
Ed. 122. Nefndarálit
um frv. til laga um notkun  byggingarefnis.

F rá  allsherjarnefnd .

T elja verður æskilegt, að fyrirm æ li verði sett í þá átt, sem i frv. segir. Hins 
vegar h lý tu r að vera m ikið álitam ál, hversu ý tarlegar reg lu rnar skuli vera. Ekki 
hefu r sam t þótt fæ rt að leggja til, að nánar sc kveðið á um þetta en frv. gerir, þar 
sem hér h lý tu r að langm estu leyti að fa ra  eftir atvikum  i hverju  byggðarlagi og því 
eðlilegt, að ráð sveitarstjórna, sem hlu t eiga að m áli, séu viðhöfð. En aðaltilgangur 
frv. er vitanlega sá, að þæ r byggingar, sem þarflegastar mega teljast, gangi fyrir. 
— E inn nefndarm anna (H erm J) te lu r sig sam þykkan  þeirri hugsun í m eginatrið- 
um, sem felst í frum varp inu . En hann te lu r sig óbundinn  að greiða atkvæði með 
breytingartillögum , sein fram  kvnnu að koma, og ásk ilu r sér ré tt til að kom a fram  
með breytingartillögur.

Lagt er til, að frv. verði sam þykkt með þessum

BREYTINGARTILLÖGUM:
1. Við 1. gr. Upphaf gr. orðist svo:

Ef bæ jar- eða sveitarstjó rn  óskar þess, skal ráðherra  sá, er fer með verzl- 
unarm ál, setja reg lur um  notkun  allra  aðaltegunda byggingarefnis, svo sein 
tim burs, sements, s tevpusty rk tarjá rns, þak járns, pappa, h itu n artæ k ja  og rö ra  
til hvers konar lagna innan  húss og utan, — o. s. frv. '

2. Við 2. gr. A ftan við n iðurlagsorð  g re inarinnar bæ tist: en ef nefndarm enn 
g reinir á, sker ráðherra  úr.

Alþingi, 25. ágúst 1942.

S igurjón A. Ólafsson, B jarni Benediktsson, H erm ann Jónasson, 
form. fundaskr., frsm . með fyrirvara .


