
Sþ. 372. Frumvarp til laga
um byggingar- og landnámssjóð.

(Eftir eina unir. í Ed.).

Samhljóða þskj. 211 með þessum breytingum:

7. gr. hljóðar svo:
Lán ur sjóðnum eru eingöngu veitt til byggingar íbúðarhúsa í sveitum. 
Lánin eru veitt með þessum skilyrðum:

1. Að lántakandi sé islenzkur ríkisborgari og fullveðja.
2. Að hann sanni með siðustu skattaskýrslu sinni, staðfestri af skattanefnd, að 

hann eigi svo mikil efni sem nauðsynleg eru til búrekstrar á jörðinni, en geti 
ekki af eigin rammleik reist ibúðarhús á henni.

3. Að hann sanni með vottorði hreppstjóra, að jörðin liggi ekki undir skemmdum 
af völdum náttúrunnar.

4. Að húsin séu gerð ú r varanlegu efni og gerð þeirra innan og utan samþykkt 
af stjórn sjóðsins.

5. Að sveitarstjórn telji jörðina svo vel i sveit setta, að ráðlegt sé að endurreisa 
bæjarhús á henni.

6. Að lögð sé fram  stutt lýsing á bæjarhúsuin umsækjanda, undirrituð af virð- 
ingarmönnum Brunabótafélags íslands.

7. Að fyrir liggi frá trúnaðarinanni Búnaðarfélags Islands, eða trúnaðarm anni 
nýbýlastjórnar, ef ekki næst til trúnaðarm anns Búnaðarfélags íslands, yfir- 
lýsing um, að húsið verði reist á hentugum stað, miðað við ræktun, vatns- 
ból, sima, vegi o. s. frv.

12. gr. hljóðar svo:
Skilyrði fyrir byggingarstyrk eru, að umsækjandi leggi fram skilriki samkv. 

ákvæðum 1.—7. tölul. 7. gr. og ennfrem ur skilríki fyrir:
1. Að sannað sé með vottorði hreppstjóra og héraðslæknis, að húsakynnin séu 

óhæf til íbúðar.



2. Að jörðin sé i sjálfsábúð eða falli undir ákvæði laga um erfðaábúð og óðals-
rétt.

3. Að fasteignaniat (inillimat) bæjarhúsa sé ekki yfir 1800 krónur, ef jörðin er i
sjálfsábúð.

4. Að landverð jarðar í opinberri eign fari ekki yfir 8000 krónur.
Framlagið til hvers býlis má vera 500—1500 krónur. Þó aldrei meira en y3 af 

kostnaðarverði hússins. Til ibúðarhúsbygginga, þar sem um lán og styrk er að ræða, 
má láns- og styrkupphæðin samtals ekki fara yfir 6000 krónur til hvers býlis.

Lokagreiðsla fer fram þegar fullnaðarreikningur er kominn yfir byggingar- 
kostnaðinn.

13. gr. hljóðar svo:
Nýbýlastjórn ákveður, hvaða jarð ir skulu verða aðnjótandi þess framlags til 

bygginga, er um ræðir i lögum þessum, og ákveður upphæðina til hvers býlis. Þó 
skulu þeir um sækjendur að öðru jöfnu ganga fyrir, er orðið hafa fyrir verulegu 
tjóni á húseignum sínum, vegna óviðráðanlegra orsaka, svo sem jarðskjálfta, bruna, 
stórviðra o. s. frv. Getur hún krafizt allra þeirra upplýsinga, sem hún telur nauð- 
synlegar, og sett þau skilyrði um byggingarnar, sem hún telur þurfa til að tryggja 
það, að þær komi að sem fyllstum notum.

42. gr. hljóðar svo:
Teiknistofan skal láta gera uppdrætti að einföldum og ódýrum húsgögnum, hent- 

ugum fyrir alþýðu til sveita og við sjó. Heimilt er teiknistofunni að leita aðstoðar 
íslenzkra listamanna, viðurkenndra hannyrðakvenna og smíðameistara utan stofn- 
unarinnar um gerð húsgagna, til að fá þau sem smekklegust og i þjóðlegum stíl. Allir, 
sem rétt hafa til lána úr sjóðum þeim, er um ræðir í 41. gr., svo og stjórnir bygg- 
ingarfélaga verkamanna og samvinnubyggðafélaga, skulu endurgjaldslaust fá teikn- 
ingar af húsgögnum, eftir því sem teiknistofan getur í té látið.

43. gr. hljóðar svo:
Nú verður komið á fót verkstæðuin við bændaskóla, húsmæðraskóla, héraðsskóla 

eða annarsstaðar til þess að annast smíði á húsgögnum, hentugum fyrir alþýðu, og 
fleira, er að húsgagnagerð lýtur, svo sem vefnað á húsgagnafóðri og gluggatjöldum, 
og skal þá teiknistofan veita verkstæðum þessum alla nauðsynlega aðstoð, svo að þau 
geti komið að sem almennustum notum við húsgagnagerð.


