
Nd. 548. NefndaráIit [49. mál]
um frv. til 1. um breyt. á l. nr. 39 7. apríl 1943, um húsaleigu.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur athugað frv. allýtarlega. Einnig hefur hún átt tal við fulltrúa
Leigjendafélags Reykjavíkur og fengið álit frá Fasteignaeigendafélagi Reykjavíkur.

Meiri hl. nefndarinnar er þeirrar skoðunar, að þannig sé ástandið orðið í hús-
næðismálum í bænum, að ekki sé við unandi, ef ekki verður ráðin einhver bót á.

Meiri hl. nefndarinnar er einnig þeirrar skoðunar, að með samþykkt þessa frv.
með þeim breytingum, sem lagt er til, að gerðar verði á þVÍ, verði bót ráðin á ýmsum
verstu agnúum húsaleigulaganna.

Bæjar- og sveitarstjórnir hafa það svo á valdi sínu eftir 14. maí 1952, hve lengi
stuðzt verður við húsaleigulöggjöfina. Þær hljóta, sakir kunnugleika síns og þekk-
ingar á þessum málum, að vera bezt dómbærar um það, er bezt hentar í þessu efni.

Minni hl. (ÁkJ) gat ekki mælt með samþykkt frv. Stefán Jóh. Stefánsson var
fjarstaddur, er ákvörðun var tekin um málið.

Meiri hl. leggur til, að frv. verði samþ. með svo hljóðandi

BREYTINGUM:
1. Við 2. gr. Greinina skal orða svo:

Við 4. gr. laganna bætist:
Þegar leigusali leigir Íbúð öðrum en skyldmennum sínum, sbr. 1. gr., skal

hann leitast við að leigja hana fjölskyldu, er hefur á framfæri sinu börn innan
16 ára aldurs, og jafnan leita tillagna húsaleigunefndar um ráðstöfun íbúðar-
innar, áður en hann leigir hana öðrum.

2. Við 5. gr. Á eftir orðunum "fyrir hvern fermetra gólfflatar íbúðarinnar" í fyrstu
efnismálsgr. komi: séu húsin byggð fyrir árslok 1944, en 8-9 krónur fyrir hvern
fermetra í húsum, sem byggð eru 1945 og síðar.

3. Við 7. gr. Greinina skal orða svo:
Við bráðabirgðaákvæði laganna bætist:

1. Þau ákvæði laga þessara, er snerta leigu á einstökum herbergjum, sem leigð
eru út frá íbúðum, falla úr gildi 1. október 1950.

2. Ákvæði laganna um atvinnuhúsnæði og leiguíbúðir, sem eru í því sama húsi
sem húseigandi býr sjálfur Í, falla úr gildi 14. maí 1951.

3. Önnur ákvæði laganna falla úr gildi 14. maí 1952, nema bæjar- og sveitar-
stjórnir óski, að gildi þessara ákvæða haldist lengur, en þá er þeim heimilt
að gera samþykkt þess efnis, og gilda lögin þá aðeins fyrir hlutaðeigandi
bæjar- eða sveitarfélög.

Nú verða lögin í gildi á einhverjum stöðum eftir 14. maí 1952, og skulu
þá hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélög greiða allan kostnað af framkvæmd
laganna frá þeim tíma.

Alþingi, 14. apríl 1950.

Jónas G. Hafnar,
form.

Jörundur Brynjólfsson,
fundaskr., frsm.

Jóhann Hafstein .


