
Ed. 457. Nelndarálit

um frv. til laga um ibúð i jarðhúsum .

Frá allsherjarnefnd.

Allir nefndarm enn eru sam m ála um það, að ýms ákvæði frv. þessa 
verði til bóta, ef það verður að lögum, og að rjett sje og nauðsynlegt að hefj- 
ast nú þegar banda um löggjöf, er m iðar til þess að bæta eða útrým a binum 
ljelegustu ibúðum , sem nú eru notaðar. Að visu er heilbrigðisnefndum fengið 
i hendur nokkurt vald i þessu efni i heilbrigðissamþyktum kaupstaðanna, en 
hvergi nærri nógu viðtækt, eins og reynslan sýnir, því óhætt er að fullyrða, að 
búið sje a. m. k. i Reykjavik i ibúðum, og þá sjerstaklega kjallaraibúðum, 
sem ekki ættu að vera m annabústaðir.

Form anni nefndarinnar (J. Bald.) þykir þó frv. ekki ganga nógu langt 
og vill með öllu banna, að kjallaraíbúðir verði i húsum , sem hjer eftír verða 
reist. Mun hann bera fram brtt. við frv., er fara í þá átt.

Hinum nefndarm önnunum  þykir varhugavert að fara lengra en frv. þetta 
gerir, óttast sjerstaklega, að það myndi verða til þess, að húsaleiga, að minsta 
kosti hjer í Reykjavík, m yndi hækka að m iklum  mun, ef lengra væri gengið.

Nefndin fellir sig ekki við orðið »jarðhús«, vill heldur nota orðið 
»kjallari«, sem búið er að fá festu i málinu.

Þá telur nefndin það og rjett að setja i frv. ákvæði um það, að glugg- 
ar i kjallaraibúðum  nái ekki niður að jörð, svo ekki renni vatn inn um þá 
og hægara sje að opna þá. Hinsvegar þykir, eins og aðalflutningsm. benti til 
við 1. umr. málsins, gerlegt að mjókka svæði það, sem ræðir um i 3. tölul. 
1. gr., niður i 3 m.

Meiri bl. allsberjarnefndar ræ ður háttv. deild til þess að sam þykkja 
frv. með eftirfarandi

BREYTINGUM.
1. Við 1. gr.

a. í stað orðanna »jarðhúsum (kjöllurum)« i 1. málsgr. komi: kjöllur-
um (jarðhúsum ).



b. 1. lölul. orðist svo:
Að kjallarinn sje ekki grafinn dýpra í jörð en 1 m. á þeim 

bluta, sem ibúðarherbergin eru i, og gluggar ekki neðar en 25 cm. 
frá jörðu.

c. í  stað »6 m.« i 3 tölul. kom i: 3 m.
2. Við 2. gr. Greinin orðist svo:

Bæjarstjórnum i kaupstöðum  og hreppsnefodum  i öllum kaup-
túnum , sem hafa yfir 100 ibúa, er heimilt að banna ibúð i kjöllurum , ef
þeir fullnægja ekki þeim skilyrðum , sem talin eru i 1. gr.

3. Við 3. gr. Upphaf greinarinnar orðist svo:
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd skal halda sjerstaka skrá yfir allar 

kjallaraibúðir i kaupstaðnum  eða kauptúninu.
4. Við 4. gr.

a. 1 stað orðanna »velja úr . . . jarðbúsaibúðum« komi: og hreppsnefnd 
velja úr þær kjallaraibúðir, sem lakastar eru, og aldrei færri en V*° a* 
öllum kjallaraibúðum kaupstaðarins eða.

b. I stað orðsins »jarðhúsaibúðir« siðar í söm u gr. komi: kjallaraíbúðir.
5. Við 5. gr. í stað orðsins »jarðhúsi« komi: kjallara.
6. Við fyrirsögn. í  stað orðsins »jarðbúsum« komi: kjöllurum .

Alþingi, 29. april 1929.

Jón Baldvinsson, Ingvar Pálmason, Jóh. Jóhannesson,
form. Með fyrirvara. fundaskr. frsm.


