
Ed. 387. Breytingartillögur [156. mál]
við frv. til 1. um breyt. á lögum nr. 42/1957, um húsnæðismálastofnun, byggingar-
sjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga o. fl.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar (AGI).

1. Við 3. gr. Greinin orðist svo:
a. Í stað orðanna ,,100 þúsund krónur" í B-lið 6. gr. laganna komi: 150 þúsund

krónur.
b. Í stað "með 7% ársvöxtum" í E-lið sömu greinar komi: með 4% ársvöxtum.

2. Við 4. gr. Greinin orðist svo:
Fyrri málsgrein 16. gr. laganna orðist svo:
Nú leggur sveitarfélag fram fé til íbúðabygginga í því skyni að útrýma

heilsuspillandi húsnæði, annaðhvort sem óafturkræft framlag eða lán, og skal
þá ríkissjóður lána jafnháa upphæð á móti. Lán ríkissjóðs er bundið því skil-
yrði, að húsnæðismálastjórn hafi borizt fullgerðar teikningar og sundurliðuð
kostnaðaráætlun, áður en framkvæmdir hefjast, og að hið ónothæfa húsnæði
sé tekið úr notkun, um leið og hið nýbyggða húsnæði er fullgert. en þó er
heimilt að afgreiða til viðkomandi sveitarfélags helming lánsupphæðar. þegar
nýbygging er fokheld. Húsnæðismálastjórn ráðstafar lánum ríkissjóðs í þessu
skyni og hefur eftirlit með, að réttum skilyrðum sé fullnægt.

3. Á eftir 4. gr. komi ný grein, svo hljóðandi:
Á eftir 23. gr., en í upphafi VI. kafla laganna (Ýmis ákvæði) komi fjórar

nýjar greinar, svo hljóðandi:
a. (24. gr.) Heimild ríkisstjórnarinnar, sbr. 32. gr. laga nr. 4/1960, til að kveða

á um vaxtakjör og lánstíma á lánum hjá byggingarsjóði ríkisins og bygg-
ingarsjóði verkamanna fellur niður.

b. (25. gr.) íbúðareigandi skal eiga rétt á að fá endurgreidd úr ríkissjóði að-
flutningsgjöld og söluskatta af byggingarefni, sem til íbúðarinnar hefur þurft,
enda sé íbúðin að hagkvæmni og stærð í samræmi við reglur húsnæðis-
málastofnunar.

Endurgreiðsla skal miðuð við efni það, sem þurfti til að byggja vísitölu-
húsið í október 1960, og skal hún innt af hendi í einu lagi, þegar eftir
að íbúðin hefur verið metin að fasteignamati.

Rétt til endurgreiðslu samkvæmt þessari grein eiga eigendur íbúða, sem
lokið er við eftir gildistöku laga þessara.

c. (26. gr.) Seðlabankinn skal veita Byggingarsjóði ríkisins 50 milljón króna
lán með 5:1f2% ársvöxtum til íbúðabygginga ár hvert í næstu 5 ár frá og
með árinu 1962 að telja. Lánum þessum ráðstafar húsnæðismálastjórn í sam-
ræmi við útlánareglur sínar.

d. (27. gr.) Ríkissjóður greiðir byggingarsjóði ríkisins 20 milljónir króna sem
óafturkræft framlag á árinu 1963 og síðan jafnháa upphæð árlega í næstu
4 ár.


