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Varðar: Umsögn um frumvarp til laga um breyting á lögum um skráningu og mat
fasteigna nr. 6/2001 (529. mál)

Samtök ijármálafyrirtækja hafa fengið til umsagnar framangreint frumvarp um breytingu á 
lögum um skráningu og mat fasteigna nr. 6/2001.

SFF gera alvarlegar athugasemdir við tillögur frumvarpsins um að leggja gjald á 
vátryggingafélög fyrir afiiot af brunabótamati og keríí því viðkomandi og telja röksemdir þær 
sem færðar eru fyrir slíkri gjaldtöku af félögunum ekki standast. Hér á eftir er gerð nánari 
grein fyrir sjónarmiðum SFF.

14. gr. frv. (brevtinear á 24. er. laeanna)
Með þessu frumvarpi er gerð tillaga irni að sérstakt brunabótamatsgjald sem lagt var á 
húseigendur með b-Hð 2. gr. laga nr. 165/2007 um breytingu á lögum um skráningu og mat 
fasteigna nr. 6/2001, sbr. III. bráðábirgðaákvæðið, verði fært frá húseigendum til 
vátryggingafélaga.

Samkvæmt bráðabirgðaákvæði þeirra laga, skulu húseigendur á árinu 2008 greiða brunabóta- 
matsgjald vegna notkunar brunabótamats til vátrygginga og annarra trygginga í þágu 
húseigenda. I athugasemdum með með frumvarpi til þeirra laga kemur fram að meginefni 
breytinganna á Qármögnun Fasteignamats ríkisins (Fasteignaskrár íslands) felist í því að þeir 
sem hafa hagsmuni a f skráningu og notkun upplýsinga úr Landskrá fasteigna greiði fyrir 
rekstur skráarinnar. í greinargerðinni segir eftirfarandi: ,J  öðru lagi er lagt til að
vátryggingafélögin innheimti sérstakt brunabótamatsgjald a f húseigendum. Markmið 
brunatryggingarskyldu húseigna hér á landi erfyrst ogfremst að gœta hagsmuna húseiganda. 
Jafhan hefur verið við það miðað að húseigandi bæri ábyrgð á því að eign hans vœri virt til 
brunabótamats og hann greiddi fyrir slíkt mat ..." í frumvarpi því sem SFF hafa nú til 
umsagnar er horfið frá þessu sjónarmiði og lagt til að brunabótamatsgjald sem húseigendur 
greiða falli niður í árslok 2008 og þess í stað verði lagt gjald á vátryggingafélög sem nýta 
brunabótamat FMR við starfsemi sína. Gjaldinu er ætlað að nema tilteknu hlutfalli af 
brunabótamati allra húseigna sem eru í tryggingu hjá vátryggingafélagi í lok hvers mánaðar. 
SFF telja engin rök fyrir því að leggja framangreint gjald á vátryggingafélög.
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Á það skal bent að brunabótamat sem slíkt er fyrst og fremst framkvæmt vegna hagsmuna 
eigenda húseigna, en ekki vegna hagsmuna vátryggingafélaga. Eigendur fasteigna hafa ríka 
hagsmuni af því að eignir þeirra séu vátryggðar með fullnægjandi hætti og að 
vátryggingarfjárhæð brunatryggingar sé nægilega há til þess að bæta raunverulegt tjón, ef á 
reynir.

Vátryggingafélögin hafa í sjálfu sér enga sérstaka þörf fyrir samræmt brunabótamat 
opinberrar stofriunar. Hins vegar verður ekki horft framhjá því að í gildandi lögum um 
brunatryggingar, nr. 48/1994, er kveðið á um slíka tilhögun. Það væri þannig
vátryggingafélögum að meinalausu að fella niður vátryggingaskylduna á þessu sviði og láta 
samningsfrelsi gilda líkt og á öðrum sviðum eignatrygginga. Þá myndi húseigandinn sjálfur 
ákveða hvort hann brunatryggði húseign sína. Húseigandinn og vátryggingafélagið kæmu sér 
síðan saman um vátryggingarfjárhæð samnings um brunatryggingu hlutaðeigandi húseignar. 
Væntanlega myndi umsamin brunatryggingarQárhæð ráðast af ástandi eignar eftir skoðun á 
henni eða eftir mati.

Nú stendur fyrir dyrum endurskoðun á skyldubrunatryggingum á íslandi og hefiir 
viðskiptaráðherra þegar sent hagsmunaaðilum ósk um tilnefningu í það starf. í bréfi ráðherra 
kemur fram að hann hyggist skipa nefnd til þess að fara heildstætt yfír kosti og galla þess að 
afhema skylduvátryggingu vegna bruna húseigna. Vísað er til þess að skyldubrunatryggingar 
eru ekki lögfestar í nágrannalöndum okkar. Meginbreytingin sem afriám skylduvátrygginga 
hefði í för með sér væri að vátryggingartaki og vátryggjandi semdu um vátryggingarfjárhæð 
og vátryggingarverðmæti. Þar með félli niður þörf fyrir opinbert brunabótamat og 
fasteignareigendur öðluðust ríkari rétt til að ákvarða sjálfir hvaða þjónustu vátryggingafélaga 
þeir kaupa. Nefridinni er einnig ætlað að kanna sérstaklega hagsmuni þeirra sem hafa hag af 
því að fasteignir séu brunatryggðar. Gert er ráð fyrir því að starfi nefndarinnar skuli ljúka 
fyrir 15. september n.k. og nefndin skili viðskiptaráðherra skýrslu og eftir atvikum drögum að 
lagafrumvarpi. Að mati SFF hlýtur að verða að skoða 14. gr. frumvarpsins í samhengi við 
ofangreinda skoðun á fyrirkomulagi brunatrygginga hér á landi.

Hafa ber í huga að fjöldi aðila er að nota brunabótamat í tengslum við starfsemi sína. Þannig 
eru ýmis gjöld og skattar til opinberra aðila, svo sem brunavamargjald, iðgjald 
viðlagatryggingar og gjald til Ofanflóðasjóðs, reiknuð sem hlutfall af brunabótamati húseigna. 
Einnig eru lánveitendur í sumum tilvikum að horfa til brunabótamats.

SFF árétta að það hlýtur að vera eðlilegast, ef ríkið vill ekki bera kostnað af brunabótamati, að 
leggja kostnað af því á þann sem biður um matið og hefiir af því mesta hagsmuni að fasteignin 
sé brunatryggið, en það er eigandinn. SFF telja mjög brýnt að áður en þessi mál verði skoðuð 
heildstætt ljúki þeirri endurskoðun á lögum um brunatryggingar sem nú er að fara af stað.
Loks vilja SFF benda á að ekki gengur upp sú tilhögun sem ráðgerð er í 2. gr., sbr. 14. gr. 
frumvaipsins, þ.e. að hin opinbera stofriun sjálf ákveði það gjald sem einkaaðilum yrði gert að 
greiða. I því sambandi má benda á að t.d. í tilviki Fjármálaeftirlitsins hefur löggjafinn sett upp 
sérstaka nefiid, samráðsnefnd eftirlitsskyldra aðila, sem gefur sitt álit á fyrirhuguðum 
rekstrarkostnaði eftirlitsins hverju sinni. Undirstrikað skal að þar er vissulega um eðlisólíkan 
hlut að ræða því þama eru aðilar að greiða fyrir raunverulegt eftirlit með sínum markaði, 
meðan frumvarpið eins og fyrr greinir ráðgerir að leggja kostnað á aðila sem í raun hafa ekki 
beina hagsmuni af þeirri lögbundnu tilhögun sem nú ríkir.

Samkvæmt framanrituðu leggja SFF til að ákvæði b-undirliðar b-liðar 14. gr. 
frumvarpsins verði fellt brott.
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Önnur atriði

SFF taka undir þau sjónarmið sem koma fram í skýrslu starfshóps um fasteignaskráningu, 
fasteignamat og brunabótamat og fjármögnun þessara verkefna, dags. 15. nóvember 2007, 
varðandi mikilvægi þess að fasteignamat endurspegli eins og kostur er raunverulegt verðgildi 
(gangverð) fasteigna á hverjum tíma. í athugasemdum við frumvarpið er vísað til þess að 
firumvarpið sé aírakstur þeirrar vinnu sem skýrslan greinir frá. Ekki virðist þó að fullu horft 
til ábendinga í skýrslunni hvað þetta varðar.

Fulltrúar SFF eru hvenær sem er reiðubúnir að mæta á fimd nefndarinnar og skýra sjónarmið 
sín nánar, verði þess óskað.

Virðingarfyllst,

Helga Jónsdóttir hdl.
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