
Ed. 607. Nefndarálit [173. mál]
um frv. til I. um brunatryggingar bæjar- og sveitarfélaga.

Frá minni hl. allsherjarnefndar.

Við undirritaðir höfum ekki getað átt samleið með meðnefndarmönnum okkar
um afgreiðslu máls þessa. Þeir vilja færa málið Í sama horf og það var borið fram
í neðri deild og veita bæjarstjórn Reykjavíkur heimild til að taka í eigin hendur
brunatryggingar allra húsa í Reykjavík. Við lítum svo á, að frumvarp þetta sé með
öllu óþarft. Bæjarstjórn Reykjavíkur getur samkvæmt núverandi löggjöf boðið út
brunatryggingar allra húsa í Reykjavík og þann veg tryggt hagkvæmustu og lægstu
fáanleg iðgjöld fyrir húseigendur. En af einhverjum annarlegum ástæðum má nú
ekki viðhafa þennan hátt. Bæjarstjórnin hefur boðið brunatryggingarnar út meðal
annars í því skyni, að því er ætla mátti, að hafa þennan hátt á tryggingunum.
Tilboð bárust frá mörgum félögum, og samkeppni virðist aldrei hafa verið harðari
um tryggingarnar. Er talið, að iðgjöld húseigenda hefðu lækkað um allt að 45%
frá því, sem þau eru nú. En þegar þessi lágu tilboð bárust, el' allt í einu í flýti
borið fram hér á Alþingi frumvarp þetta til þess að láta bæjarfélagið sjálft taka
tryggingarnar Í sínar hendur að meira eða minna leyti. - Við óttumst, að þetta
verði til þess, að bæjarsjóður taki hærri iðgjöld en þörf er á og tryggingarnar
verði dýrari fyrir húseigendur, auk þess sem það verður að teljast vafasöm að-
ferð, að bæjarfélagið taki á sig mikið af áhættunni, því þótt nú sé látið í veðri vaka,
að bærinn eigi að safna sjóðum til tryggingar, er hætt við, að þetta fé verði fljótt
að eyðslueyri, ef að líkum lætur.

Fyrst þessu máli hefur verið hreyft hér á Alþingi, þykir rétt að bera fram
breytingartillögur við frumvarpið og freista að koma málinu i það horf, að trygg-
ingar verði með öllu frjálsar, þannig að húseigendur geti tryggt luis sín þar, sem
þeir telja sig fá þær ódýrastar og hagkvæmastar. eins og nú tíðkast um tryggingu
á bifreiðum og öðru lausu. Er þetta og í samræmi við þann hátt, er erlendis tíðk-
ast og talið er að svo vel hafi reynzt, að jafnaðarmenn hafa ekki séð ástæðu til
að breyta til, þótt þeir hafi verið í meiri hluta á löggjafarþingum um lengri tíma.

BREYTINGARTILLÖGUR:
a. 1. gr. orðist svo:

1. gr. laganna orðast þannig:
Öll hús í lögsagnarumdæmi Reykjavíkur, hvort sem þau eru almennings-

eign eða einstakra manna, skulu tryggð gegn eldsvoða með fullu verði þeirra
eftir virðingu dómkvaddra manna. Bæjarstjórnin skal hafa eftirlit með virð-
ingargerðum. og skal ekkert hús tekið Í ábyrgð fyrir hærri upphæð en hún
álítur hæfilega. Ný hús skal virða ekki siðar en 4 vikum eftir að þau eru
fullgerð eða tekin til afnota.

Heimilt er að breyta árlegu brunabótaverði húsa samkvæmt vísitölu bygg-
ingarkostnaðar í Reykjavík, eftir reglum, er bæjarstjórn setur með samþykki
ráðherra.

Vísitölu byggingarkostnaðar reiknar Hagstofa íslands árlega í janúarmán-
uði samkvæmt verðlagi næstliðins árs, miðað við byggingarkostnað 1939.

b. 2. gr. orðist svo:
2. gr. laganna orðast þannig:
Húseigendum er heimilt að tryggja hús sín hjá hverju því tryggingarfélagi,

sem viðurkennt er af ráðherra þeim, sem fer með tryggingarmál.
c. 3. gr. orðist svo:

Aftan við 3. gr. laganna bætist ný málsgr., svo hljóðandi:
Tryggingin fellur ekki niður, þótt dráttur verði á greiðslu iðgjalda.

d. t staðinn fyrir 4.-6. gr. komi ein grein, svo hljóðandi:
Nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara skulu sett með reglugerð.

e. Aftan við 7. gr. bætist: og jafnframt er úr gildi 1. gr. l. nr. 87 1943.
f. Fyrirsögn orðist svo:

Frv. til l. um breyt. á l. nr. 1 26. marz 1924, um brunatryggingar í Reykja-
vik.

Alþingi, 30. marz 1954.

Hermann Jónasson,
form., frsm.

Páll Zóphóníasson.


