
Nd. 330. Nefndarálit [57. mál]
um frv. til I. um mælingu og skrásetningu lóða og landa lögsagnarumdæmi
Akureyrar.

Frá allsherjarnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og leggur einróma til, að það verði samþykkt með
lítils háttar breytingu.

Frv. var sent merkjadómi Reykjavíkur og bæjarráði Reykjavíkur til umsagnar.
Var sérstaklega leitað álits þessara aðila um það, hvort ástæða væri til að setja lög-
gjöf í heimildarformi um sama efni, sem næði til allra bæjarfélaga á landinu. Taldi
merkjadómur Reykjavíkur ekki nauðsyn á slíkri löggjöf, þar sem nægja ætti, að sett
væru hverju sinni sérlög fyrir þá kaupstaði og kauptún, sem telja sér þörf á slíkri
löggjöf. Bæjarráð Reykjavíkur mælti hins vegar með heildarlöggjöf.

1umsögn merkjadóms Reykjavíkur var á það bent, að tæplega væri þörf á þeim
sérdómstóli, sem 11. gr. frv. gerir ráð fyrir, því að nota mundi mega ákvæði III. kafla
laga nr. 41 frá 1919 um landamerki o. fl. Nefndin lítur hins vegar svo á, að rétt sé
að samþykkja frv. óbreytt, þar sem ákvæði þess um merkjadóm séu einfaldari og
eigi betur við aðstæður en fyrirmæli III. kafla laga nr. 41 frá HJlH.

Nefndin mælir með því, að frv. verði samþ. með eftirfarandi

BREYTINGU.
Eftir 14. gr. komi ný grein, sem verður 15. gr., svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Alþingi, 11. des. 1950.

Finnur Jónsson.

Jónas G. Rafnar,
frsm.

Áki Jakobsson.

Jóhann Hafstein.
fundaskr.

Jörundur Brynjólfsson,
form.

Fylgiskjal I.
Reykjavík, 2. desember 1950.

Ég hef rætt nokkuð við Árna Þ. Árnason lóðaskrárritara um frv. til laga um
mælingu og skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumdæmi Akureyrar (þskj. 92), er
allshn. neðri deildar sendi bæjarráði til umsagnar hinn 8. f. m.

Eins og í greinargerð segir, er frv. samið að miklu leyti eftir I. nr. 35/1914, um
mælingu og skrásetningu lóða og landa í Reykjavík, með breytingum skv. 1. nr.
35/1923.

Telur lóðaskrárritari tímabært, að gerðar verði breytingar á þeirri löggjöf að því
er Reykjavík varðar og hefur borið fram tillögu til borgarstjóra og bæjarráðs um,
að hafizt verði handa um undirbúning þess máls. f~g efa ekki, að breyta megi til
bóta ýmsum ákvæðum þessara laga og að setja beri nánari og skilmerkilegri ákvæði
um lóðamælingar - uppdrætti - skrásetningar -- hér í Reykjavík þar sem töluverð
reynsla er fengin um þær framkvæmdir, sem frv. stefnir að.



Þykist ég vita, að bæjarráð muni bráðlega gera ráðstafanir til að fá nákvæmar
tillögur um þessi efni.

Eigi að siður er það vitað, að á grundvelli gildandi löggjafar hafa hér i Reykja-
vík verið unnin mikilvæg og margs háttar störf, e. t. v. undirbúningsstörf, til ná-
kvæmra lóðamælinga og skrásetningar, Frá alm. löggjafarsjónarmiði er æskilegt,
að sett verði heildarlöggjöf um mælingar og skrásetningar lóða og landa í kaup-
stöðum og jafnvel e. a. öðrum byggðarlögum landsins, til ákvörðunar um meðferð
þeirra mála, er frv. nær til.

Komast mætti hjá tvíverknaði - og margföldulll verknaði - um löggjafarstörf.
ef vísa mætti til almennrar löggjafar um þetta efni.

Á þessu stigi sýnist eðlilegt, að slík alm. löggjöf yrði sett sem heimildarlög fyrir
bæjar- og sveitarfélögin. Það fer mjög eftir öllum aðstæðum, hversu brýn þörfin er
á hverjum stað.

Eins og sakir standa, virðist mér þó ekkert mæla því i gegn, að frv. verði sam-
þykkt að efni til. Ég þykist vita, að í skjóli þeirrar löggjafar mætti vinna margt til
gagns og frambúðar.

Ég bendi á, til athugunar fyrir bæjarstjórn Akureyrar, er til framkvæmda lag-
anna kynni að koma, að leitað verði upplýsinga og leiðbeininga hjá lóðaskrárritar-
anum hér og forstöðumanni mælingadeildar bæjarverkfræðings, Hauki Péturssyni
mælingaverkfræðingi. Þykir mér einsýnt, að þeir, í umboði bæjarstjórnarinnar. veiti
væntanlegum mælingamanni (lóðaskrárritara) Akureyrar hinar fyllstu upplýsingar.

Er þá líklegt, að reynsla á báðum stöðum kynni að veita meiri og betri leiðbein-
ingar til löggjafar, er sett yrði fyrir allt landið, en að mínu viti ber að stefna að
þvi, skv. því er að framan segir.

Framanritað bréf hefur verið lagt fyrir bæjarráð Reykjavíkur og mér falið að
senda háttv. nefnd umsögnina.

Tómas Jónsson.

Til allshn. neðri deildar Alþingis, Reykjavík.

Fylgiskjal II.

BORGARDÓMARINN Í REYKJAVÍK
Reykjavík, 17. nóvember 19>')0.

Út af erindi yðar, dags. 8. þ. m., varðandi frumvarp til laga um mælingu og
skrásetningu lóða og landa í lögsagnarumræmi Akureyrar, vill merkjadómur Reykja-
víkur taka það fram, að hann sér ekki nauðsyn á því, að sett sé heildarlöggjöf um
þetta efni. Ætti að nægja, að sett væru hverju sinni sérlög fyrir þá kaupstaði og kaup-
tún, sem telja sér þörf á slíkum lögum. Að öðru leyti viljum vér taka þetta fram
um frumvarpið:

Í 11. gr. er mælt svo fyrir, að sérstakur dómur, merkjadómur. skuli skera úr
öllum þrætum um merki lóða, og skipa hann bæjarfógetinn á Akureyri og tveir með-
dómsmenn. Tæplega virðist þörf á slíkum sérdómstóli. því að nota mundi mega
ákvæði III. kafla laga nr. 41 frá 1919, um vettvangsmál, um úrskurð þessara mála.
Í Reykjavík var að vísu settur sérstakur merkjadómur með lögum nr. 35 frá 1914,
5. gr. Var þar ákveðið, að annar maður en hinn reglulegi dómari, bæjarfógetiun,
skyldi vera formaður dómsins. Mun þessi tilhögun hafa verið höfð fyrst og fremst
til að létta af bæjarfógetanum því mikla starfi, sem búast mátti við, að yrði samfara
úrskurðum á merkjaþrætum, sem rísa mundu í sambandi við skrásetningu lóða.
Með því að í frumvarpinu er gert ráð fyrir, að bæjarfógetinn á Akureyri verði for-
maður merkjadóms. þá er sýnt, að þessi ástæða liggur ekki til grundvallar störfum
merkjadómsins á Akureyri, og virðist þá ekki vera þörf á sérstökum merkjadómi
þar í bæ.

Einar Arnalds. Ólafur Lárusson.

Ti] allsherjarnefndar neðri deildar Alþingis, Reykjavik,


