
Nd. 511. Nefndarálit [56. mál]
um frv. til I. um fjáröflun til byggingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptún-
um o. fl.

Frá minni hl. heilbrigðis- og félagsmálanefndar.

Nefndin hefur ekki getað orðið sammála um afgreiðslu þessa frv. Meiri hl.
nefndarinnar vill vísa því til ríkisstjórnarinnar með tilliti til þess, að hún hafi nú
í undirbúningi tillögur varðandi húsnæðismálin. Ég legg hins vegar til, að frv. verði
samþykkt.

Um það getur ekki orðið ágreiningur, að fá úrlausnarefni eru nú brýnni í
íslenzku þjóðfélagi en húsnæðisskortur sá, sem almenningur í kaupstöðum og kaup-
túnum á við að búa.

A síðast liðnum áratug var of lítið byggt hér á landi. A árunum 1941-50 voru
byggð að. meðaltali aðeins 156 hús í Reykjavík. Það var ekki einu sinni nóg til
þess að fullnægja húsnæðisþörfinni vegna vaxandi fólksfjölgunar í bænum, hvað
þá að það hafi nægt til þess að útrýma því ófullkomna og jafnvel heilsuspillandi
húsnæði, sem í bænum er. Árið 1946 fór fram gagnger skoðun á húsnæði í Reykjavík,
og kom þá í ljós, að 1303 menn bjuggu í bröggum, þar af 926 konur og börn. Af
þessum braggalbúðum voru 228 dæmdar algerlega óíbúðarhæfar, en í þeim bjuggu
906 manns, þar af 645 konur og börn. Þrátt fyrir þessar staðreyndir fjölgaði íbúum
bragganna á næstu árum og munu á síðasta ári hafa verið um 2400.

Við húsnæðisathugunina 1946 kom í ljós, að íbúar kjallara voru 6085. í kjallara-
íbúðum, sem skoðunarmenn töldu óíbúðarhæfar, bjuggu 2704. Síðan hefur kjall-
araíbúðum fjölgið. Má nú gera ráð fyrir, að allt að 10000 Reykvíkingar búi í bröggum
og kjöllurum, eða um það bil sjötti hver Reykvíkingur. Sumt af þessum íbúðum eru
góðar vistarverur í nýjum og vönduðum húsum, en gera má ráð fyrir, að % hlutar
þeirra séu mjög lélegar, þannig að 6000-7000 manns i Reykjavík skorti mjög við-
unandi húsnæði.

Mannfjölgun i kaupstöðum og kauptúnum er nú um 1600 manns á ári. Til þess
að fullnægja ibúðarþörfinni vegna fólksfjölgunar þarf því árlega um 400 íbúðir.
Auk þess þarf að byggja a. m. k. 1600 íbúðir til þess að útrýma lélegu húsnæði.
Sé gert ráð fyrir, að það verði gert á næstu 4 árum, þarf að byggja um 800 íbúðir á
ári í næstu 4 ár. Þetta er miklu hærri tala íbúða en byggt hefir verið undanfarið.
en hér er þó engan veginn um óframkvæmanlegar hugmyndir að ræða, ef skyn-
samlega er á málinu tekið. Ef miðað er við 300 rúmmetra íbúðir, sem byggja má
fyrir um 200 þús. kr., mundu 800 íbúðir kosta 160 millj. kr. Verðmæti þjóðarfram-
leiðslunnar var á síðasta ári talið um 2500 millj. kr. En auk þess hafði þjóðin til
ráðstöfunar 200 millj. kr. erlent láns- og gjafafé, svo að alls hafði þjóðin úr að
spila 2700 millj. kr. Kostnaðarverð 800 íbúða er aðeins 5.9% af því heildarverð-
mæti, sem þjóðin hafði til ráðstöfunar í fyrra, og verða slíkar byggingarfram-
kvæmdir engan veginn taldar óframkvæmanlegar. Talið er, að fjárfesting hafi í fyrra
numið um 500 millj. kr., og mun um 80 millj. af þessu fé hafa verið varið til bygg-
ingar íbúðarhúsa í kaupstöðum og kauptúnum. Þyrfti því, miðað við reynslu síðasta
árs, að útvega 80 millj. kr. viðbótarfé, til þess að unnt væri að hrinda nauðsynlegum
byggingum í framkvæmd. Ef gert er ráð fyrir því, að þeir, sem byggja, leggi fram
fimmtung byggingarkostnaðar, þarf 64 millj. kr. nýtt lánsfé til framkvæmdanna.
í þessu frv. er bent á raunhæf úrræði til þess að tryggja útvegun nauðsynlegs

lánsfjár. Er gert ráð fyrir því, að það verði sumpart gert á þann hátt, að stofunum
og tryggingarfélögum, sem lán veita til framkvæmda, verði gert skylt að láta skulda-
bréf byggingarsjóðs verkamanna og byggingarsamvinnufélaga sitja fyrir verðbréfa-
kaupum upp að vissu marki, og sumpart með því að setja reglur um lánveitingar
banka og annarra peningastofnana til þess að tryggja samræmt átak af þeirra hálfu
í þágu byggingarmálanna. Auk þess er gert ráð fyrir framlögum af rikisfé og auk-
inni starfsemi veðdeildar Landsbanka íslands og að síðustu fyrir innlendu eða er-
lendu láni allt að 50 millj. kr.

Ég tel, að þessu þingi megi ekki ljúka svo, að það afgreiði ekki lagasetningu,
sem tryggi sómasamlega lausn húsnæðisvandamálsins. Enn sem komið er bólar ekki
á neinum tillögum um það mál frá ríkisstjórninni. Ráðstafanir þær, sem gert er ráð
fyrir i þessu frv., mundu leysa höfuðvandann, sem þjóðinni er nú á höndum i hús-
næðismálum sínum, á næstu 4 árum. Þess vegna tel ég nauðsynlegt, að það nái fram
að ganga.

Alþingi, 20. marz 1954.

Gylfi Þ. Gíslason.


