
Ed. 1157. Nefndarálit
um frv. til l. um breyt. ú I. nr. :! 6. jan. H138, um fasteignamat.

Frá fjárhagsnefnd.

Frumvarp þetta var borið fram af fjárhagsnefnd neðri deildar að tilmælum
fjármálaráðherra og samþykkt i þeirri deild með smávægilegum breytingum. Er
megintilgangur frumvarpsins sá að spara ríkissjóði útgjöld.

Nefndin hefur athugað frumvarpið og getur fallizt á það í meginatriðum. En
þó má vafasamt telja, hvort hagkvæmt sé eða fært að fella niður mat fasteigna í
Reykjavík milli aðalfasteignamata. Mundi það verða svo umfangsmikið fyrir fjár-
málaráðuneytið, að ekki yrði yfir komizt nema með auknu starfsliði, og virðist þá
réttara að fela þetta mat: sérstökum mönnum. Mælir nefndin því með samþykkt
frumvarpsins með eftirfarandi

BREYTINGU.
Við 6. gr. Greinina skal orða svo :
12. gr. laganna orðist svo:
Milli þess, er aðalmat fer fram, sbr. 1. gr., skal fasteignamat framkvæmt sem

hér segir:
a. í Reykjavík skal meta öll ný hús svo og fasteignir, sem af sérstökum ástæðum

breytast verulega að verðmæti. Skal mat þetta framkvæmt af 2 mönnum, og
kýs bæjarstjórn Reykjavíkur annan, en hinn skal skipaður Hf fjármálaráð-
herra.

b. Utan Reykjavíkur skal matinu hagað þannig:
1. Ollum þeim, sem meta fasteignir til brunabótu, er skylt að senda fjármála-

ráðuneytinu 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
lýsingunni í samræmi við gildandi fasteignamat sams konar bygginga.

2. Hús þau, sem brunabótamat hefur ekki farið frum it, skulu metin fasteigna-
mati ú fimm ára fresti, og skal slíku mati lokið i fyrsta skipti fyrir 1.
janúar 1950. Mat þetta skulu úttektarmenn framkvæma hver í sínum
hreppi, en þar, sem ekki eru til úttektarmenn, skul til þess kveðja tvo menn.
Nefnir fjármálaráðherra annan, en hreppsnefnd eða bæjarstjórn kýs hinn.

Fjármálaráðuneytið hefur eftirlit með þvi, að auk amut þetta fari fram,
og skal það annast endurskoðun á matinu.

Skal framkvæma matið eftir sömu grundyallarreglulll sem fylgt var
við síðasta aðal mat.

3. Fjármálaráðuneytið getur látið framkvæma viðbótarmat á jarðeignum á
5 ára fresti vegna jarðahóta, sem unnar hafa verið it tímabilinu. Skal þá
leggja til grundvallar jarðabótaskýrslur Búnaðarfélags Islands.

Jarðabæturnar skulu metnar ú sama mælikvarða og gert er í gildandi
fasteignamati, en þó tekið tillit til fyrningar ú eldri jarðabótum á sama
tíma.
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