
Ed. 254. Frumvarp

til laga um ibúð í jarðhúsum.

Flm .: Ingibjörg H. Bjarnason. Jónas Kristjánsson.

1. gr.
I kaupstöðum og kauptúnum, sem bafa yfir 100 ibúa, má þvi aðeins 

gera ibúðir i jarðbúsum (kjöllurum), að þær fullnægi eftirfarandi skilyrðum:



1. Að jarðhúsið sje ekki grafíð dýpra í jörð en 1 m. á þeim hluta, 
sem ibúðarherbergin eru i.

2. Að allir gluggar i ibúðarherbergjunum viti mót sólarátt — frá rjettu 
austri til rjetts vesturs — að eldbúsi og búri fráskildu.

3. Að íorgarður, ekki mjórri en 6 m., greini húsið frá götunni.
4. Að öll ibúðin sje rakalaus, með sæmilegri hitun og umgengni.

2. gr.
Bæjarstjórnum og hreppsnefndum i öllum kauptúnum er heimilt að banna 

ibúð i jarðhúsum, ef þær fullnægja ekki þeim skilyrðum, sem talin eru i 1. gr.

3. gr.
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd hvers kauptúns skal halda sjerstaka skrá 

yfír allar jarðhúsaibúðir i kauptúninu, og skal þar tekið fram, að bve miklu 
leyti þær fullnægja skilyrðunum, sem talin eru i 1. gr. Þær ibúðir, sem ekki 
fullnægja þeim, skal skoða árlega og leiðrjetta skrá þá, sem fyr er getið, eftir 
þvi, hverjar breytingar hafa orðið á ibúðinni. •

4. gr.
Á hverjum áramótum skal bæjarstjórn velja úr þær jarðhúsaíbúðir, 

sem lakastar eru, og aldrei færri en V10 öllum jarðhúsaibúðum kauptúns- 
ins og banna ibúð i þeim frá næstu fardögum. Skriflega tilkynningu um bannið 
skal senda húseiganda og leigjanda hverrar ibúðar, sem bönnuð er. Skulu 
þannig allar jarðhúsaíbúðir í kaupstöðum og kauptúnum horfnar á 30 árum, 
þær, sem ekki fullnægja ákvæðum 1. gr.

5. gr.
Skaðabóta verður ekki krafist, þótt bönnuð sje ibúð i jarðbúsi, nema 

hún fullnægi ákvæðum 1. greinar.

G r e i n a r g e r ð .  _

Jarðhúsaíbúðir erú blettur á hverri þjóð og hættulegar fyrir heilbrigði 
manna, nema þær sjeu vel úr garði gerðar. AUar þjóðir setja þvi sjerstök 
ákvæði um ibúðir i jarðhúsum eða banna þær að mestu leyti (Svíar). Megin- 
gallarnir eru þeir, að íbúðirnar eru oftast rakasamar, Ijóslitlar og loftillar.

Rakahættan stafar bæði af vatni i jarðvegi og köldum veggjum, sem 
ekki eru nægilega fóðraðir. Gru ekki fáar jarðbúsaíbúðir svo rakasamar, að 
alt myglar þar og fúnar. .

Birtu- og sólarleysið stafar að nokkru af þvi, að gluggar eru óhæfilega 
litlir, að nokkru af þvi, að þeir eru allajafna þaktir gluggatjöldum, svo að allir 
sjái ekki inn, sem fara um götuna. '

Vonda loftið stafar af mörgu. Kolsýra úr jarðvegi leitar mjög inn í 
jarðhúsin, raki og mygla hafa ætið ilt loft og ódaun i för með sjer, en hitt



er þó litlu betra, að gluggar verða ekki opnaðir fyrir göturyki, sem berst jafn- 
vel inn, þótt þeir sjeu lokaðir, Ef forgarður er við húsið, er göturykið ekki 
eins nærgöngult, sólar nýtur hetur og aliir sjá ekki inn i herbergin, svo siður 
er breitt fyrir glugga.

Enginn mun vefengja það, að jarðhúsaibúðir sjeu illar, en hitt munu 
margir ætla, að húseigendum sje mikill skaði að því, að mega ekki gera ibúð 
i jarðhúsinu. Þessi skoðun er að mestu sprottin af þvi, að jarðhúsin eru bjer 
talin sjálfsögð, jafnvel með allháum veggjum, og verða þvi allajafna dýr. Hitt 
vita færri, að jarðhús eru fátið i Bretlandi, og byggja þeir þó engu dýrara en 
aðrir. Sannleikurinn er sá, að húsasniðið breyiist sjálfkrafa, ef menn bætta að 
nota jarðhús til íbúðar, en til þess að fátæklingarnir komist upp úr jörðinni, 
er nauðsyn á lagasetningu um þetta mál.

Með frv. þessu er að þvi stefnt að leyfa bestu jarðhúsaibúðir, en 
banna hinar, sem áreiðanlega eru hættulegar fyrir heilsu manna, og þær eiga 
engan rjett á sjer. Eftir 30 ár er ætlast til þess, að allar vondu jarðhúsaibúð- 
irnar i kauptúnunum sjeu horfnar. í Reykjavík er sagt, að sjeu um 800 slikar 
ibúðir. Til þess að gera svo mikla breytingu, sem hjer er gert ráð fyrir, þótti 
ekki þorandi að hafa timann styttri.


