
Ed. 264. Frumvarp til laga
rnii stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavíkur.

(E ftir  2. umr. i Ed.).

1. gr.
F rá  1. marz 1943 skal leggja undir lögsagnarumdæmi Reykjavíkur ja rð irn a r  Ell- 

iðavatn og Hólm í Seltjarnarneshreppi ásamt lóðum og löndum, sem ú r  þeim hafa 
verið seldar, svo og spildu þá ú r  landi ja rð a r in n ar  Vatnsenda í sama hreppi, er bæj- 
a rs tjó rn  Reykjavíkur kann  að taka eignarnámi samkv. heimild í löguin nr. 57 4. júlí 
1942. Enn frem ur skal leggja undir  lögsagnarumdæmið frá  sama tim a ja rð irn a r  Graf- 
arholt, Gufunes, Keldur, Eiði, Knútskot og þann hluta K orpúlfsstaðatorfunnar, cr 
Reykjavíkurbær hefur fest kaup  á (Korpúlfsstaðir, Lambhagi, Varmá og hluti af 
Lágafellslandi) í Mosfellshreppi, ásamt öllum lóðuin og löndum, sem seldar hafa 
verið ú r  þeim, að þvi landi undanteknu, er þegar hefur verið selt ú r  landi jarðarinn- 
ar V arm ár undir  þingstað á Brúarlandi og verksmiðjuhverfi á Álafossi.

2. gr.
F rá  sama tíma tekur Reykjavíkurbær að sér fram færslu allra þeirra þurfainanna, 

sem eru eða verða og fram færslurétt  eiga eða m undu eignast, ef lög þessi yrðu ekki 
sett, vegna fæðingar eða dvalar á löndum þeim, er um ræðir í 1. gr.

3. gr.
Bæjarstjórn Reykjavíkur er heimilt að láta laka eignarnámi jörðina Grafarholt 

i Mosfellshreppi, ásamt nýbýlinu Engi og þeim lóðum og löndum, er seld hafa verið 
ú r  landi jarðarinnar.  E ignarnám ið skal fram kvæm t samkv. lögum nr. 61 14. nóv. 1917.

4. gr.
Forkaupsré ttu r  Mosfellshrepps, samkv. 2. gr. laga nr. 55 15. jún í 1926, að löndum 

þeim ú r  Korpúlfsstaðatorfunni, er Reykjavíkurbær hefur fest kaup  á, er ú r  gildi 
felldur.

5. gr.
Fy rir  árslok 1943 skulu fara fram endanleg fjárskipti miili Reykjav íkurbæ jar og 

Seltjarnarneshrepps annars  vegar og Reykjavíkurbæ jar og Mosfellshrepps hins vegar, 
Jiar á meðal væntanlegar skaðabótagreiðslur til hreppanna.

6. gr.
Allar fjárgreiðslur samkv. lögum þessum, aðrar en endurgjald fy r ir  Grafarholt 

samkv. 3. gr., skulu ákveðnar af gerðardómi, og skal hann  einnig skera ú r  öllum á- 
greiningi milli inálsaðila út af lögum þessum. Gerðardóminn skipa 3 menn, er hæsti- 
ré ttu r  nefnir til þess. Skal einn þeirra vera dómari i hæstarétti, og er hann  formaður 
gerðardómsins. Kostnað við gerðardóminn greiðir R eykjavíkurbær eftir úkvörðun 
dómsins.

Lög þessi öðlast Jiegar gildi.
7. gr.


