
Nd. 468. Nefndarálit
um frv. til 1. um eignarnámsheimild á nokkrum löndum og á afnotarétti land- 
svæða í Hafnarfirði, Garðahreppi og Grindavíkurlireppi og um stækkun lög- 
sagnarumdæmis Hafnarfjarðarkaupstaðar.

Frá landbúnaðarnefnd.

Nefndin leggur til, að frv. verði samþvkkt með þessum

, , BREYTINGUM:1. Við 1. gr.
a. 1. tölul. falli burt og liðatalan breytist samkv. því.
b. 4. tölul., sem verður 3. tölul., orðist svo: .

Afnotarétt þess landsvæðis, sem takmarkast þannig: Að austan af 
veginum milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur, að norðan af Arnarneslæk 
og Arnarnesvogi, að vestan af beinni linu úr suðvesturhorni Arnarnes- 
vogar yfir vesturhorn Engidals, að mörkum bæjarlands Hafnarfjarðar, 
og að sunnan af Hafnarf jarðarlandi. Undanskilið skal þó land nvbýlisins 
Lyngholts og land það milli Arnarnes- og Hraunsholtslækja, sem þegar 
er útskipt til bænda í Garðahreppi.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
Þegar eignarnám hefir farið fram eftir 1.— 3. tölulið 1. gr., skal rík- 

issjóður selja eða leigja Hafnarfjarðarkaupstað þessi lönd jafnóðum, enda 
greiði kaupstaðurinn skaðabætur til Garðahrepps fyrir þá tekjurýrnun, sem 
lireppurinn kann að verða fyrir vegna eignarnámsins. Ennfremur greiði 
kaupstaðurinn til einstakra manna skaðabætur fvrir rétt þeirra til lands- 
ins og mannvirkja á því, ef rikissjóður selur kaupstaðnum landið, en ella 
greiði ríkissjóður þessar skaðabætur, ef landið verður leigt kaupstaðnum. 
Afnotarétt jarðanna, sem í 4. tölul. 1. gr. getur, skal afhenda Hafnarfjarðar- 
kaupstað, þannig að hann fái þörf kaupstaðarins fyrir hita, ræktun og sumar- 
beit fullnægt, en Gullbringusýslu skal afhent lítt ræktanlegt beitiland jarð- 
anna sem afréttarland fvrir sauðfé, hvorttveggja eftir þvi, sem staðhættir 
og landrými leyfa. Gera skal skýr landamerki milli aðila um leið og þeim er 
afhent landið.

Skaðabætur samkv. upphafi þessarar greinar, svo og bætur fyrir eignar- 
nám jarðanna Krísuvíkur og Stóra-Nýjabæjar skulu metnar af gerðardómi 
þriggja manna. Búnaðarmáiastjóri skal vera einn þeirra, annar skipaður 
af hæstarétti og hinn þriðji skipaður af atvinnumálaráðherra.

3. Við 3. gr. Á eftir orðinu „eignast“ komi: eða fá á leigu.
4. Við 4. gr. I stað „1— 4“ komi: 1— 3.
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