
sþ. 113. Tillaga til þingsályktunar [84. mál]
um hækkun lána úr byggingarsjóði sveitabæja.

Flm.: Páll Þorsteinsson, Ásgeir Bjarnason, Gísli Guðmundsson, Sigurvin Einarsson,
Halldór Ásgrímsson, Björn Pálsson, Halldór E. Sigurðsson, Ingvar Gíslason.

Alþingi ályktar að skora i ríkisstjórnina að hlutast til um, að veitt verði mun
hærri lán úr byggingarsjóði sveitabæja til íbúðarhúsa í sveitum en nú er gert.

Jafnframt verði sjóðnum séð fyrir nægilegu fjármagni til útlána.

Greinargerð.
Í lögum um landnám, ræktun og byggingar í sveitum, 44. gr., 2. mgr., segir svo

um lán úr byggingarsjóði sveitabæja: "Lánin mega vera það hæst, að samtals
hvili á jörðinni allt að 75% fasteignamatsverðs, að viðbættu kostnaðarverði þeirra
bygginga, sem reistar kunna að verða. ÞÓ má aldrei veita hærri lán en 75% kostn-
aðarverðs til einstakrar byggingar. Reikninga um byggingarkostnað úrskurðar
bankastjóri Búnaðarbankans."

Tilgangurinn með starfsemi byggingarsjóðs sveitabæja er sá að gera bændum
kleift að reisa ný íbúðarhús á ábýl'isjörðum sínum án þess að þurfa að stofna til
lausa skulda, sem yrðu bændum lítt viðráðanlegar og búskapnum til mikils hnekkis.
Við það er miðað ákvæði laganna um, að hámarkslán nemi 75% kostnaðarverðs
einstakrar byggingar.

Lán, sem veitt hafa verið úr sjóðnum til íbúðarhúsa i sveitum, frá því að hann
hóf starfsemi sína, hafa verið misjafnlega há, þar sem hæð lánanna hefur tekið
breytingum vegna hækkunar á byggingarkostnaði. Fyrir gengisbreytinguna í febrúar
1960 voru lán úr sjóðnum að jafnaði 75 þús. kr. út á hvert íbúðarhús.

Síðan á öndverðu ári 1960 hafa stórfelldar hækkanir átt sér stað af völdum
gengisbreytingar og söluskatta. Verð á byggingarefni og þar með byggingarkostn-
aður hefur stórhækkað á þessu tímabili. Jafnframt eru vextir af lausaskuldum mjög
háir. Og hér við bætist, að kaupgjald hefur hækkað, og enn fer verðlag hækkandi
sökum nýrrar gengisfellingar á s. l. sumri.

Frá því að efnahagslögin tóku gildi i febrúar 1960, hefur stjórn Búnaðarbank-
ans hækkað hámark lána úr byggingarsjóði sveitabæja um 15 þús. kr., og eru nú
lánin í reynd yfirleitt 90 þús. kr. á hvert íbúðarhús, sem lán er veitt til úr sjóðnum.

Þessi litla hækkun byggingarlánanna er orðin alls kostar ófullnægjandi. Verður
það augljóst, ef tillit er tekið til hinna stórkostlegu verðhækkana að undanförnu.
Ef bændum á að vera kleift að koma upp nýjum íbúðarhúsum án þess að stofna til
lítt viðráðanlegra lausaskulda, þyrftu lán úr byggingarsjóði að nema allt að 200
þús. kr. á hvert hús.

Um þessar mundir er á Alþingi fjallað um löggjöf um breytingu á lausaskuld-
um bænda í föst lán. Það er gott og nauðsynlegt að létta bændum þær skulda-
byrðar, sem nú hvíla á þeim. En mestu varðar þó, að komið sé í veg fyrir, að miklar
Iausaskuldir safnist vegna ófullnægjandi stofnlána til nauðsynlegustu framkvæmda
á jörðunum.


