
Nd. 720. Breytlngartillögur

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

Frá nefndinni.

1. Á undan 1. gr. komi ný grein svo hljóðandi:

1- gr.
Nú vill leiguliði gera jarðabót, sem ekki er áskilin i byggingarbrjefi, og 

skal hann þá leita um það samkomulags við landsdrottin. Nái hann eigi 
samkomulagi við hann, er rjett, að hann fái úttektarmenn á sinn kostnað til 
að meta, hver not muni verða að jarðabótinni. Skulu þeir jafnframt gera á- 
ætlun um kostnaðinn við jarðabótina og hversu mikið eftirgjaldið eftir jörðina 
megi hækka fyrir hana til frambúðar. Landsdrotni skal bjóða að vera við mat 
þetta. Leiguliði skal þvi næst bjóða, að landsdrottinn láti gera jarðabótina, og 
borga jafnframt hálfan kostnað mið matið, en að leiguliði skuli svo halda henni 
við, og greiða þá hækkun á eftirgjaldinu, sem metin var. Vilji landsdrottinn 
það eigi, getur leiguliði gert jarðabótina á sinn kostnað. Við úttekt jarðarinnar, 
er leiguliði fer frá henni, skaí þá meta, hversu mikið jörðina megi hækka að 
varanlegu eftirgjaldi fyrir jarðabótina, og hvern kostnað hafi þurft til að gera 
hana, enda sje hún í fullu standi eða álag gert á hana. Kostnaðinn skal frá- 
farandi þá fá endurgoldinn, en þó eigi með hærri upphæð en þeirri, sem er 
fimtán sinnum hærri en hækkun eftirgjaldsins nemur.

2. Upphaf 1. gr., er verði 2. gr., orðist svo:
Nú vill leiguliði gera jarðabót, sem eigi er áskilin í byggingarbrjefi, en 

vill ekki hlíta ákvæðum 1. gr. um endurgjald fyrir hana. Skal hann þá tilkynna 
o. s. frv. eins og i frumvarpinu.

3. Á eftir »dagsverk« i sömu grein komi:
i jarðabótum, er lúta að túnrækt og útgræðslu, áburðarhúsum og safnþróm.

4. í staðinn fyrir 2. gr. komi tvær nýjar greinir svo hljóðandi:

3. gr.
Leiguliðum, er hafa innstæðugúgildi á ábýlisjörðum sinum, er frá þvi 

lög þessi koma i gildi, heimilt að leysa til sín kúgildin, gegn þvi að leggja 
jörðinni til aðra eign jafngóða, sem hún þarfnast:
a. t húsum er leiguliði á, og eru óhjákvæmileg fyrir hæfilega ábúð á jörðinni. 
b. í jarðabótum, er auka framleiðslu jarðarinnar og verð, og eru full eign 

leiguliða, eða þeim hluta jarðabótanna, sem er lögmæt eign hans sam- 
kvæmt 1. og 2. gr.

Úttektarmenn meta til verðs kúgildin, svo og eignir þær, er á móti eru 
látnar, og skulu þær eigi nema minna verði en kúgildin. — Kúgildaleigan telst 
upp frá því með landskuld jarðarinnar.



4. gr.
Nú kýs landsdrottinn heldur að taka kúgildi af jörðu til sin en að 

taka eignir á móti, og er honum það heimilt, hvenær sem hann vill, að áskildu 
samþykki leiguliða. Fellur þá kúgildaleigan niður, en landskuldin hækkar um 
mismun þann, er metinn verður á kúgildaleigunni og 4% rentu af verði kú- 
gildanna. Þessa landskuldar hækkun meta úttektarmenn, nema hlutaðeigend- 
ur komi sjer saman.

Hvili veð á jörðinni, skal leita samþykkis veðhafa til þess að taka af 
henni kúgildi, án þess að annað, sem jörðinni fylgir, komi i þeirra stað.

5. 3. gr., er verði 5. gr., orðist svo:
Með lögum þessum er úr gildi numin 20. gr. í lögum 12. jan. 1884, um 

bygging, ábúð og úttekt jarða, svo og önnur ákvæði, er koma i bága við 
lög þessi.


