
Ed. 33. Frumvarp

til laga um  sölu á ja rð a rh lu ta  N eskirkju og ríkissjóðs í landi N eskaupstaðar 
í Norðfirði.

Flutningsra.: Ingvar Pálm asou.

1. gr.
R íkisstjórninni er heim ilt að selja bæ jarsjóði N eskaupstaðar þæ r 840 

álu ir í landi kaupstaðarins, sem  eru eign N eskirkjn.

2. gr.
E nn frem ur er rik isstjórn inni heim ilt að selja bæ jarsjóðnum  340 álnir 

í landi kaupstaðarins, sem er eign ríkissjóðs.

3. gr.
Um m at á landinu  og greiðslu kaupverðs fer eftir ákvæðum  laga nr. 

50, 16. nóv. 1907, um  sölu kirk jujarða.

4. gr.
' Lög þessi öðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .

Á umliðnum árum  hefir það ávalt verið að koma betur og betur i ljós, 
hversu brýn nauðsyn bæjarfjelaginu bjer er að eiga og hafa um ráð yfir bæjar- 
landinu. Það mun alment talið, að Norðfjörður sje einn óskipulegast bygði bær 
á öllu landinu og meginástæðan fyrir því er sú, að um ráð landsins — bæði 
byggingarlóða og óræktaðs lands — hefir verið og er enn í böndum  einstakra 
m anna, sem vitanlega bafa frekar hugsað um að bagnýta sjer jörðina til tekna 
fyrir sjálfa sig en um skipulag hins uppvaxandi bæjar.

Þó á síðustu árum hafi verið reynt að bæta úr þessu með byggingar- 
samþykt og skipulagsuppdrætti, hafa þær tilraunir aðeins sýnt enn betur en áður 
var vitað, hversu nauðsynlegt er, að bærinn eignist landið.



Eins og nn er ástatt, ern eigendnr að Neseigninni 17 að tölu og er landið 
óskift sameign þeirra allra. Sá eigandinn, sem mest á, er Neskirkja, hún á 7 
hnndrnð (840 álnir) i jörðinni og ríkissjóður 3 hundr. tæp (340 álnir). Alls er jörðin 
talin vera 3540 álnir eða 30 hundrnð. Bærinn á nú 2 hundr. (236 álnir), sem
hann á síðustu árum  hefir keypt við eigendaskifti. Er þannig i höndum hins
opinbera */* — tveir fimtu — hlutar jarðeignarinnar. Hinn hlutinn er skiftnr í 
örsmáa parta, ’/*, 1 og 2 hundruð — hæst 4 hundruð — hjá hverjum einstakling. 
H lutar þessir ganga oft kaupum og sölum, lenda við erfðir til m anna í fjarlægum 
sveitum, er gjarnan vilja selja þá, fáist viðunandi verð fyrir, og þannig ætlast 
bæjarstjórn til, að bærinn með tið og tima geti eignast all landið, er bærinn 
stendur á og umhverfi hans.

Viðast hvar á landinu er það nú orðið svo, að bæir og kauptún eiga 
lóðirnar i bænum og umhverfi hans. Það fyrirkomulag tryggir, betur en einstak- 
lingseign á lóðum, að rjettlæti sje i lóðargjöldunum og dregur ú r lóðabraski, 
nema þar sem bæirnir hafa tekið upp þá óheillastefnu að selja lóðirnar i stað 
þess að leigja þær. Á Norðfirði hafa lóðir enn ekki verið seldar, heldur aðeins 
leigðar, og hefir þar til kjörin nefnd af hálfu landeiganda allra haft með höndnm  
að leigja ú t landið og innheim ta lóðargjöldin.

Af þessu er augljóst, að margvislegur árekstur hlýtnr að verða milli um-
boðsmanna landeigenda annarsvegar og bæjarfjelagsins hinsvegar, þegar til þess
kemnr að framkvæma skipulagsuppdráttinn, auk þess, sem þeir, er besta aðstöðu 
öðlast samkvæmt honum, geta á ým san hátt orðið þess valdandi, að mikln dýrara 
verði að framkvæma skipulagið en annars yrði, ef bærinn ætti landið.

Þar sem nú sténdur svo á, að eign kirkjunnar hefir losnað úr ábúð,
telur bæjarstjórnin rjett að fara fram á það við hið háa Alþingi, að rfkisstjórn- 
inni verði heimilað að selja bænum hlut kirkjnnnar, jafnfram t því, sem bæjar- 
stjórnin nú æskir kaupa á þeim hluta, er rikissjóður á.

Meðaltalsafgjald af hluta kirkjunnar f Neslandi undanfarin 10 ár hefir 
verið kr. 703,66 á ári. Hæst er afgjaldið fyrir 1928, kr. 979,00.

Sjerstaklega er vert að benda á það, að einmitt nú er laust úr ábúð það 
svæði í bænum, sem skipnlagsnefndin leggur til að fyrst verði bygt, samkvæmt 
hinu nýja skipulagi, það er tún það, er fylgdi ábúð sóknarprestsins.

Fengi bæjarstjórn nú keyptan hluta kirkjunnar, m undi hún jafnfram t fá 
um ráð hins nefnda túns og geta látið byggja þar, eins og uppdráttnrinn gerir ráð fyrir.

Önnur mikilvæg ástæða fyrir nanðsyn bæjarins að eignast landið er sú, 
að sjórinn brýtur árlega upp og eyðileggur eyri þá, sem skýlir höfninni, en eig- 
endur landsins hafa reynst ófáanlegir til þess að hafast nokkuð að þvi til varnar. 
Verður bærinn fyr eða sfðar að ráða bót á þessu, en sú umbót hlýtur að anka
verðgildi landsins talsvert, og að henni lokinni yrði þvi jörðin m un dýrari en
vænta má, að hún yrði nú, áður en í þær fram kvæm dir er ráðist. Bæjarstjórnin 
telur, að ekki geti orðið önnur lok þess máls, hver eigandi verðnr að bæjar- 
landinn, en þau, að bærinn eignist það. Væntir hún þess þvf fastlega, að hið 
háa Alþingi sjái einnig nauðsyn málsins og gefi öðrum núverandi eigendum for- 
dæmi í þvi að stuðla til þess, að svo geti orðið sem allra fyrst. Bæjarstjórnin 
telur víst, fengist nú þegar keyptur hluti rikis og kirkju, að ým sir af núverandi



eigendum m undn einnig bráðlega vilja selja bænum sin hnndruð í jörðinni, og , 
væri þá náð því, sem bæjarstjórn telur mesta þörfina, en það er, að meiri hluti j 
eignaiinnar komist i hendur bæjarfjelagsins og þar með úrslitaatkvæðin nm bygg- j 
ingarráðstafanir í bænum. Margt fleira gæti bæjarstjórn bent á þvi til stuðnings, I 
hver nauðsyn bænum  er á að eignast landið, en þar sem báðir þingmenn kjör- j 
dæmisins eru máli þessu mjög kunnugir, væntir bæjarsljórnin þess', að þeir láti j 
Alþingi og stjórnarvöldunum  i tje frekari upplýsingar um málið, ef þess verður j 
talin þörf.

Fylglskjal.

Ú T S K R I F T  

úr gerðabók Neskaupstaðar.

Ár 1929, föstudaginn 8. febr., var aukafundur haldinn í bæjarstjórninni 
á Norðfirði.........................  ............................................. .......................................................

Þá var tekið fyrir:

3. Þriðja mál á dagskrá: Kaup á eign ríkissjóðs og kirk junnar í landi bæjarins. 
Bæjarstjórnin ræddi málið ítarlega og að lokum var borin upp og samþykt 
með öllum atkvæðum svo hljóðandi tillaga:

»Bæjarstjórn sam þykkir að fara fram á við rikisstjórn kaup á hluta 
ríkissjóðs i landi kaupstaðarins. Ennfrem ur ákveður hún að fela þingmönnum 
kjördæmisins að bera fram á þessu þingi lög um heimild fyrir ríkisstjórnina til 
að selja bæjarsjóði hluta Neskirkju í landi bæjarins*.

Fleira ekki fyrir tekið.
Fundarbók upplesin og samþykt.

Fundi slitið.

Kristinn Ólafsson.
Jónas Guðmundsson, Gisli Kristjánsson,

Guðjón Hjörleifsson, Jón  Sveinsson,
Stefán J. Guðmundsson.

Rjetta útskrift staðfestir

Bæjarstjórinn á Noiðfirði, 9. febr. 1929.

Kristinn Ólafsson.


