
Nd. 533. Frumvarp til laga
um  eignarnám slieim ild  á nokkrum  löndum  og á afnotarétti landsvæ ða í H afn- 
arfirði, Garðahreppi og G rindavíkurhreppi og 11111 stæ kkun lögsagnarum dæ m is  
H afn arfjarðark au p staðar.

(E ftir  2. um r. í N d.).
1. gr.

R ík isstjórn in n i er h e im ilt að taka e ign arn ám i:
1. A fnotarétt af öllu  óræ ktuðu landi jarðarinnar Ás í Garðahreppi.
2. Þann hlutann af óræ ktuðu landi jarðarinnar H valeyri í H afnarfirði, sem  

ekki er þ egar eign  H afn arfjarðark au p staðar.
3. A fnotarétt þess landsvæ ðis, sem  takm arkast þannig: Að austan af veginum  

m illi H afnarfjarðar og R eykjavíkur, að norðan af A rnarneslæk og Arnar- 
nesvogi, að vestan af beinni línu úr suðvesturhorni Arnarnesvogar yfir  
vesturhorn Engidals, að n iörkum  liæ jarlands H afnarfjarðar, og að sm nian  
af H afnarf jarðarlandi. U ndanskilið skal þó land nýhýlisins L angholts og land  
það m illi Arnarnes- og H raunslioltslæ kja, sem  þegar er útskijit til bænda í 
Garðahreppi.

4. Jarðirnar K rísuvik og Stóra-N ýjabæ  í (irindavikurhreppi.
2. gr.

Þegar eignarnám  liefir farið  fram  eftir 1.— 3. tölulið 1. gr., skal rik issjóður  
selja eða leigja H afnarfjarðarkaupstað þessi lönd jafnóðum , enda greiði kaup-



staðurinn skaðabæ tur íil G arðabrepps fyrir þá tekjurýrnun, sem  breppurinn  
kann að verða fyrir vegna eignarnám sins. E nnfrennir greiði kaupstaðurinn til 
einstakra m anna skaðabætur fyrir rétt þeirra til landsins og m annvirkja á því, e f  
rík issjóður selur kau])staðnum  Iandið, en ella greiði rík issjóður þessar skaðabæt- 
ur, ef landið verður leigt kaupslaðnum . A fnotarétt jarðanna. sem  í 4. tölul. 1. gr. 
getur, skal afbenda H afnarf jarðarkaupstað, þannig að bann fái þörf kaupstaðarins  
fyrir bita, ræktun og sum arbeit fu llnæ gt, en G ullbringusýslu  skal afhent lítt 
ræktanlegt beitiland jarðanna sem  afréttarland fyrir sauðfé, Iivorttveggja eftir  því, 
sem  staðbæ ttir og landrým i leyfa. (iera skal landam erki m illi aðilja  um  leið  
og þeim  er afbent landið.

Skaðabætur sam kv. upphafi þessarar greinar, svo og bætur fvrir eignarnám  
jarðanna K rísuvíkur og Stóra-N ýjabæ jar skulu  m etnar af gerðardóm i þriggja  
m anna. B únaðarm álastjóri skal vera einn þeirra, annar skipaður af hæstarétti 
og hinn þriðji sk ipaður af atvinnum álaráðherra.

3. gr.
Eönd þau, sem  H afnarfjarðarkaupstaður kann að eignast eða fá  á Ieigu á 

þennan hátt, er honum  skylt að leigja bæ jarm önnum , eða ráðstafa á annan bátt 
til ræktunar, í sam ráði við  B únaðarfélag íslands. Þó er honum  óh eim ilt að selja  
landið aftur.

4. gr.
Fiftir því sem  eignarnám  þetta er fram k væ m l að því er snertir 1.— 3. 

tölulið 1. gr., og landið er afbent H afnarfjarðarkaupstað, skal það lagt undir 
lögsagnarum dæ m i H afnarfjarðarkaupstaðar og  kaupstaðarsvæ ðið stæ kkað  
sem  þ v í nem ur.

5. gr.
Lög þ essi öð last þegar g ild i.


