
Ed. 436. Frumvarp til laga [160. mál]
um húsnæðismálastofnun, byggingarsjóð ríkisins, sparnað til íbúðabygginga, breyt-
ing á I. kafla laga nr. 36/1952 o. fl.

(Lagt fyrir Alþingi á 76. löggjafarþingi, 1957.)

I. KAFLI
Um húsnæðismálastofnun ríkisins.

1. gr.
Setja skal á stofn húsnæðismálastofnun ríkisins. Hún heyrir undir félagsmála-

ráðuneytið.
Verkefni húsnæðismálastofnunar ríkisins er að beita sér fyrir umbótum i bygg-

ingarmálum, hafa á hendi stjórn byggingarsjóðs ríkisins og yfirumsjón lánsfjár-
öflunar og lánveitinga til íbúðabygginga í landinu.

Húsnæðismálastjórn veitir húsnæðismálastofnuninni forstöðu. Í húsnæðismála-
stjórn eiga sæti 5 menn, fjórir kosnir hlutbundinni kosningu af sameinuðu Alþingi
til 3 ára i senn og einn skipaður af félagsmálaráðherra samkvæmt tilnefningu
Landsbanka Íslands. Skal hann eigi hafa atkvæðisrétt um lánveitingar. Varamenn
skulu vera jafnmargir og valdir á sama hátt. Félagsmálaráðherra skipar formann
húsnæðismálastjórnar, en að öðru leyti skiptir hún með sér verkum.

Félagsmálaráðherra ákveður þóknun húsnæðismálastjórnar, en kostnaður af
störfum hennar greiðist {Ir ríkissjóði.

Húsnæðismálastjórn ræður sér framkvæmdarstjóra með samþykki félagsmála-
ráðherra. Hann skal hafa sérþekkingu á byggingarmálum. Laun framkvæmdarstjóra
og annarra starfsmanna ákveður húsnæðismálastjórn.



2. gr.
Húsnæðismálastofnun ríkisins skal vinna að umbótum í byggingarmálum og

lækkun á byggingarkostnaði með því meðal annars:
1. Að gera grein fyrir raunverulegri þörf landsmanna fyrir íbúðabyggingar á

hverjum tíma, og gera tillögur og áætlanir um, hvernig þeirri þörf verði full-
nægt á sem hagkvæmastan hátt og með minnstum tilkostnaði. Félagsmálaráð-
herra er heimilt í þessu skyni að fela húsnæðismálastjórn, í samvinnu við
sveitarstjórnir, fasteignamat ríkisins og Hagstofuna, að koma upp spjaldskrá
yfir allt íbúðarhúsnæði í landinu.

2. Að fylgjast jafnan nákvæmlega með byggingarkostnaði í landinu í því skyni
að finna, hverjir byggja ódýrust hús, hvaða gerðir íbúðarhúsnæðis reynast
beztar og hagkvæmastar. og með hvaða hætti þeim verði komið upp með minnst-
um kostnaði. Í þessu skyni er húsnæðismálastjórn heimilt að láta fara fram
samkeppni um uppdrætti og byggingu hagkvæmra íbúða og veita lán þeim,
sem geta tekið að sér að byggja hagkvæmar íbúðir af ákveðinni meðalstærð
með minnstum kostnaði.

3. Að setja þau skilyrði fyrir lánum, sem telja má að stuðli að því að byggðar
verði fyrst og fremst hagkvæmar íbúðir af hóflegri stærð.

4. Að koma á fót og annast leiðbeiningarstarf í því skyni að lækka byggingar-
kostnað og koma á hvers konar umbótum í húsagerð og vinnutækni við bygg-
ingu íbúðarhúsa.

5. Að leggja áherzlu á stöðlun (standardiseringu) sem flestra hluta til íbúðar-
húsabygginga, fjöldaframleiðslu slíkra hluta og leiðbeiningar til húsbyggjenda
um notkun þeirra.

6. Að gangast fyrir tæknirannsóknum og kynningu nýjunga í byggingariðnaði, til-
raunum, sýningum, námskeiðum, útgáfu rita, heimsóknum erlendra sérfræðinga,
náms- og kynnisferðum íslenzkra byggingarmanna erlendis. Enn fremur með
byggingu tilraunahúss, þar sem reyndar verði nýjungar í húsagerð.

7. Að beita sér fyrir útvegun hagkvæmra íbúðateikninga.
8. Að beita sér fyrir endurskoðun byggingarsamþykkta, eftir því sem þörf krefur.
9. Að beita sér fyrir lækkun á verði byggingarefnis með því meðal annars .að

stuðla að hagkvæmum innkaupum.
10. Að beita sér fyrir því, að úthlutun lóða tefji ekki byggingar.
11. Að semja og gefa út reglur um lágmarkskröfur um byggingar, sem lán eru

veitt til, svo sem um lágmarkseínangrun, lágmarkslofthæð o. s. frv., sem og
leiðbeiningar um undirbúning teikninga og áætlana.

12. Að beita sér fyrir því, að vinna við íbúðabyggingar sé sem samfelldust árið
um kring og sem jöfnust frá ári til árs.

Húsnæðismálastjórn er heimilt að láta undirbúa byggingu íbúðarhúsahverfa í
kaupstöðum með því að láta gera skipulagsuppdrætti af þeim í samráði við skipu-
lag bæja. Þegar slíkir skipulagsuppdrættir hafa verið samþykktir af skipulagi bæja
og félagsmálaráðherra, er viðkomandi bæjarfélagi skylt að heimila byggingarnar
og láta af hendi eða útvega landsvæði fyrir þær, ef með þarf með eignarnámi, og
fer um eignarnám samkvæmt lögum nr. 61 frá 1917. Sömuleiðis er viðkomandi
bæjarfélagi skylt að leggja nauðsynlega vegi og leiðslur um slík hverfi innan hæfi-
legs tíma að mati húsnæðismálastjórnar og félagsmálaráðherra.

Við lausn þessara mála er húsnæðismálastofnun ríkisins heimilt að leita sam-
vinnu við hvern þann aðila, sem hefur sérþekkingu á þessum málum, og er slíkum
aðilum skylt að veita stofnuninni hverjar þær upplýsingar, sem hún óskar.

Húsnæðismálastjórn til aðstoðar og ráðuneytis um tæknileg mál skal starfa nefnd
9 manna, er skipuð sé einum manni frá hverjum eftirtalinna aðila: Verkfræðinga-
félagi Íslands, Húsameistarafélagi íslands, Sveinasambandi byggingamanna, Lands-
sambandi iðnaðarmanna, enn fremur forstöðumaður byggingarefnarannsókna At-
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vinnudeildar háskólans, skipulagsstjóri, húsameistari ríkisins og 2 skipaðir af ráð-
herra til viðbótar.

Félagsmálaráðherra ákveður þóknun nefndarmanna.
Húsnæðismálastofnun ríkisins skal ár hvert gefa út opinbera skýrslu um íbúða-

byggingar í landinu, er m. a. sýni, hver árangur hafi náðst með ráðstöfunum hennar
til að lækka byggingarkostnað og greiða fyrir byggingu hagkvæmra íbúða.

II. KAFLI
Um byggingarsjóð ríkisins og veðlán til íbúðabygginga.

3. gr.
Stofna skal byggingarsjóð ríkisins, er lýtur stjórn húsnæðismálastjórnar.
Hlutverk sjóðsins skal vera að annast lánveitingar til íbúðabygginga og standa

straum af framkvæmdum, er húsnæðismálastjórn kann að ráðast í til lausnar á
húsnæðisvandamálum almennings.

Stofnfé sjóðsins skal vera:
1. Varasjóður hins almenna veðlánakerfis.
2. Lán ríkisins til Lánadeildar smáíbúða.
3. A-flokka bréf ríkisins, er keypt voru fyrir tekjuafgang ríkissjóðs 1955.
4. % af væntanlegum stóreignaskatti.

Árlegar tekjur sjóðsins skulu vera:
a. 1% álag, er innheimta skal aukalega, á tekju- og eignarskatt og stríðsgróðaskatt

og aðflutningsgjöld samkvæmt tollskrá með gildandi viðaukum.
b. Afborganir og vextir lána, sem veitt hafa verið eða veitt verða af framlögum

ríkisins til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis.
c. Lántökugjald af lánum, sem húsnæðismálastjórn veitir, svo og vaxtatekjur

sömu lána.
d. Höfuðstóll og vaxtafé, sem komið er í gjalddaga til útborgunar, sé þess eigi

vitjað innan 20 ára frá gjalddaga, sbr. 18. gr. laga nr. 55/1945.
Byggingarsjóður þessi skal vera í vörzlu veðdeildar Landsbanka Íslands, en lán

úr sjóðnum, hvort sem um er að ræða A- eða B-lán, skulu veitt á sama hátt og
önnur lán samkvæmt lögum þessum.

4. gr.
Veðlánakerfi til íbúðabygginga skal starfrækt undir stjórn húsnæðismálastjórnar

og veðdeildar Landsbanka Íslands, og skulu lánveitingar innan þess vera í samræmi
við hinar almennu útlánareglur húsnæðismálastjórnar.

Í þessu skyni skal veðdeild Landsbankans vera heimilt að gefa út bankavaxta-
bréf, sem nemur allt að 100 millj. króna næstu 10 ár. Vaxtabréf þessi skulu vera
þannig, að annar hlutinn, A-flokkur, verði með föstum vöxtum og afborgunum,
en hinn hlutinn, B-flokkur, allt að 50 millj. króna á ári, verði með vísitðlukjörum,
þannig að greiðslur afborgana og vaxta séu bundnar vísitölu framfærslukostnaðar.

Eigi skal öðrum' en veðdeild Landsbanka Íslands heimilt að gefa út vísitölu-
bundin verðbréf, nema sérstök lagaheimild komi til.

Ákvæði III. kafla laga nr. 46/W54 og 1. gr. laga nr. 48 1954 gilda um banka-
vaxtabréf þessi og vexti af þeim. Byggingarsjóður ríkisins og veðdeild Landsbank-
ans, eftir tillögu húsnæðismálastjórnar, hafa heimild til að taka erlend lán til
ibúðabygginga, enda komi leyfi ríkisstjórnarinnar til.

Ábyrgð ríkissjóðs er á bankavaxtabréfum samkvæmt þessari grein. Um verð-
bréfaútgáfu þessa gilda ákvæði laga nr. 55/1945, um heimild fyrir veðdeild Lands-
banka Íslands til að gefa út nýja flokka bankavaxtabréfa, að svo miklu leyti sem
ekki er öðruvísi fyrir mælt í lögum þessum. Í reglugerð má þó ákveða annan frest
um innlausn bankavaxtabréfa en ákveðinn er í 16. gr. laga nr. 55/1945.
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5. gr.
Til útlána eða framkvæmda á vegum húsnæðismálastjórnar kemur:

A. Fé byggingarsjóðs ríkisins samkvæmt 3. gr. og sparnaðarfé samkvæmt 9. og
10. gr.

B. Fé það, sem aflast með sölu bankavaxtabréfa samkvæmt 4. gr.
C. Lán, sem bankar, sparisjóðir, byggingarfélög, opinberir byggingarsjóðir og líf-

eyrissjóðir veita beint til lántakenda samkvæmt útlánareglum húsnæðismála-
stjórnar.

D. Erlend lán, sem byggingarsjóður ríkisins eða veðdeild Landsbanka íslands kunna
að taka til íbúðabygginga.

6. gr.
Útlánareglur húsnæðismálastj órnar skulu vera þessar:

A. Lánin veitast aðeins til byggingar nýrra íbúða, meiri háttar viðbygginga eða
kaupa á nýjum íbúðum. Þau skulu greidd lántakendum i peningum. Lánin
koma til útborgunar i hlutfalli við það, hversu langt er komið byggingu hús-
næðisins, eftir því sem nánar verður ákveðið i reglugerð. Ef byggingarfélag er
lántakandi, skal láninu skipt á hlutaðeigandi íbúðir að byggingu lokinni eftir
ákvörðun húsnæðismálastjórnar. Sé um að ræða byggingarfélag, sem nýtur ríkis-
ábyrgðar, getur húsnæðismálastjórn veitt því bráðabirgðalán gegn ríkisábyrgð
af fé byggingarsjóðs, enda verði láninu skipt að byggingu lokinni á eigendur
hlutaðeigandi íbúða gegn 1. veðrétti og fellur ríkisábyrgð þá niður.

B. Lánaupphæðin má nema allt að % hlutum verðmætis íbúðar samkvæmt mati
trúnaðarmanna veðdeildar Landsbankans, þó ekki meira en 100 þúsund krónur
út á hverja íbúð. Ef fleiri íbúðir eru í sama húsi, má lána út á hverja ibúð
fyrir sig. ÞÓ skal engum einstaklingi veitt lán nema út á eina íbúð.

C. Lán til hverrar Íbúðar skal vera i tvennu lagi, A- og B-lán. Skulu þeir, sem
fengið hafa A-lán hjá bönkum, sparisjóðum eða öðrum, sem taldir eru i C-lið
5. gr. þessara laga, eiga rétt á B-Iáni, sem má vera allt að því jafnhátt, enda
séu A-lánin að öllu leyti veitt í samræmi við reglur húsnæðismálastjórnar, og
það staðfest af henni.

D. A-lánin skulu tryggð með 1. veðrétti, en B-lánin með 1. samhliða veðrétti i
hlutaðeigandi íbúð.

E. A-lánin skulu vera jafngreiðslulán með 7% ársvöxtum til allt að 25 ára, B-Iánin
skulu vera með 572% ársvöxtum og jöfnum afborgunum til allt að 15 ára, en
að öðru leyti með hliðstæðum kjörum og visitölubundnu verðbréfin. Enn fremur
skulu lántakendur greiða %% ársvexti af þeim A-lánum, sem veitt eru af
andvirði seldra bankavaxtabréfa, og Bvlánum, eins og þessi bréf eru á hverjum
tíma, til greiðslu kostnaðar við starfrækslu veðdeildarinnar i þágu byggingar-
sjóðs ríkisins.

F. Heimilt er húsnæðismálastjórn að breyta vaxtakjörum og lánstíma á nýjum
lánum, að fengnu samþykki ríkisstjórnarinnar.

G. Félagsmálaráðherra skal, að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar, setja með
reglugerð nánari ákvæði um úthlutun lána, er húsnæðismálastjórn hefur með
höndum. Um lánveitingar til einstaklinga skal þar m. a. setja ákvæði, sem tryggi,
að farið sé eftir ástæðum umsækjenda, húsnæði, fjölskyldustærð, efnahag o. fl.
Enn fremur um hámarksstærð íbúða, sem veita má lán til. Forgangsréttar að
lánum samkvæmt þessum kafla laganna skulu þeir njóta, er eigi hafa fengið
önnur föst veðlán út á byggingar sínar.
A meðan ekki er unnt að fullnægja lánsfjárþörf til íbúðarhúsabygginga skulu

þeir umsækjendur að öðru jöfnu sitja fyrir, er byggja minni íbúðir, enda fullnægi
íbúðarstærðin þörfum viðkomandi fjölskyldu að dómi húsnæðismálastjórnar. Þá er
og húsnæðismálastjórn heimilt að veita á hverjum Uma hlutfallslega hærri lán til
þeirra íbúða, er hún telur af hóflegri stærð, miðað við fjölskyldustærð umsækj-
anda.
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Einnig skal ákveðið í reglugerð, hver skilríki umsækjandi skuli láta fylgja
umsókn sinni og um önnur almenn skilyrði fyrir lánveitingu.

Heimilt er að setja það skilyrði fyrir láni, að bygging skuli hafin á tilsettum
tíma árs, að bygging sé ekki hafin áður en lán er veitt, nema leyfi húsnæðismála-
stjórnar komi til, og að bygging sé undirbúin með þeim hætti, sem húsnæðismála-
stjórn telur nauðsynlegan.

7. gr.
Heimilt er með samþykki ríkisstjórnarinnar að lána byggingarsjóði Búnaðar-

bankans og byggingarsjóði verkamanna af fé því, sem húsnæðismálastjórn hefur
til útlána samkv. 6. gr. Slík lán skulu veitt sem A-lán og B-Ián.

8. gr.
Húsnæðismálastjórn ákveður, hverjum skuli veitt lán samkvæmt lögum þessum

af fé byggingarsjóðs samkvæmt 3. gr. og fé því, sem aflað er með sölu bankavaxta-
bréfa samkv. 6. gr., en veðdeild Landsbankans skal sjá um afgreiðslu lánanna og
innheimtu afborgana og vaxta.

III. KAFLI
Um sparnað til íbúðabygginga.

9. gr,
Sérstök innlánsdeild skal starfa á vegum byggingarsjóðs ríkisins.
Þeir, sem leggja fé inn i deildina, skulu að minnst 5 árum liðnum frá þvi

innlög hófust eiga kröfu á að fá það útborgað, að viðbættum venjulegum innláns-
vöxtum, enda nemi hin innlagða upphæð minnst 5 þús. krónum á ári. Skylt er að
láta þá, er taka þátt í innlögum þessum, sitja fyrir um lán til íbúðahygginga frá
húsnæðismálastjórn, að öðru jöfnu, og mega þau lán vera allt að 25% hærri en
almennt gerist þá, þó aldrei yfir % hluta af matsverði viðkomandi íbúðar. Nánari
ákvæði um réttindi og skyldur samkvæmt þessari grein skulu sett i reglugerð.

Tilsvarandi ákvæði gilda um þá menn utan kaupstaða og kauptúna, sem leggja
á þennan hátt fé í veðdeild Búnaðarbankans.

10. gr.
Öllum einstaklingum á aldrinum 16-25 ára skal skylt að leggja til hliðar 6%

af launum sínum, sem greidd eru í peningum eða sambærilegum atvinnutekjum,
i því skyni að mynda sér sjóð til íbúðarbygginga eða til bústofnunar i sveit. Fé
það, sem á þennan hátt safnast, skal ávaxtað í innlánsdeild byggingarsjóðs ríkisins
fyrir alla þá, sem búsettir eru í kaupstöðum og kauptúnum, en i veðdeild Búnaðar-
banka Islands fyrir þá, sem búsettir eru í sveitum.

Fé það, sem skylt er að spara á þennan hátt, er undanþegið tekjuskatti og útsvari.
Þegar sá, er safnað hefur fé í sjóð samkv. 1. mgr., hefur náð 25 ára aldri,

eða gengur í hjónaband og stofnar heimili, skal hann eiga þess kost að fá sparifé
sitt endurgreitt að viðbættum þeim vöxtum og uppbót vegna visitöluhækkunar, sem
greidd er af visitölubundnum verðbréfum á innlánstimanum. Enn fremur skulu
þeir, að öðru jöfnu, sitja fyrir um lán til íbúðabygginga frá húsnæðismálastjórn,
og mega þau lán vera allt að 25% hærri en almennt gerist þá, þó eigi yfir % hluta
af matsverði viðkomandi íbúðar. Þessi forgangsréttur til lána er þó bundinn því
skilyrði, að sparifjársöfnun þeirra, sem að byggingu hlutaðeigandi íbúðar standa,
nemi samanlagt að minnsta kosti kr. 25000.00.

Sérhverjum skal heimilt að leggja til h~iðar í þessu skyni hærri hluta launa sinna
en 6%, byrja sparnaðinn fyrr en tilskilið er og halda honum áfram lengur. Þeir,
sem lagt hafa fé í veðdeild Búnaðarbankans og vilja stofna bú í sveit, skulu njóta
hliðstæðrar fyrirgreiðslu um lán til bústofnunar úr deildum Búnaðarbankans. Heimilt
er Búnaðarbanka Islands og húsnæðismálastjórn að semja um, að réttindi þessi
verði gagnkvæm.
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11. gr.
Undanþegnir sparnaðarskyldu eru:

a. gift fólk, sem hefur stofnað heimili,
b. skólafólk, sem stundar nám í skóla 6 mánuði eða meira á ári, og iðnnemar

meðan þeir stunda iðnnám,
c. þeir, sem hafa börn eða aðra skylduðmaga á framfæri sínu, þó ekki þeir, er

hafa yfir 30 þús. kr. skattskyldar tekjur, enda hafi þeir ekki fyrir heimili að sjá.
Heimilt er sveitarstjórnum að veita tímabundna undanþágu frá sparnaðarskyldu

þeim, sem verða fyrir veikindum, slysum eða eiga af öðrum ástæðum erfitt með
framfærslu. Ákvörðun sveitarstjórnar má áfrýja til félagsmálaráðherra.

12. gr.
Vegna framkvæmda á ákvæðum þessa kafla skulu gefin út sparimerki, og skulu

allir atvinnurekendur og aðrir kaupgreiðendur skyldir til að greiða tilskilinn hluta
launa með slíkum merkjum, hverju sinni, er kaup kemur til útborgunar. Um fram-
kvæmdina fer að öðru leyti eftir lögum nr. 16/1943, um orlof, eftir því sem við
getur átt og eftir því, sem nánar verður ákveðið í reglugerð.

IV. KAFLI
Um útrýmingu heilsuspillandi húsnæðis.

13. gr.
Húsnæðismálastjórn skal af hálfu ríkisvaldsins vera aðili að ráðstöfunum til

útrýmingar heilsuspillandi íbúðum, þar með taldir herskálar, og hafa um það sam-
vinnu við bæjar- og hreppsfélög. er beita sér fyrir slíkum framkvæmdum.

14. gr.
Bæjar- og hreppsfélög. sem hafa ákveðið að gera ráðstafanir til útrýmingar

heilsuspillandi Íbúðum, skulu senda húsnæðismálastjórn áætlanir sínar og rök-
studdar greinargerðir fyrir þeim.

15. gr.
íbúðir, sem byggðar eru í því skyni að útrýma heilsuspillandi íbúðum, skulu

geta notið lána samkv. lögum þessum.

16. gr.
Nú leggur sveitarfélag fram fé til íbúðabygginga i því skyni að útrýma heilsu-

spillandi húsnæði, annaðhvort sem óafturkræft framlag eða lán, og skal þá ríkis-
sjóður lána jafnháa upphæð á móti, allt að 4 millj. króna ár hvert næstu 10 ár.
Lánveiting ríkissjóðs er þó ávallt bundin því skilyrði, að hið ónothæfa húsnæði
hafi verið tekið úr notkun um leið og hið nýbyggða húsnæði er fullgert. Húsnæðis-
málastjórn ráðstafar lánum ríkissjóðs í þessu skyni.

Komi til ágreinings i sveitar- og bæjarstjórn um ráðstöfun íbúða, sem reistar
eru á þessum grundvelli, sker húsnæðismálastjórn úr ágreiningsatriðum.

V. KAFLI
Um breyting á I. kafla laga nr. 36/1952, um opinbera aðstoð við byggingar íbúðar-

húsa í kaupstöðum og kauptúnum.
17. gr.

Fyrsti töluliður 3. gr. laganna orðist svo:
Frá og með árinu 1958 greiði sveitarsjóðir, sem um ræðir í 2. gr., í sjóðinn

árlega upphæð, sem nemi eigi minna en 24 krónum og eigi meira en 36 krónum
fyrir hvern íbúa sveitarfélagsins, og ákveður sveitarstjórn upphæðina með sér-
stakri samþykkt.
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18. gr.
A eftir orðunum "fyrirkomulag bygginganna" í 3. tölulið 6. gr. laganna bætist

inn í greinina orðin: þar á meðal stærð íbúðanna.

19. gr.
Fjórði töluliður 6. gr. laganna orðist svo:
Að félagsmenn séu fjárráða, heimilisfastir innan kaupstaðarins eða kauptúnsins.

hafi ekki átt viðunandi íbúð fyrir sig og fjölskyldu sína s.Ltvö ár og hafi eigi haft
yfir 50 þúsund króna árstekjur miðað við meðaltal þriggja síðustu ára, að við-
bættum 5 þúsund krónum til viðbótar fyrir hvern ómaga á framfæri, né yfir 75
þúsund króna skuldlausa eign, allt miðað við þann tíma, þegar félagsmaður kaupir
íbúðina. Tölur þessar breytast samræmi við vísitölu framfærslukostnaðar.

20. gr.
Aftan við 5. tölulið sömu greinar bætist: enda skal bygging íbúðanna jafnan

boðin út.
21. gr.

Í stað orðanna ,,4 ára" i 1. mgr. 8. gr. laganna komi: 3 ára.

22. gr.
Kosning sjóðsstjórnar, samkvæmt næstu grein á undan, skal fara fram þegar

eftir gildistöku laga þessara.

VI. KAFLI
Ýmis ákvæði.

23. gr.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara.

24. gr.
Með lögum þessum eru úr gildi numin lög nr. 55/1955, um húsnæðismálastjórn,

veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða.

25. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.
Þegar hið almenna veðlánakerfi var sett á stofn með lögum nr. 53/1955, um

húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu heilsuspillandi ibúða,
voru áætlanir miðaðar við að byggja þyrfti 900 nýjar íbúðir í kaupstöðum og kaup-
túnum, til þess að mæta fjölgun þjóðarinnar og útrýma á fimm árum öllu heilsu-
spillandi húsnæði, þar með taldir herskálar .

Þetta veðlánakerfi var fyrst og fremst byggt á samningum við bankana um
ákveðin framlög til íbúðalána. Voru samningar þessir sem kunnugt er gerðir til
tveggja ára og eru nú útrunnir. Samkvæmt þessum samningum skuldbundu bank-
arnir sig til þess að leggja fram 20 milljónir króna hvort ár um sig til íbúðlaána,
og skyldu lánin veitt af húsnæðismálastjórn. Enn fremur ábyrgðist Landsbankinn
allt að 20 millj. kr. sölu á vísitölubundnum bankavaxtabréfum og 4 millj. kr. fram-
lag frá tryggingafélögum, sem ekki eru i opinberri eigu, hvort árið um sig. Þá var
einnig gert ráð fyrir, að Almannatryggingarnar og Brunabótafélag Íslands legðu
veðlánakerfinu tvær milljónir hvort árið.

Af framlagi bankanna fékk Byggingarsjóður Búnaðarbankans 12 millj. króna
hvort árið um sig.

Áætlað var, að útlán til íbúðabygginga gætu samtals orðið 100 milljónir hvort
árið, 1955 og 1956. enda var þá reiknað með, að frá sparisjóðum og lífeyrissjóðum
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kæmu inn í lánakerfið um 40 milljónir króna. En reyndin varð sú, að þó bæði
lifeyrissjóðir og sparisjóðir lánuðu fyllilega þessa fjárhæð, þá beindu þeir ekki
lánastarfsemi sinni nema að litlu leyti gegnum veðlánakerfið heldur lánuðu beint
utan þess, og urðu því lánveitingar húsnæðismálastjórnar fram til ársloka 1956
aðeins um 75 milljónir króna.

Hins vegar varð reyndin sú, að lánaþörfin varð miklu meiri en búizt var við,
og söfnuðust brátt hátt á þriðja þúsund umsóknir um byggingarlán, sem ekki var
hægt að sinna. Eru nú hjá húsnæðismálastjórn nær 2000 umsóknir, sem enga af-
greiðslu hafa hlotið, og auk þess rúmlega 1000 umsóknir, sem aðeins hefur verið
sinnt að mjög litlu leyti með smá byrjunarlánum.

Þannig hefur hið almenna veðlánakerfi, sem fyrst og fremst var byggt á samn-
ingum við bankana, ekki reynzt þess megnugt að leysa húsnæðislánamálin til nokk-
urrar hlítar eða frambúðar.

Þess ber þó að geta, að nokkurt fé hefur nú þegar safnazt í varasjóð veðlána-
kerfisins á þessum tveimur árum, en sá sjóður er samt fjarri því að vera nógu
öflugur vísir að sjálfstæðum byggingarlánasjóði. En uppbyggingu slíks sjóðs verður
einmitt að telja æskilegustu lausnina á hinum mikla vanda húsnæðismálanna. Hafa
frændþjóðir okkar á Norðurlöndum einmitt farið þá leið í þessum málum með
mjög góðum árangri. - Er ítarlegar upplýsingar um byggingarmálin á Norður-
löndum að finna i skýrslu hr. Halldórs Halldórssonar arkitekts, sem prentuð er
með frumvarpi þessu sem fylgiskjal I, en hann hefur nýlega kynnt sér þessi mál
erlendis á vegum ráðuneytisins.

Með frumvarpi þessu er gert ráð fyrir stofnun byggingarsjóðs ríkisins, og hon-
um lagt það riflegt stofnfé, að hann á að geta innan langs tíma orðið allöflugur.
Virðist auðsætt, að hann eigi smám saman og i vaxandi mæli að geta að verulegu
leyti staðið straum af meginþunga nauðsynlegustu útlána til ibúðabygginga. -
Einnig ætti byggingarsjóður með svo riflegu eigin fé að geta lækkað vextina og
bætt lánakjörin verulega, þegar fram í sækir og honum vex enn fiskur um hrygg.

Annað megin nýmæli þessa frumvarps er svo skyldusparnaður ungs fólks á
aldrinum 16-25 ára til íbúðabygginga og samningsbundinn sparnaður annarra i
sama skyni. Er gerð nánari grein fyrir þeim nýmælum hér á eftir.

Að öðru leyti er reynt að samrýma það tvennt í frumvarpinu, að varðveita í
senn frelsi manna til að byggja íbúðarhúsnæði, og tryggja það þó jafnframt, að íbúðir
af hóflegri stærð eigi forgangsrétt til lána. Meðan húsnæðisskorturinn er eins mikill
og hann er nú, verður að leggja áherzlu á að byggja vandaðar, en smáar íbúðir.
Nauðsyn krefst þess, að allt sé gert, sem unnt er, til að nýta sem bezt fjármagn og
byggingarefni með það fyrir augum að geta leyst úr húsnæðisskorti sem allra flestra.

Margvíslegar heimildir eru i frumvarpinu til ráðstafana, er dragi úr bygg-
ingakostnaði, og er þess full þörf hér á landi, þar sem byggingakostnaður og hús-
næðiskostnaður er óhóflega hár og i algeru ósamræmi við það, sem gerist i nágranna-
löndum okkar.

Gert er ráð fyrir þvi i frumvarpi þessu, að hið almenna veðlánakerfi starfi
áfram við hlið byggingarsjóðs með svipuðum hætti og áður.

Mun ríkisstjórnin sjá um, að Húsnæðismálastjórn fái til úthlutunar á árinu
1957 eigi minni fjárhæð auk byggingarsjóðsins en 44 millj. króna, og mun hún taka
upp samninga við banka og tryggingafélög til þess að tryggja þetta.

Af fé þessu fái byggingasjóður Búnaðarbankans allt að sömu upphæð og hann
hefur fengið undanfarin tvö ár.

Þá mun ríkisstjórnin beita sér fyrir þvi, að sparisjóðir og aðrir aðilar, sem
lagt hafa fram fé til veðlánakerfisins undanfarin tvö ár, leggi eigi minna fé fram
árið 1957 en hvort hinna áranna um sig.

Sé gerður samanburður á fjármagni þvi, sem fór á s. I. ári til húsnæðismálanna
og þvi fé, sem nú er ákveðið að fara skuli til sömu verkefna, litur sá samanburður
þannig út:
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Til byggingasjóðs verkamanna voru á fjárlögum seinasta árs aðeins tæpar
2 milljónir.

Nú er sú fjárveiting tvöfölduð, og auk þess greiðir ríkissjóður 8 miljónir króna
til verkamannabústaða. Framlagið í ár verður því 12 miljónir, þó að ekki sé reiknað
með, að sveitarfélögin hækki sín framlög i ár til jafns við fjárveitinguna á fjárlögum.

Til útrýmingar heilsuspillandi íbúða eru nú 4 milljónir á fjárlögum, og 5
milljónir eru auk þess til frá fjárveitingum fyrri ára.

Þannig verður unnt að verja 18 miljónum króna til útrýmingar heilsuspillandi
íbúða á þessu ári, ef sveitarfélögin leggja fram fé að hálfu í því skyni lögum sam-
kvæmt. Aðrir nýir tekjuliðir á þessu ári gera um kr. 16 milljónir.

Framlög til íbúðalána árið 1957 geta þannig orðið a. m. k. þrjátíu og þremur
milljónum króna hærri en þau urðu s.Lár, og eru þá ekki talin mótframlög bæjar-
og sveitarfélaga.

Hér á eftir fara athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

Um I. kafla.
Um 1. gr.

Eins og áður er vikið að hafa hinar Norðurlandaþjóðirnar, sem náð hafa góð-
um árangri með skipulagningu húsnæðismálanna, komið upp sérstökum stofnunum
eða jafnvel sérstökum ráðuneytum, sem fara með yfirstjórn þessara mála. Í grein
þessari er gert ráð fyrir myndun húsnæðismálastofnunar ríkisins, er fari með stjórn
húsnæðismálanna hér. Lagt er til, að húsnæðismálastjórn veiti húsnæðismálastofn-
uninni forstöðu. Skulu eiga sæti í henni fimm menn, fjórir kosnir hlutbundinni
kosningu af sameinuðu Alþingi til þriggja ára í senn og einn skipaður af félags-
málaráðherra samkvæmt tilnefningu Landsbanka íslands til sama tíma. Hefur full-
trúi Landsbankans ekki atkvæðisrétt um lánveitingar.

Um 2. gr.
Í grein þessari eru talin upp helztu verkefni húsnæðismálastofnunar ríkisins.

Eitt hið allra þýðingarmesta verkefni stofnunarinnar verður að lækka byggingar-
kostnaðinn í landinu og vinna að hvers konar umbótum í byggingarmálum.
Í þessum efnum ríkir, sem kunnugt er, hið mesta skipulagsleysi. einkum varð-

andi byggingar í kaupstöðum og kauptúnum. Hefur lítið sem ekkert átak verið
gert hér á landi fram að þessu i þá átt að lækka byggingarkostnaðinn með skipu-
lagningu í húsgerð og vinnutækni. Fyrir sveitirnar hefur hins vegar starfað sérstök
stofnun á vegum Búnaðarbankans, teiknistofa landbúnaðarins, er unnið hefur mikið
gagn fyrir bændastéttina í þessu efni. Í gildandi lögum um húsnæðismálastjórn,
veðlán til íbúðabygginga og útrýmingu heilsuspillandi íbúða, eru að vísu ákvæði
um, að húsnæðismálastjórn skuli vinna að umbótum í byggingarmálum með ýmsu
móti, sem þar er tilgreint, en þessi starfsemi húsnæðismálastjórnar hefur enn þá
ekki komizt á, að neinu verulegu marki.

Skal nú vikið að einstökum töluliðum þessarar greinar, hverjum fyrir sig.

Um 1. tölulið:
Hér er gert ráð fyrir, að rannsókn fari fram á því, hver sé raunveruleg þörf

landsmanna fyrir íbúðabyggingar á hverjum tíma, og hvernig fullnægja eigi þeirri
þörf á sem hagkvæmastan og ódýrastan hátt. Nokkrar athuganir hafa verið gerðar
á þessu áður í Reykjavík, en þær athuganir eru hvergi nærri fullnægjandi. Til þess
að geta komizt að raun um byggingarþörfina á hverjum tíma er nauðsynlegt að
hafa jafnan fyrir hendi yfirlit um allt íbúðarhúsnæði og hvernig það sé notað. Hér
er þess vegna lagt til, að komið verði upp, í samvinnu við sveitarstjórnir, fas\eigna-
mat ríkisins og Hagstofuna spjaldskrá yfir allt íbúðarhúsnæði f landinu. Er þá
jafnframt haft í huga, að spjaldskrá þessi hafi að geyma upplýsingar um,hvernig
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húsnæðið sé notað, þ. e. a. s. hve margir búi í hverri íbúð, hve stór hún sé o. s. frv.
og verði breytingar á þessu jafnan færðar inn á spjöldin samkvæmt manntali Hag-
stofunnar.

Um 2. tölulið:
Það er alkunna, að mjog mikill munur er á byggingarkostnaði i hinum ein-

stöku landshlutum. Mun jafnvel þekkjast, að menn byggi jafnvandaðar og jafnstórar
íbúðir sums staðar úti á landi fyrir allt að helmingi lægri fjárhæð en almennt er
gert í Reykjavík. Þá er og alkunna, að byggingarkostnaður er mjög mismunandi
á sömu stöðum og veldur þar að sjálfsögðu mismunandi hagsýni, dugnaður og fyrir-
hyggja þeirra, sem við byggingar fást. Með grein þessari er húsnæðismálastofnun
ríkisins falið að fylgjast nákvæmlega með því, hverjir byggi ódýrust hús, og hvaða
gerðir íbúðarhúsnæðis reynist beztar og hagkvæmastar. Er húsnæðismálastofnuninni
í þessu skyni heimilað að láta fara fram samkeppni um uppdrætti og byggingu
hagkvæmra íbúða og veita þeim lán, sem geta tekið að sér að byggja ódýrast og bezt.

Um 3. tölulið:
Undanfarin ár hefur verið byggt meira í Reykjavík og nágrenni en nokkurn

Uma áður í sögu þjóðarinnar á jafnskömmum tíma. Hefur fjárfestingin verið svo
mikil og ör, að efnahagslífi þjóðarinnar hefur verið hætta búin. Það er að sjálf-
sögðu nauðsynlegt, að sérhver geti búið í viðunandi húsnæði, en á það hefur mikið
skort og skortir enn í dag. Mikill hluti þess fjármagns, sem gengið hefur til íbúða-
bygginga, hefur verið notaður til þess að byggja óhóflega stór og íburðarmikil hús.
Afleiðingin er auðvitað sú, að færri af þeim, sem búa við óviðunandi og heilsu-
spillandi húsnæði, komast í viðunandi íbúðir. Lán þau, sem veitt hafa verið á veg-
um hins almenna veðlánakerfis, undanfarin tvö ár, hafa verið veitt mönnum án
tillits til þess, hvort þeir byggðu óhófsíbúðir eða hóf'legar íbúðir. Það er stefna
ríkisstjórnarínnar, að það fjármagn, sem verður að verja til íbúðabygginga, verði
nýtt sem bezt, þannig að sem flestir geti fengið viðunandi húsnæði. Þessu er ætlunin
að ná með því að setja þau skilyrði fyrir lánveitingum til íbúða, að þær séu hag-
kvæmar og af hóflegri stærð.

Um 4.-7. tölulið:
Þessir töluliðir greinarinnar miða allir að því, að gerðar verði ráðstafanir til

lækkunar á byggingarkostnaði íbúðarhúsnæðis. Erlendis, þar sem byggingariðnaður-
inn er á háu stigi, er búið að taka upp stöðlun (standardiseringu) fjölmargra bygg-
ingarhluta, og er auðsætt, hversu þýðingarmikil sú skipulagning er.

Þá er allmikið gert að því erlendis að byggja tilraunahús, þar sem reyndar
eru nýjungar í húsagerð. Er sums staðar gengið svo langt í því, að allt að því 50.
hvert hús er byggt sem tilraunahús.

Um 8. tölulið:
Hér er húsnæðismálastofnuninni falið að beita sér fyrir endurskoðun bygg-

ingarsamþykkta. Er slíkt hið mesta nauðsynjamál.

Um 9. tölulið:
Með þessum tölulið CI' fyrst og fremst átt við það, að byggingarsamvinnufélög

og byggingarfélög verkamanna geti keypt sjálf inn byggingarefni, ef það reynist
hagkvæmara.

Um 10. tölulið:
Nokkur brögð hafa orðið að því, að lóðaúthlutun sumra bæjarfélagi hafi dregizt

svo, að menn hafi aðeins átt um annað tveggja að velja, að fresta byggingu til
næsta árs, eða hefja byggingu án nægilegs undirbúnings. Hlýzt oft af þessu stór-
tjón. Er húsnæðismálastofnuninni ætlað að vinna að umbótum á þessu sviði.
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Um 11. og 12. tölulið:
Eitt af þVÍ,sem áhrif hefur á byggingarkostnaðinn er skipulagning bæjarhverfa,

auk þess, sem slík skipulagning er þýðingarmikil að mörgu öðru leyti. Rétt þykir,
að húsnæðismálastjórn hafi heimild til skipulagningar bæjarhverfa til þess að
tryggja það, að bæjarfélög geti ekki með skipulagsaðgerðum hindrað byggingu húsa
af tiltekinni gerð og stærð, sem húsnæðismálastjórn telur þó hagkvæmt að byggð
verði.

Til þess að tryggja sem farsælasta framkvæmd þeirra ákvæða, sem hér hafa
verið rakin, er gert ráð fyrir nefnd, er starfi með húsnæðismálastjórn, henni til
aðstoðar og ráðuneytis. Er til þess ætlazt, að nefnd þessi sé skipuð 9 mönnum, er
séu að meiri hluta sérfróðir um byggingarmál, hver á sínu sviði.

Þá er loks sú skylda lögð á húsnæðismálastofnun ríkisins, að gefa árlega út
opinbera skýrslu um íbúðabyggingar í landinu, og greina frá, hver árangur hafi
náðst af ráðstöfunum hennar til að lækka byggingarkostnað, svo og til að skýra
frá öðrum störfum hennar í þá átt að greiða fyrir byggingu hagkvæmra ibúða.

Um II. kafla.
Um 3. gr.

Í grein þessari er gert ráð fyrir stofnun byggingarsjóðs ríkisins, er lúti stjórn
húsnæðismálastjórnar. Er hlutverk sjóðsins að annast lánveitingar til íbúðabygg-
inga og standa straum af framkvæmdum húsnæðismálastjórnar. Er hér átt við bæði
kostnað við störf húsnæðismálastjórnar og einnig kostnað, er leiða mundi af þVÍ,
ef talið væri rétt, að húsnæðismálastjórn léti sjálf byggja tilraunahús.

Stofnfé sjóðsins er áætlað um 118 milljónir króna og skiptist sem hér segir:
1. Varasjóður hins almenna veðlánakerfis um 20.9 millj. kr.
2. Lán ríkisins til Lánadeildar smáíbúða 32.8
3. A-flokkabréf ríkisins, er keypt voru fyrir tekjuaf-

gang ríkissjóðs 1955 11.3
4. % hlutar af væntanlegum stóreignaskatti 53.2~----~~~-------

Samtals um 118.2 millj. kr.

Auk árlegra tekna af þessu stofnfé sjóðsins sem áætlað er að nemi á árinu
1958 um kr. 23 millj., er svo gert ráð fyrir árlegri tekjuöflun til hans samkv. a-d
liðum, sem áætlað er að muni nema um 7-8 millj. kr., svo og tekjur af sparnaðar-
framlögum samkvæmt III kafla, en árleg sparnaðarframlög eru áætluð um 15 millj.
kr. og má gera ráð fyrir að meginhluti þess fjár geti verið í útlánum á hverjum tíma.
Samanlagt má því gera ráð fyrir, að árlegt eigið fé sjóðsins til útlána verði á næstu
árum um 40 millj. kr., en eigið fé hans vex að sjálfsögðu verulega frá ári til árs.
Má geta þess að áætlað er að eign sjóðsins muni í árslok 1966 nema nær 300
milljónum króna.

Um 4. gr.
Gert er ráð fyrir að hið almenna veðlánakerfi, sem myndað var með lögum

nr. 55/1955, um húsnæðismálastjórn, veðlán til íbúðabygginga o. fl., starfi áfram,
og er þessi grein í meginatriðum samhljóða 3. gr. þeirra laga. ÞÓ er heimiluð útgáfa
á hærri fjáræð í vísutölubundnum bankavaxtabréfum en áður var. Er það með hlið-
sjón af því, að sala þessara bréfa hefur gengið vel.

Um 5. gr.
Þarfnast ekki skýringa.

Um 6. gr.
Grein þessi fjallar um útlánareglur húsnæðismálastjórnar. A-F liðir eru i

meginatriðum samhljóða A-G liðum 6. gr. laga nr. 55/1955, um húsnæðismála-
stjórn, veðlán til .íbúðabygginga o. fl.
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Í A-lið eru þó sett nokkru fyllri ákvæði um heildarlán til félaga og í B-lið er
gerð sú takmörkun, að engum einstaklingi skuli veitt lán, nema út á eina íbúð.
Þá er í e-lið heimild til að hækka B-Ián í hlutfalli við A-lán frá því sem nú er.

G-liður þessarar greinar er nýmæli. Er hér gert ráð fyrir, að sett séu með reglu-
gerð fyrirmæli um lánveitingar, er tryggi að farið sé eftir ástæðum umsækjenda,
húsnæði, fjölskyldustærð, efnahag o. fl. Enn fremur er gert ráð fyrir því, að sett
séu ákvæði um hámarksstærð íbúða, er lána má til. Er þessum reglum ætlað að
stuðla að því, að ekki séu byggðar óhóflogar íbúðir, og að það fjármagn, sem
varið er til íbúðabygginga, nýtist þannig sem bezt.

Önnur ákvæði greinarinnar þarfnast ekki skýringa.

Um 7. gr.
Grein þessi er efnislega samhljóða 7. gr. laga nr. 55/H~5ð 08 þarfnast ekki

skýringa.
Um 8. gr.

Þarfnast ekki skýringa.

Um III. kafla.
Um 9. gr.

Hér er gert ráð fyrir sérstakri innlánsdeild á vegum byggingarsjóðs ríkisins,
og taki hún við frjálsum sparnaðarframlögum manna í kaupstöðum og kauptúnum
í því skyni að safna sér fé til íbúðabygginga og öðlast forgangsrétt til lána frá
húsnæðismálastjórn eftir vissan tíma, og þegar safnazt hefur tiltekin fjárhæð. Er
hér um að ræða tilraun til að örva sparnaðarviðleitni, einkum ungs fólks,

Þeir, sem í sveitum búa, eiga kost á að leggja á sama hátt fé í veðdeild Búnaðar-
bankans og fá þeir þá rétt til hærri lána en almennt gerist úr stofnlánadeildum
Búnaðarbankans.

Gert er ráð fyrir að í reglugerð verði sett nánari ákvæði um réttindi og skyldur
samkv. þessari grein, þ. á m. um samninga, er gerðir verði um innlögin milli þess.
sem leggur inn og þess sem við innlögum tekur.

Um 10. gr.
Grein þessi fjallar um skyldusparnað fólks á aldrinum 16-25 ára i sama skyni

og hinn frjálsi sparnaður samkv. 9. gr. Þar sem um er að ræða skyldusparnað, þykir
rétt" að sparifé þetta verði vísítölutryggt. Að öðru leyti veitir þessi sparnaður
sama rétt til lána og hinn frjálsi sparnaður. Rétt þykir, að mönnum sé frjálst að
taka þátt í sparnaði samkvæmt þessari grein yngri en 16 ára og eldri en 25 ára og
einnig að leggja meira fram en 6% af launum.

Þá þykir rétt að undanþiggja hinn lögboðna sparnað, 6% af tekjum, tekjuskatti
og útsvari.

Þeir, sem í sveitum búa, skulu leggja sparnað sinn í veðdeild Búnaðarbankans
og fá þeir hliðstæðan rétt til lána til bústofnunar úr einhverri deilda Búnaðar-
bankans.

Um ll. gr.
Nauðsynlegt þykir að gera nokkrar undantekningar á sparnaðarskyldu samkv.

10. gr. Eru undanþágumar taldar í þessari grein. Þarfnast greinin eigi skýringa.

Um 12. gr.
Þarfnast eigi skýringa.

Um IV. kafla.
Um 13.-16. gr.

Kafli þessi er efnislega samhljóða II. kafla laga nr. 55/1955 og þarfnast ekki
skýringa,
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Um V. kafla.
Nauðsyn þykir til bera, vegna þess aðhalds, sem gert er ráð fyrir um lán-

veitingar samkv. frumvarpi þessu, að gera nokkrar breytingar á lögum um verka-
mannabústaði. Miða þessar breytingar einkum að því að tryggja, að þeir einir hljóti
stuðning samkvæmt lögum um verkamannabústaði, sem hans hafa mesta þörf. Enn
fremur að tryggt sé, að byggingar verkamannabústaða verði sem ódýrastar.

Gert er ráð fyrir, að heildarendurskoðun lagaákvæða um verkamannabústaði
og byggingarsamvinnufélög fari fram fyrir næsta reglulegt Alþingi og þau laga-
ákvæði verði síðan felld inn í þessi lög.

Um VI. kafla.
Þarfnast ekki skýringa.

Fylgiskjal I.

Skýrsla um athugun á íbúðabygginrum í Noregi, Svíþjóð or Danmörku.
gerð á ferð í marz 1957.

Það, sem einkennir meðferð og framkvæmd nýbyggingar íbúða i ofangreindum
löndum, er fastmótuð skipulagning, byggð á samstarfi ríkis, bæjarfélaga, félags-
samtökum og frjálsri samkeppni einstaklinga. Markmið þessarar skipulagningar
er: a) fullnægt verði þörfum almennings fyrir nóg og gott húsnæði, b) að tryggja
sem bezta nýtingu þess fjármagns, sem varið er til bygginganna, e) húsnæðiskostn-
aðurinn verði viðráðanlegur fyrir láglaunastéttirnar og d) að byggingarvinnan
verði sem jöfnust frá ári til árs.

Með tilstyrk ríkisins er tryggður fjárhagslegur grundvöllur byggingarstarfsem-
innar þannig, að veitt er lán til nýbyggingar frá 75% og allt að 95% byggingarkostn-
aðar, þar af er algengast að lánin séu milli 80% og 85%. Í Svíþjóð fá bæjarfélögin
lánuð 100% byggingarkostnaðar. Auk þess sem ríkissjóður baktryggir lán þau,
sem veitt eru til nýbygginga, kemur jafnan nokkur hluti lánsfjárins beint frá ríkis-
sjóði. Þannig munu lán út á 15-30% byggingarkostnaðarins í Svíþjóð koma beint
frá ríkissjóði; þar af helmingurinn sem afskriftarlán, þ. e. lán án afborgana og
vaxta. í Noregi leggur ríkissjóður einnig til afskriftarlán, frá 15-20%. t Danmörku
er þessu fé varið á annan hátt, til niðurgreiðslu húsaleigunnar fyrir láglaunafólk.

Í þéttbýlinu, þ. e. borgum og bæjum, er framkvæmd byggingarmálanna aðallega
i höndum byggingarfélaga. Þau annast allan undirbúning framkvæmda; kaup á
landi, útvegun teikninga, byggingarútboð og útvegun lánsfjár. Hlutverk þessara fé-
laga er, í stórum dráttum, að skipuleggja byggingarframkvæmdir og að annast
húsnæðisfjármál meðlima sinna.

Þáttur byggingarmeistara og byggingingarfyrirtækja er svo sá að framkvæma
sjálfar húsbyggingarnar að undangenginni útboðskeppni. Byggingarfélögin annast
sjálf aldrei þennan þátt byggingarstarfseminnar á eigin ábyrgð né eftir reikningi.

Byggingarmeistarar eða byggingarfyrirtæki vita að umsamið byggingarfé er
fyrir fram tryggt. Í samkeppninni nýtur sín að fullu tækni, hagsýni og reynsla
hvers einstaklings sem svo verður til þess að lækka byggingarkostnaðinn og halda
honum niðri á hverjum tíma.

Noregur.
A styrjaldarárunum lá byggingarstarfsemi að mestu leyti niðri og i sumum

bæjum hafði orðið verulegt tjón á húsum. En auk þessa var hið gamla húsnæði að
verulegu leyti mjög ófullkomið. Yfirgnæfandi meiri hluti íbúðanna voru aðeins
I eða 2 herbergi og eldhús eða eldhúskrókur og án allra nútíma þæginda. Þess vegna
var þörf Norðmanna alveg sérstaklega brýn fyrir miklar og skjótur aðgerðir að
styrjaldarlokum.
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Húsbatikinn, Árið 1946 stofna Norðmenn sérstakan banka, sem eingöngu
er helgaður húsnæðismálinu, Husbanken. Þessi banki hefur síðan lánað 60-70%
af stofnkosinaði út á íbúðarhús. Fé sitt fær bankinn með skuldabréfasölu frá öðr-
um peningastofnunum, bönkum, sparisjóðum og tryggingarfélögum. En það, sem
á vantaði, að hann fái þannig nægilegt fé til þess að fullnægja lánsfjárþörfinni,
hefur hann fengið beint frá ríkissjóði. Lánin eru með 21/2 % vöxtum og 1% afborgun,
þegar um steinhús er að ræða, en 1V3% fyrir timburhús. Árleg greiðsla er því aðeins
31;2% (3% %) stofnláns. Vegna síhækkandí verðlags hafa Norðmenn nú hækkað
vextina um 1%, í 31;2 % og þá hina árlegu greiðslu í 41;2 % (4% % ).

Auk þessa fást 15-20% kostnaðarverðs sem lán út á nýbyggingar, afborgana- og
rentulaust. Þetta fé er að % hlutum frá ríkissjóði, en % hluta frá viðkomandi
bæjarsjóði. Þessi lán eru nefnd afskriftarlán. Auk hinna lágu vaxta og langa af-
borgunartíma stofnlánsins miðar þessi ráðstöfun að því að fá húsnæðiskostnaðinn
sem allra lægstan og viðráðanlegan fyrir láglaunafólk. Sé hinum árlegu greiðslum
lánanna jafnað niður á alla lánsupphæðina verða þær sem næst 2.6-3.0% af heildar-
lánsupphæð, miðað við 2% % vexti af stofnláni, en 3.4--3.8% miðað við 3% % vexti
af stofnláni.

Fari verðlag mjög hækkandi, er að 10 árum liðnum hægt að breyta afskriftar-
lánum þannig, að af þeim verði greiddir vextir og afborgun líkt og af öðru lánsfé.
Auk þess er hægt að hækka afborgun grunnlánanna til samræmis við húsnæðis-
kostnað á hverjum tíma. En vaxtastofninn, þ. e. 2% %, og af síðari lánum 3% %
af eftirstöðvum lánsupphæðarinnar, verður þó óbreyttur.

Til viðbótar framangreindu um lánakjörin skal þess getið, að barnafjölskyldur
fá lækkun húsnæðiskostnaðarins, vissa upphæð á hvert barn, 5 kr. á mánuði, þó
ekki fyrir eitt barn. Vegna hinna hærri vaxta, sem verulega auka húsnæðiskostn-
aðinn, á nú að hækka húsaleigustyrkinn.

Ég kom í þriggja herbergja Íbúð í sambyggingu. Húsið var byggt fyrir 2
árum. Leiga var þar 135.00kr. norskar á mánuði og frádráttur vegna tveggja barna
var 10 kr. Leigan því aðeins 125.00 kr. á mánuði. Mér var sagt að vegna hækkandi
verðlags mundu sams konar íbúðir, byggðar á þessu ári, vera með 150-160 kr.
mánaðar leigu.

Sem skilyrði fyrir lánveitingum eru settar ýmsar reglur. Stærð íbúða skal stillt
i hóf, einangrun útveggja sé mjög góð, gluggar séu tvöfaldir, bað og vatnssalerni svo
og miðstöðvar- eða rafhitun eru skilyrðin fyrir lánveitingu. Áður en veitt eru loforð
fyrir láni, skal senda Húsbankanum teikningu, og sé um fjölbýlishús að ræða, skal
fylgja teikningunni verðtilboð frá byggingarfyrirtæki. Lán fæst því aðeins að tryggt
sé að byggingarkostnaður sé innan viðurkennds ramma. Þegar öllum skilyrðum
hefur verið fullnægt, veitir Húsbankinn loforð fyrir láni. Að því loknu, en alls
ekki fyrr, geta menn hafið byggingarframkvæmdir.

Húsbankinn greiðir lánsfé þó ekki fyrr en byggingu er að fullu lokið og trún-
aðarmenn bankans hafa tekið út verkið. Á meðan á byggingu stendur verður að leita
til hinna almennu peningastofnana um bráðabirgðalán.

Framkvæmd húsbygginganna. Í bæjum eru byggingarframkvæmdir að miklu
leyti í höndum byggingarfélaga. ÞÓ geta einstaklingar eða byggingarfyrirtæki fram-
kvæmt íbúðarhúsabyggingu til sölu og fengið til þess lán hjá Húsbankanum með
hinum venjulegu kjörum. Að sjálfsögðu verða þeir að fullnægja sömu skilyrðum
og sett eru almennt. En auk þess setja Norðmenn það skilyrði, að viðkomandi
fyrirtæki afhendi bæjarfélögum húsin til sölu og fyrir það verð, sem Húsbankinn
hefur viðurkennt sem lántökuverð.

Skipulag og starf byggingarfélaganna er þannig, að mynduð eru smærri félög
um takmarkaðar framkvæmdir. Síðan mynda þessi smáfélög sambandsfélag, er hefur
á höndum aðalbyggingarframkvæmdirnar. Í Osló er eitt slíkt sambandsfélag lang-
stærst: Olso Bolig- og Sparelag, skammstafað OBOS. Oslóborg er þátttakandi í þessu
félagi og á fulltrúa í stjórn þess. Þessi félagsstofnun undirbýr allar framkvæmdir
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undirfélaganna, með því að kaupa byggingarland, útvega eða láta gera teikningar,
semja byggingarlýsingu og annast útboð bygginganna. Það annast útvegun bráða-
birgðalána. á meðan á byggingu stendur, og gengur síðan frá lántöku hjá Húsbank-
anum. Þangað gengur eigið framlag allra einstaklinga er sækja um byggingar.

A meðan húsnæðiseklan var sem mest eftir stríðið í Osló, varð OBOS að afhenda
bæjarfélaginu til ráðstöfunar helminginn af hinum byggðu íbúðum. Nú er það að-
eins 110hluti nýbyggðra íbúða sem bæjarfélagið fær til ráðstöfunar. En það er nú
ekki aðeins að OBOS annist byggingu íbúðarhúsa, heldur flestar eða allar opin-
berar byggingar fyrir Oslóborg, svo sem skóla, sjúkrahús, elliheimili o. s. frv. Auk
þessa sér OBOS um gatnagerð að verulegu leyti í þeim hverfum, sem það byggir.
Kostnaðurinn af gatnagerðinni telst til stofnkostnaðar húsanna þegar um hreinar
íbúðargötur er að ræða, og eru lánveitingarnar þá miðaðar við byggingarkostnað+ götukostnað og lóðarverð.

Auk OBOS er starfandi í Osló eitthvað af smærri byggingarfélögum á sama
grundvelli. Eins og áður er getið, er Oslóborg þó aðeins þátttakandi í OBOS.

Utan Oslóborgar er starfandi fjöldi byggingarfélaga. En þau ásamt OBOS mynda
sambandsfélag sín á milli sem hefur aðsetur í Osló. Þessi félagsstofnun gegnir líku
hlutverki fyrir byggingarfélög utan Oslóar og OBOS fyrir undirfélögin í Oslóborg.
Þessi stofnun undirbýr byggingarframkvæmdir deildanna með útvegun teikninga,
gerð á byggingarlýsingum og með því að annast byggingarútboðin. Til þessarar
stofnunar er leitað með útvegun á byggingarefni, sem erfitt er að fá á hinum smærri
stöðum. En sjálf rekur stofnunin hvorki verzlun með byggingarvöru né gegnir
hlutverki byggingarmeistara. Þessi stofnun annast einnig framkvæmdir að veru-
legu leyti á byggingum ríkisins víðs vegar um landið, enda á ríkisstjórnin fulltrúa i
stjórn stofnunarinnar.

Lögð er áherzla á vandaðan frágang og að nýtízku þægindi fylgi hverri íbúð.
Hinar nýju íbúðir eru nokkru stærri en áður var og fara heldur stækkandi. Miðað
við herbergjafjölda í íbúðum byggðum á árinu 1955 eru hlutföllin eftirfarandi í %:

1 herbergi 1 herbergi 2 herbergi 3 herbergi 4 herbergi 5 herbergi
með eldhús krók með eldhúsi með eldhúsi með eldhúsi með eldhúsi o. fl.

1.4 4.7 14.3 39.5 22.7 17.4

Algengasta gólfflatarstærð 3 herbergja íbúðar er um 80-90 ferm.

Í Noregi er mikill hluti hinna nýju íbúða enn í smáhúsum. Aðeins í hinum
stærstu borgum mun verulegur hluti íbúðanna byggður í fjölbýlishúsum.

Samkvæmt skýrslu Húsbankans er flokkun íbúðarhúsa sem hyggð voru á árinu
1955 sem hér segir:

Einbýli

30.9%
Tvíbýli

34.4%
3- og 4-býli

7.6%
5-9 íbúðir í húsi

3.6%
10 íbúðir o. fl.

15.3%
Ýmis!.

8.2%

Svíþjóð.
Lánakerfi til íbúðarhúsabygginga er með öðrum hætti en í Noregi. Þar er ekki

neinn aðalbanki, er hafi því hlutverki einu að gegna að tryggja lánsfé til bygg-
inganna. Lánsfé er því veitt af ýmsum peningastofnunum. Þar mun það regla, að
bankarnir veiti 50--6(}% (algengast 60%) af stofnkostnaði út á 1. veðrétt. í stofn-
kostnaði er innifalið lóðarverð og að nokkru leyti götukostnaður. Þennan hluta
lánsfjárins nefna Svíar grunnlán. Af því eru greiddir 3% vextir, en lánin eru
afborgunarlaus, þ. e. þau standa sem varanleg eign lánsstofnunarinnar í bygging-
unum. Auk þess veita bankarnir út á annan veðrétt lán ca. 10% stofnkostnaðar.
Þessi lán eru með 3Y2% vöxtum og endurgreiðist á 40 árum. Samanlagt nema því
lán bankanna um 60-70% miðað við stofnkostnað.
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Þar næst kemur svo þátttaka ríkissjóðs í lánastarfseminni. Ríkislánin eru tryggð
með 3. veðrétti í húseign. Upphæð þessara lána mun nema 15-30% stofnkostnaðar.

Ef viðkomandi bæjarfélag veitir baktryggingu fyrir láni, getur heildarlánveiting
numið allt að 95%, og framlag einstaklings þá aðeins 5% stofnkostnaðar. Þessum
ríkislánum er skipt í tvennt. Annar hluti lánsfjárins er með 3% vöxtum og afborg-
unartími 40 ár fyrir fjölbýlishús, en 25 ár fyrir einbýlishús. Hinn hluti ríkislán-
anna er afskriftarlán, þ. e. án vaxta og afborgana. Bæjarfélögin leggja til örlítinn
hluta þessa lánsfjár, eða no, en ríkið %0. Án bakábyrgðar bæjarfélags fást aðeins
85% sem lán, og framlag einstaklings er þá 15%, allt miðað við stofnkostnað.
1 Svíþjóð fer byggingarkostnaður hækkandi. Frá 1949 mun hyggingarkostn-

aðurinn hafa hækkað um 40%. Þessu mun líkt farið i Noregi og Danmörku. Þess
vegna er nú verið að breyta lánakjörunum með því að hækka alla vexti um 1% og
stytta lánstímann úr 40 árum í 30 ár. Framvegis verða þá 1. og 3. veðréttarlánin
með 4% vöxtum og 2. veðréUarlánin með 41h% vöxtum. Eftir að afskriftarlán hefur
staðið í 10 ár, má breyta því í vaxta- og afborgunarlán. Barnafjölskyldur fá leigu-
afslátt. Þessi styrkur nemur 150 kr. á ári á barn, en getur undir vissum kringum-
stæðum orðið 210 kr. á ári og í öðrum tilfellum aðeins 75.00 kr. á ári. Auk þessa
fá sömu fjölskyldur hitunarstyrk, ef þær búa í einbýlishúsum. Sá styrkur nemur
240-300 kr. á ári á íbúð. Mestur er þessi styrkur í nyrztu héruðunum. Til þess að
draga úr hækkun húsaleigunnar. sem leiðir af hinum breyttu lánakjörum, á nú að
hækka verulega áður umtalaðan húsaleigu styrk.

Sænska ríkisstjórnin hefur sérstaka og mikla stjórnardeild, sem annast leyfis.
veitingar fyrir byggingar og skipuleggur lánastarfsemina. Þangað koma allar um-
sóknir um byggingarleyfi. Þar eru sett þau skilyrði, sem menn verða að hlíta með
stærð, tilhögun og frágang bygginganna. Svo sem Í Noregi verða að fylgja umsóknar-
skilríkjum kostnaðartilboð í byggingar. Enginn má hefja byggingarframkvæmdir
fyrr en að fullu er gengið frá þessum undirbúningi og fyrir liggur loforð frá
stjórnarskrifstofunni um lánveitingu. En í Sviþjóð fæst lánsféð greitt á meðan
bygging er i smíðum.

1 Svíþjóð byggja bæjarfélögin um 30% allra íbúða. Svo sem áður er sagt, geta
þau fengið allt að 100% stofnkostnaðar að láni, þar af 70% frá almennum lána-
stofnunum og allt að 30% frá ríkinu. .

Samvinnubyggingarfélög taka öflugan þátt í byggingarstarfsemi í Svíþjóð. Þar
af er eitt félag langsamlega stærst, Hyresgásternas Sparekasse och Byggnadsförening,
HSB.

Deildir þessa félags munu nú vera um 180 og mynda með sér sambands félag,
sem hefur aðsetur í Stokkhólmi. Líkt og samband byggingarfélaga í Noregi annast
þessi stofnun undirbúning framkvæmda og útboð. En auk þessa rekur félagið
verkstæði, eða öllu heldur verksmiðjur, sem framleiða innréttingar, glugga, hurðir,
húsgögn og ísskápa. Það hefur steinsteypuverkstæði og jafnvel marmaravinnslu.
Sumar verksmiðjur þess framleiða timburhús, sem síðan eru sett saman á bygg-
ingarstaðnum. Engin skylda hvílir þó á byggingarfyrirtækjum, er byggja hús
félagsins samkvæmt verksamningi, að skipta við verksmiðjur HSB.
Í byggingariðnaði Svía er stöðlun meira notuð en í Noregi og Danmörku. 1 Sví-

þjóð eru íbúðir að meðaltali nokkru smærri en í Noregi.
Eftir fjölda herbergja flokkast nýbygging íbúðarhúsa á árinu 1955 þannig

i hundraðshlutum:
1 herb. með eldh.

eða eldh.krók
19.3%

2 herb. með eldh.
eða eldh.krók

33.0%
3herb. og eldh.

25.3%
4 herb. og eldh.

14.1%
5 herb. o. fl.

8.3%

En séu íbúðir byggðar á sama ári flokkaðar eftir fjölbýli verða hlutföllin
eftirfarandi:
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Einbýli
23.5%

Tvíbýli
3.7%

Fleirbýli
72.1%

Ýmislegt
0.7%

Ofanskráðar tölur sýna, að í Svíþjóð er fjölbýli í húsum mun algengara bygSð-
arform heldur en i Noregi.

Danmörk.
Í Danmörku er lánakerfið með enn öðru sniði en í Noregi og Svíþjóð. Veðlána-

stofnanir lána aðeins 35% stofnkostnaðar (þar er einnig lóðarverð og götukostn-
aður að nokkru innifalið ístofnkostnaði).

Hinn hluti lánanna kemur frá danska ríkinu. Stjórnin hefur heimild til að fá
fé að láni gegnum skuldabréfasölu.

Nú eru í gildi lög um 4 ára framkvæmdaáætlun, og með þeim eru fastákveðin
framlög ríkisins til þessara mála.

Fjárveitingar ríkisins samkv. þessari áætlun eru sem hér segir:
1955-1956 335 millj. kr. danskar.
1956-1957 315
1957-1958 300
1958--1959 , 300

Heildarlán til einstaklinga, þ. e. 1. veðlán + rikislán, getur numið 75-85%.
og með baktryggingu viðkomandi bæjarfélags geta lánin náð allt upp að 97% kostn-
aðar. Reglur um þessar lánveitingar eru mjög margbrotnar og með ótal skilyrðum
um stærð, frágang og byggingarkostnað.

Til skamms tíma voru ríkis lánin með 2% vöxtum og greiddi rikissjóður þá
þann vaxtamismun sem var á þeim lánum er rikið tók og útlánsvöxtum. Nú hefur
þessu verið breytt þannig, að ríkislánin eru með þeim vaxtakjörum, sem gildandi
eru á hinum almenna lánamarkaði. Lánstíminn er 60 ár og þar af 15 fyrstu árin
afborgunarlaus. Þessari breytingu lánakjarauna er svo mætt með niðurgreiðslu
húsaleigunnar fyrir lágtekjufólk. Sú niðurgreiðsla nemur um 36% húsaleigunnar.
Samkvæmt lögum er niðurgreiðslan þó aðeins ákveðin fram að árinu 1967 og fer
minnkandi næstu 7 árin. Eftir þann tíma fellur hún svo algerlega niður. Þessar
ráðstafanir eru efalaust miðaðar við áætlað og síhækkandi almennt verðlag.

Byggingarfélögin annast undirbúning framkvæmdanna líkt og í Noregi og
Svíþjóð. Og byggingarverkið er þar einnig boðið út. Í Danmörku eru byggingar-
félögin minna tengd innbyrðis en í Noregi og Svíþjóð. Þar eru fjöldamörg smáfélög.
.Jafnvel í smábæjum með 10 þúsund manna byggð eru stundum starfandi fleiri
sjálfstæð félög. Þessi félög hafa þó eitt sambandsfélag, sem hefur aðsetur í Kaup-
mannahöfn. Þetta sambandsfélag vinnur aðallega leiðbeiningarstarf, en tekur ekki,
nema þá að litlu leyti, þátt í framkvæmdarstarfi félagsdeildanna líkt og HSB i
Svíþjóð. Þetta mun sennileg ástæða fyrir því, að stöðlun i byggingariðnaði Dana
er ekki eins mikil og í Svíþjóð.

Niðurlag.
t framangreindum löndum er unnið mikið að alls konar tilraunum og rann-

sóknum á byggingariðnaðinum. Einnig er geysimikið starf lagt i skýrslusöfnun og
hagfræðilegar ransóknir varðandi húsnæðismálin. Óefað á þetta allt eftir að móta
þróun byggingarframkvæmdanna í náinni framtíð.

Þátttaka ríkisins í lánveitingum til ibúðabygginga er sá grunnur, sem allt
annað byggist á. Árið 1955 byggðu Danir um 24000 íbúðir eða sem næst 5.4 íbúðir
á 1000 íbúa. Í Noregi voru byggðar á sama ári rúmI. 32000 íbúðir eða 9.5 íbúðir á móti
1000 íbúum. í báðum þessum löndum fást ríkislán út á 80-90% íbúðanna. Árið 1955
voru byggðar um 58000 íbúðir í Svíþjóð, ca. 7.8 íbúðir á móti 1000 íbúum. Þar af
voru um 93% íbúðanna byggðar fyrir tilstyrk rikislána.
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Heildarlánsupphæð til hverrar Íbúðar miðar að því, að öllum þorra manna sé
ekki ofvaxið að kaupa sér rétt til húsnæðis. Með lágum vöxtum og húsaleigu-
styrkjum er reynt að leysa þann vanda, að hinir lægst launuðu geti veitt sér vandað
og ekki of þröngt húsnæði. Í þessu sambandi er vert að geta þess, að kjallaraíbúðir
í hinum nýju húsum sjást hvergi, enda veitir ríkið ekki lán til slíkra bygginga.
Í gegnum lánveitinguna eru gerðar kröfur um stærðir íbúðanna, frágang þeirra og
sjálfsögð almenn þægindi, en jafnframt litið til þess, að hvergi gæti óhófs. Úeðli-
legur gróði á húsasölu virðist vera útilokaður. A þessari lánastarfsemi ríkisins hvílir
enn fremur skipulagning og starf samvinnubyggingarfélaganna og það samstarf, sem
tekizt hefur á milli þeirra og byggingarfyrirtækja, er annast hinar verklegu fram-
kvæmdir eftir leiðum frjálsrar samkeppni.

Reykjavík í apríl 1957.
Halldór Halldórsson.

Fylgiskjal II.

Lausleg áætlun um lánveitingar og fjármagn byggingarsjóðs ríkisins.
A-lán Lán til

Af fé varasjóðs útrýmingar Eign
(byggingarsjóðs) Framlög Samtals heilsusp. húsn. Lán alls i árslok

1956 ........... 69350
1957 ........... 6850 3000 9850 4000 13850 80020
1958 ........... 7840 15330 23330 4000 27330 103700
1959 ........... 9790 8660 18450 4000 22450 122270
1960 ........... 11340 8670 20010 4000 24010 142090
1961 ........... 12980 8660 21640 4000 25640 163230
1962 ........... 14730 8670 23400 4000 27400 185780
1963 ........... 16610 8660 25270 4000 29270 209830
1964 ........... 18620 8670 27290 4000 31290 235500
1965 ........... 20780 8660 29440 4000 33440 262900
1966 ........... 23080 8670 31750 4000 35750 292170

Fvlzískíal III.
Lauslea áætlun um tekjur af skyldusparnaði

(miðað við óbreytt verðlag og tekjur).
Innkomið Vextir Útgreitt Sjóður

nýtt sparifé 6% 15% á ári í árslok
1957 ................ 7500 7500
1958 ................ 15000 450 1125 21825
1959 ................ 15000 1310 3270 34865
1960 ................ 15000 2090 5230 46725
1961 ................ 15000 2800 7010 57515
1962 ................ 15000 3450 8630 67335
1963 ................ 15000 4040 10100 76275
1964 ................ 15000 4575 11440 84410
1965 ................ 15000 5065 12660 91815
1966 ................ 15000 5510 13770 98555
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