
Ed. 192. li'e fndará llt

um frum varp  til laga um  takm örkun  á húsaleigu i kaupstöðum  landsins.

Frá  allsherjarnefnd.

Um áram ótin  1920 og 1921 var farið mjög að ræða það í Reykjavik, 
hvort ekki mætti afnema húsaleigulögin, þ. e. lög nr. 24, 12. sept. 1917, um 
húsaleigu i Reykjavik, og lög nr. 45, 28. nóv. 1919, um viðauka við þau lög. 
Bæjarstjórnin tók þá húsnæðismálið i bæ num  til athugunar, sjerstaklega það at- 
riði, hvort ráðlegt væri að afnema húsaleigulögin, og komst að þeirri niður- 
stöðu, að ekki gæti kom ið til tals að afnema lögin, eins og þá horfði við, 
nem a önn u r  ákvæði kæm u i staðinn viðvíkjandi leigu á ibúðum og hám arki 
húsaleigu. Bæjarstjórnin var sam m ála  um, að heppilegast m undi að setja þessi 
ákvæði með reglugerð, sem breyta mætti hvenær sem kringum stæ ður breytt- 
ust og æskilegt þætti að breyta reglum um þessi atriði. F rum varp  bvgt á þessum 
rökum  fjekk bæjarstjórnin síðan ílutt af þ ingm önnum  bæjarins á Alþingi 1921. 
IJa r  eftir voru svo sett lög nr. 50, 27. jún í  1921, um húsnæði i Reykjavik. 
F ru  lögin svo að segja óbreytt eins og frum varp bæjarstjórnar var.

Lög þessi veita bæjarstjórn Reykjavíkur heimild til að setja reglugerð 
um  leigu á húsnæði til ibúðar, hám ark  húsaleigu og annað  til tryggingar þvi, 
að bæ jarbúar  geti notið þess húsnæðis, sem til er eða verður i bænum. 
Bæjarstjórnin er nú að setja reglugerð sam kvæ m t þessari heimild. F rum varpi 
til hennar hefir verið visað til anna ra r  um ræ ðu  og verður væntanlega sam- 
þykt við þá (siðari) um ræ ðu. 1 frum varpi þessu er meðal annars  ákvæði um 
skyldum at á öllum leiguibúðum. Nefndinni þykir rjett, að bæjarstjórnin skipi 
þessu máli kaupstaðarins, svo sem til hefir verið stofnað — að minsta kosti 
fyrst um  sinn — eins og öðrum  m álum  bæjarins.

Annarsstaðar af landinu hafa eigi komið til þingsins neinar kvartanir 
eða erindi um  þetta efni.

Nefndin leyfir sjer þvi að leggja það til, að háttv. deild afgreiði mál 
þetta með svoíeldri

DAGSKRA:

Sam kvæm t lögum nr. 50, 27. jún í  1921, um húsnæði i Reykjavik, hefir 
bæjarstjórn þessa kaupstaðar heimild til að setja reglugerð um h ám ark  húsa- 
leigu m. m. Nú er fyrir bæjarstjórninni frum varp til slikrar reglugerðar, vísað 
til a n n a ra r  um ræ ðu, þ a r  í er meðal annars  ákvæði um skyldum at á leigu-



ibúðum öllum. Annarsstaðar af landinu hata eigi komið til þingsins kvartanir 
um þetta efni, og þykir þá eigi þörf að svo stöddu á trekari lagasetning um 
þetta. Tekur deildin þvi fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 20. m ars 1923.

Jón  Magnússon, Sigurður H. Kvaran. Guðm. Guðfinnsson,
form. og frsm. fundaskrifari.


