
Ed. 648. Nefndarálit [151. mál]
um frv. til I. um skráningu og mat fasteigna.

Frá fjárhags- og viðskiptanefnd.

Nefndin hefur haft frv. til athugunar og fengið um það margar umsagnir.
Nefndin mælir með því, að frv. verði samþykkt með svofelldum

BREYTINGUM:

1. Við 5. gr. Við greinina bætist ný mgr., svo hljóðandi:
Heimilt er að verja fé {ll' rikissjóði til mælinga á löndum og til jarðvegs-

kannana samkvæmt tillögum Fasteignaskrár.

2. Við 7. gr. 1. málsl. orðist svo:
Fasteignaskrá starfar undir stjórn forstjóra, sem ráðherra ræður til starfs

með 6 mánaða uppsagnarfresti, sbr. lög nr. 38 14. apríl 1954.

3. Við 8. gr. 1. mgr. orðist svo:
Við Fasteignaskrá skal starfa ráðgefandi nefnd þeirra aðila, sem nýta eða

nýtt geta skrána i rekstri sinum. Í nefndinni skulu eiga sæti tveir fulltrúar
Sambands íslenskra sveitarfélaga, fulltrúi Sambands íslenskra tryggingafélaga,
fulltrúi Stéttarsambands bænda, fulltrúi Vinnuveitendasambands Islands, full-
trúi Hús- og landeigendasambands Islands og fulltrúi samstarfsnefndar banka
og sparisjóða.

4. Við 9. gr. Greinin orðist svo:
Byggingafulltrúi eða sá, sem sveitarstjórn tilnefnir, skal sjá um, að Fast-

eignaskrá berist réttar upplýsingar um lönd og lóðir og breytingar á þeim.
svo og um öll mannvirki, sem gerð eru í umdæmum þeirra hvers um sig. Sömu-
leiðis ber þeim að tilkynna breytingar og eyðingu mannvirkja.



Fasteignaskrá kveður á um form, efni og tímasetningu þessarar upplýs-
ingagjafar.

Fasteignaskrá getur ákveðið að afla upplýsinga um einstakar tegundir mann-
virkjagerða frá öðrum aðilum en nefndir eru i 1. mgr., enda er opinberum
stofnunum, sem safna þess háttar upplýsingum á verksviði sínu, skylt að
leggja Fasteignaskrá til þær upplýsingar.

Í þeim landshlutum, þar sem byggingafulltrúar starfa ekki, getur Fasteigna-
skrá, meðan svo standa sakir, ráðið menn til gagnasöfnunar, sbr. 1. mgr.

Fasteignaskrá ber að hafa frumkvæði að samræmingu á gagnasöfnun um
atriði, sem snerta fasteignir, og koma í veg fyrir tvíverknað í því efni.

Byggingafulltrúar í dreifbýli geta, ef nauðsyn krefur og að fengnu sam-
þykki Fasteígnaskrár, valið sér trúnaðarmenn til aðstoðar við upplýsingasöfn-
un.

Fasteignaskrá greiðir þeim, sem bera kostnað af starfsemi þeirra aðila, er
nefndir eru i 1. mgr., fjárhæð, sem ráðherra ákveður með reglugerð, fyrir
hverja tilkynningu, sem send er Fasteignaskrá skv. þessari grein.

5. Við 10. gr. 1. mgr. orðist svo:
Sveitarstjórnir eru ábyrgar fyrir þvi, að Fasteignaskrá hafi borist upp-

lýsingar um mannvirkjagerð í sveitarfélaginu, breytingar á mannvirkjum eða
eyðingu þeirra, sbr. 9. gr.

6. Við 12. gr. 3. mgr. orðist svo:
Ávallt er skylt að greina rétt söluverð í afsali. Þinglýsingardómurum er

jafnframt skylt við þinglýsingu afsala að ganga úr skugga um, að tilkynn-
ingaskyldu hafi verið fullnægt, og hlutast til um gerð tilkynninga og send-
ingu, ef þess gerist þörf. Fasteignasölum er einnig skylt í starfi sínu að stuðla
að gerð slíkra tilkynninga og sendingu.

7. Við 18. gr.
a. 1. mgr. orðist svo:

Mat fasteigna annast sérstakir matsmenn, sem ráðherra ræður með sex
mánaða uppsagnarfresti, sbr. lög nr. 38 14. apríl 1954, út hópi umsækjenda,
sem yfirfasteignamatsnefnd skv. 19. gr. telur hæfa til starfsins. Starf mats-
manna getur hvort heldur verið fullt starf eða hluti úr starfi, eftir þvi sem
þörf krefur og henta þykir að dómi ráðherra.

b. 2. mgr. orðist svo:
Matsmaður metur skráðar eignir samkvæmt lögum þessum. Sveitarfélagi

og eiganda er hvoru um sig heimilt að tilnefna á sinn kostnað trúnaðar-
mann til að eiga aðild að mati. Verði ágreiningur milli tilnefndra og skipaðs
matsmanns, skal niðurstaða skipaðs matsmanns ráða að svo stöddu, en
matið ganga til yfirmats.

c. 2. málsl. 5. mgr. orðist svo:
Matsstjóri getur sett matsmenn til starfa, hvar sem er á landinu, eftir því

sem verkefni falla til, og jafnframt falið þeim upplýsingasöfnun að beiðni
forstjóra Fasteignaskrár.

Björn Jónsson var fjarverandi afgreiðslu málsins úr nefnd.
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