
E d . 527. L ög

um breytingu á lögum nr. 35, 2. nóv. 1914, um mælingu og skrásetningu lóða 
og landa i lögsagnarumdæmi Reykjavíkur.

(Afgreidd frá Ed. 2. maí).

1. gr.
1. málsgrein 6. gr. laganna orðist svo:
Nú verður ágreiningur um  lóðam örk, kvaðir á húseignum  eða lóðum, 

þakrennur, ræsi, stjettir eða þesskonar, og sendir þá m ælingam aður formanni 
m erkjadóm s uppdrátt  at þ ræ tu lóðunum  og skýrslu um það, i hverju ágrein- 
ingurinn sje fólginn. Fo rm aður  m erkjadóm s kveður málsaðilja siðan til þess að 
sækja m erkjadóm þing með hæfilegum fyrirvara, er venjulega sje eigi lengri en 
3 sólarhringar; skal einn löggiltur s telnuvottur birta fyrirkallið. A m erkjadóm - 
þingi leggja málsaðiljar fram gögn sin og leiða vitni, ef með þarf. Dóm endur 
ganga á merki, ef þeim þykir það nauðsynlegt, áður eða eftir að vitnaleiðsla 
hefir farið fram.

2. gr.
1. og 2. málsgrein 7. gr. laganua orðist svo:
D óm ur i m erkjam áli skal upp kveðinn innan viku frá dóm töku, nema 

mál sje óvenjulega umfangsmikið, enda má dóm suppsögn aldrei dragast lengur 
en 3 vikur.

t m erkjadóm i skulu lóðamerki ákveðin. M ælingamaður a fm arkar  siðan 
lóðina á uppdræ ttinum , eins og m erk jadóm ur hefir ákveðið þau, og innfærir 
i lóðam erkjabók. Dómsúrslit um annan  ágreining sam kvæ m t 6. gr. skal einnig 
innrita i lóðam erkjabók.

3. gr.
9. gr. laganna orðist svo:
Þegar lokið er merkjasetningu og mælingu allra lóða og landa á kaup- 

staðarlóðinni, skal bæjarstjórnin láta skrásetja allar lóðir og lönd með fram- 
haldandi n úm erum  i bók, sem þar  til er löggilt af ráðherra .



4. gr.
10. gr. laganna orðist svo:
í lóðaskrána og á aðaluppdrá ttum  skal jafnóðum rita breytingar þær, 

er verða á lóðum og húsum , og skipar bæjarstjórnin lóðaskrárritara til þess 
starfs.

Ráðberra setur reglugerð eltir tillögum bæjarstjórnar um skyldur og 
störf lóðaskrárritara.

5. gr.
1. málsgrein 11. gr. laganna orðist svo:
Þá er merkjastefnu er lokið, má eigi þinglýsa skjali eða skjölum um 

eigendaskifti að lóð eða parti úr  lóð, nem a m æ lingam aður eða lóðaskrárritari 
hafi ritað vottorð sitt á skjalið eða skjölin um  það, að eigendaskiftanna sje 
getið i lóðam erkjabók eða lóðaskrá.

6. gr.
12. gr. laganna orðist svo:
Lóðaskrárrilari læ tur þeim, er þess óska, i tje staðfest ettirrit ú r  skránni 

og einnig af uppdrætti lóðarinnar. Fyrir  slik eftirrit og fyrir vottorð sam kvæ m t ’
11. gr„ svo og fyrir önn u r  störf, er lóðaskrárritari v innur fyrir einstaka m enn, 
skal greiða gjald i bæjarsjóð Reykjavíkur sam kvæm t gjaldskrá, er ráðherra  
setur eftir tillögum bæjarstjórnar.

7. gr.
Lög þessi öðlast gildi þegar i stað.


