
Ed. 518. B r e y t in g a r t lU ö g u r

við frv. til laga um ibúð i jarðhúsam.

Frá Jóni Baldvinssyni og Jóni Þorlákssyni.

1. Á undan 1. gr. komi ný grein, sem verðnr 1. grein, svo hljóðandi:
! kaupstöðum og kauptunum, sem hafa yfir 100 ibúa, má ekki taka

kjallara til ibúðar i húsum þeim, sem bygð eru hjer eftir. Eigi má heldar 
gera kjallaraibúðir í húsum, sem bygð voru áður en lög þessi öðlast gildi.

2. Við 1. gr., sem verður 2. grein:
a. 1 stað »gera« i 1. málsgrein komi: nota.
b. 3. tölalið skal orða þannig:

3. Að forgarður, ekki mjórri en 3 m, greini húsið frá götunni, ef 
gluggar á ibúðarherbergjum kjallaraibúðar vita út að götu.

3. 2. grein, sem verður 3. grein, skal orða svo:
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd er heimilt að leyfa um standarsakir 

notkun kjallaraibúða, sem fyrir eru, þótt ekki fullnœgi skilyrðum 2. gr. 
Yfir þessar ibúðir skal halda sjerstaka skrá. Skoða skal ibúðirnar árlega og 
leiðrjetta skrána samkvæmt þvi.

4. 3. grein falli niður.
5. 4. grein skal orða svo:

í janúarmánuði ár hvert skal bæjarstjórn og hreppsnefnd velja úr 
þær kjallaraibúðir, sem lakastar eru og leyfðar eru nm stundarsakir, og 
aldrei færri en */jo þeirra, og banna íbúð í þeim frá næstu fardögum. 
Skriflega tilkynningu nm bannið skal senda Jjúseiganda og leigjanda hverrar 
ibúðar, sem bönnuð er, fyrir 14. febrúar. Skaðabóta verður ekki krafist 
fyrir slikt bann.

6. i stað 5. greinar komi ný grein, svo hljóðandi:
Nú verðar ágreiningur um það, hvað teljast skuli kjallaraibúð eftir 

lögum þessum, og sker þá stjórnarráðið úr þeim ágreiningi, að fengnum 
tillögum hlutaðeigandi hjeraðslæknis og byggingarnefndar, ef til er.

7. Á eftir 5. grein komi ný grein, svo hljóðandi:
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.

8. Fyrirsögn frv. skal vera:
Frnmvarp til laga nm ibúð i kjöllurum.


