
Nd. 191. F ruravarp

til laga um breyting á lögum nr. 55, 27. júni 1921 um skipulag kauptúna og 
sjávarþorpa.

Flm.: Magnús Jónsson, Benedikt Sveinsson.

1. gr.
Aftan við 13. gr. komi ný setning, svo látandi:
Nú hefir skipulagsuppdráttur ekki hlotið staðfestingu stjórnarráðs 

áður tvö ár séu liðin frá framlagningu, og er hann eigi lengur bindandi.

2. gr.
Aftan af 28. gr. falli:
Þó verður eigi krafizt, að skaðabætur séu greiddar fyrr en sú skipu- 

lagsbreyting kemur til framkvæmdar, sem skaðabæturnar eru goldnar fyrír.

G r e i n a r g e r ð .

Samkvæmt 13. gr. laga nr. 55 1921 má engin mannvirki gera, sem koma 
i bága við framlagt nppkast að skipnlagsnppdrætti kanptúns eða sjávarþorps, og 
enginn frestnr er settnr til staðfestingar nppdráttar. Getnr það því dregizt ótak- 
markað að staðfesta nppdrátt. Nú ern ýmsir, sem telja nppdrátt koma 1 bág við 
rétt sinn eða taka á eign þeirra samkvæmt honnm. Meðan óvist er, hvort npp- 
dráttnrínn verðnr samþykktnr eða ekki, getnr aðili hvorki fengið bætnr fyrír eign 
sina né heldnr verðnr honnm nnnt að ráðstafa henni, t. d. selja hana eða veð- 
setja, nema með þeirii kvöð, er nppdráttnr kann að binda hana. Þess vegna er 
nanðsynlegt að setja einhvern frest nm staðfestingn nppdrátta, samkvæmt áðnr- 
nefndrí 13. gr. laga nr. 55 1921.

Eftir 28. gr. sömn laga verða bætnr ekki greiddar fyrr en skipnlags- 
breyting kemnr til framkvæmdar. Þetta er sennilega brot á 63. gr. stjórnarskrár- 
innar, er segir menn eiga að fá fnllt verð fyrir lögnnmda eign. En fnllt verð 
mnndi ekki alltaf verða goldið, ef fara skal eftir 28. gr. laga nr. 55 1921. Ef t. 
d. væri ákveðið að taka lóð nndir mannvirki, þá verðnr lóðin t. d. ekki seld 
nndir hús. Yrði lóðareigandi þvi ef til vill að liggja með lóðina árnm saman og 
biðnr við það stórtjón, bæði vaxtatap og ef til vill verðlækkun. Með brottfellingn 
siðari setningar 28. gr. laga nr. 55 1921 er hngsað að koma skaðabótareglnm 
téðra laga bæði nær anda stjórnarskrárinnar og nær sanngirni.


