
Nd. 451. Nefndarálit [88. mál]
um frv. til I. um húsaleigu.

Frá 3. minni hl. allsherjarnefndar.

Ég hef ekki getað átt samleið með meðnefndarmönnum mínum um afgreiðslu
þessa máls. Tveir nefndarmenn vilja samþykkja frv. óbreytt eins og það liggur
fyrir. Aðrir tveir nefndarmenn vilja fella frv. og ekkert frekar gera í málinu.

Þessum úrslitum uni ég ekki. Ég tel, að mál þetta sé svo mikilvægt, að ekki sé
hægt að hlaupa að því að afnema húsaleigulögin fyrirvaralítið og skeyta engu um
það, hvað við tekur eða hvað af slíkri ráðstöfun getur hlotizt. Ekki heldur tel ég
fært að virða að vettugi með öllu umkvartanir húseigenda um það, hve mjög tak-
markaðan rétt þeir hafi nú yfir þessum eignum sínum, án þess að sinna að ein-
hverju verulegu leyti óskum þeirra um meiri réttindi þeim til handa.

Þær upplýsingar, sem nefndinni og einstökum nefndarmönnum bárust um
málið, voru allt annað en samhljóða. Af hálfu húseigenda, fyrst og fremst, var því
haldið fram, að litlu máli skipti, þó að húsaleigulögin væru afnumin. Nú orðið
væri tiltölulega lítill hluti leiguhúsnæðis í bænum, þar sem ekki hefðu orðið skipti



á leigjendum eða eigendaskipti hefðu orðið að á þeim árum frá því er húsaleigu-
lögin voru sett. En af hálfu leigjenda er allt öðrum augum litið á málið. Af þeirra
hálfu er því eindregið haldið fram, að það gæti leitt til hreinna vandræða. ef mjög
skjótlega væri allt leiguhúsnæði í bænum gefið frjálst og látið með öllu íhlutunar-
laust af löggjöfinni, hvernig um íbúðarhúsnæðið færi. Sérstaklega hefur mér virzt,
að menn óttist um örlög barnafjölskyldnanna í bænum, ef húsaleigulögin væru af-
numin í skyndi.

ÞÓ að ég hafi reynt að kynna mér alla málavexti um þetta efni, treysti ég mér
ekki til að fella ákveðinn dóm um, hver bezta lausn þessa máls væri, nú þegar.
En ég tel hyggilegt og sanngjarnt að koma til móts við óskir húseigenda, þó á þann
hátt, að ekki sé hagsmunum leigjendanna, sérstaklega fjölskyldufólksins, teflt í
mjög mikla hættu.

Með þeim breytingartillögum, sem ég legg til, að gerðar verði á lögunum, er
að því stefnt, að húseigendur fái áður en mjög langur tími líður, full og óskeruð
ráð yfir þessum eignum sínum. En hvenær það verður endanlega, er lagt á vald
þeirra manna, er mestan kunnugleika eiga að hafa á þessum málum og er skyldast
að afla sér þess kunnugleika, að þess megi vænta, að úrræði þeirra verði á full-
kominni sanngirni byggð.

Þá þykir mér og ástæða til, að sett séu inn í lögin ákvæði um hámark húsaleigu
til öryggis fyrir leigjendur, að ekki sé á þeim okrað. Hafa mörg dæmi verið nefnd
um það, hve óheyrilega há húsaleiga sé tekin af sumu fólki, sérstaklega í Reykja-
vík. Verði frv. þetta samþykkt með þeim breytingum, er ég legg til, að á því verði
gerðar, vænti ég þess, að með því sé veruleg bót ráðin á húsaleigulöggjöfinni.

Minni hl. leggur til, að frv. verði samþykkt með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
1. Í stað 1. og 2. gr. frv. komi 7 nýjar greinar, og breytist greinatalall sam-

kvæmt því:
a. (1. gr.) 1. málsgr. 1. gr. laganna orðist svo:

Leigusala er óheimilt að segja upp leigusamningum um húsnæði, nema
honum sé að dómi húsaleigunefndar þess brýn þörf til íbúðar fyrir sjálfan
sig, systkini sín eða skyldmenni í beinni línu, kjörbörn og fósturbörn, enda
hafi hann eignazt hús það, sem íbúðin er í, fyrir 1. jan. 1946. Þegar sérstak-
lega stendur á, getur húsaleigunefnd þó leyft aðfluttum opinberum starfs-
manni, sem eignazt hefur hús á starfssvæði sínu eftir 1. jan. 1946, að segja
upp leigusamningum um húsnæði í húsinu, verði honum talin þess brýn þörf
til íbúðar fyrir sjálfan sig.

b. (2. gr.) Við 4. gr. laganna bætist:
Þegar íbúð er leigð öðrum en skyldmennum leigusala, sbr. 1. gr., skulu

fjölskyldur með þrjú börn innan 16 ára eða fleiri hafa forgangsrétt að hinu
leigða húsnæði. Ef leigusali sjálfur selur ekki slíkri fjölskyldu íbúðina á leigu,
skal hann gefa húsaleigunefnd kost á að ráðstafa íbúðinni á þennan hátt,
áður en hann leigir hana öðrum.

c. (3. gr.) I. 1. málsgr. 8. gr. laganna orðist svo:
Í Reykjavík skal skipa þriggja manna húsaleigunefnd. Tveir af þeim

skulu skipaðir af ríkisstjórninni, annar eftir tilnefningu Leigjendafélags
Reykjavíkur og hinn eftir tilnefningu Fasteignaeigendafélags Reykjavíkur, en
hæstiréttur skipar þann þriðja, og er hann formaður nefndarinnar. Þrír vara-
menn skulu skipaðir á sama hátt. Formaður og varaformaður nefndarinnar
skulu vera lögfræðingar.

II. Í stað 2. og 3. málsgr. sömu gr. laganna komi:
Húsaleigunefnd úrskurðar um gildi uppsagnar og önnur þau atriði, er

greinir í lögum þessum, og framkvæmir mat á húsaleigu og staðfestingu á
leigumálum samkvæmt lögunum, Skulu allir nefndarmenn vera á fundi, þegar



ákvarðanir eru teknar, og taka þátt Í atkvæðagreiðslu. Nú er aðalmaður for-
fallaður, og kemur þá varamaður í hans stað. Afl atkvæða ræður úrslitum
máls.

d. (4. gr.) Við 1. málsgr. 9. gr. laganna bætist:
Nú er félag leigjenda og félag fasteignaeigenda starfandi í bæjarfélagi eða

þorpi, og tilnefna þau þá sinn manninn hvort í húsaleigunefnd, en bæjar- eða
sveitarstjórn kýs þá ekki menn í nefndina.

e. (5. gr.) Við 12. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Hámark þeirrar húsaleigu, að viðbættri vísitöluuppbót samkv. 6. gr., sem

ákveða má fyrir íbúðarhúsnæði, skal vera 7 krónur á mánuði fyrir hvern fer-
metra gólfflatar íbúðarinnar. Nú er lofthæð íbúðar minni en 2,5 m, og lækkar
þá hámark þetta hlutfallslega sem því nemur, er hæðin er minni en 2,5 m,
Nú er greidd hærri húsaleiga en ákvæði laga þessara heimila, og skal leigan
þá lækkuð samkv. hámarksákvæðunum hér að framan.

f. (6. gr.) í stað ,,10-10000 krónum" í 17. gr. laganna komi: 200-50000 krónum.
g. (7. gr.). Við bráðabirgðaákvæði laganna bætist:

Bæjarstjórn (sveitarstjórn) er heimilt að ákveða:
1. Að þau ákvæði laga þessara, er snerta leigu á einstökum herbergjum,

sem leigð eru út frá íbúðum, falli úr gildi hvenær sem er eftir 1. októ-
ber 1949.

2. Að ákvæði laganna um atvinnuhúsnæði og leiguíbúðir, sem eru í því
sama húsi, sem húseigandi býr sjálfur í, skuli falla úr gildi hvenær sem
er eftir 14. maí 1950.

3. Að önnur ákvæði laganna falli úr gildi hvenær sem er eftir 14. maí
1951.
Ákvörðun bæjar- eða sveitarstjórnar samkv. 1.-3. tölul. gildir aðeins

fyrir hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélag.
Nú verða lögin í gildi á einhverjum stöðum eftir 14. maí 1951, og skulu

þá hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélög greiða allan kostnað við fram-
kvæmd laganna frá þeim Uma.

2. Fyrirsögn frv. hljóði svo:
Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 39 7. apríl 1943, um húsaleigu.

Alþingi, 10. marz 1949.

Jörundur Brynjólfsson.


