
Frumvarp til laga
um

breyting á lögum nr. 30, 16. nóvbr. 1907, um lán úr landssjóði til 
byggingar ibúðarhúsa á prestssetrum landsins.

(Lagt fyrir alþingi 1913).

1. gr.
t stað 2. gr. komi svolátandi grein:
Ekkert lán má fara fram úr 5000 kr. Lánin ávaxtast og afborgast með 

4°/o á ári. Af því eru 3 72% vextir, en ’/o’/o afborgun.

2. gr.
í stað 6. gr. komi svolátandi grein:
Hús, er lán er lagt til úr landssjóði, skulu vera gjörð eftir uppdrætti, 

sem landsstjórnin samþykkir, úr steini eða steinsteypu ogþakvarið járni eða eigi 
ótryggara efni. Timburhús, þótt aljárnvarin sjeu, má þvi að eins reisa fyrir láns- 
fjeð, að eigi sje annars kostur vegna staðhátta. Landsstjórnin ræður, eftir tillögu 
hins byggingarfróða ráðunauts landsstjórnarinnar, yfirsmið hússins.



3. gr.
7. gr. laganna orðist þannig:
Helmingur lánsfjárins greiðist af hendi jafnskjótt og landsstjórninni eru 

sýnd skil fyrir því, að efni samkvæmt uppdrætti og áætlun sje komið á bygging- 
arstaðinn og efnið, sje það eldfimt, sje fullvátryggt. Hinn helmingurinn útborgast 
þegar sjTnd eru skilriki fyrir því, að húsið sje bygt eftir uppdrætti og áætlun, og vel 
frá smiði gengið, enda sje landsstjórninni jafnframt afhent skírteini frá einhverju 
áreiðanlegu brunabótaQelagi, sem umboðsmann hefir i Reykjavik, fyrir þvi að 
húsið sje vátrygt fyrir virðingarverði. Stjórnin geymir brunabótaskírteinið.

4. gr.
12. gr. laganna falli burtu.

5. gr.
13. gr. orðist þannig:
Nú er hús bygt að nokkru eða öllu leyti fyrir lánsfje úr landssjóði sam- 

kvæmt lögum þessum, og skal þá preslur árlega leggja ’ o af virðingarverði 
hússins i sjóð, er nefnist »Fyrningarsjóður« og landsstjórnin stjórnar. Sama er 
og þá er hús, sem bygt hefir verið að öllu eða nokkru leyti fyrir lánsfje úr 
landssjóði, er byggt upp fyrir vátryggingarupphæð þess eða fyrningargjald sam- 
kvæmt 17. gr. Öllum slíkum húsum skal prestur ætíð halda vátrygðum fyrii 
virðingarverð samkvæmt því, sem ákveðið er í 7. gr.

(5. gr.
Lög þessi koma í gildi 1. janúar 1914.

A t h u g a s e m d i r v i ð 1 a g a f r u m v a r p þ e 11 a.

Með lögum nr. 30, 16. nóvbr. 1907, um lán úr landssjóði til byggingar 
ibúðarhúsa á prestssetrum landsins, var veilt heimild til þess meðan á þyrfti að 
halda, að lána 15000 kr. á ári til þess að koma upp íbúðarhúsum á prestssetrum 
landsins, 3000 kr. hæst i stað. Lögin hafa nú unnið verk sitt i 5 ár, 1908—1912. 
A þessu tímabili hefir 28 preslaköllum verið veitt lán samkvæmt lögunum, aö 
upphæð rúmar 73 þúsund krónur. Eftir því lætur mjög nærri, að lánsupphæð- 
in hafi verið notuð að fullu þessi 5 ár, en það ketnur svo út, að fleiri eru lánin 
til lánskjarabreytinga eða til að kaupa þegar reist hús, samkvæmt undantekning- 
arheimildinni í 12. gr„ en til að reisa ný íbúðarhús.

Nú segir það sig sjálft að þessar lánskjarabreytingar hljóta að falla niður 
er stundir líða fram; verða slík hús þá ekki lengur til, síst i því ástandi að 
frambærileg þyki.

En í annan stað hefir stjórnarráðið ástæðu til að ætla að litil eftirspurn 



verði framvegis hjá presluni cftir 3000 kr. láni til að rcisa ný hús fyrir, svo við- 
búið er að þessi velhugsuðu lög verði að litlum nolum, ef þau standa óbreylt. 
Þannig tekur biskup fram í brjefi til stjórnarráðsins, dags. 24. jan. 1913, að hann 
viti ekki af þvi, að nú sje i aðsigi lánbeiðnir til nýrra húsa, og getur þess jafn- 
framt, að þegar hann hafi fengið því komið í kring við alþingi 1911, að fá lagt 
fram á fjárhagstímabilinu 1000 kr. í stað, til viðbótar venjulegum byggingarlán- 
um, til steinsteypuhúsa, og ætlað var tveim prestssetrum í kauptúnum vestanlands, 
þá hafi viðkomandi prestar gengið frá því að nota það tilboð er á reyndi.

Orsökin er sú að frá því, er lögin voru undirbúin af kirkjumálanefndinni 
milli þinga og siðan sett á alþingi 1907, hafa byggingar orðið stórum dýrari, 
bæði hefur stigið kaup smiða og verkmanna nokkuð, en sjerstaklega hafa útlend 
byggingarefni stigið stórlega, og allar horfur á að það ágerist enn að mun, og 
auk þess voru byggingarlánin í upphafi af skornum skamli. Þá hefir hinn bygg- 
ingarfróði ráðunautur landsstjórnarinnar engu síður en biskupinn fundið til þess- 
ara annmarka, þarsem hann hefir orðið að heimta sæm'leg ibúðarhús, en láns- 
fjeð hrokkið skamt og framlagið, sem fyrir var frá staðarhúsum, oftast smávaxið.

Frumvarp það, er hjer liggur fyrir, er því fram komið samkvæmt til- 
lögum biskupsins, er gerðar hafa verið í samráði við ráðunautinn, húsameistara 
Rögnvald Olafsson. Aðalefni breytinganna er það, að lána megi til hvers húss 
alt að 5000 kr., en þá sje heldur eigi lánað til fleiri húsa en til 3ja á ári eða 6 
á Qárhagstimabilinu. Vaxa þá kröfurnar til húsanna um leið svo sem hæfa þykir, 
en þó sjerstaklega í þeirri grein, að sem næst undantekningarlaust sjeu bygð stein- 
eða steinsteypuhús fyrir lánin. Jafnframt er ætlast til þess, að heimild til lán- 
kjarabreytinga falli niður, en að lánsfjeð verði eingöngu notað til að reisa ný 
hús af stofni.

Lánsupphæðin verður hin sama og nú, en það segir sig sjálft, að það 
tekur fleiri ár að koina sæmilegum og varanlegum húsum á öll prestssetrin, svo 
að lánsfjeð verður meira í heildinni, en gelur þó ekki orðið landssjóði nein til- 
finnanleg byrði, auk þess sem slíkar byggingar út um alt land með leiðsögn og 
eftirliti kunnandi manns af hálfu hins opinbera ætti að geta orðið góður verkleg- 
ur skóli fyrir þjóðina í þvi, er að húsabyggingum lýtur. Og sú verklega fræðsla 
verður enn betri og þýðingarmeiri, er hallast er nær eingöngu að steinbyggingum, 
og lánsfjeð aukið svo að hinn byggingarfróði leiðbeinandi getur gert dálitlar kröf- 
ur til þæginda og útlits. Hvað hin einstöku breytingarákvæði að öðru leyti 
snertir, skal tekið fram, að byggingarmeistarinn telur það nauðsynlegt til þess að 
leiðsögn hans komi að fullum notum, að landsstjórnin ráði eða samþykki ráðn- 
ingu á yfirsmið hússins, og er stjórnarráðið þvi að öllu samþykt. í 13. gr. lag- 
anna frá 1907 er ákveðið, að þá er hús er bygt fyrir lánsfje úr landssjóði, skuli 
prestur árlega leggja af virðingarverði hússins í fyrningarsjóð. Þetta ákvæði 
er mjög hentugt, því hin eldri regla, að láta alt álagið safnast fyrir hjá prestinum, 
var óhentug og háskaleg bæði fyrir prestinn og prestaköllin svo sem ítarlega var 
sýnt fram á í tillögum kirkjumálanefndarinnar. í 5. gr. frumvarps þessa er lagt 
til að gera þetta fyrirmæli víðtækara, þannig, að það nái einnig til þeirra húsa, 
sein bygð eru upp fyrir vátryggingarupphæð hússins eða fyrir fyrningarupphæð 
þá, sem prestakallinu heíir safnast samkvæmt 17. gr. laganna. Hefir það vafa- 
laust verið tilgangur hinna eldri laga að láta fyrningargjald einnig hjer koma í 
stað hinna eldri ákvæða um álag, en rjettara heíir þó þótt að t^ka það skýrt



fram. Svo er og ákveðið, að öllum slikum húsum skuli viðkomandi prestur 
halda vátrygðum gegn eldsvoða. Er þetta sjálfsögð kvöð, er hið opinbera verður 
að leggja á hlutaðeigandi prest, til að tryggja eign prestakallsins.


