
Nd. 187. Frnmvarp

til laga um verðhækkunargjald út af járnbrautarlagningu.

Flutningsmenn: Jón Magnússon, Eggert Pálsson, Einar Jónsson, 
Sigurður Sigurðsson.

I. k a f1i.

1- gr-
Af verðhækkun þeirri, sem verður á bygðum og óbygðum jarðeignum í 

Reykjavik, Gullbringu- og Kjósarsýslu, Árnessýslu og Rangárvallasýslu út af leyfi 
til járnbrautarlagningar og járnbrautarlagninu frá Reykjavik til Þjórsár, með hlið- 
arbrautum skal greiða sérstakt tímabundið gjald er nefnist verðhækkunargjald,

2. gr.
Eignir þær, sem gjald þetta hvílir á, eru:

a, jarðeignir, hvort heldur bændaeignir eða þjóðaeignir, eignir kirkna og presta- 
kalla, krisifjárjarðir eða aðrar fátækra eignir, eignir sveitafjelaga og bæjarfje- 
laga eða stofnana, hverju nafni sem nefnast.

b, lóðir bygðar og óbygðar í kaupstöðum og verslunarstöðum, svo og lóðir sem 
ekki eru metnar með jörð t. d. þurrabúðir og grasbýli, lendur, sem eru 
fráskildar jarðeignum og eigi hafðar til ábúðarnota. Ennfremur sjerskilin 
jarðarítök og hlunnindi, svo sem námur, varplönd, veiðiár, vatnsafl, reka- 
rjettindi o. fl.

Undanþegnar gjaldinu eru lóðir þær, ítök og hlunnindi, sem eru þjóðeign 
eða til almenningsþarfa svo sem kirkjustæði, skólahússstæði sjúkrahússstæði o. fl. 
Verði ágreiningur um, hvort eign sje undanþegin gjaldinu, sker stjórnarráðið úr. 
Ef þeir, sem hlut eiga að máli, vilja eigi hlíta þeim úrskurði, er þeim heimilt 
að leggja málið undir úrslit dómstólanna.

3- gr.
Gjaldið skal greiða af verðhækkun hinna gjaldskyldu eigna, talið eftir 

virðingarverði eignanna í heild sinni, að frádregnu virðingarverði húsa og annara 
mannvirkja, sem á eignunum kunna að vera, í því ástandi, sem mannvirki þessi 
eru þegar virðingin fer fram.

4. gr. .
Gjaldið skal vera 2°/o af verðhækkun hinna gjaldskyldu eigna, talið sam- 

kvæmt 3. gr. laga þessara og greiðist það næstu 75 ár að telja frá hinni fyrstu 
verðhækkunarvirðingu. Gjaldið rennur í landssjóð og greiðist um leið og aðrir 
opinberir skattar og gjöld og innheimtist á sama hátt og hefur sama forgangsrjett.

Eigandi skal greiða gjald þetta, en á jörðum sem eru í leiguábúð, þegar 
lög þessi koma til framkvæmda, getur eigandi krafist endurgjalds á gjaldsins 
af leigjanda, þar til nýr samningur er gerður.



II. kafli.

5. gr.
Virðingar samkvæmt lögum þessum framkvæmir sjerstðk matsneÍnd.

6. gr.
í matsnefnd eiga sæti 5 menn, þrjá skipar stjórnarráðið. Eru þeir fastir 

matsnefndarmenn. Bæjarstjórn Reykjavikur, sýslunefndir Gullbringu- og Kjósar- 
sýslu, sýslunefnd Árnessýslu og sýslunefnd Rangárvallasýslu kjósa hver tvo mats- 
menn, sem taka sæti i matsnefnd með þeim þrem, sem stjórnarráðið skipar, i 
hvert skifti, sem virtar eru eignir í þeirra sýslum. Á sama hátt skipar stjórnar- 
ráðið 3 menn og sýslunefndirnar og bæjarstjórn Reykjavikur kýs tvo menn hver, 
sem sjeu varamenn i forföllum hinna reglulegu matsmanna.

7. gr.
Við allar virðingar skal meta eignina eins og hún muni sanngjarnlega 

seld, og ennfremur verðhækkun þá, sem hún hefur orðið fyrir vegna járnbrautar- 
lagningarinnar, og skal hvortveggja upphæðin tiltekin i skrám þeim, er um ræðir 
í 13. gr. laga þessara. Skal eignin metin til peningaverðs og skulu allar mats- 
upphæðir deilanlegar með 100. Til hliðsjónar við matið skal hafa tekjur þær, 
er fást af eigninni, leigugjald það er álíst hæfllegt, verð það, er eignin hefur síð- 
ast verið seld fyrir svo og síðasta söluverð nágranna eigna. Við verðhækkun- 
arvirðingar skal sjerstök hliðsjón höfð af legu eignarinnar og íjarlægð frá járn- 
brautarstöð.

8. gr.
Svo fljótt sem unt er eftir að lög þessi ganga i gildi, skulu fara fram 

virðingar á öllum eignum, sem gjaldskyldar eru samkvæmt lögum þessum. Skal 
við þá virðingu ekki tekið sjerstakt tillit til þeirrar verðhækkunar, sem kann að 
hafa átt sjer stað út af ákvörðuninni um járnbrautarlagninguna, en virðingin 
miðuð við eðlilegt verð nú.

9. gr.
Eftir að búið er að ákveða til fullnaðar og stjórnarráðið hefir endanlega 

samþykt legu brautarinnar og afstöðu járnbrautarstöðvanna, skal fara fram fyrsta 
verðhækkunarvirðing og síðan 3ja hvert ár. Virðingar þessar leggjast og til 
grnndvallar við útreikning verðhækkunargjaldsins og greiðist gjaldið af verð- 
hækkun þeirri, sem orðið hefir frá virðingu þeirri, er um ræðir í 8. gr.

Eigandi gjaldskyldrar eignar svo og landsstjórnin geta krafist nýrrar virð- 
ingar til verðhækkunargjalds á tímabilinn milli tveggja reglulegra virðinga. Ef 
beiðnin er framkomin frá hinum gjaldskylda, ber hann kostnaðinn við virðing- 
una, nema matsverðið verði lægra en hið fyrra matsverð.

Hlutaðeigendum skal senda sjerstaka tilkynningu um úrslitin,

10. gr.
Ef ætla má, að verðhækkunin sje misjöfn á einstöku hlutum gjaldskyldra 

eigna, skal matsnefndin ákveða verðhækkunarupphæðina fyrir hvern hluta eign- 
arinnar fyrir sig.



11. gr.
Virðingar skulu fara fram á tímabilinu frá 1. júní—31. ágúst. Nánari 

reglur fyrir framkvæmd virðinganna setur stjórnarráðið. Skal samin skrá yfir 
virðingarnar i hverjum hreppi. 1. sept. skulu skrár þessar lagðar fram i 
hveijum hreppi á þingstað hreppsins, i Reykjavík á bæjarþingstofunni, eða öðr- 
um stað, sem síðar kann að verða ákveðinn, og skal framlagningin auglýst fyrir- 
fram á þann hátt, sem tiðkast á hverjum stað. Skulu virðingarnar liggja frammi 
í 3 vikur.

12. gr.
Ollum úrskurðum matsnefndar getur formaður nefndarinnar og sömuleiðis 

hinn gjaldskyldi og þeir, sem gjaldið eiga að fá, skotið til yfirmatsnefndar. Skal 
það gert brjeflega og ástæður færðar fyrir kærunni. Sú nefnd sker endanlega úr 
um matið. Skal kæran komin í hendur formanns yfirmatsnefndar fyrir 15. oktbr. 
virðingarárið, verður ella ekki tekin til greina.

Yfirmatsnefnd skipa 9 menn. Kjósa sýslunefndir Gullbringu- og Kjósar- 
sýsfu á sameiginlegum fundi 1, bæjarstjórn Reykjavikur 1, sýslunefndir Árnes- og 
Rangárvallasýslu 1 hvor, hina 5 tilnefnir stjórnarráðið, og er einn þeirra formað- 
ur nefndarinnar.

Enginn getur með þvi að kæra undan virðingu komist hjá því að greiða 
á rjettum tíma þann hluta verðhækkunargjaldsins, sem þegar er fallinn í gjald- 
daga, en ef yfirmatsnefnd breytir virðingunni á að lagfæra misfellurnar á næsta 
gjalddaga. Úrskurð yfirmatsnefndar skal tilkynna öllum hlntaðeigendum bréf- 
lega og eins gjaldheimtumanni, ef nefndin gerir breytingu á upphæð gjaldsins.

13. gr.
Yfirmatsnefnd skal hafa lokið úrskurði á öllum kærum fyrir 1 desember 

virðingarárið. Fyrir 31. desember það ár skal sýslumanninum í hverri sýslna 
þeirra, er um ræðir í 1. grein, i Reykjavik bæjarfógetanum, send skrá yfir virð- 
ingarnar i hans umdæmi, skrá þessa semur matsnefnd. Skal hún skýra ná- 
kvæmlega frá einkennisnöfnum eignanna, nöfnum eigenda og upphæð verðhækk- 
unargjaldsins. Greindir valdsmenn rita svo viðeigandi atbugasemd um verð- 
hækkunargjaldið á folio eignauna i efnisskrá afsals- og veðmálsbókanna; eftir það 
má eigi þinglýsa neinu afsalsbrjefi fyrir eignunum, nema sannað sje, að áfallið 
verðhækkunargjald sje greitt. Samkvæmt þessum virðingaskrám verður svo gjald- 
ið fyrir næsta ár innheimt.

14. gr.
Matsnefndarmenn fá í dagpeninga og ferðakostnað 5 kr. fyrir hvern dag, 

er þeir gegna virðingarstörfum.
Kostnaðinn allan greiðir landssjóður til bráðabirgða.
Kostnaði við hveija virðingu má jafna niður á 3 ár.


