
Nd. 548. Frumvarp til laga [188. mál]
um breyting á lögum nr. 28 18. febr. 1943, um stækkun lögsagnarumdæmis Nes-
kaupstaðar.

Flm.: Lúðvík Jósefsson, Eysteinn Jónsson.

1. gr.
Við 1. gr. laganna bætist: svo og landsspilda sú, er liggur milli Naustalækjar að

austan og Ormsstaða að vestan.

2. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Greinargerð.

Frv. þetta er flutt eftir beiðni bæjarstj6rans í Neskaupstað, og fylgdi því eftir-
farandi greinargerð:

"Við gildistöku laga þeirra, sem hér um ræðir, reis ágreiningur milli sveitar-
stjórnarmanna í Norðfjarðarhreppi og Neskaupstað um það, hvort býlin Vindheimur
og Miðhús skyldu teljast til hreppsins eða bæjarins. Hreppsnefnd Norðfjarðarhrepps
hefur skilið 1. gr. laganna bókstaflega, þannig að einungis hluti Neskaupstaðar af
Ormsstaðalandi hafi verið lagður undir lögsagnarumdæmi kaupstaðarins. Forráða-
menn bæjarins hafa hins vegar talið, að skilja bæri lögin á þann hátt, að allt það
land, sem CI' á milli hinna fyrri og hinna nýju marka lögsagnarumdæmanna, ætti að
teljast til Neskaupstaðar.

Milli hinna gömlu og hinna nýju marka lögsagnarumdæmanna er landsspilda,
sem er í eigu ríkisins og tilheyrir ekki Ormsstaðalandi. og eru þar býlin Vindheimur
og Miðhús. Þessi landsspilda hefur verið þrætuepli milli bæjarins og hreppsins, og
er með frumvarpi þessu farið fram á, að hún verði óvefengjanlega talin til Nes-
kaupstaðar.

Togstreitan milli hreppsins og bæjarins um þessi tvö býli hefur orðið til þess,
að fólk það, er þar býr, hefur verið á öllum opinberum skrám talið bæði í hreppn-
um og kaupstaðnum og opinber gjöld, t. d. útsvar, lagt á það á báðum stöðunum, og
dæmi eru til þess, að það hafi verið innheimt af báðum aðilum. Það ástand er auð-
vitað óþolandi fyrir þetta fólk, en réttara þykir að fá sett skýr lagaákvæði um þetta
atriði en að leita úrskurðar dómstólanna.

Hins vegar hefur Neskaupstaður haft allar skyldur við íbúa þessara býla. Kaup-
staðurinn hefur kostað viðhald vegarins, sem liggur um þetta land, og borið kostnað
af sjúkradvöl manns þaðan, sem úrskurðaður hafði verið styrkhæfur samkvæmt
lögum um sjúka menn og örkumla. Þá má og geta þess, að íbúarnir njóta réttinda
í sjúkrasamlagi Neskaupstaðar og sækja bætur samkvæmt almannatryggingalög-
unum til Neskaupstaðar.



Það verður að teljast í fyllsta máta óeðlilegt, að þessi litla landsspiIda sé látin
tilheyra Norðfjarðarhreppi, enda yrði hún þá sem eyja í lögsagnarumdæmi Nes-
kaupstaðar.

Af annarri grein umræddra laga má ráða það, að löggjafinn hefur ekki litið
svo á, að hin tvö býli ættu að tilheyra hreppnum, en sú grein fjallar um framfærslu
þeirra styrkþega, sem eru á umræddu landi. Nú er það vitað, að engin byggð var
eða hefur síðan verið á landinu önnur en býlin tvö, og hljóta því fyrirmæli greinar-
innar að taka til þeirra, en rétt þykir samt, vegna ágreiningsins, að fá öll tvímæli
af tekin með lagasetningu.

Það liggur skjalfest fyrir, að flutningsmaður þessara laga á Alþingi, Ingvar
Pálmason, leit svo á, að lögin bæri að skilja svo, að umrædd landsspilda tilheyrði
lögsagnarumdæmi Neskaupstaðar. Fylgir yfirlýsing hans um þetta efni sem fylgiskjal.

Gerðardómur sá, er skipaður var samkvæmt þriðju grein laganna, taldi það ekki
í sínum verkahring að úrskurða um ágreining þennan."

Þá fylgir hér einnig með bréf Ingvars heitins Pálmasonar alþingismanns,
dags. 2. júní 1944, þar sem hann lýsir áliti sínu á þeim ákvæðum laganna, sem deilt
hefur verið um, en Ingvar var á sínum tíma flutningsmaður málsins á Alþingi.

Fylgiskjal.
Ekru í Neskaupstað, 2. júní 1944.

Í tilefni af bréfi, dags. 29. f. m., undirrituðu af þremur bæjarfulltrúum í umboði
hæjarstjórnar Neskaupstaðar, þar sem óskað er umsagnar minnar um skilning á
lögum nr. 28 frá 1943, um stækkun lögsagnarumdæmis Neskaupstaðar, þá vil ég
taka fram eftirfarandi:

Þegar ég á aukaþingi í des. 1942 flutti, samkvæmt ósk bæjarstjórnar, frv. til
laga um stækkun lögsagnarumdæmis Neskaupstaðar, þá leit ég svo á, að af ákvæðum
1. gr. frv. leiddi það, að býlin Vindheimur I og II féllu undir lögsagnarumdæmi
Neskaupstaðar, þar sem þau voru með ákvæðum tilvitnaðrar greinar komin að segja
má inn í mitt lögsagnarumdæmið og þar með slitin úr öllum eðlilegum tengslum
við Norðfjarðarhrepp.

Til sönnunar því, að ég sem flutningsmaður frv. hafi frá upphafi skilið ákvæði
nefndrar greinar á þennan hátt, vil ég benda á fyrirmæli 2. og 3. gr. frv., sem bein-
línis eru stíluð vegna þessara býla. Þá vil ég og taka fram, að greinargerð sú, er
fylgdi frv., tekur af allan vafa um skilning flm. Þar stendur í niðurlagi: "Á landi
þessu eru tvö býli og hafa verið um alllangt skeið. Eru því ákvæði í 2. og 3. gr. frv.
nauðsynleg."

Fleira sé ég ekki ástæðu til að taka fram. ,

Virðingarfyllst.

Ingvar Pálmason.

Til bæjarstjórnar Neskaupstaðar.


