
E<l« 133. Frumvarp

til laga um byggingar- og landnámssjóð.

Flutningsmaður: Jónas Jónsson.

1. gr.
Stofna skal sjóð, er heitir byggingar- og landnám ssjóður. Verksvið hans 

er að gera sveitabændum og grasbýlam önnum  við kauptún fært að endur- 
byggja niðurnýdd býli og nema ný lönd. Stjórnir Búnaðarfjelagsins og Lands- 
bankans ráða fyrir sjóðnum . Eftir að fasteignabankinn er stofnaður, kemur 
hann i þessu efni í stað Landsbankans.

2. gr.
Tekjur fær byggingar- og landnám ssjóður árlega m eð skatti, sem jafnað 

er niður eftir efnum og ástæðum á alla þá einstaklinga í landinu og gróðafjelög, 
sem hafa meira en 20 þús. kr. skattskyldar tekjur eða 30 þús. kr. i skatt- 
skyldum eignum, samkvæmt éignar- og tekjuskattslögum þeim, er gilda á 
hverjum tima. Á þessar eignir og tekjur alstaðar i landinu skal jafna árlega 
500 þús. kr. Jafnskjólt og skattanefnd hvers hrepps eða kauptúns hefir ár 
hvert lokið skattskýrslu sinni, skulu skýrslur um eignir þeirra manna og gróða- 
fjelaga, sem undangengið ár hafa baft tekjur skattskyldar 20 þús. eða meira 
og eignir 30 þús. eða meira, sendar skattanefnd Reykjavikur. Hún jafnar niður 
hálfri m iljón á umræddar eignir og tekjur allra þessara skattborgara, eftir
söm u reglu og útsvörum. Skjóta má úrskurði skattanefndar Reykjavíkur til
yfirskattanefndar Reykjavíkur, og fellir hún fullnaðarúrskurð í öllum  málum 
um gjaldskyldu til byggingar- og landnámssjóðsins. Um innheimtu á tekjum 
sjóðsins fer eftir söm u reglum og innheimtu á tekju- og eignarskatti í 
landssjóð.

3. gr.
Stjórn Búnaðarfjelags íslands ræður fyrir lánveitingum úr byggingar- og 

landnámssjóði, en reikningsfærsla, útborgun og innborgun sjóðsins skal fram - 
kvæmd i Landsbankanum, þar til fasteignabankinn tekur til starfa.

4. gr.
Lán úr byggingar- og landnámssjóði skal veita til að endurbyggja

gamla sveitabæi á varanlegan hátt, til landnáms i sveitum, bæði nauðsynlegrar
húsagerðar, túnræktar, engjaræktar og garðræktar. Ennfrem ur má eftir söm u 
skilyrðum veita lán til húsagerðar og nýræktar við kauptún og kaupstaði, 
ef sannað þykir, að landneminn geti að hálfu leyti eða meira framfleytt sifja- 
liði sinu m eð arði hins ræktaða lands.



5. gr.
Lán úr byggingar- og landnám ssjóðí skal veita til 55 ára. Fyrstu 5 

árin eru lánin bæði afborgunar- og vaxtalaus. Síðan er höfuðstóllinn endur- 
borgaður m eð jöfnum  afborgunum  á 50 árum, en engir vextir greiddir. Auk 
þess skal greitt af byggingum, sem reistar eru m eð stuðningi sjóðsins, V* °/° 
af verði eignarinnar eftir fasteignamati í fyrningarsjóð. Hann skal vera sjer- 
stök deild við byggingar- og landnám ssjóð. Hverri fasteign fylgir sem sjereign 
fram lög hennar í fyrningarsjóð, m eð vöxtum  og vaxtavöxtum. Stjórn bygg- 
ingar- og landnám ssjóðs veitir úr fyrningarsjóði styrk til viðhalds bygging- 
um, sem reistar eru fyrir fje sjóðsins, eftir því sem nánar er fyrir mælt í 
regiugerð.

6. gr.
Um lánveitingar úr byggingar- og landnámssjóði skal bygt á þessum 

fjórum  m eginreglum:
1. Að byggingin sje varanleg og að stærð og dýrleika samsvarandi gildi lands 

þess, er henni fylgir til ræktunar.
2. Að sjerfróðir aðstoðarm enn Búnaðarfjelags lslands hafi fallist á teikningar 

af húsum þeim, er byggja skal, og fallist á ráðagerð lánbeiðanda viðvíkj- 
andi ræktun þeirri, er framkvæma skai.

3. Að lán til byggingar fari ekki fram úr sannvirði hins óhjákvæmilega að- 
fluita byggingarefnis, eins og m eðalverð þess er í kaupstöðum  landsins það 
ár, og helmings af útlögðu kaupi steinsmiða og trjesmiða, er að dóm i 
stjórnar Búnaðarfjelags Islands þurfa við hverja ákveðna byggingu eftir 
stærð hennar. Dagkaup sm iða skal metið eftir m eðalkaupgjaldi slíkra 
manna það ár í því bjeraði, sem bygt er.

4. Að lán til ræktunar fari ekki fram úr helmingi af óhjákvæm ilegum  kostn- 
aði, þar í talið landbrot, girðing, framræsla, fræ og áburður fyrstu tvö árin. 
Um lán til áveitu skal fylgt hliðstæðum reglum.

Um nánari fyrirmælí viðvíkjandi lánveitingum úr sjóðnum  skal farið 
eftir reglugerð, sem stjórn Búnaðarfjelags íslands semur, en atvinnumálaráð- 
herra staðfestir.

7. gr.
Að veði fyrir endurgreiðslu á lánum byggingar- og landnám ssjóðs og 

iðgjöldum  i fyrningarsjóð hefir stjórn sjóðsíns ábúðar- og afnotarjett þeirra 
bygginga og lands, sem lán hefir verið veitt til og ekki er endurgreitt að 
fullu og öllu. Utbygging er því aðeins lögleg, að lántakandi hafi vanrækt að 
greiða afborgun eða fyrningargjöld í tvö ár. Þar, sem slík útbygging fer fram, 
skal viðtakandi skyldur að kaupa, eftir fasteignamati, sjereign fráfaranda i 
býli hans. Náist ekki sam kom ulag um, hvað telja skuli sjereign fráfaranda, 
eða um greiðsluskilmála, skulu fráfarandi og viðtakandi nefna sinn manninn 
hvor i gerðardóm , en Búnaðarfjelag Islands oddam anninn. Úrskurður þess 
gerðardóm s er fullnaðardóm ur.



8. gr.
Nú verða ábúendaskifti eða eigendaskifti m eð sölu eða erfðum  að fast- 

eign, sem stendur í skuld við byggingar- og landnámssjóð, og er þá enginn ábúð- 
ar- eða kaupsamningur um eignina gildur, nema hann hafi verið samþyktur 
af stjórn Búnaðarfjelags íslands, sem tryggi það, að söluverð jarðarinnar eða 
leiga af eigninni, ef um leiguábúð er að ræða, verði aldrei hærri en sem svarar 
innlánsvöxtum Landsbankans, af andvirði sjereignar lands- eða húsaeiganda, 
m iðað við siðasta fasteignamat. Frá sjereign land- eða húseiganda skal, er 
um jarðarafgjald og söluverð er að ræða, jafnan dreginn sá hluti af verði 
fasteignar, sem skuld er á við byggingar- og landnám ssjóð. Þar, sem þræta 
kem ur upp milli eiganda fasteignar, sem lán befir þegið við byggingar- og 
landnám ssjóð, og stjórnar sjóðsins um verðmæti sjereignar hans í sambandi 
við leigu, sölu eða erfðir, skal þriggja manna gerðardóm ur fella fullnaðar- 
úrskurð. Tilnefna málsaðiljar hvor sinn mann í dóm inn, en atvinnumálaráð- 
herra hinn þriðja. Kostnað við gerðardóm a samkvæmt lögum  þessum bera 
málsaðiljar til helminga.

9. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. jú li 1925. Jafuframt eru þá úr gildi numin 

öll eldri lög og fyrirmæli, sem koma i bága við þessi lög.

G r e i n a r g e r ð .

Nú skal í stuttu máli gerð grein fyrir meginslefnu þessa írv. Það sfefn-
ir að því, að halda þungamiðju þjóðlifsins í sveitinni. Undanfarin ár hefir
fjármagni landsins verið veitt i atvinnurekstur við sjóinn, útgerð og verslun. Þeg- 
ar vel gengur, græðist á þessari atvinnu stórfje, en hingað til hefir reynslan orð- 
ið sú, að gróði sá hefir orðið haidlítill og svipull. Hin óbærilegu vaxtakjör hjer 
á landi stafa aðallega af stórtöpum lánsstofnana á fyrirtækjum, sem græða öðru- 
hvoru og eyða þá fjenu með litilli forsjá, eins og bjer tíðkaðist á stríðsárunum. 
Hitt árið er stundum ekkert nema tap, sem skellur á bönkunum, en þeir jafna 
aftur niður á skilamennina með þungbærum vöxtum.

Allur almenningur er nú svo hlaðinn nefsköttum, að varla er fært á að
bæta. Hinsvegar hafa efnamenn landsins mjög hliðrað sjer hjá að taka á sig
þunga í hlutfalli við getu þeirra, i samanburði við fátæklingana, sem greiða með 
nefsköttum meginið af tekjum rikissjóðs.

Sum stórgróðafyrirtækin hjer á landi, t. d. Krossanesverksmiðjan, hafa 
borið hlægilega lítið af byrðum landsins, i samanburði við gróða sinn.

Nú um mörg ár hefir varla verið bygður upp einn sveitabær í heiium 
hreppum. Enn síður hefir býlum fjölgað í sveit, nema ef telja skyidi ofurlitla 
viðleitni í Suður-Þingeyjarsýslu. Fólksfjölgunin i landinu eflir bæina, en ekki sveit- 
ina. Nýju heimilin skapast á mölinni við sjóinn. Nokkuð mikið af þeim heimil-



utn er í kjöllurunum í Reykjavík og Vestmannaeyjum, þar sem þroskaskilyrðin 
eru óglæsileg fyrir hina uppvaxandi kynslóð.

Fyrir utan það, að nýju heimiiin myndast að heita má öll í verstöðvun- 
um, fækkar að sama skapi fólki á gömlu heimilunum í sveitinni. Ein af ástæð- 
unum til burtflutningsins er sú, að bæjarhúsin níðast niður og a. m. k. nokkur 
hluti lausa og liðuga fólksins flýr húskuldann og lekann í ljelegum sveitabæjum, 
þótt ekki sje að miklu að venda í verstöðvunum. Þar er þó bygt á hverju ári 
meira og minna, og fólkið leitar í húsaskjólið.

Sveitin getur ekki rjett við nema fleira fólk sje þar búsett, ræktunin vaxi,
gömlu heimilin verði endurbygð og ný heimili reist með skiftingu jarða. í Mý-
vatnssveit er fólkið svo ánægt með heimahagana, að burtflutningur er lítill. Á
tveimur gömlum einbýlisjörðum þar, Reykjahlíð og Vogum, eru nú sjö sjálfslæð
heimili, fjögur systkini búa á annari, þrír bræður á hinni jörðinni. Öllu þessu 
fólki líður ágætlega. En túnin hafa verið grædd út og engjar ræktaðar með vatni. 
Sjálft Mývatn hefir verið ræktað með silungaklaki.

Það, sem gert hefir verið í Reykjahlíð og Vogum, þarf að gera um alt
land í hverri sveit. Bræður og systur eiga að taka hin hálfræktuðu óðul eftir 
fólksfáa foreldra, skapa ný heimili, rækta landið og láta tvö strá vaxa þar, sem 
áður var eitt.

En i stórum stíl verður þetta landnám ekki framkvæmt nema þjóðtje-
lagið greiði götu landnemanna. Það, sem vantar, er ný tún og nýir sveitabæir, 
sterkir, hollir og haldgóðir. Meðalsteinhús með tvísteypta veggi kostar nú um 
20 þús. kr. Með núverandi bankakjörum eru vextir fyrir utan afborganir og fyrn- 
ingu 1800 kr. af sliku húsi. En segjum, að vextir lækki og verði aðeins 5°/o, eins 
og gera mætti ráð fyrir i vel reknum fasteignabanka, þá eru vextirnir af sliku 
láni 1000 kr. —  Nálega engin jörð á Islandi ber slíkan húsakostnað.

Það er ómögulegt að endurbyggja bæina vandaða, hlýja og endingar-
góða, nema með þvi að krefjast lítilla eða engra vaxta af höfuðstólum. Enginn 
venjulegur banki getur hjálpað til að endurreisa sveitabæina, skapa ný tún og 
mörg ný heimili. Allir bankar þurfa að láta borga sjer vexti. En landnám í 
sveitunum þolir ekki vexti, sem neinu nema, þó að ræktaðar og uppbygðar
jarðir veiti á hinn bóginn hið hollasta og öruggasta lifsuppeldi.

Á fundi við Þjórsábrú vorið 1922 sagði hr. Ólafur Thors útgerðarmaður, 
um leið og hann veitti Jóni Magnússyni vigsgengi til kosninga: Við útvegsmenn 
erum »aflaklærnar«. Frá okkur eiga að koma peningarnir í ræktun landsins.

Jeg er samþykkur ályktun þessari. Stórgróðinn við sjóinn er skapaður
með hjálp manna, sem flestir eru aldir upp i sveit. Fullorðinn, vinnandi maður
er mikill höfuðstóll. Þennan höfuðstól hefir sveitin lagt fram til atvinnurekstrar 
við sjóinn. Nú er kominn tfmi til, að greiddir sjeu vextir og afborganir af láni 
sveitanna. Fyrir þetta fje á að skapa ný heimili í hverri sveit og endurreisa og 
styrkja mörg hin gömlu. Til að koma þessu í framkvæmd verður að taka ofur- 
lílið af stóru tekjunum. Samt verður hvergi nærri jafnhart að gengið, þótt jafn- 
að sje niður hálfri miljón árlega á breiðu bökin, eins og áður er þyngt með 
nefsköttum rikissjóðs á fátækum barnamönnum.

Með frv. þessu er »aflaklónum« geflð tækifæri til að sýna, að þeir viður-



kenni skuld sína við sveitina og að þeir vilji vinna að viðhaldi íslensks þjóð- 
ernis og tungu.

Eins og að sjálfsögðu lætur, má ekki láta jarðir þær, sem bættar verða 
á þann hátt, sem ráð er fyrir gert í frv., lenda í höndum fjárglæframanna, svo 
að þangað lendi gróðinn af hjálp landsins. Eru því reistar skorður við því. Sömu- 
leiðis getur ekki verið að tala um annað veð í jörðum  þessum og húsum fyrir 
láni ríkissjóðs heldur en ábúðarrjettinn, með því að það er besta og eðlilegasta 
tryggingin, sem landnemarnir geta veitt.


