
Ed. 402. Nefndarálit [63. mál]
um frv. til I. um húsaleigu.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur haft frv. þetta til athugunar og sent það eftirtöldum aðilum til
umsagnar: Yfirhúsaleigunefnd, húsaleigunefnd Heykjavíkur, Fasteignaeigendafélagi
Reykjavíkur, Leigjendafélagi Reykjavíkur, bæjarstjórn Heykjavíkur, bæjarstjórn AI{-
ureyrar og bæjarstjórn Hafnarfjarðar. Þrátt fyrir ítrekaðar óskir um svar hefur
engin af bæjarstjórnunum sent umsögn sína um málið, þannig að ekkert er vitað
um vilja þeirra um þau atriði frv., sem sérstaklega snerta þessa bæi.

Nefndin varð ekki sammála um afgreiðslu málsins. Leggur minni hlutinn
(LJóh) til, að frv. verði fellt, en meiri hlutinn vill láta samþykkja það með eftir-
farandi

BREYTINGUM:
1. Við 10. gr. Fyrir orðið "leigutaka" í 1. málsgr, komi: leigusala.
2. Við 18. gr. Fyrir orðin "að breyttu breytanda" í 1. málsgr. komi: eftir því

sem við á.
3. Við 19. gr. Síðasta málsgr, orðist svo:

Nú er húsaleiga greidd fyrir fram um lengri tíma en sex mánuði, og skal
leigusali þá greiða 6% vexti af þeirri fjárhæð, sem er umfram gjaldfallna húsa-
leigu á hverjum tíma.

4. Við 20. gr. Fyrsta málsgr. orðist svo:
Húsaleiga og annað endurgjald, er leigutaka ber að inna af hendi, skal

greitt á heimili leigusala eða öðrum þeim stað innanhéraðs. sem hann tiltekur.
5. Við 27. gr. Í stað orðanna "að breyttu breytanda" síðast í greininni komi:

eftir því sem við á.
6. Við 29. gr. Fyrsti málsl. 1. málsgr. orðist svo:

Leigutaki, sem hefur á leigu íbúð, sem er eitt herbergi og eldhús eða meira,
skal annast á sinn kostnað allt viðhald þess húsnæðis, er hann hefur á leigu
og leigusala ber ekki að annast samkvæmt 22. gr.

7. Við 39. gr. Greinin orðist svo:
Leigusala er skylt að tilkynna með minnst hálfs mánaðar fyrirvara, ef

hann vill leggja leiðslur fyrir rafstraum, gas, vatn, hita eða frárennsli um
leigt húsnæði.

8. Við 41. gr. Fyrir orðið "eftirfarandi" í 2. málsl. 1. málsgr. komi: eftirlifandi.
9. Við 42. gr. 2. málsgr, orðist svo:

Lokaákvæði 1. mgr. 41. gr. um rétt leigusala gilda um þetta eftir því sem
við á.
Tveir nm. (StgrA og GÍG) áskilja sér rétt til að flytja eða fylgja breytingar-

tillögum um viðhaldsskyldu leigutaka.

Alþingi, 5. des. 1952.

Rannveig Þorsteinsdóttir, Steingrímur Aðalsteinsson.
form., frsm. Guðmundur 1. Guðmundsson.

Páll Zóphóníasson.


