
!Ud. 561. F r a m v a r p

til laga um ibúð i kjöllurum.

, (Gftir 3. um r. i Ed.).

1. gr.
í kaupstöðum  og kauptúnum , sem bafa yfir 100 ibúa, má ekki taka 

kjallara til ibúðar i húsum  þeim, sem bygð eru hjer eftir. Eigi má beldur 
gera kjallaraibúðir í húsum , sem bygð voru áður en lög þessi öðlast gildi.

2. gr.
I kaupstöðum og kauptúuum , sem bafa yfir 100 ibúa, m á þvi aðeins

nota ibúðir i kjöllurum , að þær fullnægi eftirfarandi skilyrðum:
1. Að kjallarinn sje ekki grafinn dýpra i jörð en 1 m. á þeim hluta, sem

ibúðarberbergin eru i, og gluggar ekki neðar en 25 cm. frá jörðu. .
2. Að allir gluggar i ibúðarherbergjunum  viti m ót sólarátt — frá rjettu austri 

til rjetts vesturs — að eldbúsi og búri fráskildu.
3. Að íorgarður, ekki m jórri en 3 m., greini húsið frá götunni, ef glugg- 

ar á ibúðarherbergjum  kjallaraibúðar vita ú t að götu.
4. Að öll ibúðin sje rakalaus, með sæmilegri hitun og umgengni.

3. gr.
Bæjarstjórn eða hreppsnefnd er heimilt að leyfa um stundarsakir 

notkun kjallaraíbúða, sem fyrir eru, þótt ekki fullnægi skilyrðum 2. gr. Yfir 
þessar ibúðir skal halda sjerstaka skrá. Skoða skal ibúðirnar árlega og leið- 
rjetta skrána samkvæm t þvi.

4. gr.
1 janúarm ánuði ár hvert skal bæjarstjórn og hreppsnefnd velja úr

þær kjallaraibúðir, sem lakastar eru og leyfðar eru um stundarsakir, og
aldrei færri en V10 þeirra, og banna ibúð i þeim frá næstu fardögum. Skrif-
lega tilkynningu um bannið skal senda húseiganda og leigjanda hverrar ibúðar,
sem bönnuð er, fyrir 14. febrúar. Skaðabóta verður ekki krafist fyrir slikt
bann.



5. gr.
Nú verður ágreiningur um  það, hvað teljast skuli kjallaraibúð eftir 

lögum þessum, og sker þá sljórnarráðið úr þeim ágreiningi, að fengnum til- 
lögum hlutaðeigandi hjeraðslæknis og byggingarnefndar, ef til er.

6. gr.
Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 1930.


