
Ed. 136. F rnm varp

til laga um sölu á hluta af kaupstaðarlóð Vestmannaeyjabæjar.

Flutningsmaður: Jóhann Jósefsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni veitist beimild til að selja Vestmannaeyjabæ land alt 

norðan við linu, sem dregin er úr mynninu á Kaplagjótu beint í búsið Brim- 
ból, yfir Prestastein og þaðan á austurströnd Heimaeyjar, þar sem heitir Sig- 
urðar-Ranka. Á alla aðra vegu ræður sjórinn takmörkum.

2. gr.

Þeir, sem hafa öðlast rjettindi eða itök i landi þvi, sem um getur i 
1. gr., annaðhvort með samningi eða á annan löglegan hátt, halda óskertum 
rjetti sinum, þar til samningurinn er útrunninn eða rjetturinn með öðru móti 
niður fallinn.

‘ 3. gr.
Land það, er Vestmannaeyjabær eignast samkvæmt 1. gr., má aldrei 

selja eða afhenda einstökum mönnum eða fjelögum til eignar.

4. gr.

Söluverðið er tuttugu sinnum sú leiga, er landið gefur nú af sjer, og 
skal það greiðast að fullu á fjörutíu árum. Bæjarstjórn Vestmannaeyja gefur 
út 6#/« handhafaskuldabrjef fyrir söluverðinu. Að öðru leyti ákveður ríkis- 
stjórnin söluskilmála.

5. gr.

Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Tekjur rikissjóðs af Vestmannaeyjum fara óðum vaxandi, sökum þess 
hve bærinn stækkar og inn- og útflutningur eykst.

Síðastliðið ár munu þessar tekjur hafa numið rúmlega hálfri miljón 
króna, en af þeirri upphæð eru jarða- og lóðaafgjöldin að eins rúmlega tíu 
þúsund krónur.

Bæjarsjóður, sem árlega ver stórfje í ýmsar framkvæmdir til að gera 
kaupstaðinn byggilegri, fer, með því fyrirkomulagi sem nú er, algerlega á mis 
við þá verðhækkun, sem við þetta er orðin og verður á lóðum kaupstaðarins.

Þessi verðhækkun lendir þvi bjá einstaklingum enn sem komið er, 
en öll sanngirni mælir með því, að hún lendi hjá bænum sjálfum.



Eðlilegast hefði það verið, að sú skipun eða lík þeirri, er frv. fer fram 
á, hefði verið gerð um leið og Vestmannaeyjar komust í tölu kaupstaða. Hinir 
kaupstaðirnir standa líka betur að vigi i þessu efni, þar eð þeir eiga allir eitt- 
hvert bæjarland, enda er það nauðsynlegt skilyrði fyrir heilbrigðum vexti og 
viðgangi allra kaupstaða.


