
Nd. 719. Framhaldsnefndarálit

um frumvarp til laga um viðauka og breyting á lögum um bygging, ábúð og 
úttekt jarða frá 12. jan. 1884 (þingskj. 659).

Frumvarp þetta hefir tekið allmiklum stakkaskiftum i efri deild.
/ fyrsta lagi hefir verið feld úr 1. gr., er var að miklu leyti samhljóða 

20. gr. ábúðarlaganna, með þeirri breytingu, að hámark endurgjalds fyrir jarða- 
bætur, er leiguliði vinnur á ábúðarjórð sinni umfram það, sem áskilið er i 
byggingarbrjefi, var hækkað um '■/i, úr tólffaldri í fimtánfalda afgjaldshækkun 
jarðarinnar eftir mati úttektarmanna. Nefndin lítur svo á, að þótt tjeð lagagrein 
hafi hingað til verið lítt eða ekki notuð, þá sje ekki loku fyrir skotið, að hún 
þannig breytt geti komið að baldi, að þvi er snertir umfangsmeiri jarðabótafyrir- 
tæki, svo sem girðingar, vatnsveitingar o. fl., og leggur þvi til, að hún verði 
aftur tekin upp i frumvarpið.

1 öðru lagi er borgun fyrir hvert dagsverk í jarðabótum, er leiguliði 
gerir, án þess að vera skyldur til þess eftir byggingarskilmálum, en vili ekki 
hlita ákvæðum 1. gr. (20. gr. ábúðarlaganna) um endurgjald fyrir þær, hækkuð 
um Vs, úr 1 kr. í 1 kr. 50 aur. Þetta hefir nefndin fallist á, en þó því að eins, 
að tjeð ákvæði nái einungis til þeirra jarðabóta, sem liklegastar eru til að koma 
að bestum notum til frambúðar, og sje þvi bundið við mannvirki, sem að tún- 
rækt lúta.

í þriðja lagi hefir ákvæðum neðri deildar frumvarpsins um rjett leigu- 
liða til að losa sig við jarðarkúgildi verið breytt á þá leið, að þau nái ekki til 
þeirra leigusamninga, sem þegar eru gerðir, en komi þá fyrst til framkvæmda, 
er leiguliðaskifti verða á jórðum, eftir að lögin öðlast gildi, þannig, að það verði 
frjálst samningsatriði milli landsdrottins og leiguliða, hvort kúgildi skuli fylgia 
jörð eða ekki. Með því að slíkt ákvæði gerir enga breytingu á lögum þeim, sem 
nú gilda, telur nefndin það með öllu þýðingarlaust, en verður hinsvegar að halda 
því fram, að ákvæði 3. og 4. gr. i frumvarpi því, er neðri deild samþykti, sje 
góð rjettarbót fyrir leiguliða, en gangi þó ekki of nærri rjetti jarðareiganda. Fyrir 
því er það tillaga nefndarinnar, að umræddar greinar verði aftur teknar upp í 
frumvarpið, og að það verði samþykt með breytingum þeim, sem prentaðar eru 
á þingskjali 720.

Neðri deild Alþingis 4. sept 1913.
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