
Ed. 670. Nefndarálit [171. mál]
um frv. til l. um breyt. á l. nr. 36 16. febr. 1952,um opinbera aðstoð við byggingar
íbúðarhúsa i kaupstöðum og kauptúnum.

Frá fjárhagsnefnd.

Nefndin hefur athugað frv. og komizt að þeirri niðurstöðu, að rétt sé að gera
á því smávegis breytingar.

Tilgangur laganna er að veita efnalitlu fólki lán til þess að koma upp smá-
íbúðum handa sér, og er heimilað, að allt að 70 þús. kr. veðskuldir megi hvíla á
fbúð á undan þeim 30 þús. kr., er lánadeildin veitir sem hámarkslán út á smáíbúð
hverja, en þó tekið fram, að lán úr lánadeildinni skuli hvíla á 2. veðrétti.

Nú getur verið, að sá, er hús reisir, fái ekki hjá einum aðila það lán, sem
lögin heimila að hvíli á 1. veðrétti, heldur yrði að sæta því að taka upphæðina,
sem leyfð er á undan smáíbúðaláni og hann nauðsynlega þarfnast umfram það,
hjá tveimur, og þá út á 1. og 2. veðrétt. Krafan um 2. veðrétt til tryggingar smá-
íbúðarláni getur þar af leiðandi orðið - og hefur líka orðið - þvi til fyrirstöðu,
að lán úr lánadeildinni nái fullum tilgangi. Hins vegar skiptir litlu máli fyrir
lánadeildina, hvort veðrétturinn er 2. eða 3., sem hún fær, ef ekki. hvíla á hinni
veðsettu eign samkvæmt nefndum veðréttum hærri lán samanlagt en lögin tiltaka,
þ. e. mest 70 þús. kr. á undan hámarksláni úr lánadeildinni, eða samtals 100 þús.
kr. veðskuldir að meðtöldu láni hennar. Telur nefndin þess vegna rétt að heimila
lánveitingar út á 2. eða 3. veðrétt íbúðanna.

Frumvarpið er flutt að nokkru leyti til þess að samræma orðalag laganna,
eins og segir í greinargerðinni, er því fylgir, svo að skýrt komi fram í öllum at-
riðum, að lána megi til smáíbúða, þótt í sambýlishúsum séu. Þetta hefur ekki að
fullu tekizt með frumvarpinu. A 41. gr. þarf að gera breytingar. Tillögur um þær
vantar í frumvarpið. .

Samkvæmt framansögðu leggur fjárhagsnefnd til, að frumvarpið verði sam-
þykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:
1. Við 3. gr.

ll. Í stað orðanna ,,2. veðrétti" í fyrsta málsl. komi: 2. eða 3. veðrétti.
b. Í stað orðanna "fyrsta og öðrum veðrétti 100 þúsund krónur" í niðurlagi

greinarinnar komi: á fyrri veðréttum og veðrétti þeim, er lánadeildin hefur
fyrir sínu láni til smáíbúðar. en 100 þúsund krónur.

2. A eftir 3. gr. komi ný grein (verður 4. gr.), svo hljóðandi:
41. grein laganna breytist þannig:

a. Aftan við 1. tölul. bætist: eða sambyggingu, sem smáíbúð hans er i.
b. 1 stað orðsins "húsinu" i 3. tölul. komi: íbúðinni.

Alþingi, 5. april 1954.
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