
Ed. 320. Frumvarp til laga
um  byggingar- og landnám ssjóð.

(El’tir  eina um r. i Nd.).

Sam hljóða þskj. 211 með þessum  breytingum :

7. gr. h ljóðar svo:
Lán ú r sjóðnum  eru eingöngu veitt til byggingar ibiiðarhúsa í sveitum. 
L ánin eru veitt með þessum  skilyrðum :

1. Að lántakandi sé íslenzkur rik isborgari og fullveðja.
2. Að hann sanni með siðustu skattaský rslu  sinni, staðfestri af skattanefnd, að 

hann  eigi svo m ikil efni sem nauðsvnleg eru til b ú rek s tra r á jörðinni, en geti 
ekki af eigin ram m leik reist íbúðarhús á henni.

3. Að hann  sanni með vottorði hreppstjóra , að jö rð in  liggi ekki und ir skem m dum  
af völdum  n áttú ru n n ar.

4. Að húsin  séu gerð ú r varanlegu efni og gerð þeirra  innan  og u tan  sam þykkt 
af s tjó rn  sjóðsins.

ö. Að sveitarstjó rn  telji jiirðina svo vel í sveit setta, að ráðlegt sé að endurreisa 
bæ jarhús á henni.

6. Að lögð sé fram  stu tt lýsing á bæ iarhúsum  um sæ kjanda, u nd irrituð  af virð- 
ingarm önnum  B runabótafélags íslands.

12. gr. h ljóðar svo:
Skilvrði fy rir  byggingarstvrk  eru, að um sæ kjandi leggi fram  sk ilrik i samkv. 

ákvæðum  1.—(i. tölul. 7. gr. og ennfrem ur sk ilrík i fy rir :
1. Að sannað sé með vottorði h reppstjó ra  og héraðslæ knis, að húsakynnin  séu 

óhæ f til íbúðar.
2. Að jö rð in  sé í sjálfsábúð eða falli u n d ir ákvæði laga um  erfðaábiið og óðals- 

rétt.
3. Að fasteignam at (m illim at) bæ jarhúsa  sé ekki y fir  2000 k rónur, ef jö rð in  er í 

sjálfsábúð.
4. Að landverð ja rð a r í opinberri eign fari ekki y fir  8000 krónur.

F ram lagið  til hvers býlis m á vera 500— 1500 k rónur. Þó aldrei m eira en }4s af 
kostnaðarverði hússins. T il íbúðarhúshygginga, þar sem um lán og sty rk  er að ræða, 
m á láns- og styrkupphæ ðin sam tals ekki fa ra  y fir  6000 k ró n u r til hvers býlis.

Lokagreiðsla fer fram  þegar fu llnaðarre ikn ingur er kom inn y fir  byggingar- 
kostnaðinn.

13. gr. h ljóðar svo:
N ýbýlastjórn  ákveður, hvaða ja rð ir  skulu  verða aðnjótandi þess fram lags til 

bygginga, er um ræ ðir í lögum þessum , og ákveður upphæ ðina til hvers býlis. Þó



skulu þeir um sæ kjendur að öðru jö fnu  ganga fyrir, er orðið hafa fy rir verulegu 
tjóni á húseignum  sínum , vegna óviðráðanlegra orsaka, svo sem jarðsk já lfta , bruna, 
stórviðra o. s. frv. Getur hún k rafizt a llra  þeirra  upplýsinga, sem hún  te lu r nauð- 
synlegar, og sett þau skilvrði um byggingarnar, sem hún  te lu r þu rfa  til að tryggja 
það, að þær komi að sem fyllstum  notum .

42. gr. h ljóðar svo:
T eiknistofan skal láta gera uppdræ tti að einföldum  og ódýrum  húsgögnum , hent- 

ugum fy rir alþýðu til sveita og við sjó. Heim ilt er teikn isto funn i að leita aðstoðar 
íslenzkra listam anna, v iðurkenndra hannyrðakvenna og sm íðam eistara u tan  stofn- 
u n arin n ar um gerð húsgagna, til að fá þau sem sm ekklegust og í þjóðlegum  stíl. Allir, 
sem ré tt hafa til lána ú r sjóðum  þeim, er um  ræ ðir í 41. gr., svo og s tjó rn ir bygg- 
ingarfélaga verkam anna og sam vinnubyggðafélaga, skulu endurg ja ldslaust fá teikn- 
ingar af húsgögnum , eftir því sem teikn istofan  getur í té látið.

43. gr. h ljóðar svo:
Nú verður kom ið á fót verkstæ ðum  við bæ ndaskóla, húsm æ ðraskóla, héraðsskóla 

eða annarsstaðar til þess að annast smíði á húsgögnum , hentugum  fy rir  alþýðu, og 
fleira, er að húsgagnagerð lý tur, svo sem vefnað á húsgagnafóðri og gluggatjöldum , 
og skal þá teiknistofan veita verkstæ ðum  þessum  alla  nauðsvnlega aðstoð, svo að þau 
geti kom ið að sem alm ennustum  notum  við húsgagnagerð.


