
Nd. 606. Nefndarálit [160. mál]
um frv. til laga um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúða-
bygginga, breyting á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Heilbr.- og félagsmálanefnd neðri deildar athugaði frv. á nokkrum fundum
ásamt heilbr.- og félagsmálanefnd efri deildar, þegar málið lá fyrir þeirri deild.
Dregið var úr nokkrum stærstu göllunum á orðalagi frv. í efri deild.

Langmestur hluti frv. er efnislega samhljóða I. nr. 55/1955, um húsnæðismála-
stjórn, veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða. Með tilliti til
þess og að sú löggjöf var á sínum tíma mjög vel undirbúin, leggjum við til, að frv.
verði breytt í það horf, að það verði ekki frv. til sjálfstæðra laga, heldur frv. til
breytinga á hinum eldri lögum.

Minni hluti nefndarinnar er mótfallinn ýmsum ákvæðum þessa frv., sem fela
í sér breytingar á I. nr. 55/1955. Hins vegar fylgir minni hlutinn efnislega nokkrum
breytingum, svo sem um skipun húsnæðismálastjórnar og heimild fyrir veðdeild
Landsbanka Íslands til útgáfu bankavaxtabréfa. Minni hlutinn leggur ekki á móti
því, að nánari ákvæði um umbætur í tæknimálum o. þ. h. séu tekin upp í lögin, og
ber fram nýjar tillögur um þau efni.

Minni hluti nefndarinnar telur ástæðulaust að breyta nafni á varasjóði hins
almenna veðlánakerfis og kalla hann nú byggingarsjóð ríkisins. Hitt er mikilvægt
að efla varasjóðinn. Það mun alltaf hafa verið gert ráð fyrir, að lán ríkisins til
lánadeildar smáíbúða og A-flokka bréf ríkisins, sem keypt voru fyrir tekjuafgang
ríkisins 1955, gengju til varasjóðs hins almenna veðlánakerfis, og er rétt að ganga
formlega frá því sem löggjöf. Þá mælir minni hlutinn ekki gegn því, að % af væntan-
legum stóreignaskatti og 1% álag á tekju- og eignarskatt og stríðsgróðaskatt og
aðflutningsgjöld renni til íbúðalána, svo sem ráð er fyrir gert í frv.

Við teljum hins vegar ákvæðin um skyldusparnað ekki örugga tryggingu fyrir
útvegun lánsfjár, svo að nokkru nemi, til íbúðabygginga og að mun heppilegra á
allan hátt væri að örva meir til frjálsrar sparifjármyndunar. Þess vegna teljum við
sjálfsagt að koma á fót frjálsum samningsbundnum sparnaði til íbúðabygginga,
eins og ráðgert var í lögunum nr. 55/1955. Þess vegna leggur minni hlutinn til,



að sett verði á stofn undir yfirstjórn húsnæðismálastjórnar og veðdeildar Landsbanka
íslands sérstakt form spariinnlána í bönkum og sparisjóðum í þessu skyni. Er lagt
til, að vextir af þessum innlánum verði hærri en almennir sparisjóðsvextir og það
fé, sem sparað er á þennan hátt, verði undanþegið tekjuskatti og útsvari. Þá er og
lagt til, að eigendur þessara innlána fái forgangsrétt að íbúðalánum hins almenna
veðlánakerfis, er séu 25% hærri en venjulegt lánshámark er. Með þessu móti ætti
að geta fengizt mikið fjármagn til íbúðalána með frjálsri sparifjármyndun.

Með tilliti til þess, sem að framan greinir, ber minni hlutinn fram eftirfarandi

BREYTINGARTILLÖGUR:
1. Við 1. gr. Greinin orðist svo:

3. mgr. 1. gr. laga nr. 55/1955 orðist svo:
Í húsnæðismálastjórn eiga sæti 5 menn, fjórir kosnir hlutbundinni kosn-

ingu af sameinuðu Alþingi til 3 ára í senn og einn skipaður af félagsmálaráð-
herra samkvæmt tilnefningu Landsbanka Íslands. Varamenn skulu vera jafn-
margir og valdir á sama hátt. Húsnæðismálastjórn skiptir með sér störfum.

2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:
2. gr. laga nr. 55/1955 breytist svo:

a. Til viðbótar 1. mgr. komi áframhaldandi töluliðir sem hér segir:
6. Að leggja áherzlu á stöðlun (standardiseringu) sem flestra hluta til

íbúðabygginga og fjöldaframleiðslu slíkra hluta.
7. Að semja og gefa út reglur um lágmarkskröfur um byggingar, sem lán

eru veitt til, svo sem um einangrun, lofthæð o. s, frv., sem og leiðbein-
ingar um undirbúning teikninga og áætlana.

8. Að stuðla að auknum byggingarefnarannsóknum.
9. Að láta fara fram samkeppni um byggingu hagkvæmra íbúða með því

að bjóða lán þeim, sem tekið gætu að sér að byggja flestar hagkvæmar
íbúðir af ákveðinni meðalstærð fyrir tiltekna upphæð.

10. Að koma á fót byggingarmiðstöð (byggecentrum) i samvinnu við fram-
leiðendur og innflytjendur byggingarefna, þar sem væri sýning á bygg-
ingarefnum, húshlutum og íbúðarteikningum og almenn leiðbeininga-
starfsemi fyrir húsbyggjendur færi fram.

11. Að gera grein fyrir raunverulegri þörf landsmanna fyrir íbúðabyggingar
á hverjum tíma og gera tillögur og áætlanir um, hvernig þeirri þörf
verði fullnægt á sem hagkvæmastan hátt og með minnstum tilkostnaði.
Félagsmálaráðherra er heimilt í þessu skyni að fela húsnæðismálastjórn
í samvinnu við sveitarstjórnir, fasteignamat ríkisins og hagstofuna að
koma upp spjaldskrá yfir allt íbúðarhúsnæði í landinu.

b. Í stað 2. málsgr, komi þrjár nýjar málsgreinar, er orðist svo;
Setja skal á fót tækniráð húsnæðismálastjórnar, er sé skipað fulltrúum

frá eftirtöldum aðilum: húsnæðismálastjórn, iðnaðardeild atvinnudeildar há-
skólans, húsameistara ríkisins, Iðnaðarmálastofnun Íslands, skipulagsstjóra
ríkisins, teiknistofu landbúnaðarins. Landssambandi iðnaðarmanna, Félagi
íslenzkra iðnrekenda, byggingarvörudeild Sambands ísl. samvinnufélaga og
Félagi ísl. byggingarefnakaupmanna.

Verkefni tækniráðs er að vera húsnæðismálastjórn til ráðgjafar í tækni-
málum og eiga frumkvæði að tillögum, er til umbóta og framfara horfa í
byggingarmálum, og leggja fyrir húsnæðismálastjórn til ákvörðunar.

Félagsmálaráðherra ákveður þóknun til meðlima tækniráðs og setur
reglugerð um starfsemi þess að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar.

3. Við 3. gr. Greinin verði 4. gr. og orðist svo:
Í 4. gr. laga nr. 55/1955 komi viðbótarstafliðir sem hér segir;

e. Lán ríkisins til Lánadeildar smáíbúða.
f. A-flokka bréf ríkisins. er keypt voru fyrir tekjuafgang ríkissjóðs 1955.



g. % af stóreígnaskatti samkvæmt lögum frá 1957.
h. 1% álag, er innheimta skal aukalega, á tekju- og eignarskatt og stríðsgróða-

skatt og aðflutningsgjöld samkvæmt tollskrá með gildandi viðaukum.
4. Við 4. gr. Greinin verði 3. gr. og orðist svo:

2. og 3. málsgr. 3. gr. laga nr. 55/1955 orðist svo:
Í þessu skyni skal veðdeild Landsbanka Íslands vera heimilt að gefa út

bankavaxtabréf, samtals allt að 100millj. kr. á ári, næstu 10 ár. Vaxtabréf þessi
skulu vera þannig, að annar hlutinn, A-flokkar, verði með föstum vöxtum og
afborgunum, en hinn hlutinn, Bvflokkar, allt að 50 millj. kr. á ári, verði með
vísitölukjörum, þannig að greiðslur afborgana og vaxta séu hundar vísitölu
framfærslukostnaðar.

Eigi skal öðrum en veðdeild Landsbanka Islands heimilt að gefa út visi-
tölubundin verðbréf, nema sérstök lagaheimild komi til.

5. Við 5. gr. Greinin falli niður.
6. Við 6. gr. Greinin verði 5. gr. og orðist svo:

6. gr. laga nr. 55/1955 breytist þannig:
a. e-liður orðist svo:

Lán til hverrar íbúðar skal vera í tvennu lagi, A- og B-Ián. Allir, sem
fengið hafa A-lán, skulu eiga rétt til að fá B-Ián allt að sömu fjárhæð. Lán-
tökugjald skal vera 1%.

b. h-liður komi til viðbótar og orðist svo:
Félagsmálaráðherra skal, að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar,

setja með reglugerð nánari ákvæði um úthlutun lána, er húsnæðismálastjórn
hefur með höndum.

7. Við 7. gr. Greinin falli niður.
8. Við 8. gr. Greinin falli niður.
9. Við 9. gr. Greinin verði 6. gr. og orðist svo:

9. gr. laga nr. 55/1955 orðist svo:
Setja skal á stofn undir yfirstjórn húsnæðismálastjórnar og veðdeildar

Landsbanka Íslands sérstakt form spariinnlána i bönkum og sparisjóðum, er
nefnist húsinnlán.

Húsinnlán skulu vera samningsbundin spariinnlán einstaklinga, er leggja
inn fé af atvinnutekjum sínum, minnst 5 þús. kr. á ári i að minnsta kosti 5 ár.

Húsinnlán skulu bera 1% hærri ársvexti en almennir sparísjóðsvextir
Landsbanka Íslands eru á hverjum tíma, og skal það fé, sem sparað er á þennan
hátt, vera undanþegið tekjuskatti og útsvari, þó ekki yfir 5 þús. kr. á ári.

Bankar og sparisjóðir skulu skyldir að taka við peningum til húsinnlána.
Það fé, sem innborgast til húsinnlána, skal ganga til kaupa á A-bankavaxta-
bréfum hins almenna veðlánakerfis.

Húsinnlán skulu færð á sérstakan reikning lánastofnana, og skulu þær gefa
húsnæðismálastjórn skýrslu um þau.

Húsinnlán fást útborguð að minnst 5 árum liðnum frá því, að innlög hóf-
ust. Öðlast þá eigendur þeirra rétt til að fá íbúðarlán hjá hinu almenna veð-
lánakerfi, allt að 25% hærra en venjulegt lánshámark er, þó aldrei yfir %
hluta af matsverði viðkomandi íbúðar, og skylt er að láta þá sitja fyrir um lán.

Um framkvæmd þessarar greinar fer að öðru leyti eftir því, sem nánar
verður ákveðið í reglugerð um húsinnlán, er félagsmálaráðherra skal setja að
fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar og veðdeildar Landsbanka íslands.

10. Við 10. gr. Greinin falli niður.
11. Við 11. gr. Greinin falli niður.
12. Við 12. gr. Greinin falli niður.
13. Við 13. gr. Greinin falli niður.
14. Við 14. gr. Greinin falli niður.
15. Við 15. gr. Greinin falli niður.



16. Við 16. gr. Greinin verði 7. gr. og orðist svo:
Orðin "allt að 3 millj. kr. á ári næstu 5 árin" í 13. gr. laga nr. 55/1955

falli niður.
17. Við 21. gr. Greinin falli niður.
18. Við 22. gr. Greinin falli niður.
19. Við 23. gr. Greinin falli niður.
20. Við 24. gr. Greinin falli niður.
21. Við 25. gr. Greinin falli niður.
22. Kaflafyrirsagnir frv. breytist svo sem hér segir:

Fyrirsögn 1. kafla orðist svo:
Um breyting á lögum nr. 55/1955, um húsnæðismálastjórn o. fl.
V. kafli verði II. kafli.
Aðrar kaflafyrirsagnir falli niður.

23. Fyrirsögn frv. orðist svo:
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 55/1955, um húsnæðismálastjórn,

veðlán til íbúðabygginga og útrýming heilsuspillandi íbúða, breyting á I. kafla
laga nr. 36/1952 o. fl.

Alþingi, 23. maí 1957.
Ragnhildur Helgadóttir,

frsm.
Kjartan Jóhannsson.


