
Ed. 306. Frumvarp til laga
um  breyting  á löguni nr. 108 9. okt. 1941, uin byggingar- og landnánissjóð.

(E ftir 2. um r. í Ed.).

1. gr.
í stað „6000“ í siðustu m álsgr. 9. gr. laganna kom i: 7500.

2. gr.
12. gr. laganna orðist þannig:
Skilyrði fy rir byggingarstyrk  eru, að um sæ kjandi leggi fram  skilrík i sam-

kvæ m t ákvæðum  1.—7. töluliðs 7. gr. og enn frem ur sk ilrík i fy r ir :
1. Að húsakynni séu óhæf til íbúðar að áliti h reppstjó ra  og héraðslæknis.
2. Að jörð in  sé í sjálfsábúð eða falli u n d ir ákvæði laga uin erfðaábúð og óðals-

rétt.
3. Að fasteignam at (m illim at) bæ jarhúsa sé ekki v fir 3000 kr. Þó er nýbýla- 

s tjó rn  heim iit að víkja frá  þessu ákvæði, ef sérstök nauðsyn er á, að sam hljóða 
áliti nýbý lastjó rnarinnar.
F ram lagið til hvers býlis m á vera 500— 1500 kr., að viðbæ ttum  þeim hundraðs- 

hlu ta, er byggingarkostnaður hefur, þegar húsið er reist, hækkað frá  1939, sam- 
kvæm t útreikningi teiknistofu  landbúnaðarins.

Ef hús ja rð a r eyðast eða spillast injög af völdum  b ru n a  eða an n a rra  náttú ruafla , 
þe irra  sem hús verða ekki tryggð fy rir  að fullu, og ábúandi getur ekki byggt a ftu r 
með þeirri aðstoð, sem lög þessi gera ráð fyrir, er nýbý lastjó rn  heim ilt, með sam þykki 
rík iss tjó rn arin n ar, að veita hæ rri byggingarstyrk. Aldrei m á þó fram lag sam kvæm t 
þessari grein vera m eira en }'s af kostnaðarverði hússins. Til íbúðarhúsbygginga, þar 
sem um lán og styrk  er að ræða, má láns- og styrksupphæ ðin  sam tals ekki fa ra  v fir 
10500 k ró n u r til hvers býlis.

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

3. gr.
F y rir  „4500“ í 33. og 35. gr. laganna kom i: 6000.

4. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.


