
Ed. 348. Nefndarálit
um frv. til I. um breyt. á I. nr. 73 4. júlí 1942, um Brunabótafélag Islands.

Frá allsherjarnefnd.

Allsherjarnefnd hefur haft frv. þetta til athugunar. Nefndinni hefur borizt bréf
Brunabótafélags íslands, þar sem félagið mælir með því, að frv. nái fram að ganga
á þinginu, og óskar jafnframt eftir, að 5. gr. laganna verði breytt. Allsherjarnefnd
hefur athugað frv. og breytingu þá, sem Brunabótafélagið óskar á 5. gr. laganna
um Brunabótafélag íslands. Getur nefndin fallizt á rök þau, er félagið færir fyrir
beiðni sinni, og leggur til, að frv. verði samþ. með svofelldri

BREYTINGU.
Framan við 1. gr. kemur ný grein, sem verður 1. gr., svo hljóðandi (og breytist

greinatala samkv. því):
Aftan við 5. gr. laganna bætist:
Heimilt er félaginu og vátryggjendum skylt að breyta árlega vátryggingarverði

húsa til samræmis við vísitölu byggingarkostnaðar, miðað við 1939.
Hagstofan reiknar byggingarvísitöluna fyrir kaupstaði og kauptún, en teikni-

stofa landbúnaðarins fyrir sveitir. Vísitölur hvers árs skulu tilbúnar og auglýstar
fyrir janúarlok ár hvert.

Eftir hinni auglýstu vísitölu undanfarins vísitöluárs skal teljast vátryggingar-
upphæð næstkomandi vátryggingarárs, þó þannig, að vátryggingarupphæðin miðist
við heil hundruð króna.

Þegar ætla má, að komin sé stöðvun á húsbyggingarkostnað. er félaginu heimilt
að láta fram fara endurvirðingu á öllum fasteignum, sem vátryggðar eru hjá félaginu.

Fylgiskjal.

BRUNABÓTAFÉLAG íSLANDS
Reykjavík, 15. sept. H144.

Fyrir hv. nefnd liggur Irv, um breyt. á lögum félagsins. Um leið og vér leyfum
oss að óska athygli og velvildar hv. nefndar á efni frumvarpsins og framgangi þess
á þinginu, leyfum vér oss að óska þess, að hún í sambandi við það beri fram með-
fylgjandi viðauka við 5. gr. laga félagsins.

Ástæður fyrir nefndum viðaukatillögum eru þessar:
Félagið hefur undanfarin styrjaldarár reynt að fá vátryggjendur til að halda

vátryggingarupphæðum húsa sinna í samræmi við hið breytta og breytilega verð-
lag byggingarkostnaðar, ýmist með því að leyfa hlutfallshækkun án virðingar eða
með endurvirðingum. Nokkuð hefur orðið ágengt í því efni, en hvergi nærri svo, að
fullkomið samræmi hafi haldizt. Fyrirsjáanlegt er, að enn verða mörg ár, þangað til
festa kemst á byggingarkostnað, enda ólíklegt, að verðlag komist nokkurn tíma til
samræmis við það verðlag, sem var fyrir 1939. Ákvæði meðfylgjandi tillagna miðast
við það, að hú savátryggingar geti á hverjum tíma verið í sem nánustu samræmi
við raunveruleikann, á meðan verðlagið er breytilegt. Einnig miða tillögurnar að
því, að sem fyllst samræmi geti náðst á milli vátryggingarupphæðar og verðmætis,
þegar ætla má, að festa sé komin á um byggingarkostnað.

Félagið er reiðubúið að gefa nefndinni þær nánari upplýsingar þessum atriðum
viðkomandi, sem hún kynni að óska.
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