
!Ud. iJ5U. .Vefndarállt

um frv. til laga um sölu á prestssetrinu H vanneyri og k irk ju jörð inn i Leyningi i 
Siglufirði.

F rá  m inni hluta allsherjarnefndar.

Nefndin hetir ekki getað orðið sam m ála  um þetta frv. Meiri hlutinn vill 
samþ. frv. óbreytt, en það getur minni klutinn ekki fallist á.



Minni hlutinn fellst á það, að nauðsynlegt sje fyrir kaupstaðarbúa að fá 
land til ræktunar og hagagöngu hauda gripum, og getur þess vegna aðhyllst  stefnu 
frumv. að þvi leyti. Má í því sam bandi líka benda á það, að slikar um sóknir 
befir þingið haft til meðferðai nú og ekki mætt mótstöðu þeirri, að liklegt sje, að 
þeim frv. verði að falli. Væri því mótsögn í þvi að neita Siglfirðingum um slíka 
um sókn, þótt nokk uð  sjerstaklega standi þar á, þar sem um prestssetur er að 
ræða. E n  þar sem undanþiggja á sölunni íbúðarhú s prestsins og önnur jarðarhú s, 
heim atún, haglendi fyrir gripi prestsins og rjett til m ótaks, virðist þessi sala á 
landi til ræ ktunar ekki muni þrengja um of að prestinum.

Hins vegar telur m inni hlutinn varhugavert gagnvart rikissjóði, að seld 
sje eyri sú, sem kaupstaðurinn stendur á, h in  svo kallaða  Sigluf jarðareyii .

Te lu r nrinni hlutinn eyri þessa svo verðmæta, að tvímæli m ikil sjeu á, að 
hún verði metin svo háu verði, að ekki verði skaði fyrir ríkissjóð, e f  hún verður 
seld. Auk þess er l ík lert,  að verðgildi þessarar kaup staðarlóðar  aukist í fram tið- 
inni, eftir þvi sem húsum  fjölgar og kaupstaðurinn stækkar.

Pó gott sje efiaust fyrir bæinn að fá þessa eyri keypla, þá verður minni 
hlutinn að halda þvi fram , að  ekki megi eingöngu líta á m álið  f iá  þeirri hlið, 
heldur ja fn fram t, hvað rjettast er gagnvart hag ríkiss jóðs. Og þótt fordæmi sje 
fyrir þvi, að seldar hafi verið kaupstaðarlóðir ,  þá telur minni hlutinn vafasamt, 
hvort rjett sje að halda þeirri stefnu í framtíðinni.

Því er haldið fram af fiutningsmanni, að k au p staðarbú ar geti ekki ráðið 
fyrirkomulagi kaupstaðarins, gatna- og húsaskipun, ef kaupstaðurinn  eigi ekki 
lóðirnar. Þetta getur m inni hl. ekki fallist á, því að að þvf Ieyti, sem ekki næð- 
ist sam kom ulag  við v iðkom andi prest eða ríkissjóð, þá getur bæ jarst jórn  kveðið 
á um húsa- og gatnaskipun með byggingarsauiþykt. U ndanfarin reynsla hendir 
heldur ekki á, að m ikil hætta sje á slíku ósam kom ulagi.

Af fram antöldum  ástæðuin íæ ðu r minni hl. hv. deild til að sam þykk ja  
frv. með eftirfylgjandi

B R E Y T IN G U .

Milli orðanna »undanskilið  sölunni er« og » íbúðarbús prestssetursins«
k o m i :

káupstaðarlóðin  (Sig lufjarðareyri) .

Alþiogi, 15. apríl 1921.
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