
IVd. 55. Frumvarp

til laga um að legg ja  ja rð irn a r A rbæ  og A rtún  i M osfe llsh repp i og B reiðho lt, 
Bústaði og E ið i i S eltjarnarneshrepp i undir lögsagnarum dæ m i og bæ jarfje lag 
R eyk jav iku r.

F lutn ingsm ,: Jakob M ö ller, Jón Baldvinsson , Jón Þorláksson  
og M agnús Jónsson.

1. gr.

Jarð irnar Á rbæ r og A rtún  í M osfe llshrepp i og ja rð irn a r B reiðho lt, Bú-



staðir og Eiði í Seltjarnarneshreppi skulu lagðar undir lögsagnarumdæmi og 
bæjarfjelag Reykjavíkur frá 6. júní 1922 að telja.

2. gr.

Frá sama tíma tekur Reykjavíkurbær að sjer íramfærslu allra þeirra, 
sem bjálparþurfa eru eða verða og framfærslusveit eiga eða mundu eignast, 
ef lög þessi væru ekki sett, í Mosfellshreppi eða Seltjarnarneshreppi, vegna 
fæðingar eða 10 ára dvalar á einhverjum af jörðum þeim, sem um ræðir í 
lögum þessum.

G r e i n a r g e r ð .

Bæjarstjórn Reykjavíkur hefir eins og kunnugt er bygt rafmagnsstöð fy rir  

bæinn v ið  E lliðaárnar. Stöðvarhúsin eru í landi jarðarinnar Ártúns í Mosfells- 

hreppi, en áin s já lf er i löndum jarðanna Árbæ jar og Ártúns i M osfellshreppi og 

í löndum Breiðholts og Bústaða i Seltjarnarneshreppi.
Jarðir þessar allar og áin eru eign Reykjavikurkaupstaðar og ligg ja  að 

lögsagnarumdæmi kaupstaðarins, og virðist það sanngjarnt, að Reyk javík  fái að 
öllu Ieyti að njóta þessara eigna sinna, sem keyptar hafa verið vegna almenn- 

ingsheilla bæjarbúa. Mosfellshreppur hefir nú þegar lagt útsvar á rafmagnsstöðina, 

og það er ekki fy rir  að synja, að það útsvar geti orð ið  svo hátt, að það verði 
verulegur baggi fy rir rafmagnsveituna, og þar með fyrir alla bæjarbúa.

Jörðum þessum er svo í sveit kom ið, að Reyk javík  þarfnast afnota þeirra 
banda sjálfri sjer. Nú þegar hefir nokkuð a f Bústaðalandi verið tekið til hesta- 

beitar í bæjarins þarfir, og eigi að verða mögulegt að kom a upp kúabúi fyrir 
Reykjavik, þarf til þess að nota Bústaðaland og hluta a f Breiðholtslaodi. Á  Breið- 
holti hefir verið hugsað að byggja  barnahæli, svo fijótt sem þess verður kostur, 
en allar fram kvæ m dir í þessum efnum verða erfiðar, eða ja fnvel ófram kvæm an- 
legar, e f Reykjavik  þarf að svara sköttum og skyldum til annara sveitarfjelaga af 

slikum fram kvæm dum  sínum i þarfir íbúa bæjarins.
A f öllum þessum ástæðum, og sjerstaklega vegna velferðar rafm agnsveit- 

unnar, sem Reykjavíkurbær hefir kom ið sjer upp, þrátt fy rir  alla erfiðleika og 
allan dýrleika, með góðri aðstoð þings og stjórnar, og til að tryggja  fjárhagslega 
afkomu veitunnar, virðist nauðsynlegt, að umræddar jarð ir verði lagðar undir lög- 
sagnarumdæmi Reykjavíkur.

H vað  jörð ina  E ið i í Selíjarnarneshreppi snertir, þá er hún áföst v ið  lög- 
sagnarumdæmi Reykjavíkur að vestanverðu. Hún er eign Reykjavikurkaupstaðar 
og í landi hennar er tekinn mestur hluti þess efnis, sem notað er til steinsteypu- 
bygginga bjer i bænum, enda befir hreppsfjelagið notað sjer það til skattálags á 
kaupstaðinn. Fram kvæ m dir til umbóta á sand- og malartekju geta varla kom ið 
til greina, meðan jörð in  er i öðru sveitarfjelagi, og allir staðbættir mæla með þvi, 
að einnig þessi jö rð  verði lögð undir Reykjavík.


