
Kd. 58. Frnm varp

til laga um stækkun lögsagnarumdæmis Reykjavikur.

Flutningsmenn: Héðinn Valdimarsson, Jón ólafsson,
Sigurjón Á. ólafsson, Magnús Jónsson.

1. gr.
Jarðirnar Þormóðsstaðir og Skildinganes i Seltjarnarneshreppi, ásamt 

öllum lóðum og löndum, sem seldar hafa verið frá þeim, svo og verzlunar- 
staðurinn Skildinganes við Skerjafjörð, skulu lagðar undir lögsagnarumdæmi 
Reykjavikur frá 1. janúar 1931.

2. gr.
Frá sama tima tekur Reykjavikorbær að sér framfærslu allra þeirra 

þurfalinga, sem éru eða verða og framfærslusveit eiga eða mundu eignast, ef 
lög þessi yrðu ekki sett, vegna fæðingar eða dvalar á löndum þeim, sem um 
ræðir i 1. grein.

3. gr.
Fyrir árslok 1930 skulu fara fram endanleg fjárskipti milli Reykja- 

vikur og Seltjarnarneshrepps, þar á meðal væntanleg skaðabótagreiðsla til 
Seltjarnarnesbrepps vegna laga þessara. .

Náist ekki samkomulag milii nefndra aðila, skal það, sem milli ber, 
lagt i gerð þriggja manna, sem séu þannig skipaðir, að hvor aðili skipar einn 
mann i dóm, en oddamann skipar hæstiréttur. Gerð þessara þriggja manna 
eru báðir aðiljar skyldir að hlita.

G r e i n a r g e r ð .

Á siðasta Alþingi var sam kvæm t áskornn bæ jarstjórnar Reykjaviknr borið 
fram frnm varp, sem fór i þá átt, að leggja skyldi allan Seltjarnarneshrepp nndir 
lögsagnarnmdæmi Reykjaviknr. Frv. þetta kom st ekki i nefnd, aðallega, að þvi 
er virtist, vegna þess, að farið var fram á, að allnr hreppurinn átti samkvæmt 
þvi skilyrðislanst að leggjast nndir kanpstaðinn. Með frnm vaipi þvi, sem hér er 
borið fram, er aðeins farið fram á, að litill hlnti Seltjarnarneshrepps sé lagðar 
nndir lögsagnarnmdæmi Reykjaviknr, sá hlnti hreppsins, sem öllum  kemnr sam - 
an nm , að nanðsynlegt sé, að Reykjavikarbær fai am ráð yfir. Einnig er með



þessn frv. gert ráð fyrir, að Seltjarnarneshreppur féi sanngjarnar skaðabætur, 
sam kvæm t mati gerðardóms, sem sé skipaður þrem m önnum.

Lóndum  þeim, sem bér um ræðir, er svo i sveit komið, að þau liggja 
sem fleygur inn i land Reykjavikur. Beggjamegin við lönd þessi á bærinn land 
að Skerjafliði, og slíta þvi lönd þessi i sundur allar þær raðstafanir, sem bærinn 
þyrfti að gera um skipulag bygginga og gataagerð, svo ú r þvi yrði heildarskipu- 
lag í sam ræm i við þá nauðsyn, að bærinn byggist suður á bóginn, allt að og 
meðfram Skerjaflrði. lbúar Reykjavikur og búendur á nefndum lóndum eru í 
svo nánu sam bandi um m argar nanðsynjar, svo sem rafmagn, vatn, vegi o. fl., 
að ekki verður um það deilt, að sameining sé beppilegasta lausnin fyrir báða 
parta, bæði í bráð og lengd. Með lögum nr. 67, 7. mai 1928, nm dóm sm álastarfa, 
lögreglustjórn, gialdbeim tu o. fl. i Reykjavik, er veizlunarstaðuiinn Skildinganes 
að öllu leyti lagður undir lógsagnarumdæmi Reykjavikur um tollgæzlu og lög- 
reglnstjórn, og er það enn ein ástæðan iyrir þvi, að sameina beri þessi lönd að 
öilu leyti við Reykjavik. .

Ennfrem ur má geta þess, að flestir búendur á Skildinganes- og Þormóðs- 
stadalöndum  vinna fyrir lifsframfæri sínu við ýmsa starfsemi i Reykjavik, en bafa 
litla eða enga atvinnu i hreppuum , þótt útsvör þeirra falli til hreppsins.


