
Bd. 696. Lög

um  verkam annabústaði.
' (Afgreidd frá Ed. 18. m ai).

1. gr.
Stofna skal byggingarsjóði i kaupstöðum  og kaup túnum , til þess að 

lána til íbúðarhúsbygginga sam kvæ m t skilyrðum  þeim , sem  lög þessi setja, 
enda hafi verið færð rök  að þvi fyrir a tv innum álaráðherra  af 5 m anna nefnd 
i kaupstöðum  og 3 m anna nefnd i k aup túnum , að þörf sje s lik rar op inberrar 
aðstoðar. N efndir þessar skulu  kosnar h lu tbundnum  kosningum  af hlutaðeig- 
andi bæ jar- eða sveitarstjórn.

2. gr.
Nú er stofnaður byggingarsjóður sam kvæ m t 1. gr., og aflast honum  

þá fje sem  hjer segir:
1. R íkissjóður leggur i sjóðinn árlega upphæ ð, sem  svarar til e innar k rónu 

fyrir hvern ibúa kaupstaðarins, i fyrsta skifti .1930,



2. B æ jarsjóður og sveitarsjó'ður leggur í sjóðinn árlega upphæ ð, sem  svarar 
til e innar k rónu  fyrir hvern ibúa kaupstaðarins eða kauptúnsins, í fyrsta 
skifti 1930.

3. E nnfrem ur getur sjóðurinn  tekið lán til ú tlánastarfsem i sinnar. Lánin 
ábyrgist jik issjóður og bæ jarsjóður eða sveitarsjóður i jö fnum  hlutföllum .

Nú er kaup tún  aðeins h luti ú r  hreppi, og skal þá tillagi sveitarsjóðs 
til byggingarsjóðs jafnað n iðu r á ibúa kaup túnsins, þá sem  gjaldskyldir eru 
til sveitarsjóðs, eftir söm u reglu og útsvör.

3. gr.
Byggingarsjóður veitir lán til byggingarfjelaga, sem  reist eru á sam vinnu- 

grundvellí, til þess að kom a upp ibúðum  fyrir fjelagsm enn sína.
Lán þessi skulu  veitt gegn 1. veðrjetti í húsnm  og trygð með veðskulda- 

brjefi fyrir hverja ibúð, er nem i í fyrstu alt að 85#/« af þvi verði, sem  hún  
kostar uppkom in , og ávaxtist og endurborg ist m eð jöfnum  greiðslum , þannig 
að árlegt gjald sje 6'/o af allri lánsupphæ ðinni í 42 ár.

4. gr.
Byggingarsjóðurinn skal jafnan  vera i handbæ ru  fje i banka eða spari- 

sjóði, þar sem  ávaxta m á fje óm yndugra, að svo m iklu leyti sem  honum  er 
ekki varið til ú tlána.

5. gr.
Byggingarfjelög hafa rjett til að fá lán ú r byggingarsjóði sam kv. 3. gr., 

ef þau fullnægja eftirfarandi sk ilyrðum :
1. að byggingarfjelagið kom i upp  byggingum fyrir fjelagsm enn sína.
2. að húsin  sjeu gerð ú r varanlegu efni, m eð tveggja og þriggja herbergja 

ibúðum  auk  e ldhússog  geym slu, m eð venjulegum  nú tim aþæ gindum  og sjer- 
stökum  bletti handa hverri íbúð, en að öðru  leyti sje fyrirkom ulag bygg- 
inganna sam þykt af a tv innum álaráðuney tinu .

3. að fjelagsm enn sjeu fjárráða, heim ilisfastir in nan  kaupstaðarins eða kaup- 
túnsins og hafi eigi haft yfir 4000 króna árstek jur, m iðað við m eðaltal 
3 síðustu ára, er þeir gerast fjelagsm enn, nje yfir 4000 kr. eignir.

4. að ibúð irnar sjeu seldar tjelagsm önnum  fyrir það verð, sem  þæ r kosta 
byggingarfjelagið, gegn a. m. k. 15°/o ú tborgun, og m eð söm u lánsk jörum  
á eftirstöðvum  kaupverðsius sem  fjelagið ný tu r hjá byggingarsjóði.

5. áð byggingarnar sjeu reistar á lóðum , sem  kaupstað irn ir eða rikið eiga 
eða leigja, og sje ársleigan m etin reglulega á 5 —10 ára fresti. Þegar um  
sambyggingu er að ræða, skal lóðarleigunni jafnað n iður eftir eignarhlut- 
föllum  i byggingunni.

6. að ákveðið sje i sam þyktum  fjelagsins, að enginn, sem  keypt hefir ibúð 
af fjelaginn, megi selja hana, nem a stjórn  byggingarfjelagsins bafi áður 
hafnað forkaupsrjetti fjelagsins vegna, og ekki fram leigja nem a með leyfi 
s tjó rnar fjelagsins. Söluverð slik rar ibúðar m á ekki vera hæ rra  en síðasta 
kaupverð hennar, að viðbættu virðingarverði þeirra  endurbóta , sem á hafa 
verið gerðar eftir að síðasta sala fór fram , en að frádreginni hæfilegri



fyrningu, hvorttveggja sam kvæ m t m ati dóm kvaddra m anna. Sje um  fram - 
leigu að ræða, ákveður stjórn  fjelagsins, hve há leigan megi vera, og m iðast 
hún  við raunveru legan  kostnað eiganda, sam kv. m ati, at íbúðinni eða 
hluta hennar, sem  leigður er.

7. að settar sjeu reglur í reglugerð, sem staðfest sje af a tv innu- og sam - 
göngum álaráðuneytinu , um  viðhald hpsanna, og skal stjórn fjelagsins hata 
eftirlit m eð því. t*egar um  sam byggingu er að ræða, skal kostnaður við 
viðhald húsanna hið y tra  lagður á bygginguna i heild, en siðan jafnað 
n iður á eigendur eftir eignarhlutföllum  þeirra  í byggingunni, en viðhald 
hið inn ra  á hverri íbúð skal hún  bera. Um sameiginleg tæki innanhúss 
i sambyggingu, svo sem  leiðslur allar og h itunartæ ki, fer eftir því, sem 
segir i reglugerðinni.

8. að stjórn  byggingarsjóðsins hati fallist á sam þyktir fjelagsins og það full- 
nægi að öðru leyti skilyrðum  þeim , sem  atv innu- og sam göngum álaráðu- 
neytið se tu r fyrir v iðurkenningu slikra fjelaga.

6. gr.
í stjórn  byggingarsjóðs hvers kaupstaðar eða kaup túns skulu  vera 3 

m enn. Sjeu tveir þeirra kosnir með hlutfallskosningu af hlutaðeigandi bæ jar- 
stjórn  eða sveitarstjórn til 4 ára í senn, en einn sk ipaður af atv innu- og sam - 
göngum álaráðuneytinu  til jafnlangs tim a, og er hann  form aður sjóðsstjórnar- 
innar. Stjórnin hefir á hendi allar fjárre iður sjóðsins, lán tökur og lánveitingar 
ú r honum  sam kvæ m t reglugerð, er a tv in n u -o g  sam göngum álaráðuneytið  setur. 
Greiðast laun hennar ú r rikissjóði og ákveður a tv innum álaráðherra  þau, en 
annan  kostnað greiðir byggingarsjóður.

7. gr.
Á rsreikningar byggingarfjelags skulu ætíð lagðir fyrir stjórn  byggingar- 

sjóðs til a thugunar, og getur hún  krafist allra skýrslna um  hag og rekstu r 
fjelagsins, m eðan nokkuð stendur eftir af láni því, er veitt hefir verið til 
bygginganna.

R íkisstjórnin ú rsku rðar reikninga byggingarsjóðs, en bæ jarstjórn  eða 
sveitarstjórn kýs tvo endu rskoðendur þeirra  m eð hlutfallskosningu til eins 
árs í senn.

8. gr.
Nú er ekkert byggingarfjelag til i kaupstaðnum  eða kaup tún inu , sem 

lán fær ú r byggingarsjóði, og er þá bæ jarstjórn  eða sveitarstjórn  heim ilt að 
ákveða, að bæjarfjelagið eða sveitarfjelagið kom i upp byggingunum , og hefir 
það þá söm u rjettindi og skyldur sem  byggingarfjelög sam kvæ m t lögum  þessum .

9. gr.
R íkisstjórnin læ tur gera fy rirm yndaruppdræ tti að húsum  fjelagsm anna, 

bæði sjerbyggingum  og sam byggingum , til afnota fyrir byggingarljelög. Söm u- 
leiðis setur hún , i sam ráði við h lutaðeigandi bæ jar- eða sveitarstjórnir, örugt 
eftirlit m eð fram kvæ m dum  byggingarfjelaga, sem  starfa sam kvæ m t lögum  
þessum .


