
sþ. 677. Nefndarálit
um till. til þál. um byggingarmál.

Frá minni hl. fjárveitinganefndar.

Þörfin fyrir það, að bættur sé húsakostur landsmanna, er mjög brýn og að-
kallandi. Þrátt fyrir geysiháan byggingarkostnað og mjög mikla erfiðleika á út-
vegun byggingarefnis á stríðsárunum hefur þjóðin sótt mjög fast róðurinn um
byggingarframkvæmdir. ÞÓ hefur fl þessum árum orðið minna úr verki en menn
vildu vera láta og þörfin krafði. Kemur þar fleira til greina en það, sem fyrr greinir,
- hár byggingarkostnaður og oft og löngum efnisskortur. Byggingarvinna í þágu
setuliðsins, sem sogaði til sin mjög mikið af vinnuafli smiða og annarra laghentra
manna, varð til þess að torvelda mjög á þessum árum nauðsynlegar byggingarfram-
kvæmdir á vegum íslendinga. Af þessum sökum hefur víða í sveitum landsins verið
kyrrstaða í byggingum og viðhald og endurbætur eldri húsa mjög af skornum
skammti. Þar, sem fólkinu hefur fjölgað mest á þessu tímabili, eins og t. d. í höfuð-
stað landsins, hefur þrátt fyrir að mörgu leyti hagstæðari kringumstæður þar en
víða annars staðar engan veginn reynzt kleift að bæta úr húsnæðis þörfinni, miðað
við það, að allt það fólk, sem þangað hefur flutzt, eigi þar framtíðarheimili. Greinar-
gerð sú, sem fylgir tillögu þeirri, er hér um ræðir, er ljóst dæmi þess, hversu ástatt
er þar i þessu efni.

Þessu líkt eða nokkuð svipað mun og ástandið vera í ýmsum öðrum kaupstöð-
um og kauptúnum, sem mest aðdráttarafl hafa haft þessi ár.

Rannsóknir, sem nýlega hafa verið gerðar á því, hversu ástatt er í landinu í
þessum efnum, sýna, að um 10450 íbúðir eru svo lélegar, að eigi er viðhlítandi, og
er þvi óhjákvæmilegt, að á þeim fari fram gagngerðar umbætur á næstu árum. Um
3900 af þessum byggingum eru í sveitum, um 1200 í kauptúnum, um 1400 í kaup-
stöðum öðrum en Reykjavík, en þar eru taldar vera um 3900 íbúðir, sem svo er
ástatt um sem að framan greinir, eða jafnmargar og í sveitum landsins. Við þetta
byggingarstarf, umbætur á eldri húsum, bætast svo nýjar íbúðir til að mæta fólks-
fjölguninni, en talið er, að til þess þurfi að koma upp 425 nýjum íbúðum árlega.
Af þessu má það vera ljóst, að hér bíður mikið verk úrlausnar. Það reynir mjög á
þrek og úrræði þjóðarinnar að fá í tæka tíð góða og heppilega lausn á þessu vanda-
máli.

Byggingar allar eru mjög dýrar hér á landi. Ber þar margt tíl. Efniskaup frá'
öðrum löndum og flutningur um öraleiðir á að sjálfsögðu verulegan þátt í þessu.
En hitt mun og líka nokkru valda og eigi alllitlu, að tækni öll eða flest við byggingar
er okkur enn sem komið er lítið tiltæk. A þessu sviði á hugkvæmni landsmanna,
framtak og úrræði mikið verk fyrir höndum. Þá er það og eins og ekki síður mjög
aðkallandi, að þegar er færi gefst, sé aflað til hlítar upplýsinga um tækni þá og



vinnubrögð við húsabyggingar, sem nú er efst á baugi í þeim löndum, sem er og
hefur verið það lífsspursmál vegna skemmda og eyðileggingar á húsakosti og mann-
virkjum að geta með skjótum hætti bætt skemmdirnar og komið upp nýjum hús-
um. Það þarf ekki að draga það í efa, að þetta ástand víða um heim hefur beint
hugviti fjölda manna inn á nýjar brautir í byggingarmálum. Hagnýting byggingar-
efnis margs konar, vélanotkun til þess að margfalda afköstin og ef til vill traustari
og varanlegri byggingar eru vafalaust árangur þessa mikla og fjölþætta starfs á
þessu sviði, sem byggingarfræðingar þreyta nú kapp um hvarvetna og líf og af-
koma fólksins veltur á, að vel sé og fljótt af hendi innt. Þeir stóru hlutir, sem eru
nú að gerast á þessu sviði erlendis, eru sannarlega þess eðlis, að vert er fyrir ís-
lendinga að gefa þeim gaum og að leitað sé til þess allra ráða að geta gert þessar
stórbrotnu nýjungar raunhæfar í byggingarframkvæmdum okkar svo fljótt sem
kostur er. Þess vegna er lögð á þessa hlið málsins megináherzla í þeirri breytingar-
tillögu, sem minni hluti fjárveitinganefndar leggur til, að lögð verði til grundvallar
við afgreiðslu þessa máls. Þessar nýjungar koma jafnt að liði, hvort sem um er að
ræða byggingar í kaupstöðum, kauptúnum eða sveitum landsins. Þess vegna vill
minni hl., að út frá því sjónarmiði sé að þessum málum unnið, að til sem mestrar
almennrar gagnsemi geti leitt.

Annar þáttur í því verki, sem gert er ráð fyrir, að tekið yrði hér til athugunar,
er löggjöf sú, sem ná gildir um byggingarframkvæmdir. Kæmi þar einkum til greina
tilstuðlan við hagkvæmari tilhögun við byggingarframkvæmdir, vélanotkun, hag-
stæðari lán o. fl. .

Eins og brtt. minni hl. ber með sér, þá lítum við svo á, að það sé í alla staði
réttara og raunhæfara, að athugun á þessu máli sé látin fram fara með þarfir þjóð-
arinnar allrar fyrir augum, en ekki einhliða vegna kaupstaða og kauptúna.

Þá þykir minni hlutanum einsætt, að það sé ekki síður líklegt til árangurs að
fela ríkisstjórninni framkvæmd þessa máls en það, að Alþingi kjósi milliþinga-
nefnd í þessu skyni. Ríkisstjórnin mundi að sjálfsögðu telja það skyldu sína að
velja tíl þessa starfa byggingarfróða menn og athugula, sem sýnt hefðu áhuga og
hugkvæmni í byggingarmálum. Flestum mun og þykja tala slíkra nefnda þegar
vera orðin nægjanlega há í þessu landi.

Samkvæmt framansögðu leggur minni hl. fjárveitinganefndar til, að tillagan
verði samþykkt með þessari

TiIlgr. orðist svo:
Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að láta athuga og gera tillögur um, með

hverjum hætti bezt verði af opinberri hálfu greitt fyrir hyggingu íbúðarhúsa í kaup-
stöðum, kauptúnum og sveitum landsins.

Skal stjórnin svo fljótt sem kostur er láta afla gagna um þá tækni í húsabygg-
ingum erlendis, sem þar hefur rutt sér til rúms hin síðari ár og líkur væru til, að
okkur mætti að haldi koma.

Þá skal stjórnin og leita álits og tillagna byggingarfróðra manna hér á landi
um nýja tilhögun við húsagerð, er leiða mætti til þess, að byggingum skilaði fljótar
áfram og drægi jafnframt úr kostnaðinum.

Enn fremur skal ríkisstjórnin láta taka til endurskoðunar löggjöf þá, sem nú
gildir um byggingarmál i landinu.

Verði athugun þessa máls hraðað sem mest, svo að stjórnin geti sem fyrst lagt
fram álit og tillögur um málið.

Alþingi, 12. des. 1944.
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