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Alþingi ályktar að skora á ríkisstjórnina að láta semja frumvarp til laga um
sameign fjölbýlishúsa. Í frumvarpinu skulu vera ýtarleg ákvæði um afnot slíkra
eigna og skyldur og réttindi sameigenda.

Greinargerð.
Húsnæðisskorturinn hefur nú um margra ára skeið verið eitt af erfiðustu vanda-

málum hverrar ríkisstjórnar til úrlausnar.
Ýmsar athuganir og rannsóknir hafa verið gerðar til þess að mæta þessum vanda

og leysa hann.
Þrátt fyrir stórstígar framfarir í byggingarháttum og að fjöldi nýbyggðra

íbúða á ári hverju hefur á s. I. 10 árum aukizt úr tæplega 900 íbúðum árið 1945 í
rúmar 1200 íbúðir árið 1955 og samanlagður íbúðafjöldi þessara ára er rúmlega
10100 íbúðir, hefur ekki tekizt að vinna sýnilegan bug á þessu mikla vandamáli.
Eftirspurn eftir húsnæði virðist jafnvel aukast ár frá ári.

Að sjálfsögðu hafa stórfelldar sveiflur orðið á fyrrnefndu árabili i þessum mál-
um eftir stefnu ríkjandi valdhafa á hverjum tíma í fjárfestingarmálum og gjaldeyris-
myndun þjóðarinnar.

Niðurstöður þeirra athugana, er gerðar hafa verið um þessi mál, eru flestar
á þann veg, að áherzlu beri að leggja á byggingu íbúða undir ákveðinni hámarks-
stærð og þá helzt í fjölbýlishúsum eða stórum húsasamstæðum, a. m. k. meðan verið
sé að draga úr hinni gífurlegu eftirspurn eftir húsnæði. Talið er, að á þann hátt verði
betri möguleikar fyrir allan þorra manna að eignast íbúð.

Það er ekki óeðlilegt, að flestir óski frekar að eignast einbýlishús og hafa eignir
sínar með öllu aðskildar öðrum. Slík einbýlishúsahverfi hafa og myndazt, en
reynslan af þeim hefur sýnt, að hér er um gífurlega aukinn kostnað að ræða fyrir
væntanlega eigendur og hlutaðeigandi bæjarfélag sem heild, án þess að lausnar megi
vænta á húsnæðisskortinum fyrir allan almenning.

Fyrir hinn væntanlega íbúðareiganda er grunntaka hússins oftast kostnaðar-
samasti hluti þess. Þegar tillit er tekið til þess, að e. t. v. kemur aðeins ein íbúðarhæð
á þennan grunnflöt í stað 4-6 íbúða í fjölbýlishúsi, er munurinn auðsær. Bæjar-
eða sveitarfélagið þarf hins vegar að kosta því sama til í báðum tilfellum við hol-
ræsa- og gatnagerð. En þar sem annars vegar er aðeins leyst úr húsnæðisskorti
einnar fjölskyldu, en með fjölbýlishúsinu 4-6 fjölskyldna, ætti að vera ljóst, að
frá félagslegu sjónarmiði eru fjölbýlishúsin æskilegri leið með tilliti til ríkjandi
ástands. Auk þess ætti að vera betri trygging fyrir því, að fjölbýlishúsið verði
fullgert, áður en íbúðirnar eru teknar til afnota, en á því hefur reynzt mikill mis-
brestur í einbýlishúsum sökum fjárskorts eigenda.

Nokkur tregða virðist hins vegar á því, að menn vilji eignast slíkar íbúðir,
og er þá gjarnan bent á, að ágreiningur geti orðið um sameignarhluta þessara
íbúða (forstofur, geymslur, þvottahús o. fl.) og að af því kynni að leiða heimilis-
ófrið, sem allir vilja að sjálfsögðu vera lausir við. Um þetta gilda nú ýmsar reglur
og ólíkar í þeim fjölbýlishúsum, sem þegar hafa verið byggð.

Það virðist því eðlilegt, jafnframt því sem lagt yrði frekar inn á þær brautir
að byggja fjölbýlishús til lausnar húsnæðisskortinum, að um afnot sameignarhluta
þessara húsa gildi sérstök lög. Þannig ættu væntanlegir húseigendur að vita fyrir
fram um réttindi sín og skyldur og eftirmál því óþörf. Með þetta í huga er þings-
ályktunartillaga þessi flutt.


