
Nd. 821. Frumvarp til laga [198. mál]
um Húsnæðismálastofnun ríkisins.

(Eftir 2. umr. í Nd., 30. apríl.)

Samhljóða þskj. 486 með þessum breytingum:

1. gr. hlj óðar svo:
Húsnæðismálastofnun ríkisins heyrir undir félagsmálaráðuneytið. Húsnæðis-

málastjórn veitir stofnuninni forstöðu.
Í húsnæðismálastjórn eiga sæti átta menn, þar af sjö kosnir hlutbundinni

kosningu af sameinuðu Alþingi og einn skipaður af félagsmálaráðherra samkvæmt
tilnefningu Landsbanka Íslands. Varamenn skulu vera jafnmargir og valdir á sama
hátt. Kjörtími húsnæðismálastjórnar skal vera fjögur ár. Félagsmálaráðherra skip-
ar formann húsnæðismálastjórnar, en að öðru leyti skiptir hún með sér verkum.

Félagsmálaráðherra skipar Húsnæðismálastofnuninni framkvæmdastjóra og
skrifstofustjóra að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar. Ráðherra ákveður
þóknun til húsnæðismálastjórnar.

Þóknun húsnæðismálastjórnar og laun framkvæmdastjórans greiðast úr ríkis-
sjóði, en annar kostnaður stofnunarinnar úr Byggingarsjóði ríkisins og Bygging-
arsjóði verkamanna í hlutfalli við útlán hvors sjóðsins fyrir sig.

3. gr. hljóðar svo:
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 láta gera tillögur og áætlanir um, hvernig þeirri þörf verði
fullnægt á sem hagkvæmastan hátt og með minnstum tilkostnaði. Félagsmála-
ráðherra er heimilt í því skyni að fela húsnæðismálastjórn, í samvinnu við sveit-
arstjórnir, 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 tilkostnaði. 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 meðal stærð
með minnstum kostnaði.

3. Að starfrækja teiknistofu, er láti í té hagkvæmar teikningar og annist leið-
beiningarstarf um hvers konar umbætur og vinnutækni við byggingu íbúðar-
húsa.

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

5. Að annast leiðbeiningarstarf í því skyni að lækka byggingarkostnað og veita
almenna fræðslu um byggingarmálefni.

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

7. Í samvinnu við Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins og Iðnaðarmálastofnun
íslands skal stofnunin gangast fyrir tæknirannsóknum og kynningu nýjunga í
byggingariðnaði, tilraunum, sýningum, námskeiðum, útgáfu rita, heimsóknum



erlendra sérfræðinga, náms- og kynnisferðum íslenskra byggingarmanna
erlendis. Enn fremur skal að sama marki stefnt með byggingu tilraunahúsa,
þar sem reyndar verða nýjungar í húsagerð.

8. Að beita sér fyrir því, að úthlutun lóða tefji ekki, að byggingar geti hafizt.
9. Að semja og gefa út reglur um lágmarkskröfur um byggingar, sem lán eru
veitt til, svo sem um lágmarkseinangrun. lágmarkslofthæð o. s. frv., sem og
leiðbeiningar um undirbúning teikninga og áætlana.

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

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

Félagsmálaráðherra skipar nefnd sérfróðra manna húsnæðismálastjórn til að-
stoðar og ráðuneytis um tæknileg mál, og ákveður ráðherra þóknun til nefndar-
manna.

4. gr. hljóðar svo:
Hlutverk Byggingarsjóðs ríkisins skal vera að annast lánveitingar til íbúða-

bygginga, annarra en þeirra, sem Stofnlánadeild landbúnaðarins lánar fé til, svo
og að standa straum af framkvæmdum, er húsnæðismálastjórn kann að ráðast í til
lausnar á húsnæðisvandamálum almennings.

Árlegar tekjur sjóðsins skulu vera:
a. Launaskattur, samkvæmt lögum um launa skatt.
b. Framlag úr ríkissjóði, að fjárhæð 75 milljónir króna.
e. 1% álag, er innheimta skal aukalega, it tekju- og eignarskatt, og % % á að-
flutningsgjöld samkvæmt tollskrá.

d. Afborganir og vextir lána, sem veitt hafa verið af eigin fé, eða veitt verða af
framlögum ríkisins til útrýmingar heilsuspillandi húsnæðis.

e. 1% lántökugjald af lánum, er húsnæðismálastjórn veitir, svo og vaxtatekjur
byggingarsjóðs.

f. Höfuðstóll vaxtabréfa samkvæmt 5. gr. og vaxtafé af þeim, sem komið er í
gjalddaga til útborgunar, sé þess ekki vitjað innan 20 ára frá gjalddaga, sbr.
18. gr. laga nr. 55/1945.

Byggingarsjóðurinn skal vera í vörzlu veðdeildar Landsbanka Íslands.

6. gr. hljóðar svo:
Eftirtaldir aðilar kaupi skuldabréf (bankavaxtabréf) samkvæmt 5. gr., sem

hér segir:
1. Atvinnuleysistryggingasjóður sem svarar árlegu framlagi ríkissjóðs til þessa
sjóðs, sbr. lög nr. 29/1956, 12. gr.

2. Tryggingafélög, samkvæmt lögum nr. 17/1964, 4. gr.

7. gr. hljóðar svo:
Til útlána eða framkvæmda á vegum húsnæðismálastjórnar kemur:

A. Fé Byggingarsjóðs ríkisins, samkvæmt 4. gr.
B. Fé það, sem aflast með sölu skuldabréfa (bankavaxtabréfa), samkvæmt 5. gr.,
sbr. 6. gr.

C. Sparnaðarfé, samkvæmt III. kafla laga þessara.
D. Lán, sem Byggingarsjóður ríkisins eða veðdeild Landsbanka Islands kunna að
taka til íbúðabygginga.
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8. gr. hljóðar svo:
Húsnæðismálastjórn veitir lán úr Byggingarsjóði ríkisins samkvæmt eftir-

farandi reglum:
A. Lánin veitast til byggingar nýrra íbúða, meiri háttar viðbygginga eða til kaupa

á nýjum íbúðum. Lánin skulu greidd lántakendum í peningum og koma til
útborgunar, eftir því sem húsnæðismálastjórn ákveður og þá í hlutfalli við
það, hversu langt CI' komið byggingu húsnæðisins, eftir því sem nánar verður
ákveðið í reglugerð. Engum einstaldingi skal veitt lán samkvæmt þessari mgr.
nema út á eina íbúð,

Húsnæðismálastjórn CI' heimilt, meðan it byggingartíma stendur, að veita
framkvæmdalán til byggingarsamvinnufélaga, byggingameistara, byggingafyrir-
tækja, sveitarfélaga og annarra byggingaraðila, sem byggja íbúðir, er seldar verði
fullgerðar til einstaklinga, sem fullnægja lánareglulll húsnæðismálastjórnar. Lán
þessi skiptast síðan milli væntanlegra íbúðarkaupenda. Það er skilyrði fyrir
slíkum lánum, að íbúðir verði eigi seldar, nema húsnæðismálastjórn samþykki
söluverð þeirra fullgerðra. Við verðlagningu íbúðanna skal höfð hliðsjón af
byggingarvísitölu. Húsnæðismálastjórn ákveður, hvaða tryggingar skuli settar
fyrir lánum samkvæmt þessari mgr.

Húsnæðismálastjórn getur enn fremur veitt lán til byggingar leiguhúsnæðis
í kaupstöðum og kauptúnum og á öðrum skipulagsbundnum stöðum. Heimilt er
að veita slík lán meðan á byggingartíma stendur, sbr. 2. mgr. Ráðherra setur,
að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar, með reglugerð nánari ákvæði um
slikar leiguíbúðir.

Húsnæðismálastjórn er heimilt að verja allt að 50 milljónum króna árlega
til lánveitinga til kaupenda eldri íbúðarhúsa. Ráðherra setur með reglugerð
ákvæði um úthlutun, lánstíma og tryggingar slíkra lána að fengnum tillögum
húsnæðismálastj órnar,

B. Lánsfjárhæðin má nema allt að kr. 600000.00 á hverja íbúð, þó ekki meira en
% hlutum verðmætis íbúðar samkvæmt mati trúnaðarmanna veðdeildar Lands-
banka Íslands. Húsnæðismálastjórn getur, að fengnu samþykki ráðherra, breytt
lánsfjárhæð þessari it tveggja ára frcsti til samræmis við breytingar á vísitölu
byggingarkostnaðar.

C. Ársvextir af lánum þessum skulu vera 4%. Þau skulu vera afborgunarlaus fyrsta
árið, en endurgreiðast síðan að fullu á 25 árum með jöfnum ársgreiðslum vaxta
og afborgana (annuitet). Hvert lán skal vera tryggt með 1. veðrétti í viðkom-
andi íbúð. Á vexti af lánum þessum fyrsta árið, og af ársgreiðslum af þeim
síðar, skal skuldari greiða hlutfullslega viðbót, sem, svarar helmingi þeirrar
hækkunar, er hverju sinni hefur orðið á kaupvísitölu (sbr. 5. mgr. 5. gr.) frá
lántökutíma og til 1. febrúar næst fyrir hverja ársgreiðslu. Til greiðslu á kostnaði
veðdeildar Landsbankans vegna starfa hennar í þágu Byggingarsjóðsins skulu
skuldarar árlega greiða sem svarar % % af lánsfjárhæðinni. Skal gjald þetta
reiknað á sama hátt og árlegir vextir, og við það skal lögð hlutfallslega sama
vísitöluviðbót og greidd er á ársgreiðslu af láninu hverju sinni.

D. Heimilt er húsnæðismálastjórn að stytta lánstímann vegna sérstakra bygginga-
hátta eða takmarkaðs leigutíma lóðarréttinda.

E. Félagsmálaráðherra skal að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar setja með
reglugerð nánari ákvæði um veitingu 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, lán-
tökumöguleikum o. fl. Enn fremur um hámarksstærð íbúða, sem veita má lán til.

Ákveðið skal í reglugerð, hvaða skilríki umsækjandi skuli láta fylgja um-
sókn sinni, og um önnur almenn skilyrði fyrir lánveitingu.
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10. gr. hljóðar svo:
Sérstök innlánsdeild skal starfa á vegum Byggingarsjóðs ríkisins.
Þeir, sem leggja fé inn í deildina, skulu að minnst 10 árum liðnum, frá því að

innlög hófust, eiga kröfu á að fá það útborgað, að viðbættum innlánsvöxtum með
viðbót skv. kaupvísitölu, sbr. 5. mgr. 5. gr. Nemi hin innlagða upphæð minnst 20
þús. krónum á ári, er skylt að láta þá, er taka þátt í innlögum þessum, sitja fyrir
um lán til íbúðabygginga frá húsnæðismálastjórn, og mega þau lán vera allt að
25% hærri en almennt gerist, þó aldrei yfir % hluta af matsverði viðkomandi íbúðar.
Nánari ákvæði um fyrirkomulag þessarar innlánsdeildar og um réttindi og skyldur
samkvæmt þessari grein skulu sett í reglugerð.

Tilsvarandi ákvæði gilda um þá menn utan kaupstaða og kauptúna, sem leggja
á þennan hátt fé í stofnlánadeild landbúnaðarins við Búnaðarbanka íslands.

11. gr. hljóðar svo:
Öllum einstaklingum á aldrinum 16-25 ára skal skylt að leggja til hliðar 15%

af launum sínum, sem greidd eru í peningum eða sambærilegum atvinnutekjum, Í
því skyni að mynda sér sjóð til íbúðabygginga eða til bústofnunar í sveit. Skyldu-
sparnaður hefst við næstu mánaðamót eftir að hlutaðeigandi verður 16 ára og lýkur
við næstu mánaðamót eftir að hann verður 26 ára. Fé það, sem á þennan hátt
safnast, skal ávaxtað Í innlánsdeild Byggingarsjóðs ríkisins fyrir alla þá, sem bú-
settir eru Í kaupstöðum og kauptúnum, en Í stofnlánadeild landbúnaðarins við Bún-
aðarbanka Íslands fyrir þá, sem búsettir eru í sveit.

Fé það, sem skylt er að spara á þennan hátt, er undanþegið tekjuskatti og út-
svari.

Þegar sá, sem sparað hefur fé og lagt í sjóð samkvæmt 1. málsgr., hefur náð 26
ára aldri - eða stofnað til hjúskapar, verði það fyrr, kaupir eða byggir íbúð til
eigin þarfa, sbr. e-lið 12. gr. -- skal hann eiga þess kost að fá endurgreitt sparifé
sitt samkvæmt 1. málsgr, með 4% vöxtum frá þeim tíma, er það var innlagt, og með
viðbót samkvæmt kaupvísitölu, sbr. 5. málsgr, 5. gr. Enn fremur skulu þeir 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
150 000.00 kr.

Fé, sem lagt er til hliðar samkvæmt þessari grein og 10. gr., skal vera skatt- og
útsvarsfrjálst sem eign og ekki framtals skylt. Enn fremur skulu vextir af þessu fé
undanþegnir framtalsskyldu til tekju- og eignarskatts og skatt- og útsvarsfrjálsir.

12. gr. hljóðar svo:
Undanþegnir sparnaðarskyldu eru:

a. Gift fólk, sem hefur stofnað heimili.
b. Skólafólk, sem stundar nám í skóla 6 mánuði eða meira it ári, og iðnnemar,
meðan þeir stunda iðnnám.

c. Unglingar í sveitum, sem vinna hjá foreldrum sínum eða fósturforeldrum og
leggja árlega 25% af kaupi sínu, að fæði frádregnu, í bústofnsaukningu.

d. Þeir, sem hafa börn eða aðra skylduómaga á framfæri sínu, þó ekki þeir, er
hafa yfir 75 þús. kr. skattskyldar tekjur, enda hafi þeir ekki fyrir heimili að sjá,

e. Þeir, sem kaupa eða byggja íhúðir til eigin þarfa.
Heimilt er skattstjórum að veita tímabundna undanþágu frá sparnaðarskyldu

þeim, sem verða fyrir veikindum eða slysum eða hafa sérstaklega þungar fjárhags-
byrðar. Skýrslur um slíkar undanþágur skal senda húsnæðismálastjórn. Ákvörðun
skattstjóra má áfrýja til félagsmálaráðherra.

ÞÓ að maður kunni að eiga rétt á undanþágu frá sparnaðarskyldu. verður hann
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að láta hið tilskilda sparifé af hendi, þar til hann hefur fengið formlega undan-
þágu, en þá á hann rétt til endurgreiðslu, svo fljótt sem við verður komið.

Útlendingar, sem hafa landvistar- eða atvinnuleyfi hér á landi um tiltekinn
tíma og dvelja hér um stundarsakir, skulu fá skyldusparnað sinn endurgreiddan,
er þeir hverfa af landi burt.

15. gr. hljóðar svo:
Nú ákveður sveitarstjórn að kanna möguleika it byggingu verkamannabústaða í

sveitarfélaginu, og skal hún þá tilkynna félagsmálaráðuneytinu um þessa ákvörðun
sína.

Ráðherra skipar þá stjórn verkamannabústaða í sveitarfélaginu. í stjórn þessari
eiga sæti sex menn, sem skipa skal þannig: Þrír eftir tilnefningu sveitarstjórnar,
tveir eftir tilnefningu húsnæðismálastjórnar og einn eftir tilnefningu verkalýðsfé-
laga í sveitarfélaginu. Ráðherra skipar formann stjórnarinnar úr hópi hinna til-
nefndu manna. Varamenn skulu skipaðir á sama hátt. Kjörtímabil stjórnarinnar skal
vera fjögur ár.

Stjórnarnefndarmenn og varamenn þeirra skulu eiga lögheimili í hlutaðeigandi
sveitarfélagi.

16. gr. hljóðar svo:
Stjórn verkamannabústaða skal, þegar eftir að hún hefur verið skipuð, rann-

saka þörfina fyrir byggingu verkamannabústaða í sveitarfélaginu. t því skyni skal
hún auglýsa eftir væntanlegum umsækjendum um slíkar íbúðir. Stjórnin semur
síðan rökstudda greinargerð um þörf fyrir byggingu verkamannabústaða, þar sem
lýsa skal hugmyndum um stærð og fjölda íbúða, sem æskilegt væri að byggja á
næstu fjórum árum.

22. gr. hljóðar svo:
Þegar sveitarfélag hefur byggingarframkvæmdir, samkvæmt 15.-21. gr., skal

fjár aflað til þeirra svo sem hér segir:
A. Væntanlegur íbúðareigandi skal leggja fram 20% byggingarkostnaðar.
B. Byggingarsjóður ríkisins veitir hámarkslán samkvæmt 8. gr. laga þessara með

almennum lánakjörum þess sjóðs.
C. Byggingarsjóður verkamanna veitir lán, sem nemur heildarbyggingarkostnaði
hverrar íbúðar að frádregnu eigin framlagi samkvæmt staflið A og láni sam-
kvæmt staflið B. Lán þessi skulu vera til 42 ára með 2% ársvöxtum og greiðast
með jöfnum ársgreiðslum vaxta og afborgana (annuitetslán). Til greiðslu á
kostnaði veðdeildarinnar vegna starfrækslu hennar í þágu byggingarsjóðsins
skulu lántakendur greiða Vs % af lúnsfjúrhæðinni, sem reiknast á sama hátt og
árlegir vextir. Lán þessi má ekki vísitölubinda. Lánið skal tryggt með 2. veðrétti í
hlutaðeigandi íbúð. Húsnæðismálastjórn úthlutar lánum úr Byggingarsjóði verka-
manna.

23. gr. hljóðar svo:
Stjórn verkamannabústaða annast byggingaframkvæmdir.
Verkamannabústaðir skulu gerðir samkvæmt teikningum, sem húsnæðismála-

stjórn hefur samþykkt.
íbúðir í verkamannabústöðum mega ekki vera stærri en 100 fermetrar og

byggðar i fjölbýlishúsum. Heimilt er þó að byggja íbúðirnar í sambýlishúsum, rað-
húsum eða einbýlishúsum, ef um litla byggingaráfanga er að ræða, eða gildandi
skipulag krefst slikra frávika. Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði
um stærð íbúða miðað við fjölskyldustærð.
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íbúðir í verkamannabústöðum skulu gerðar úr varanlegu efni og hafa til að
bera venjuleg nútírnaþægindi, en án íburðar. Íbúðunum skal skila fullgerðum.
Leitazt skal við, að íbúðirnar verði svo ódýrar í byggingu sem frekast er kostur.
Í þvi skyni skulu byggingaframkvæmdir faldar viðurkenndum bygginga verktökum
á samkeppnisgrundvelli og með sem víðtækustum útboðum. Reynt verði að koma
við sem mestri hagkvæmni við byggingaframkvæmdir, og leggja ber áherzlu á fjölda-
framleiðsluaðferðir, þar sem um stóra hyggingaráfanga er að ræða.

Stjórn verkamannabústaða ákveður skiptingu heildarbyggingarkostnaðar á ein-
stakar íbúðir. Kostnaðarverð, þannig fundið, skal vera söluverð íbúða, sbr. 25. gr.,
enda hafi húsnæðismálastjórn staðreynt á grundvelli framlagðra og viðurkenndra
reikninga, að um raunverulegt kostnaðarverð sé að ræða.

24. gr. hljóðar svo:
Rétt til þess að kaupa verkamannabústað hafa þeir einir, sem fullnægja eftir-

farandi skilyrðum:
1. Eiga lögheimili í viðkomandi sveitarfélagi.
2. Búa við ófullnægjandi húsnæðisaðstöðu.
3. Hafa eigi haft yfir 220 þúsund króna árstekjur miðað við meðaltal þriggja síð-
ustu ára, að viðbættum 20 þúsund krónum fyrir hvert barn innan 16 ára á fram-
færi, né yfir 400 þúsund króna skuldlausa eign, allt miðað við þann tíma, þegar
íbúðin er keypt. Tölur þessar breytast í samræmi við breytingar á kaupgreiðslu-
vísitölu.

26. gr. hljóðar svo:
Íbúðareiganda er óheimilt að veðsetja íbúð í verkamannabústað nema til trygg-

ingar lánum, samkvæmt B- og e-lið 22. gr.
Ekki má leigja íbúð í verkamannabústað nema með samþykki sveitarstjórnar.
Enginn, sem eignazt hefur íbúð í verkamannabústað. má selja hana, nema

sveitarstjórn hafi áður hafnað forkaupsrétti. Söluverð slíkrar íbúðar má ekki vera
hærra en kaupverð hennar, að viðbættri verðhækkun, sem samkvæmt vísitölu bygg-
ingarkostnaðar hefur orðið á kostnaðarverði íbúðarinnar, nema þess hluta, er svarar
til láns úr Byggingarsjóði verkamanna og eftir stendur, þegar forkaupsréttar el'
neytt. Enn fremur skal bæta við virðingarverði þeirra endurbóta, sem á sama tíma
hafa verið gerðar, og draga frá hæfilega fyrningu, hvort tveggja samkvæmt mati
dómkvaddra manna. Ef maður hefur átt íbúðina í 10 ár, má hann að auki njóta
verðhækkunar, sem svarar helmingi af eftirstöðvum láns úr Byggingarsjóði verka-
manna, enda greiði hann upp helming af eftirstöðvum lánsins, þegar sala fer fram.
En hafi maður átt íbúðina í 20 ár, má hann njóta verðhækkunar á verði allrar íbúð-
arinnar, ef hann greiðir eftirstöðvar lánsins að fullu.

Nú er íbúð, sem keypt hefur verið samkvæmt 3. mgr., seld ánauðungaruppboði,
samkvæmt lögum nr. 57 25. maí 1949, um nauðungaruppboð, og getur sveitarstjórn
þá neytt forkaupsréttar síns og krafizt þess á uppboðsþingi, að eignin verði lögð
sveitarstjórn út til eignar á því verði, sem hæst hefur verið boðið í eignina, eða á
söluverði, samkvæmt 3. mgr., ef það er lægra en hæsta boð. Söluverð þetta skal
ákveðið áður en liðinn er sá frestur, sem uppboðshaldari hefur, samkvæmt uppboðs-
skilmálum, til samþykkis eða synjunar á boði, enda veiti uppboðshaldari sveitar-
stjórn hæfilegan frest til þess að fá ákvörðun um söluverðið. Að fengnu afsali sam-
kvæmt þessu ákvæði skal afmá í veðmálabókum veðbönd og höft á eigninni, sam-
kvæmt 36. gr. laga nr. 57 25. maí 1949, um nauðungaruppboð.

íbúðir, sem sveitarfélag kann að eignast samkvæmt þessari grein, skulu endur-
seljast að fullnægðum skilyrðum 22., 24. og 25. gr., þannig að hlutföll í fjármögnun
samkvæmt 22. gr. verði hin sömu og voru í upphafi á þessari íbúð.

Hafni sveitarstjórn forkaupsrétti að íbúðinni, er íbúðareiganda frjálst að selja
hana, enda greiði hann að fullu áhvilandi lán úr Byggingarsjóði verkamanna.
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Ákvæði til bráðabirgða hljóða svo:
1. Heimilt er byggingarfélögum verkamanna að fela hlutaðeigandi sveitarstjórn-
um hlutverk sitt, en skulu þó áður hafa lokið byggingu þeirra verkamannabú-
staða, sem ekki eru fullgerðir við gildistöku laga þessara.

2. Húsnæðismálastjórn er heimilt að veita viðbótarlán, allt að 200000.00 krónur,
samkvæmt 22. gr. e, til verkamannabústaða, sem eru Í byggingu við gildistöku
þessara laga.

3. Haldast skulu óbreytt ákvæði laga og reglugerða um framkvæmd byggingaráætl-
unar i Reykjavík, en heimilt er ríkisstjórninni, Reykjavíkurborg og fulltrúaráði
verkalýðsfélaganna í Reykjavík að semja svo um, að þær 735 íbúðir í byggingar-
áætlun þessari, sem eigi er hafin bygging á, eða hluti þeirra verði byggður sem
verkamannabústaðir, samkvæmt IV. kafla laga þessara.

4. Hækkun sú á árlegu framlagi ríkissjóðs til Byggingarsjóðs ríkisins, sem nemur
35 m.kr., sbr. 4. gr. b, greiðist í fyrsta sinn á árinu 1\)71.Sama gildir um hækk-
anir. sem verða kunna á framlagi rfkissjóð til Byggingarsjóðs verkamanna, sbr.
20. gr., að svo miklu leyti sem þær fara fram úr framlagi ríkisins samkvæmt
fjárlögum fyrir árið 1970.

5. Húsnæðismálastjórn er heimilt til ársloka 1970 að veita viðbótarlán úr Bygg-
ingarsjóði ríkisins til efnalítilla meðlima verkalýðsfélaga, allt að kr. 75 000.00
á íbúð.
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