
Nd. 290. Frumvarp til laga [129. mál]
um Brunabótafélag Íslands.

Flm.: Jónas Rafnar, Jón Sigurðsson, Emil Jónsson, Gils Guðmundsson,
Lúðvík Jósefsson.

1. gr.
Brunabótafélag Íslands er gagnkvæmt ábyrgðarfélag vátryggjenda, eftir því sem

lög þessi ákveða, og starfar einnig í samræmi við þær almennu reglur, sem
ákveðnar eru í lögum nr. 20 frá 8. marz 1954, um vátryggingarsamninga.

2. gr.
Tilgangur og starfssvið félagsins er einkum:

1. Að taka að sér brunatryggingar á húsum og lausafé, allt eftir þeim nánari
ákvæðum, sem lög þessi og reglur setja.

2. Að fylgjast með og afla upplýsinga um nýjungar i slökkvitækni, sem komið
gætu hér að notum, og útvega eða ú.búa hentug slökkvitæki, sem bæjar- eða
sveitarfélögum og einstökum heimilum væri gefinn kostur á að eignast með hag-
kvæmum greiðsluskilmálum.

3. Að lána fé til vatnsveitna, hitaveitna og sjóveitna, eftir því sem ástæður fé-
lagsins leyfa.

4. Að vera ráðunautur ríkisstjórnarinnar um brunamál og annast, ef ríkisstjórnin
óskar, eftirlit með brunavörnum og að hús, sem skylt er að vátryggja, séu
tryggð lögum samkvæmt.

3. gr.
Ríkisstjórnin hefur yfirumsjón með starfsemi Brunabótafélags Íslands og setur

reglugerðir samkvæmt lögum þessum. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykja-
vík.

4. gr.
Forstjóri, skipaður af ráðherra, stjórnar félaginu í samræmi við lög og reglu-

gerðir og í samráði við framkvæmdastjórn, kosna af fulltrúaráði samkvæmt 5. og
6. gr.

5. gr.
Félagið skiptist í deildir, og er hvert bæjar- og hreppsfélag sérstök deild í

félaginu.
Þegar að afstöðnum hverjum reglulegum bæj ar- og sýslunefndarkosningum

skal hvert bæjarfélag utan Reykjavíkur og öll sýslufélög landsins tilnefna einn
mann hvert og annan til vara í fulltrúaráð fyrir félagið. Réttur bæjar- og sýslu-
félaga til tilnefningar í fulltrúaráð og þátttöku í starfsemi þess fellur niður, er
bæjarfélag eða öll hreppsfélög í einhverri sýslu hafa sagt upp tryggingu hjá félag-
inu. Atkvæðisréttur sýslunefndarmanna á sýslufundi við tilnefningu manns í full-
trúaráð er við það bundinn, að hreppur sá, er hann er fulltrúi fyrir, hafi ekki sagt
upp tryggingum hjá félaginu.



Ef Brunabótafélagið, samkvæmt heimild, i1.málsgr. 8. gr. laga félagsins, tekur
að sér brunatryggingar á húsum í Reykjavík, skal bæjarstjórn einnig velja aðal-
mann og varamann af sinni hálfu til fulltrúaráðsins.

6. gr.
Brunabótafélagið kallar fulltrúaráðið saman til aðalfundar fjórða hvert ár,

strax eftir að bæjar- og sýslufélög hafa haft hæfilegan frest til að tilnefna fulltrúa-
ráðsmenn. Fulltrúaráð skal auk þess kallað saman til aukafunda, hvenær sem fram-
kvæmdastjórn ákveður og ætíð, ef eigi færri en Y3 fulltrúaráðsmanna óska þess.
Fyrsta aðalfund félagsins skal halda þegar eftir að lög þessi koma til framkvæmda.

A aðalfundi fulltrúaráðs skal kjósa þrjá menn í framkvæmdastjórn fyrir fé-
lagið og þrjá til vara, alla úr hópi fulltrúaráðsmanna. Þar skal ræða um rekstur
félagsins, afkomu og framtíðarhorfur og taka til athugunar, hvað unnt er að gera
til hagkvæmra brunatrygginga fasteigna og lausafjár, svo og brunavarnir og einnig
um aðrar tryggingar, er félagið kynni að takast á hendur.

Eftirlitsmenn brunavarna skulu mæta á fulltrúaráðsfundum og gefa skýrslu um
störf sín.

Brunabótafélagið greiðir kostnað við fulltrúaráðsfundi og framkvæmdastjórn.

7. gr.
Skylt er, sbr. þó ákvæði 20; gr., að tryggja í félaginu allar húseignir í kaup-

stöðum og kauptúnum, þar með talin hús í smíðum, hvort sem þau eru eign ein-
stakra manna, félaga eða opinberar eignir. Sömuleiðis er skylt að tryggja í félaginu
öll hús utan kaupstaða og kauptúna, nema gripahús, hlöður og geymsluhús á
sveitabæjum, enda séu þau ekki áföst íbúðarhúsinu, svo að þau megi teljast vera
í óaðgreinanlegri brunahættu með þeim.

8. gr.
Félaginu er heimilt, með samþykki ráðherra, að taka að sér brunatryggingar

húsa iReykjavík með sérstökum samningi við bæjarstjórn og að taka þátt í tryggingu
húseigna í Reykjavík með öðrum vátryggingarfélögum.

Félaginu er og heimilt að taka í brunatryggingu hvers konar lausafé, hvar sem
er á landinu, þar með taldar allar afurðir í vörzlu framleiðenda.

9. gr.
Vátryggingarupphæð húsa ákveðst með virðingargerð, og vátryggir félagið allt

verð húsanna. ÞÓ má tryggja hús í smíðum samkvæmt skýrslu eiganda. Lausafé
skal tekið í vátryggingu eftir skrá, er eigandi semur með áætluðu sanngjörnu verði
munanna.

Heimilt er félaginu og vátryggjendum skylt að breyta árlega vátryggingarverði
húsa til samræmis við vísitölu byggingarkostnaðar, miðað við 1939.

Hagstofan reiknar byggingarvísitölu fyrir kaupstaði og kauptún, en teiknistofa
landbúnaðarins fyrir sveitir. Vísitölur hvers árs skulu tilbúnar og auglýstar fyrir
janúarlok hvert ár.

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 húsbygginga-
kostnað, er félaginu heimilt að láta fara fram endurvirðingu á öllum fasteignum,
sem vátryggðar eru hjá félaginu.

10. gr.
Brunatryggingum félagsins skal haldið aðgreindum í 3 flokka, þannig að unnt

sé að gera upp iðgjöld og tjón hvers flokks fyrir sig:
1. Tryggingarflokkur fasteigna í kaupstöðum og kauptúnum.
2. Tryggingarflokkur fasteigna í sveitum.
3. Tryggingarflokkur lausafjár.
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Árlegur tekjuafgangur flokkanna svo og aðrar tekjur félagsins falla til sam-
eiginlegs varasjóðs, sem er að fullu ábyrgur fyrir tjónum á vátryggingarstarfsemi
félagsins.

11. gr.
Félagið leitar endurtryggingar eða samtrygginga hjá öðrum tryggingarfélögum,

fyrst og fremst innlendum, og getur einnig sjálft tekið að sér hluta endurtrygg-
ingar hjá öðrum vátryggingarfélögum.

Nánari ákvæði um endurtryggingar á áhættu félagsins má ákveða í reglugerð,
þar á meðal um það, hvað félagið megi hafa í eigin áhættu, varðandi einstakar
áhættueiningar í sambandi við heildaráhættu, sem félagið ber, og einnig í hlutfalli
við eignir þess.

12. gr.
Allir þeir, sem hafa vátryggingar hjá félaginu samkvæmt 7. gr., eru félags-

menn þess, á meðan þeir hafa tryggingarskipti við félagið. Félagsmenn ábyrgj-
ast, að iðgjaldasjóður félagsins standi í skilum. ÞÓ nær ábyrgðin aðeins til þeirra
eigna, sem vátryggðar eru í félaginu. Sérstaks framlags má krefjast af félagsmönn-
um aðeins á þann hátt, að heimt sé visst aukagjald, er eigi sé hærra nokkurt ár en
helmingur hins árlega iðgjalds, er tiltekið er í vátryggingarskírteini.

13. gr.
Vátryggingar á húseignum og lausafé samkvæmt 7. og 8. gr. gilda til þess tíma,

sem tiltekið er í tryggingarskírteíni.
Enga fasteign, sem er í skylduábyrgð, má fella úr tryggingu fyrir þá sök, að

iðgjald sé eigi greitt.
14. gr.

Brunabótatrygging félagsins tekur ekki til þess tjóns, sem orsakast af land-
skjálfta eða ófriði, né heldur til þess tjóns, sem af því leiðir, að vátryggjandi, kona
hans eða nánustu erfingjar eru valdir að brunanum af ásettu ráði eða fyrir stór-
kostlegt hirðuleysi.

Tryggingin tekur ekki heldur til tjóns, sem hlýzt af eldi, sem ekki verður
talinn eldsvoði, sbr. 79. gr. laga nr. 20/1954, um vátryggingar samninga. Félagið á
auk þess rétt á að draga fjórðung af brunabótum, er vátryggjandi hefur út af
eldsvoðánum verið dæmdur í sekt fyrir brot gegn brunamálalögunum eða ef hann
hefur gengizt undir það sjálfviIjugur að greiða slíka sekt.

15. gr.
Skaðabætur vegna brunatjóns má eigi greiða af hendi fyrr en haldin hefur verið

réttarrannsókn út af brunanum. ÞÓ má félagið gera undantekningu frá þessu, ef
tjónið nemur eigi meira en 3000 kr.

16. gr.
Bætur fyrir tjón á húsum má aðeins greiða til þess að gera við hús, sem

skemmzt hefur við bruna, eða endurbyggja á sama stað hús, er brunnið hefur, eða
þar sem félagið í samráði við byggingarnefndir í kaupstöðum, kauptúnum og
hreppsnefndir í sveitum ákveður, og er félaginu skylt að tryggja, áður en bruna-
bæturnar eru greiddar, að þeim sé réttilega varið.

Félaginu er heimilt að veita undanþágu frá byggingar skyldu samkvæmt ákvæð-
um fyrri málsgr. greinar þessarar, þó svo að 15% af brunabótaupphæðinni sé
þá dregið frá, nema almannahagur heimti, að vikið sé frá þessu ákvæði um frádrátt,
eða ástæður, sem tjónþola er ekki sjálfrátt um.

17. gr.
Þegar eignir þær, er tryggðar eru hjá félaginu, eru veðsettar, nær veðréttur

einnig til brunabótafjárins. Glati veðsetjandi rétti sínum til brunabótanna,á veð-
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hafi engu að síður heimtingu á greiðslu þeirra svo sem með þarf til að borga kröfu-
skuld hans með eins árs vöxtum, ef annað veð eða aðrar eignir veðsetjanda hafa
ekki hrokkið til.

18. gr.
Iðgjöld af fasteignum í skyldutryggingu svo og skírteinisgjöld hvíla sem lögveð

á eignunum sjálfum og ganga í tvö ár fyrir öllum öðrum skuldbindingum, sem á
þeim hvíla, nema sköttum til ríkissjóðs. Séu gjöld eigi greidd innan 4 mánaða frá
gjalddaga, er heimilt að láta selja hina vátryggðu eign á uppboði án undanfarins
dóms, sátta eða lögtaks, en tilkynna skal vátryggjanda í ábyrgðarbréfi eða á annan
öruggan hátt, að sölu hafi verið beiðzt. Á sama hátt skal uppboðshaldari aðvara
eiganda með tveggja vikna fyrirvara, áður en hann sendir söluauglýsingu til birt-
ingar.

Uppboð skal auglýst einu sinni í Lögbirtingablaðinu. Má sala ekki fara fram
fyrr en 4 vikum eftir birtingu auglýsingarinnar.

Virðingargjöld má heimta með lögtaki.

19. gr.
Eindagi á öllum iðgjöldum fasteigna í skyldutryggingu skal vera 15. október.

Nú eru eignir vátryggðar á öðrum tíma, og skal þá ávallt fyrsta vátryggingartíma-
bilið teljast til 15. okt., þess er næstur kemur eftir að vátryggingin byrjar, nema
vá tryggt sé til skemmri tíma.

Öll iðgjöld greiðast fyrir fram fyrir vátryggingartímabilið.
Séu gjöldin eigi greidd áður en 3 mánuðir eru liðnir frá gjalddaga, skal greiða

af þeim dráttarvexti frá gjalddaga til greiðsludags, er nemi 72 % fyrir hvern mánuð
eða hluta af mánuði, sem það hefur dregizt.

20. gr.
Stjórn bæjar- eða sveitarfélaga getur leitað til stjórnar Brunabótafélagsins og

óskað eftir því að fá endurskoðun eða breytingar á iðgjaldagreiðslum og öðrum
kjörum varðandi brunatryggingar fasteigna í bæjar- eða sveitarfélaginu. Náist ekki
samkomulag um samninga innan tveggja mánaða frá því, að ósk kom fram um end-
urskoðun eða breytingar á tryggingarkjörum, er hlutaðeigandi bæjar- eða sveitar-
félagi heimilt að segja sig úr Brunabótafélaginu með 6 mánaða fyrirvara miðað
við 15. okt. ár hvert.

Bæjar- eða sveitarfélag, sem gengið er úr félaginu, í samræmi við ákvæði þess-
arar greinar, hefur eftir það engar skyldur við félagið né nýtur þar réttinda.

Rétt er Brunabótafélagi Íslands, ef stjórn þess ákveður, að gera sérsamninga
við einstök bæjar- eða sveitarfélög um vátryggingarkjör húseigna í umdæminu,
og þá einkum í sambandi við tryggílegar brunavarnir og aðrar aðstæður í umdæm-
inu. Heimilt er bæjar- eða hreppsfélagi, sem hefur gengið úr félaginu, að gerast
aftur meðlimur þess með þeim réttindum og skyldum, er því fylgja, enda sæki
það um upptöku með eigi skemmri tíma en 4 mánaða fyrirvara, miðað við 15. október.

21. gr.
Þegar varasjóður Brunabótafélags íslands er orðinn svo hár, að öruggt þykir

að dómi framkvæmdastjórnar félagsins um fjárhagsafkomu þess, og í ljós kemur
við lok reikningsárs, að brunatjón hafi ekki farið fram úr 80% af iðgjöldum á því
ári, má af árlegum tekjuafgangi greiða félagsdeildum og/eða félagsmönnum ágóða-
hlut af skyldubundnum fasteignalryggingum. Á sama hátt má og ákveða um
greiðslu ágóðahluta til annarra þeirra, sem tryggja hjá félaginu.

Upphæð ágóðahluta í hvert sinn ákveðst af framkvæmdastjórn og miðast við
það, að félaginu safnist aukið fé í varasjóð, eftir því sem vátryggingarverðmætin
vaxa.

Nánari ákvæði um ágóðaúthlutun skulu sett með reglugerð, staðfestri af
ráðherra.
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22. gr.
Nánari ákvæði um verksvið félagsins, virðingar, iðgjald, tryggingargreinar,

endurtryggingu, brunatjón og bætur til vátryggðra, ábyrgð félagsmanna og annað
fyrirkomulag á rekstri þess og starfsemi skulu sett með reglugerð, staðfestri af
ráðherra.

23. gr.
Sjóðir félagsins skulu geymdir og ávaxtaðir sem hér segir:

a. Handbært fé á vöxtum í peningastofnunum og þá einkum með ríkisábyrgð.
b. Að öðru leyti í tryggðum verðbréfum og þá einkum með ríkisábyrgð.

Rétt er að verja fé varasjóðs til einstakra útlána gegn nægum tryggingum, ef
þau á einhvern hátt eru til stuðnings starfsemi félagsins.

Þá .~erog heimilt að nota fé varasjóðs, ef öruggt þykir að áliti framkvæmda-
stjórnar og fulltrúaráðs, til stofnunar og rekstrar nýrra tryggingargreína, sem
félagið kynni að reka, enda hafi þær aðgreindan fjárhag, bókhald og reiknings-
færslu.

Ársreikningar félagsins skulu endurskoðaðir af tveim mönnum, er fjármála-
ráðherra skipar til þess, og ákveður félagið þóknun til þeirra og greiðir hana.

24. gr.
Félagið hefur umboðsmenn í kaupstöðum og kauptúnum, sem eru sérstakir

hreppar. Að öðru leyti ræður félagið umboðsmenn eftir því, sem þörf er á.

25. gr.
Brjóti vátryggjandi á móti lögum þessum eða reglum þeim og skilyrðum, sem

sett eru samkvæmt þeim, varðar það réttindamissi til tjónþola eftir málavöxtum,
svo sem reglugerð nánar tiltekur.

Brjóti aðrir en vátryggjendur gegn lögum þessum eða reglum og ákvæðum
settum samkvæmt þeim, varðar það sektum, 100-5000 krónum eftir málavöxtum.

26. gr.
Með mál út af brotum á lögum þessum skal farið sem almenn lögreglumál.

27. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi, og falla jafnframt úr gildi lög nr. 73 frá 4. júlí

1942, um Brunabótafélag Íslands, lög nr. 52 frá 12. okt. 1944, um breyting á þeim
lögum, svo og önnur lög og fyrirmæli, er brjóta í bága við ákvæði laga þessara.

Greinargerð.
Frumvarp þetta er samið af meiri hluta milliþinganefndar, sem kosin var af

síðasta Alþingi til þess að endurskoða lög um Brunabótafélag íslands og önnur
lagafyrirmæli um brunamál utan Reykjavíkur.

Nefndin sendi félagsmálaráðuneytinu frv. með bréfi, dags. 10. nóv. s. I. Var
þess vænzt, að ráðuneytið gerði ráðstafanir til þess, að frv. yrði flutt á þessu þingi.
Þar sem ráðuneytið hefur enn ekki gert ráðstafanir til flutnings frv., hafa nokkrir
þingmenn talið rétt að flytja það nú þegar svo til óbreytt frá tillögum meiri hl.
milliþinganefndarinnar. Flutningsmenn áskilja sér rétt til þess að hafa óbundnar
hendur varðandi breytingartillögur, sem fram kunna að koma við frv.

Af hálfu meiri hl. milliþinganefndarinnar fylgdi frv. eftirfarandi greinargerð:
Í 5. gr. laga nr. 59 frá 4. apríl 1954, um brunatryggingar utan Reykjavíkur, voru

sett eftirfarandi ákvæði:
"Sameinað Alþingi kýs hlutfallskosningu fimm manna nefnd til þess að endur-

skoða lög um Brunabótafélag Íslands og önnur lagafyrirmæli um brunamál utan
Reykjavíkur. Nefndin kýs sér formann og skal í starfi sínu hafa samráð við forstjóra
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Brunabótafélags íslands. Nefndin skal ljúka störfum það snemma, að unnt verði
að leggja frv. um þetta efni fyrir næsta reglulegt Alþingi."

í samræmi við þessi fyrirmæli kaus Alþingi í nefndina þá þingmennina Jónas
Rafnar, Jón Sigurðsson og Guðm. 1. Guðmundsson, og auk þess Guðmund Guðlaugs-
son forstjóra á Akureyri og Vilhjálm Jónsson lögfræðing í Reykjavík.

Nefndin hefur lokið störfum, og var meiri hluti nefndarinnar, fyrrgreindir þrír
alþingismenn, sammála um frv. þetta, og einnig forstjóri Brunabótafélags Íslands.

Það var sérstaklega verkefni fyrrgreindrar milliþinganefndar að endurskoða
lög Brunabótafélags Íslands, en í löggjöfinni um félagið hefur um hartnær 40 ára
skeið verið að finna öll helztu fyrirmæli um brunatryggingar fasteigna utan Reykja-
víkur. Þykir því rétt að víkja nokkru nánar að þessari löggjöf og starfsemi Bruna-
hótafélagsins.

Það má óhætt fullyrða, að enginn verulegur skriður né framkvæmdir hafi
orðið á innlendri brunatryggingu á húsum fyrr en, með stofnun Brunabótafélags
fslands. En eftir langt þóf og miklar tafir voru sett lög nr. 54 frá 3. nóv. 1915, um
stofnun Brunabótafélags íslands. Það var þegar ákveðið í lögum þessum, að félagið
skyldi vera gagnkvæmt brunabótafélag með ábyrgð ríkisins fyrir allt að 800 þús. kr.
og að það skyldutryggði % hluta húseigna í kaupstöðum og kauptúnum utan
Reykjavíkur. Félagið tók síðan til starfa undir forstjórn Sveins Björnssonar, síðar
Iorseta Íslands, og 17. júní 1916 var tilkynnt, að ákvæði laganna næðu til bruna-
trygginga á húsum í 21 kaupstað og kauptúni utan Reykjavíkur. Verksvið Bruna-
hótafélagsins var síðan aukið, einkum með lögum frá 1932 og síðari ákvæðum, og
fram til þessa tíma hefur verið lagaskylda að tryggja hjá félaginu, auk allra húsa
í kaupstöðum og kauptúnum utan Reykjavíkur, einnig öll hús í sveitum, nema
gripahús, hlöður og geymsluhús, ef þau væru ekki áföst íbúðarhúsum. Einnig var
félaginu síðar heimilað að brunatryggja lausafé, nemaverzlunarbirgðir.

Starfsemi Brunabótafélagsins hefur vaxið mjög, einkum síðasta áratuginn, og
hefur það komið sér upp mjög myndarlegum varasjóði, og ber nú ríkið ekki lengur
neina ábyrgð á skuldbindingum þess. Það hefur nú tvo þriðju hluta í eigin ábyrgð,
en endurtryggir einn þriðja hluta.

Brunabótafélag Íslands hefur um langt árabil kostað kapps um að auka og efla
brunavarnir, og það heldur nú uppi og kostar eftirlit með brunavörnum, hefur látið
útbúa og útvegað hentug og ódýr slökkvitæki, þar með taldar bifreiðar, og látið þau
í té með mjög hagkvæmu verði og greiðsluskilmálum. Auk þess hefur félagið lánað
mikið fé víða um land til vatnsveitna og annars þess, sem eflir brunavarnir.

Með auknum brunavörnum og eftirliti hefur félaginu tekizt að lækka bruna-
bótaiðgjöld mjög verulega og greiðir nú ágóðahlut til félags- og viðskiptamanna
sinna.

Það ræður að líkum, að þessi starfsemi og reynsla Brunabótafélagsins í hartnær
40 ár gerir það að verkum, að mjög eðlilegt sé og sjálfsagt, að það haldi áfram
þjóðnytjastörfum sínum við tryggingar og brunavarnir. Þótti því einsætt, að aðal-
lega þyrfti að athuga, á hvern veg ætti að breyta lagaákvæðunum um Brunabótafélag
Íslands, svo að það gæti áfram innt af höndum merkilegt verkefni í tryggingar-
málum landsmanna.

Þau lög, sem nú gilda um Brunabótafélag Íslands, eru nr. 73 frá 4. júlí 1942
og lög nr. 52 frá 12. okt. 1944, um breyting á þeim lögum. Svo komu og til athugunar
lög nr. 59 frá 4. apríl 1954, um brunatryggingar utan Reykjavíkur.

Það frv., sem hér liggur fyrir, er raunverulega breyting og nokkur umsköpun
á framangreindri löggjöf. En helztu nýmæli frv. þessa eru:
1. Lagt er til, að teknir séu upp nýir og breyttir stjórnarhættir hjá Brunabóta-

félagi Íslands, sjá þar einkum 5. og 6. gr.
2. Lagt er til, að bæjar- og sveitarfélög geti gengið úr Brunabótafélagi Íslands,

miðað við ákveðinn fyrirvara og tímamörk, sjá 20. gr. frv., sbr. og 1. gr. laga
59/19M.
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3. Félaginu sé heimilað, eftir vissum reglum, að taka að sér fleiri og víðtækari
tryggingargreinar.
Skal nú vikið að hverri einstakri grein fyrir sig og þá sérstaklega að þeim

nýmælum, sem þar er að finna.

Um 1. gr.
Þessi gr. er eins og 1. gr. laga 73/1942, en aðeins bætt við tilvitnun i almennar

reglur laga 20/1954, um vátryggingarsamninga.

Um 2. gr.
Hér eru sett nokkur ný og skýrari ákvæði um tilgang og starfsemi Brunabóta-

félags íslands en áður voru í 2. gr. laga 73/1942 og gert ráð fyrir að binda í lögum
það, sem áður hefur verið framkvæmt af félaginu, án þess að um það væru sérstök
lagaákvæði, svo sem um stuðning við brunavarnir, útvegun slökkvitækja, lán til
vatnsveitna o. fl. og aðstoð við eftirlit með brunavörnunum. Þykir eðlilegra og
réttara að hafa þetta ákveðið í löggjöfinni.

Um 3. gr.
Hér er að finna sams konar ákvæði og voru í 20. gr. laga 73/1942.

Um 4. gr.
Hér eru sams konar ákvæði eins og 21. gr. laga 73/1942 um skipun forstjóra

félagsins, en bætt við fyrirmæli um framkvæmdastjórn, sem valin er eftir reglum
5. og 6. gr.

Um 5. gr.
Í upphafi þessarar gr. eru sömu fyrirmæli og áður giltu um, að Brunahólafélagið

skiptist í deildir. En auk þess er lagt til að lögfesta það nýmæli, að bæjar- og sýslu-
félög kjósi einn mann hvert í fulltrúaráð fyrir félagið.

Um 6. gr.
Hér eru ákvæði um aðalfund fulltrúaráðsins og aukafundi og um kosningu

þess á þrem mönnum Úr sínum hópi í framkvæmdastjórn fyrir félagið, svo og um
verkefni fulltrúaráðs og framkvæmdastjórnar og greiðslu kostnaðar við störf þeirra.

Það þótti mjög eðlilegt og í samræmi við skipulag og verksvið Brunabótafélags
Íslands, að valdir fulltrúar bæjarfélaga og sýslna fylgist með í störfum og rekstri
Ielagsins, sem hefur það. hlutverk að brunatryggja húseignir í umdæmum þessum.
Þessir kjörnu fulltrúar eiga að gæta hagsmuna vátryggðra og tryggja, að þeir njóti
beztu kjara, sem unnt er að fá, og að efldar séu brunavarnir og aðrar varúðarráð-
stafanir. Hefur forstjóri Brunabótafélagsins fyrir nokkrum árum lagt til, að þessir
skipulagshættir væru upp teknir á stjórn félagsins. Þessi ákvæði eru og mjög sam-
bærileg við fyrirmæli samþykkta brunabótafélaganna, sem annast vátryggingar í
kaupstöðum og sveitum á Norðurlöndum og eru stofnuð og hafa verið rekin langa
lengi með svipuðu sniði og Brunabótafélag Íslands og þjónað hafa þar sama mark-
miði. Reynslan af þessum skipulagsháttum brunabótafélaganna á Norðurlöndum
hefur þótt gefa mjög góða raun. Þykir því eðlilegt og enda sjálfsagt að koma þessu
skipulagi einnig á hér á landi.

Kostnaður við fulltrúaráð ætti ekki að vera ýkja mikill, þar sem gert er ráð
fyrir, að það haldi venjulega ekki fundi nema fjórða hvert ár. Samgöngur eru orðnar
mjög góðar og leiðir greiðfærar, og ferðakostnaður ætti því ekki að vera mjög hár.
Minni stofnanir en Brunabótafélag Íslands halda aðalfundi á hverju ári, og sækja
þá oft fulltrúar víðs vegar að af landinu.

Um 7. gr.
Að mestu leyti samhljóða 3. gr. laga 73/1942.
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Um 8. gr.
Felld er hér niður 1. málsgr. 4. gr. laga 73/1942, í samræmi við þær breytingar,

sem gerðar eru í 7. gr. frv. um það að hafa gripahús, hlöður og geymsluhús á sveita-
bæjum í skyldutryggingu. 1. málsgr. þessarar gr. frv. er í samræmi við 2. málsgr,
4. gr. laga 73/1942. Hér er loks sú breyting gerð, að felld er niður takmörkun, er
ákveðin var í 4. gr. laga 73/1942, um heimild Brunabótafélagsins til að bruna-
tryggja lausafé, og þykir ekki þurfa nánari skýringar.

Um 9. gr.
Grein þessi er að efni til samhljóða 5. gr. laga 73/1942 og 1. gr. laga 52/!1944

og þarfnast ekki sérstakra skýringa.

Um 10. gr.
Hér er sú breyting gerð á 6. gr. laga 73/1942, að felldur er niður 4. flokkur

(lryggingarflokkur fasteigna í Reykjavík) og 5. flokkur (tryggingarfIokkur stríðs-
trygginga íslenzkra skipshafna), en ástæðulaust þykir að halda þessum eldri
ákvæðum.

Um 11. gr.
Þessi gr. kemur í stað 7. gr. laga 73/1942 og 2. gr. laga 52/1944 og er að efni til

eins, nema gert er ráð fyrir að ákveða sum atriði nánar í reglugerð, en binda ekki
í lögum, auk þess að Brunabótafélaginu er þar heimiluð þátttaka í endurtryggingum
hjá öðrum tryggingarfélögum.

Um 12. gr.
Að mestu leyti samhljóða 8. gr. laga 73/1942.

Um 13. gr.
Samhljóða ákvæðum 9. gr. laga 73/1942 og því óþarfi að skýra.

Um 14. gr.
Í samræmi við 10. gr. laga 73/1942, aðeins bætt inn ákvæði úr 79. gr. laga

20/1954, um vátryggingarsamninga.
Um 15. gr.

Samhljóða 11. gr. laga 73/1942, nema upphæð tjóna í niðurlagi gr. er hækkuð úr
500 í 3000 kr.

Um 16. gr.
Eins og 12. gr. laga 73/1942, nema í stað 10-20% kemur hér 15%.

Um 17. gr.
Samhljóða 13. gr. laga 73/1942.

Um 18. gr.
Eins og ákvæði 14. gr. laga 73/1942, aðeins styttir frestir.

Um 19. gr.
Samhljóða 15. gr. laga 73/1942.

Um 20. gr.
Hér eru sett ný ákvæði, sem eru nánari skýringar og fyllri fyrirmæli um

ákvæði 1. gr. laga nr. 59/1954, um brunatryggingar utan Reykjavíkur, þar sem gert
er ráð fyrir því, að heimilt sé fyrir bæjar- eða sveitarstjórnir utan Reykjavíkur að
semja við önnur vátryggingarfélög en Brunabótafélagið um brunatryggingar húsa
í umdæminu. Þykir eðlilegast að hafa þetta með þeim hætti, að bæjar- eða sveitar-
félagi sé heimilt að segja sig úr Brunabótafélaginu, ef samkomulag hefur ekki
tekizt innan ákveðins frests um breytingar á iðgjaldagreiðslum eða öðrum vá-
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tryggingarkjörum, sem óskað hefur verið eftir af stjórn bæjar- eða sveitarfélags.
Hins vegar þykir óhjákvæmilegt, að brottför úr Brunabótafélaginu sé með 6 mánaða
fyrirvara miðað við 15. okt. ár hvert. Reikningsár félagsins er frá 15. okt. til jafn-
lengdar næsta ár, en iðgjöld falla í gjalddaga 15. okt. ár hvert. Löngu fyrir gjald-
daga þarf að undirbúa á aðalskrifstofu félagsins innheimtuskrár og iðgjalda-
kvittanir, sem þurfa að vera komnar í hendur umboðsmanns þess fyrir gjalddaga.
Er félaginu því nauðsynlegt að vita um það með nokkurra mánaða fyrirvara,
hvort deildirnar í félaginu séu áfram í því eða ekki, svo að undirbúningsvinna á
aðalskr'ifstofu sé ekki unnin fyrir gýg.

Það leiðir af eðli málsins, að deildir þær, er kynnu að ganga úr Brunabóta-
félaginu, hafa ekki eftir úrgöngu sína neinar skyldur við félagið og njóta þar ekki
heldur neinna réttinda.

Í þessari gr. frv. er lagt til að lögfesta það, sem framkvæmt hefur verið undanfarin
ár, að Brunabótafélaginu sé rétt að gera sérsamninga við einstök bæjar- eða sveitar-
félög um vátryggingarkjör húsa í umdæminu, og þá einkum í sambandi við tryggi-
legal' brunavarnir og aðrar aðs'æður.

Um 21. gr.
Grein þessi er í höfuðatriðum í samræmi við efni 17. gr. laga 73/1942 og reglu-

gerðar, útgefinnar af félagsmálaráðuneytinu 23. apríl 1954, um greiðslu ágóðahluta
hjá Brunabótafélagi íslands.

Í frv. þessu er felld niður 18. gr. laga 73/1942, um stofnun eftirlaunasjóðs, sem
ekki þykir ástæða til að hafa, þar sem flestir starfsmenn Brunabótafélagsins eru
í hinum almenna lífeyrissjóði opinberra starfsmanna.

Um 22. gr.
Ákvæði þessarar gr. eru að mestu leyti í samræmi við 19. gr. laga 73/1942, en

nokkru fyllri og þarfnast ekki skýringar.

Um 23. gr.
Nokkur breyting er hér gerð á ákvæðum 22. gr. laga 73/1942, er ákveður um

geymslu og vöxtu sjóða Brunabótafélagsins. Það nýmæli er hér að finna, að heimilað
er að nota fé varasjóða, ef öruggt þykir, til stofnunar og rekstrar nýrra tryggingar-
greina, enda þurfi samþykki framkvæmdastjórnar og fulltrúaráðs að koma til.
Þykir mjög eðlilegt, að félaginu sé veitt þessi heimild, eftir að burt er felldur einka-
réttur þess til brunatrygginga allra fasteigna utan Reykjavíkur og önnur vátrygg-
ingarfélög geta keppt við það í þeim efnum.

Um 24. gr.
Samhljóða 23. gr. laga 73/1942.

Um 25. gr.
Ákvæðin eru í samræmi við 24. gr. laga 73/1942, sektarupphæðir eru þó hækk-

aðar, miðað við breyttan kaupmátt ísl. krónu.

Um 26. gr.
Samhljóða 25. gr. laga 73/1942.

Um 27. gr.
Hér er lagt til, að algerlega séu felld úr gildi bæði lög nr. 73/1942, um Bruna-

bótafélag Íslands, og lög nr. 52/1944, um breyting á þeim lögum, svo og önnur
fyrirmæli, er brytu í bága við ákvæði frv. þessa. Hins vegar er gert ráð fyrir, að
áfram haldi gildi ákvæði laga nr. 59 frá 24. apríl 1954, um brunatryggingar utan
Reykjavíkur, en ákvæði 20. gr. þessa frv. sé aðeins nánari skýring og fyllri fyrir-
mæli um ákvæði 1. gr. laga 59/1954.
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