
Nd. 205. Frumvarp til laga [128. mál]
um breyting á lögum nr. 30 12. maí 1970 um Húsnæðismálastofnun ríkisins.

Flm.: Kjartan Ólafsson, Lúðvík Jósepsson,

1. gr.
4. málsgr. A--liðar 8. gr. laganna orðist svo:
Húsnæðismálastjórn er heimilt að verja allt að 10% af því fjármagni, sem hún

hefur til útlána á ári hverju, til lánveitinga til kaupenda eldri ibúða og til meiri
háttar endurbóta á eldri íbúðum, sem hagkvæmt þykir að endurbyggja, að mati
tæknideildar húsnæðismálastjórnar eða matsmanna, sem hún skipar.

Öryrkjar skulu sitja fyrir við úthlutun viðgerðarlána.
Ráðherra setur með reglugerð nánari ákvæði um úthlutun, lánstíma og trygg-

ingar slíkra lána að fengnum tillögum húsnæðismálastjórnar.

2. gr.
B-liður 8. gr. laganna orðist svo:
Lánsfjárhæðin má nema allt að Iu. 1 700000.00 á íbúð, þó ekki meira en %

hlutum verðmætis íbúðar samkvæmt mati trúnaðarmanna veðdeildar Landsbanka
fslands. Húsnæðismálastjórn getur, að fengnu samþykki ráðherra, breytt lánsfjár-
bæðinni árlega til samræmis við breytingar á byggingarvísitölu.

Heimilt er að veita lán til byggingar leiguíbúða á vegum sveitarfélaga er nemi
allt að 80% af byggingarkostnaði, enda hafi viðkomandi sveitarfélag ekki byggt
íbúðir samkv. 1. gr. laga nr. 97 frá 22. desember 1965 og íbúar þess ekki átt kost
á íbúðum sem þar um ræðir.

Leiguíbúðir sveitarfélaga skulu fjármagnaðar á eftirfarandi hátt:
1. Viðkomandi sveitarfélag skal leggja fram 20% af byggingarkostnaði.
2. Húsnæðismálastjórn skal veita hámarkslán úr Byggingarsjóði ríkisins, eins og

þau eru ft hverjum Uma til nýrra íbúða, með almennum lánskjörum þess sjóðs.
~. Húsnæðismálastjórn veitir viðbótarlán lll' byggingarsjóði þar til lán sjóðsins,

að meðtöldu láni samkv. 2. tölulið þessarar greinar, nemur samtals 80% af
byggingarkostnaði hverrar íbúðar.

Viðbótarlán þessi skulu vera til 42 ára með 2% vöxtum og greiðast með jöfn-
.rm ársgreiðslum vaxta og afborgana (annunitetslán). Auk þess skulu lántakendur
greiða árlega 1/~% af lánsfjárhæðinni til greiðslu kostnaðar við starfrækslu bygg-
'ngarsjóðs. Um þessi skulu tryggð með 2. veðrétti í hlutaðeigandi íbúð næst á eftir
láni byggingarsjóðs samkv. 2. lið. Lán þessi má ekki vísitölutryggja.

Verði íbúðir þær, sem um ræðir í 3. tölulið þessarar greinar, seldar, gilda um
sölu þeirra og endursölu sömu reglur og nú gilda um verkamannabústaði í þeim
efnum og má ekki aflétta þeim kvöðum nema viðbótarlánið sé að fullu greitt.
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Á árunum 1974 til 1978 skal húsnæðismálastjórn veita lán til 1000 leiguíbúða
á vegum sveitarfélaga ef fullgildar umsóknir berast.

Ráðherra getur með reglugerð sett nánari ákvæði um íbúðir þessar og lán-
veitingar til þeirra.

3. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi. Jafnframt eru úr gildi numin lög nr. 58 30. april

1973.

Greinargerð.

Um mörg undanfarin ár hafa húsnæðismálin verið eitt erfiðasta viðfangsefnið,
sem íslenskt þjóðfélag og einstaklingar hafa haft við að glíma.

Hér á landi búa flestir í eigin húsnæði eða keppa að því að eignast eigin íbúð
og má segja, að fjárfesting í eigin íbúðarhúsnæði hafi um langt skeið verið helsta
leið alls almennings til að tryggja verðgildi fjármuna sinna á verðbólgutímum.

Fátt ræður meiru um raunveruleg lífskjör hjá einni fjölskyldu en það, hvort
hún hefur ráðið fram úr húsnæðismálum sínum og er komin yfir erfiðasta hjallann
við að eignast íbúð eða ekki. Þarna er um að ræða bil, sem er miklu breiðara en
skyldi og veldur alvarlegu misrétti, er bitnar ekki hvað síst á ungu fólki, sem
nýlega hefur hafið búskap.

Með starfi Húsnæðismálastofnunar ríkisins heldur ríkisvaldið uppi umfangs-
mikilli starfsemi í því skyni að stuðla að byggingu íbúðarhúsnæðis.

Bygging íbúðarhúsnæðis samkvæmt lögum um verkamannabústaði og lögum
um hinar svokölluðu Breiðholtsíbúðir á vegum Framkvæmdanefndar byggingar-
áætlunar hefur á undanförnum árum átt drýgstan þátt í að leysa húsnæðisvanda
lágtekiufólks, sérstaklega hér á Stór-Reykiavíkursvæðinu.

Húsnæðisvandamálin hafa löngum verið hvað erfiðu st úrlausnar hér í Reykja-
vík og názrenní, en nú er í þeim efnum orðin breyting á.

Sú mikla atvinnuuppbygging, sem átt hefur sér stað- úti um land á undanförnum
3--4 árum, hefur leitt til þess, að fólki fjölgar nú á ný í fjölmörgum bæjum og
þorpum, þar sem íbúum fór áður fækkandi eða kyrrstaða ríkti.

Á mörgum slíkum stöðum hafði bygging nvs íbúðarhúsnæðis áður verið í al-
geru lágmarki um langt skeið og mjög verulegur hluti íbúðarhúsnæðis orðinn býsna
gamall og oft úr sér genginn.

því er það, að nú, þegar atvinnulífið stendur með blóma og þörf er á auknu
vinnuafli. þá skortir íbúðarhúsnæði m iða Hlfinnanleaa. Ekki fer á milli mála, að
á allra síðustu árum hefur skortur á íbúðarhúsnæði staðið í vegi fyrir enn frekari
íbúafiölgun mjög víða úti um landið og húsnæðisskorturinn verið eitt alvarlegasta
vandamál byggðarlaganna. Við hlið áframhaldandi atvinnuuppbyggingar og at-
vinnuöryggis má segja, að lausn húsnæðismálanna sé brýnasta hagsmunamál fjöl-
margra byggðarlaga.

Lögin. sem sett voru 17. apríl 1973 um byQ'.!!ingu leiguíbúða á vegum sveitar-
féhH!n. höfðu bann tilgang að !"!reiða nokkuð úr þessum vanda og valtur á miklu
hverrriz til tekst Ilm framkvæmd þeirra.

Augliós er þörfin fyrir nokkurt framboð á leiguhúsnæði í þeim bæjum og
þorpum úti lim landið, sem með tilliti til atvinnulífs og annarra skilyrða geta
vænst fólksfjölgunar, svo fremi að húsnæðisskortur ekki hamli.

Fólk, sem ræður sig í atvinnu II nvjum stað. hefur f fæstum tilvikum hug
á að kaupa þar eigin íbúð í byrjun og þarf því að eiga kost á leiguhúsnæði fyrst
um sinn, uns það hefur gert upp hug sinn um að setjast að til frambúðar og
festir kaup it eigin íbúð.

Tilgangur þessa frumvarps er tvíþættur. Annars vegar er stefnt að bví, að
húsnæðismálastlórn ver-lí stærri hluta af ráðstöfunarfé sínu en áður til lánveit-
inga vegna kaupa á eldri íbúðum og til endurbóta á eldra húsnæði. Sjá nánar
athugasemdir við 1. gr. frumvarpsins.
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Hins vegar er trumvarpmu æuao no auoveiua sveu.arrerugwuuru dU .pvo.", ••

byggingu leiguíbúða með því að gera hagstæðari þau kjör, sem i þeim efnum
eru í boði af hálfu ríkisins. Sjá nánar athugasemdir við 2. gr. frumvarpsins.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins.
Um 1. gr.

Með ákvæðum þessarar greinar er ráð fyrir því gert, að húsnæðismálastjórn
fái heimild til að verja allt að 10% af því fjármagni, sem hún hefur til útlána
á ári hverju, til lánveitinga vegna kaupa eldri íbúða og til meiri háttar endurbóta
á eldri íbúðum.

Á þessu ári er varið 80 millj. króna til lána vegna kaupa á eldri íbúðum og
nemur það aðeins 3-4% af heildarlánveitingum húsnæðismálastjórnar.

Þessi tala, 80 millj., er bundin í núgildandi lögum og mun hafa staðið óbreytt
í þrjú ár. Ætla má, að ef frumvarp þetta verður að lögum hækki þessi tala á
næsta ári úr 80 millj. í um 300 millj.

Það er nýmæli í þessu frumvarpi, að heimilt verði að veita lán frá húsnæðis-
málastjórn til meiri háttar endurbóta á eldri íbúðum.

Rökin fyrir því að lána meira en verið hefur til kaupa á eldri íbúðum og til
meiri háttar endurbóta eru að dómi flutningsmanna þau, að slíkt húsnæði ætti
í flestum tilvikum að geta verið ódýrara en nýbyggingar og þvi viðráðanlegra
fyrir ungt fólk, sem er að byrja búskap, og aðra þá, sem takmörkuð fjárráð hafa.

Bæði í Reykjavik og þó enn frekar úti um land, er mikið um eldra íbúðarhús-
næði, sem með góðu viðhaldi er enn hægt að nýta um langa framtið, og hlýtur slikt
reyndar að teljast þjóðhagslega hagkvæmara heldur en miða allt við nýbyggingar,
en láta eldra húsnæði ganga úr sér án endurbóta.

Ákvæði þessarar greinar frumvarpsins miða að þvi að auðvelda kaup og sölu
á eldra húsnæði og stuðla að betri nýtingu þess, með hagsmuni þeirra, sem litið
fjárráð hafa, i huga.

Um 2. gr.
Í fyrstu málsgrein þessarar greinar er kveðið á um lánsfjárupphæð og er þar

gert ráð fyrir, að hún verði á næsta ári 1 700 þús. kr. Þessi upphæð er nú kr.
1060000.00 og mun láta nærri, að sú hækkun, sem hér er gert ráð fyrir, samsvari
hækkun byggingarvísitölu, en á s. 1. þremur árum hafa lánin hækkað i fullu sam-
ræmi við byggingarvísitölu.

Rétt þykir að setja nánari ákvæði um það, hvernig fjármagna skuli byggingu
leiguíbúða á vegum sveitarfélaga, sem núgildandi lög gera ráð fyrir.

t núgildandi lögum er gert ráð fyrir, að lánskjör til þessara íbúðabygginga skuli
vera hin sömu og á almennum íbúðalánum. Hér er lögð til breyting hvað þetta varðar.

Þegar lán þessi til sveitarfélaganna nema 80% af kostnaðarverði hverrar íbúðar,
en ætla má, að það samsvari 3-4 millj. kr., og eru auk þess að nokkru vfsitölu-
bundin, þá blasir við, að húsnæðiskostnaður þeirra, sem ætlað er að búa f ).>essum
íbúðum og standa undir kostnaði af þeim, verður hærri en svo, að henti til að leysa
vanda þeirra, sem lægstar hafa tekjur.

því er lagt til f þessari grein frumvarpsins, að til þessara íbúða verði lánað
venjulegt húsnæðismálalán. eins og þau eru á hverjum tima, en viðbótarlán til þess
að lánsfjárhæðin f heild nemi 80% af byggingarkostnaði.

Viðbótarlánið verði veitt með sömu kjörum o~ gilda um lán til verkamanna-
hústaða. Breytingin á lánakjörunum, sem hér er gert ráð fyrir, felst i eftirfarandi
atriðum: ' : I ~

1. Lánstiminn er nú 33 ár, en lengist samkvæmt ákvæðum þessa frumvarps í 42
ár. hvað viðbótarlánin varðar, eins og nú er um lán til verkamannabústaða.

2. Vextir ft viðbótarlánunum, sem nú eru 5% (á almennum lánum), lækka t 2%.
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.1. v rsttotumndtng sú, sem ákveðin var {, s.1. sumri og nemur 3/10 af lánsupphæð-
inni, nái ekki til þessara íbúða. Til að sl,ýra nánar, hvaða gildi þetta hefur,
skal á það bent, að horfur eru á, að á því ári. sem níl er að ljúka, muni venju-
legt húsnæðismálalán hækka um allt að 200 þús. kr. vegna þessarar vísitölu-
hindingar og greiðslubyrði af láninn sem því nemur.

Augljóst er, að þar sem gert er rúð fyrir, að lánsunnhæð nemi svo verulegum
hluta af byggingarkostnaði eins og' um er að ræða varðandi leiguíbúðirnar, þá verður
slfk greiðslubyrði óviðunandi fyrir fólk með lægri tekjur. Hvað svo sem menn
segja um slíka vísitölubindingu á hluta almennra lána, há á hún hér ekki við.

Í 2. gr. frv. er auk þessa, sem hér hefur verið rakið, kveðið á um að húsnæðis-
málastjórn sé skylt að veita lán til þeirra !ono leiguíbúða, sem um ræðir, en í níl-
gildandi lögum er aðeins um heimild að ræða, en eigi skyldu.
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