
Ed. 172. Nefndarálit
urn i'i'v. til laga unr stækkun lögsagnaruindæmis Reykjavíkur.

F rá  meiri hl. a llsherjarnefndar.

Nefndin hefur sent frv. þetta, sem flutt er að tilhlutan bæ jars t jó rnar  Reykja- 
víkur, til umsagnar sýslunefndar Kjósarsýslu og hreppsnefndanna á Seltjarnarnesi 
og í Mosfellssveit. Enn frem ur hefur nefndinni horizt uin það umsögn eiganda Grafar- 
liolts, hr. Björns Birnis. Allir þessir aðilar leggja á móti sam þykkt frv.

I’rá tt  fyrir  mótmæli þessi leggur meiri hluti nefndarinnar til, að frv. verði sam- 
þykkt með nokkrum  hreytingum.

Um það verður ekki deilt, að Reykjav íkurkaupstaður og íbúar hans þarfnast 
meira landrýmis en þeir nú hafa.

I Reykjavik liýr nú h. u. h. þ rið jungur allra landsmanna. Hæfilegl landrými er 
óhjákvæmileg undirstaða afkomu, heilsu og m enningar þeirra fjörutiu  þúsunda, sein 
höfuðstaðinn byggja.

A erfiðleikaárum getur lítils liáttar grasnyt og garðrækt verið ómetanleg stoð 
fyr ir  hverjii einstaka fjölskyldu. F y rir  þessari þörf verður bezt séð með því, að bæj- 
arfélagið geti látið öllum þeim, er þessa óska, í té hæfilegt land með góðum kjörum .

Það hefur um mörg ár  verið áhugainál mikits fjölda bæjarbúa, að bæjarfélagið 
kæmi upp fy r irm yndar kúabúi, sem einkum gæti framleitt heilnæma barnam jólk  og 
þannig bæll lir brýnni þörf.

Mcð hverju  ári, sem líður, fjölgar þeim, er koma sér upp sumarbústöðum. Ef 
almenningur á að eiga þessa kost, verður með sæmilegum k jö rum  að láta honum  í té



land í þessu skyni á fögrum stöðum í nágrenni ha-jarins. Stendur enguin n a r  að 
greiða fyrir  jiessu en bæjarfélaginu, ef það er uiii jiað fært.

Fyrir  innisetumenn m un torfundin  ódýrari og hollari hressing en gönguferðir. 
AJmenningur verður að eiga kost slikra ferða á fjö lbreytta vegu í nágrenni bæjarins. 
Til skainms tima hafa slíkar ferðir í nágrenni höfuðstáðarins verið ýmsum erfið- 
leikum háðar, eins og fram kem ur i þessum ummælum eins mætasta fræðimanns 
þjóðarinnar, próf. Ólafs Lárussonar, í Arbók ferðafélagsins 1936: „Mosfellssveitin er 
nú lokað land fyr ir  göngumenn, því dómsmálaráðuneytið hefur fvrir  nokkrum  ár- 
um staðfest samþykkt, sem leggur allt að 1000 kr. sekt við því að ganga þar utan 
vega „án levfis landráðanda“ . Gildir það jafnt uppi á heiði sem niðri í byggð og 
jafnt á sumri sem vetri. Getur orðið tafsamt að ná í Ieyfi hjá „landráðendum “ að 
morgni, áður en lagt er af stað í gönguferðina, enda vita menn og sjaldan með vissu 
fyrirfram, 11111 hvaða landareignir þeir nm ni eiga leið, og flestir eru líka ókunnugir 
landainerkjuin þar í sveitinni.“ Sainþykkt sú, sem hér er visað til, er lögreglusam- 
þvkkt fyr ir  Mosfellshrepp, staðfest 29. marz 1932 (nr. 16/1932).

Möguleikar til sand- og m alartekju  til bygginga og vegalagninga eru höfuð- 
nauðsyn fyr ir  svo stóran hæ og vaxandi sem Reykjavik. Ja fn fram t sem þess ber að 
gæta, að með slíku jarðrask i verði eigi framin jarðspjöll, sem til mikils tjóns og óprýði 
geta leitt.

Eru þá talin nokkur dæmi þeirrar  nauðsynar, sem Reykjavíkurkaupstað er á 
að auka landrými sitt frá  því, sem nú er. Andmælendur jiessa frv. v iðurkenna að 
visu þessa jiörf, en segja, að ú r  henni eigi að bæta með öðrum  hætti en í frv. er 
ráðgert, án jiess þó að benda á aðrar hagkvæmari leiðir, og fullyrða þó einkum, að 
vegna ákvæða laga nr. 64 frá  1941 hefði átt  að bera und ir  Búnaðarfélag íslands, 
hvernig ú r  þessari þörf skyldi bætt. Þetta er h inn mesti misskilningur. Tilvitnuð 
lög fjalla samkv. heiti sínu um „jarðakaup ríkisins vegna kauptúna og sjávarþorpa“ , 
og skilyrði jjess, að jjeim sé beitt, er að „hlutaðeigandi h reppur sé ekki fjárhagslega 
fær um að standa undir k aupunum “, sbr. 2. gr. Reykjavík er hvorki kaup tún  né 
sjávarþorp, heldur kaupstaður, og hefði því ekki átt rétt á stuðningi ríkisins samkv. 
lögunum þegar af þeirri ástæðu. Auk þess, sem engum hefur dottið í hug, að Reykja- 
vík hefði ekki efni á að kaupa nú nauðsynlegt landrými í þessu skyni né hún  mundi 
fara þess á leit við ríkið, að það stæði undir  kostnaðinum við þessar ráðstafanir.

Lög nr. 64 1941 koma þessu máli því ekkert við, en auk þess er hér uin að ræða 
miklu víðtækari þarfir  en svo, að Búnaðarfélag íslands sé sérstaklega bært um jiær 
að dæma, enda þótt því sé sleppt, að form aður jiess hefur gerzt einn aðili þessa máls. 
Eftir beinum fyrirmælum  2. gr. sveitarstjórnarlaganna annars  vegar og 62. gr. stjórn- 
a rsk rá r inna r  hins vegar heyrir  mál þetta undir Alþingi, og þess er lir því að skera, 
hvort með frv. þessu séu fram bornar ósanngjarnar k rö fu r  til hagsbóta fvrir þriðj- 
ung landsinanna.

Segja mætti að vísu, að landþörf Reykvíkinga madti fullnægja með því að bæj- 
a rsjóður eignaðist ja rð ir  þær, er í frv. eru ta ldar og hann ekki þegar á. En reynslan 
hefur nú þegar skorið úr þvi, að ja rð ir  þær, sem bærinn á í nágrenni sinu u tan  kaup- 
staðarins, verða ekki hagnýttar svo sem skyldi einmitt al' þeim sökum. Lýsti hrepps- 
fundur Mosfellshrepps því og yfir þegar 8. jún í s. 1., að hann  teldi það hreppsfélaginu 
eigi hættulaust, að annað breppsfélag eignaðist svo mikil lönd i hreppnum  sem 
hér væri um að ræða. Sama meginhugsun kem ur raunar  fram í 6. gr. laga nr. 64 frá 
1941, og geta þau að því leyti verið til leiðbeiningar, þótt þau að öðru levti komi 
þessu máli ekki við.

Einstök ákvæði þessa frv. hvíla og á því, að lögsagnarum dæini kaupstaðar-  
ins nái a. m. k. yfir þæ r landareignir, sem h an n  á í næsta nágrenni bæ jarins. 
Skal því stuttlega rakið, af hver ju  frv. er tak m ark að  við þæ r jarðeignir , sein í því 
eru taldar, og meiri h lu ti  n e fn d ar in n ar  te lur að til R eyk jav ikur verði a. m. k. að 
leggja, ja fn f ram t því sein einstak ir  i iefndarm enn áskilja  sér rétt til að hera fram 
brtt .  um  enn  meiri s tæ kkun  lögsagnarumdæm isins.



Reykjavík er nú þegar eigandi Elliðavalns og Gufuness. Þvi er að vísu haldið 
fram  af h reppsnefnd  Mosfellshrejjps, að skv. frv. eigi hvorki að leggja Eiði né 
Geldinganes undir lögsagnarumdauni Reykjavikur og sé þó hvort tveggja í eigu 
hæjarins. Þetta er misskilningur. I síðasta prentaða jarðam ati er Eiði ekki sér- 
staklega talið, heldur metið með Gufunesi. Var því ekki ástæða tii að geta þess 
sérstaklega í frv. A thugasemdin um Geldinganes hefur  m eira til síns máls, og til 
að fvrirbyggja frekari misskilning er lagt til að brevta frv. svo, að eigi verði um 
deilt, að hvort tveggja falli undir lögsagnarumdæini bæjarins. Sama er þá einnig 
ré lt  að tak a  berum  orðum fram  um  Ivnútskot.

Jörðin  Hólinur er að vísu enn eigi eign Reykjavikurbæjar, heldur rikisins. 
En skv. lögum nr. 70 frá 1942 er r ík iss tjó rn inn i heimilað að selja Reykjavikurba ' 
jörðina. Úr þessari sölu hefur enn eigi orðið vegna þess, að hæði Seltjarnarnes- 
hreppur og ábúandi ja rða rinnar  hafa krafizt forkaupsréttar , ef jörðin  verði seld. 
Verður eigi annað sagt en þessi krafa, einkum hreppsins, lýsi litilli vinsemd i 
garð Reykjavíkur. Bæjarfélagið óskaði að eignast Hétlm fyrsl og frem st vegna þess, 
að með svipaðri nýtingu ja rða rinnar  og verið hefur er vatnsbóli bæjarins, Gvend- 
arhrunnum , mikill voði búinn. Enn frem ur stendur til, að verulegur hluti lands jarð- 
ar inna r  leggist til Heiðmerkur, hins fyrirhugaða friðlands Revkvikinga. Nokkur hluti 
Scltjarnarneshrepps nýtur vatns úr vatnsveitu bæjarins, og mætti því ætla, að hrepps- 
nefndinni væri áhugamál, að tryggilega væri 11111 þetta vatnsból búið. E r því ekki að 
efa, að hreppsnefndin mundi sjá um, að svo yrði, ef hún fengi eignarumráð jarðarinn- 
ar. En ú r  því að Reykjavíkurbær býðst til þess að bera einn allan kostnað af þessum 
ráðstöfunum, virðist ástæðulaust að meina honum það, enda á hann  mest í húfi. Enda 
er forkaupsréttarkrafa  hrepps og ábúanda ineira en hæpin, þar sein söluheimildin í 
lögunum nr. 70 frá 1942 er bundin við bæjarsjóð Reykjavíkur einan.

Ástæðurnar fyr ir  því, að lögsagnarumdæmið nái yfir Grafarholt og Korpúlís- 
staðatorfuna, eru ýtarlega rak ta r  i greinargerð frv., og skulu þær ekki endurtekn- 
ar hér.

En þess skal getið, að sízt her að saka Reykjavíkurbæ uui, að hann  hafi eigi lagt 
sig nægilega í fram króka um samninga við hreppsnefnd Mosfellshrepps og eiganda 
Grafarholts, því að þeim samningum var haldið áfram  þar til sýnt var, að samningar, 
a. m. k. á því stigi, voru vonlausir, þar sem svo mikið bar á milli.

Svo sem getur í grg. frv., er ágreiningur um það, livort fo rk au p sré t ta rk ra ía  
Mosfellshrepjis að hluta af Kor])úlfsstaðatorfunni hafi við lög að styðjast. Meiri hluti 
n e fndarinnar  telur, að svo sé ekki. En hvað sem um það er, þá lílur meiri hluli 
n e fndarinnar  svo á, að m estu máli ski])ti, að Reykjavík hefur meiri þörf fyrir 
þessar eignir en M osfellshreppur og því séu þær be tu r kom nar í lögsagnarumdæm i 
bæ jarins  og eigu hans  en hreppsins. Þess vegna eigi Alþingi hið bráðasta  að gera 
ráðs ta fan ir  til þess, að svo geti orðið.

Úr því að bæjars tjó rn  hafði náð kaupum á Korpúlfsstaðatorfunni með svo 
hagkvæ m uin kjöruin , sem rau n  varð á, hefði verið lítt verjandi að láta verulegan 
h lu ta  h en n a r  á ný ganga úr greipum bæ jarins.  Já ta  má þó, að skiljanlegt sé, að 
b æ ja rs t jó rn  reyndi að ná friðsamlegum sam ningum  við h rep jnnn  og prófaði því 
til þ rau ta r ,  hvort tilboð hans  væri aðgengilegt.

Svo sem í grg. frv. segir, vildi hre])psnefndin ja fna  málið með því að hal'a 
skipti á G rafarholti eða m iklum  h lu ta  þess og verulegum  liluta Korpiilfsstaða- 
torfunnar. Bæjarstjórn  lét því l'ara fram sams konar inat á hvoru tveggja.

E ftir  því, sem næst verður komizt um stærð þeirra  landa, sem skipta átti á, 
og er þá eflir  töluin m atsnefndar  bæ jarins  farið um  heildarstæ rð  Grafarholts, þá 
vildi h reppsnefnd in  fá í sinn h lu t  af K orpú lfss taðato rfunn i:  088 ha  af óræktuðu 
landi, 120 ha. af ræ k tu ð u  landi, fjós og hlöðu á Lágafelli og 100 þús. kr. í milligjöf. 
Gegn þessu átti bæ rinn  að fá úr  G ra fa rho lts land i: 700 lia af ó ræ ktuðu  landi og 8 
af ræ k tuðu  landi, allt húsalausl.  L æ lur þá nærri,  að óræ ktaða landið sé ja fn s tó r l  
beggja vegna, það, sem bæ rinn  átti að fá, þó 12 ha m eira en liann lét. M unar þá



fulluiu 100 ha. af ræ k tuðu  landi, fjósi og hlöðu á Lágafelli og 100 þús. kr. í reiðu- 
fé, sem hæ rinn  átti að láta u m fram  það, sem h an n  fengi.

Ef farið er eftir heildarm ati  m atsnefnda r  bæ jarin s  á Korpúlfsstaðatorfunni, 
m u n  láta nærri,  að sá hluti, sem h rep p u r in n  vildi fá, verði með húsum  m etinn á 
rösk  500 000 kr., og er þó eigi til ne innar  h l í ta r  hægt að segja, hvernig nokkurn  
h lu ta  slíkra hei ldarkaupa  beri að meta, en m inna en þetta  verður þessi h lu tinn  
vart metinn. E ftir  sömu aðferð er sá hluti Grafarholts, sein hæ num  var boðinn, 
m etinn  á tæ par  80 000 kr. Þ. e. bæ rinn  átti að hafa  jö fn  skipti á 80 þúsunduin  og 
hálfr i  milljón. Eða bæ num  er boðið Grafarholt fyrir  rúm lega sex s innum  hæ rra  
verð hlutfallslega en h an n  samdi um að gefa fyrir  K orpúlfsstaðatorfuna.

E r þá alveg sleppt þeim 100 000 kr., sem bæ rinn  auk  alls Jiessa átti að gefa í 
milligjöf. E ftir  þvi, sem næst verður komizt, m un  heldur eigi af hreppsins  hálfu  
hafa verið meiningin að skoða neina helming þess sein eiginlega milligjöf í þessu 
sambandi. Hitt á tti að líta á sem bæ tu r  fvr ir  gjaldendamissi. Þæ r 50 000 ki\, sem 
í milligjöfina á t tu  að fara, m á a f tu r  á móti Iáta vega á móti þvi, sem eigandi 
Grafarholts te lur m atsnefnd ina  hafa  vantalið sta 'rð Jiessa h lu ta  Iands sins og h an n  
telur sér e inm itt 50 þúsund  k róna  virði.

Þessi sam anburður  ætti til fu llnustu  að sýna, að b æ ja rs t jó rn  Reykjav íkur var 
eigi láandi, þótt hún  gæfist upp við samningn við hreppsnefndina og eiganda 
Grafarholts og' h lu tað is t í Jiess stað til um, að málið væri þegar borið und ir  Alþingi, 
sem hvort eð er varð að fá málið til meðferðar.

Um eignarnám  G rafarholts er óþarft að fjölyrða. Þörf bæ jar in s  til þess er 
viðurkennd af öllum, núverandi eiganda þess ekki síður cn öðrum. Hitt er annað 
mál og skiljanlegt, að honum  er sár t  um Jiessa eign sína og á erfitt  með að sætta 
sig' við að láta han a  af hendi. Sjálfsagt er því að gera í alla staði vel til hans, en 
landslögum verður h a n n  að lú ta  sem aðrir, og' ú r  því að honum  og bæ num  kem ur 
ekki sam an um  kaupverðið og þörf bæ jarins  er óumdeild, er eigi annað  fyrir  
hendi en láta e ignarnám  fa ra  fram  með venjulegum  hætti,  og þar eð h an n  óskar, 
að unn t  sé að láta ba'ði undir- og yfirm at fram fara, þykir rétt að breyta frv. í sam- 
rærni við það.

Loks er að m innas t  á Keldur, sem lagt er til, að lagðar verði und ir  lögsagnar- 
um dæm i Reykjavíkur, Jiótt bæ rinn  hvorki eigi þær né hafi hug á að eignast. En 
þar  sem þær eru  eign ríkisins og' h reppsnefnd  Mosfellshrepps á s jálf  t i llöguna að 
því, að þæ r séu lagðar und ir  Reykjavík, og Jiað er vegna legu þeirra eðlilegast, 
þykir sjálfsagt að gera það.

Hefur þá verið sýnt fram á, að frv. fer hvergi fram yfir Jiað, sem full sanngirni 
er til og r ikar  ástæður eru til um hverja einstaka eign, sem þar er talin, að leggja 
hana  til Reykjavíkur. Hið sama á einnig við 11111 Jjann h lu ta  Vatnsendalands, sem 
til Heiðmerkur á að leggjast og bærinn þegar hefur fengið eignarnámsheimild til. 
E r því lagt til að brey ta  frv. svo, að það land koini einnig und ir  Reykjavík.

Meiri hluti n e fndarinnar  leggur Jivi til, að frv. verði sam þvkkt með eftir- 
töldum

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr. Greinina skal orða svo:

F rá  1. m arz 1943 skal legg'ja undir  lögsagnarumdæmi Reykjavíkur ja rð irnar 
Elliðavatn og Hólm í Seltjarnarneshreppi ásamt lóðum og löndum, sem ú r  Jieim 
hafa verið seldar, svo og spildu þá ú r  landi jarðarinnar  Vatnsenda i sama hrcppi, 
er bæ jars tjó rn  Reykjavíkur kann  að taka eignarnámi samkv. heimild í lögum 
nr. 57 4. jú lí  1942. Enn frem ur skal leggja undir  lögsagnurumdæmið frá  sarna 
tíma ja rð irna r  Grafarholt, Gufunes, Keldur, Eiði, Knútskot og þann hluta Korp- 
úlfsstaðatorfunnar, er R eykjavíkurbær hefur fest kaup  á (Korpúlfsstaðir, Lamb- 
hagi, Varmá og hluti af Lágafellslandi) í Mosfellshreppi, ásamt öllum lóðum 
og löndum, sem seldar hafa verið ú r  þeim, að þvi landi undanteknu, er þegar



hefur verið selt ú r  landi jarðarinnar V annár  undir þingstað á Brúarlandi og verk 
smiðjuhverfi á Alafossi.
Við 3. gr. Aftan við greinina hætist: Eignarnámið skal framkvæmt samkv. lög 
um nr. 61 14. nóv. 1917.
Við 6. gr. Upphaf gre inarinnar skal orða svo:

Allar fjárgreiðslur samkv. lögum þessum, aðrar en endurgjald fyr ir  Grafar 
holt samkv. 3. gr„ skulu ákveðnar af gerðardómi o. s. frv.

Alþingi, 10. jan ú ar  1943.

Bjarni Benediktsson, Brynjólfur Bjarnason. Lárus Jóhannesson.
form., frsm.


