
Ed. 1036. Frumvarp til laga
um breyting á lögum nr. :~ 6 . .i anúar 19a8, um fasteignamat.

(Eftir B. umr. í Nd.).

1. gr.
1. gr. orðist svo:
Allar jarðeignir, lóðir og hús á landinu skal mela til peningaverðs tuttugasta

og fimmta hvert ár. Næsta aðalmat samkvæmt lögum þessum skal hefja svo tíman-
lega, að þvi sé að fullu lokið fyrir 1. janúar Hl65.

Nú breytist verðgildi peninga að verulegu leyti á milli þess, að aðal mat fer
fram, og má þá með lögum ákveða breyting á matsverði allra fasteigna í landinu
í samræmi við það.

2. gr.
1 stað orðanna "yfirmalsnefndar, en hún" 2. mgr. 4. gr. komi: fjármálaráð-

herra, sem.
3. gr.

Í stað orðanna "og veiðiréttindi" i 4. mgr. -t. gr. k omi : veiðirét tindi og jarð-
hitaréttindi.

4. gr.
9. gr. orðist svo:
Til að framkvæma aðalmal skipar fjármúlaráðherra þrjú menn í undirfast-

eignamatsnefnd í hverri sirslu og hverju bæjarfélagi. Tveir nefndarmanna skulu
skipaðir eftir tilnefningu sýslunefndar eða bæjarstjórnar, en hinn þriðja skipar
fjármálaráðherra án tilnefningar, og skal hann vera formaður nefndarinnar. Á
sama hátt skal skipa varamenn, er taka sæti í nefndinni í forföllum hinna, eftir
því sem reglugerð kveður nánar á um.

5. gr.
10. gr. orðist svo:
Fjármálaráðherra skipar þrjú menn i yfirfasteignamalsnefnd og þrjú til vara.

Hann tilnefnir formann nefndarinnar.
Hlutverk nefndarinnar er að hafa eftirlit með sLörfum undirmatsnefnda undir

yfirumsjón fjármálaráðherra. Hún skal endurskoða og samræma mat allra fast-
eigna. Ef henni þykir eitthvað óljóst eða rangt, getur hún heimtað nánari skýr-
ingar hjá undirmatsnefnd og eiganda eða notanda fasteignar.

Yfirmatsnefnd ákveður gerð eyðublaða undir lýsingar fasteigna og sendir þau
til undirmatsnefnda í tæk a tíð.

6. gr.
12. gr. orðist svo:
Milli þess, er aðalmat fer fram, sbr.I. gr., sk al fasteignamat framkvæmt sem

hér segir:
a. Skylt er öllum, sem meta fasteignir til hrunabóta, að senda fjármálaráðuneyt-

inu afrit af matsgerðinni ásamt lýsingu af húsinu eða endurbót þess svo og
byggingarlóð (nýrra húsa) eftir reglum, er ráðuneytið setur.

Fjármálaráðuneytið ákveður síðan fasteignamat hússins samkvæmt lýs-
ingunni í samræmi við gildandi fasteignamat sams konar bygginga.

b. Hús þau, sem brunabótamat hefur ekki farið fram á, skulu metin fasteigna-
mati á fimm ára fresti, og skal slíku mati lokið í fyrsta skipti fyrir 1. janúar
1950. Mat þetta skulu úttektarmenn framkvæma hver í sínum hreppi, en þar,



sem ekki eru til úttektarmenn, skal til þess kveðja tvo menn. Nefnir fjármála-
ráðherra annan, en hreppsnefnd eða bæjarstjórn kýs hinn.

Fjármálaráðuneytið hefur eftirlit með því, að aukamat þetta fari fram, og
skal það annast endurskoðun á matinu.

Skal framkvæma matið eftir sömu grundntIlarreglulll sem fylgt var við
síðasta aðalmat.

c. Fjármálaráðuneytið getur látið framkvæma viðbótarmat á jarðeignum á 5 ára
fresti vegna jarðabóta, sem unnar hafa verið á tímabilinu. Skal þá leggja til
grundvallar jarðabótaskýrslur Búnaðarfélags íslands.

Jarðabæturnar skulu metnar ú sama mælikvarða og gert er í gildandi fast-
eignamati, en þó tekið tillit ti} fyrningar á eldri jarðabótum Ú sama tíma.

7. gr.
lit gr. orðist svo :
Laun matsmanna og annan kostnað af matinu, þar með talinn Ierðakostnaður,

síma- og ritfangakostnaður, skal greiða úr ríkissjóði. Fjármálaráðherra ákveður
laun matsmanna.

8. gr.
16. gr. orðist svo:
Að loknu hverju aðalmati skal fjármálarúðuneytið svo fljótt sem við verður

komið gefa út sundurliðaða skrá yfir matsverð allra fasteigna i landinu. Skal bókin
löggilt af fjármálaráðherra og send ókeypis öllum þeim mönnum og stofnunum,
sem fá Stjórnartíðindi án endurgjalds.

9. gr.
17. gr. orðist svo:
Fjármálaráðuneytið getur að fengnum nýjum upplýsingum breytt aukamali

innan hálfs árs, frá því að mat var tilkynnt eiganda fasteignar.
Fjármálaráðuneytið skal halda skrá um allt aukamat. og skal jafnóðum til-

kynna yfirvöldum þeim, sem hlut eiga að máli, hreytingar ú fasteignamati við
aukamat.

Hl. gr.
18. gr. orðist svo:
Nú óskar einhver endurmats á fasteign sinni milli þess, að aðalmat fer fram,

og skal hann þá senda fjármálaráðuneytinu um það rökstudda beiðni. Ráðuneytið
úrskurðar síðan, hvort matið skuli fram fara.

11. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

12. gr.
Þegar lög þessi hafa öðlazt staðfestingu, skal fella meginmúl þeirra inn li)g

nr. 3 6. janúar 1938, um fasteignamat, og gefa út ~VO breytt.


