
Nd. 29. Frumvarp til laga
mn skipti á jörðunum Laxárdal og Ymjabergi í Skógarstrandarhreppi og % hlutum 
Stóru-Sandvíkur í Sandvikurhreppi.

Flm.: Jörundur lírynjólfsson, Gísli Sveinsson.

1. gr.
Ríkisstjórninni er heimilt að hafa jarðaskipti, án milligjafar, á kirkjujörðunum 

Laxárdal og Ymjabcrgi, báðum í Skógarslrandarhreppi í Snæfellsnessýslu, og 
hlulum jarðarinnar Stóru-Sandvíkur í Sandvíkurhreppi í Árnessýslu.

2. gr.
Lög þessi ('iðlast þegar gildi.

G r e i n a r g e r ð .
Stefán Björnsson, sparisjóðsgjaldkeri í Keflavík, hefur skrifað dómsmálaráðu- 

nevtinu og óskað þess að fá skipt á % hlutum Stóru-Sandvíkur í Árnessýslu og 
kirkjujörðunum Laxárdal og Ymjabergi í Skógarstrandarhreppi í Snæfellsnessýslu.

l 'm nokkurt skeið hefur Stefán Björnsson dvalið við Laxá í Skógarstrandar- 
hreppi á hvíldartímum sínum á sumrin. Hefur hann ])á haft sór til skemmtunar að 
veiða með stöng í Laxá. Dálitil veiði er í ánni. Stefán kýs heldur að eiga þessar jarðir, 
er háðar liggja að ánni, og þess vegna skrifaði hann ráðunevtinu. Ráðuneytið tók 
erindi Stefáns vingjarnlega, en taldi sig ekki geta haft jarðaskiptin án lagaheimildar. 
Hvað verðmæti þessara jarða áhrærir, er það að segja, að % hlutar Stóru-Sandvíkur 
eru mun hærra metnir en hinar jarðirnar báðar. í gildandi fasteignamati er landverð
Ymjabergs ásamt verði húsa, er iörðinni fvlgia ..........................................  kr. 2800.0W
og Laxárdals ............................................................................................................  — 2600.00

Samtals kr. 5400.00
en % landverðs Stóru-Sandvíkur eftir sama mati...... ..................................... — 6750.00
(Landverð jarðarinnar allt 9000 kr.)

Samkvæmt þessu mati eru •ji hlutar lands Stóru-Sandvíkur metnir 1350 kr. hærra 
en hinar jarðirnar báðar lil samans, að meðtöldu því húsaverði, er þeim báðum 
fylgir. En samkvæmt tillögum undirfasteignamatsnefnda til fasteignamats þess, sem 
mi er verið að vinna að, er lagt til, að landverð Laxárdals og Ymjabergs, ásamt verði 
þeirra hiisa, er jörðunum fylgja, verði ákveðið samtals kr. 5400, en % hlutar land-
verðs Stóru-Sandvíkur ca. 9000 kr. (Landverðið allt 12100 kr.)

Stefán Björnsson hagnast því ekki á þessum skiptum, enda gengur honum ábóta- 
vonin ekki til, en kirkjujarðasjóður hagnast hins vegar á skiptunum. Er því ástæðu- 
laust annað en taka þessari málaleitan Stefáns Björnssonar vel.


