
Nd. 354. Nefndarálit [75. mál]
um frv. til l. um sameign fjölbýlishúsa.

Frá heilbrigðis- og félagsmálanefnd.

Nefndin hefur rætt frumvarpið og er sammála um að mæla með samþykkt þess.
Þó er nefndinni ljóst, að um mörg atriði málsins er þörf nánari ákvæða en í frv.
felast. Þar sem hér er um að ræða nýmæli i islenzkri löggjöf, virðist skynsamlegt,
að slíkt verði gert með reglugerðum, sem ráðherra gefi út. Eitt slíkt atriði, sem
ákvarða þarf nánar, er í 15. gr. frumvarpsins, og barst nefndinni um það erindi frá
Verkfræðingafélagi Íslands (sbr. fylgiskjal).

Alþingi, 7. april 1959.

Steingr. Steinþórsson,
form.

Benedikt Gröndal,
frsm.

Ragnhildur Helgadóttir.

Jónas Árnason.

Fylgiskjal.

VERKFRÆÐINGAFÉLAG íSLANDS.
Reykjavik, 20. febrúar 1959.

HeiIbrigðis- og félagsmálanefnd neðri deildar Alþingis,
cjo Steingrímur Steinþórsson, Reykjavík.

Vér leyfum oss hér með að senda yður meðfylgjandi umsögn hita skiptanefndar
Verkfræðingafélags Íslands um frumvarp til laga um sameign fjölbýlishúsa.

Virðingarfyllst,
Verkfræðingafélag Íslands.
Hinrik Guðmundsson.

Þér hafið sent okkur til umsagnar frumvarp tillaga um sameign fjölbýlishúsa.
Telur nefndin löggjöf um þau mál, er frumvarpið fjallar um, sjálfsagða og

mælir með því, að slíkt frumvarp verði gert að lögum.
Nefndin hefur ekki farið ýtarlega í frumvarpið sem heild, heldur svo til ein-

göngu rætt og athugað 15. grein þess, er fjallar um skiptingu á hitakostnaði i fjöl-
býlishúsum, enda er það einmitt það verkefni, er henni er ætlað af félagi okkar.

Er það niðurstaða nefndarinnar, að hún vill mæla með þeirri skiptingu á hita-
kostnaði sem aðalreglu, er frumvarpið gerir ráð fyrir, sem sé að skiptingin fari fram
eftir rúmmáli, en bendir jafnframt á, að nauðsyn beri til að skilgreina, hvernig
beri að reikna út rúmmál íbúðanna, betur en gert er í frumvarpinu, bæði að því er
varðar skiptingu hitakostnaðar og eins skiptingu sjálfrar sameignarinnar, fjölbýlis-
hússins, og má gera ráð fyrir, að þessi skipting eigi ekki að vera hin sama í báðum
tilfellum. Bendir nefndin á, að þetta atriði sé rétt að ákveða nánar í reglugerð.

Jafnframt bendir nefndin á, að í sömu reglugerð sé einnig nauðsynlegt að skil-
greina nánar heildarupphitunarkostnað þann, er skipta skal.

Nefndin telur rétt, að eftirfarandi rökstuðningur fylgi áliti hennar:
Hitanotkun íbúðar er mjög háð legu hennar í húsinu, gagnvart áttum og fleiru.

Þannig eru til dæmis kjallara- og þakíbúðir mun hitafrekari en íbúðir á millihæðum.
Íbúðir, er vita í norðurátt, eru kaldari en suðuríbúðir. Ekki mun þess gætt, að þessar
íbúðir þyrfti að hitaeinangra betur en hinar. Að öllum jafnaði eru þær lakari, þótt
yfirleitt sé ekki tekið tillit til þess við verðlagningu þeirra. Telur nefndin ekki rétt
að láta íbúa þessara íbúða gjalda hinnar slæmu legu íbúðarinnar í húsinu með því
að ætla þeim að greiða meira en hinum í hitunarkostnað.

Skiptingaraðferð sú, er frumvarpið gerir ráð fyrir, felur í sér, að íbúðum, sem
eru í eðli sínu hitafrekar, er ívilnað á kostnað annarra, og um leið, að rétt mat á
verðmæti íbúðanna, þ. e. í samræmi við hitakostnað þeirra, er auðveldað.

Lítur nefndin svo á, að sú skipting, sem þó víða hefur tíðkazt, að skipta hitanum
í hlutfalli við fermetrafjölda ofna íbúðanna, sé óréttlát og mælir ekki með henni.
Ástæðan er sú, að nokkur hluti af hitanotkun íbúðanna, kranavatnsnotkun og ýmis



fastur kostnaður, er óháður legu þeirra, en mundi samt með þessari aðferð leggjast
sjálfkrafa á þær í sama hlutfalli sem á við hinn hlutann, sem er háður legunni.
Þannig yrði þeim íbúum, sem hafa óhagstæða legu, íþyngt meira en nokkur efni
gætu staðið til.

Sömuleiðis lítur nefndin svo á, að notkun varmamæla, eins og hún hefur sums
staðar tíðkazt, svo nefndra uppgufunarmæla. sé hæpin, þar eð hún gerir þeim, er
búa við óhagstæða legu, að greiða tiltölulega meira en hinum. Þessari aðferð mætti
ef til vill mæla bót út frá því sjónarmiði, að sparnaðarviðleitni íbúanna mundi
minnka upphitunarkostnað, og er slíkt frá þjóðhagslegu tilliti kostur. En því verður
ekki neitað, að fólk sparar hitann misjafnt og að þeir, sem spara, taka frá hinum, er
minna halda í við sig, því að hitaflutningur milli íbúða á sér oftast stað.

Það sama á sér auðvitað stað, þó að hver íbúð hafi sérupphitun. Þar verða þak-
og kjallaraíbúðir hlutfallslega langverst úti. Telur nefndin, að slík sérupphitun íbúða
sé ekki til fyrirmyndar, hvorki frá þjóðhagslegu sjónarmiði, því að slíkar lagnir
eru miklu dýrari en sameiginlegar lagnir, né út frá því atriði, er varðar skiptingu
hitakostnaðar, er verður ranglát, nema mat á verðmæti íbúða sé í samræmi við hita-
kostnaðinn, en slíku er yfirleitt ekki til að dreifa. Er viðbúið, að í þeim húsum telji
hver og einn annað en það, er hann eyðir sjálfur, sér óviðkomandi, jafnvel þó að
aðrir eyði tiltölulega meiru. Er því að vænta, að erfitt reynist að koma rúmmáls-
reglunni við þar og að það mæti andspyrnu sumra íbúanna.

Kranavatnsnotkun í íbúðum er ærið misjöfn, fer hún frekar eftir íbúafjölda
en íbúðarstærð, en þetta tvennt fylgist ekki alltaf að. Kostnaður við kranavatniö
mun nema um 30% af hitakostnaði í fjölbýlishúsum að meðaltali. Hlufallslega verður
hann mestur, þegar um litlar íbúðir er að ræða með mörgum íbúum, en minnstur
er hann í stórum íbúðum. Er talið, að hann nemi frá 25-50% alls hitakostnaðar
í fjölbýlishúsum, upphituðum með eldsneyti.

A hitaveitu svæði, þar sem heita vatnið er fengið beint úr götuæð, verður hlutur
kranavatnsins nærri helmingi lægri, vegna þess að slík notkun hitaveituvatns jafn-
gildir nýtingu á því niður í sama hitastig og kalda vatnið í vatnsveitu hefur. Krana-
vatnsnotkun á hitaveitusvæði mun nema um 15-20.% eftir aðstæðum að meðaltali,
og dreifingin hjá einstökum íbúðum yrði um 15-35 %.

Af því, er hér hefur verið sagt, verður ljóst, að nákvæmni í skiptingu hitakostn-
aðar getur ekki verið til að dreifa. Verður því að teljast eðlilegt að notast við ein-
hverja tiltölulega einfalda reglu um skiptinguna, og getur nefndin því fallizt á þá
skiptingu, er frumvarpið gerir ráð fyrir, sem aðalreglu.

1 2. málsgrein 15. greinar frumvarpsins er gert ráð fyrir, að sameiginlega upp-
hitun skuli miða við 18° C lágmarksstofuhita frá klukkan 9 að morgni til kl. 11 að
kvöldi.

Nefndin telur þetta hæpið ákvæði, er gæti orðið til þess, að þessi hiti, sem hér er
hugsaður sem lágmarksstofuhiti, verði í reynd hámarkshiti. Teldi nefndin réttara, að
þetta mark væri sett við 20° C, sem er sá stofuhiti, sem almennt er miðað við, bæði
hérlendis og erlendis. Um leið bendir nefndin þó á, að hitakerfi séu sjaldnast það vel
úr garði gerð, að fullkomið jafnvægi fáist á hita í hinum ýmsu herbergjum og íbúð-
um, og er þar mörgu um að kenna. Nefndin vill ekki mæla á móti slíku ákvæði, en
telur réttara, að það verði miðað við þann hita, er venjulega er talinn henta í íveru-
herbergjum, eins og áður er sagt.

Reykjavik, 17. febrúar 1959,

i hitaskiptanefnd Verkfræðingafélags Islands,

Jón Sigurðsson, Sigurður Thoroddsen, form .., Jóhannes Zoega,
Ólafur Jensson, Einar H. Árnason.

Til Verkfræðingafélags Islands, Reykjavik.


