
til laga um breyting á lögnm nr, 54, 3. nóv. 1915, um stofnun brunabótafjelags 
íslands.

(Lagt fyrir Alþingi 1919).

1. gr.
1. gr. laganna orðist svo:
Landstjórnin gengst fyrir þvi, að á slofn sje sett brunabótafjelag með 

gagnkvæmri ábyrgð. Fjelagið nefnist Brunabótafjelag íslands. Það tekur að 
sjer brunabótatryggingar á húseignum á íslandi, utan Reykjavikur, sem  eigi 
eru tryggingarskyldar í brunabótasjóði stofnuðum  eftir lögum nr. 26, 20. okt. 
1905, sbr. lög nr. 71, 14. nóv. 1917.

Enn fremur getur fjelagið trygt lausafje á íslandi gegn eldsvoða, þó 
þannig, að sam anlögð upphæð lausafjár, sem  trygt er í fjelaginu, nemi aldrei 
meira en */* samanlagðra vátryggingarupphæða húsa i fjelaginu, og að engin 
ein vátryggingarupphæð lausafjár nemi meira en upphæð, sem stjórnarráð ís-  
lands ákveður að fengnum tillögum Brunabótaíjelags íslands.

Stjóruarráðið sem ur reglugerð fyrir fjelagið, ákveður flokkunarreglur, 
iðgjöld og vátryggingarskilyrði, og setur yfir höfuð allar reglur um starfsemi 
fjelagsins, þó svo, að gætt sje ákvæða þeirra, er hjer fara á eftir.

2. gr.
2. gr. laganna orðist svo:
Fjelagið er gagnkvæmt brunabótafjelag með ábyrgð landssjóðs fyrir 

alt að 800,000 kr. og tekur að sjer:
A. Trygging á 6/« hlutum verðs, með hluttöku sveitarfjelaga i elds- 

voðaábyrgðinni, á húseignum í kaupstöðum, utan Reykjavikur, og i 
kauptúnum með 300 ibúum , eða fleirum.

B. Trygging á 6/« tjóns af eldsvoða á húseignum þeim, utan Reykja- 
víkur, sem ekki verða trygðar eftir staflið \ m eð hluttekning sveita- 
fjelaga, þó eigi þeim, er teljast tryggingarskyldar í brunabótasjóði, er 
hreppur heflr stofnað.

C. Trygging á lausafje i kaupstöðum þeim eða kauptúnum, sem getið 
er undir staflið A, og i Reykjavik. Fjelagið getur trygt slikt lausa- 
fje fullu verði.

3. gr.
Orðin í 3. gr. »að undanskildum húseignum landssjóðsw falli burtu.

4. gr.
Orðin i 5. gr. »og lausafjár« falli burtu.
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5. gr.
6. gr. orðist þannig:
Ef endurtrygging eða samtrygging fæst með viðunanlegum  kjörum að 

dómi stjórnarráðsins og fjelagsstjórnarinnar, skal fjelagið endurtryggja bjá öðr- 
um brunabótafjelögum eða samtryggja með þeim það, sem einstakar vátrygg- 
ingar, er fjelagið tekur að sjer, eru hærri en hjer segir:

A. Með hluttöku sveitafjelaga í ábyrgðinni, trygging á húsi eða húsum  
í sameiginlegri brunahættu 10,000 kr., og lausafjártryggingarupphæð, 
sem stjórnarráðið ákveður að fengnum tillögum brunabótafjelagsins.

H. Án hluttöku sveitafjelaga i ábyrgðinni, trygging á húsi 7300 kr. 
og lausafjárupphæð, sem stjórnarráðið ákveður að fengnum tillög- 
um brunabótafjelagsins.

6. gr.
10. gr. laganna orðist svo:
Fjelagið getur tekið i brunabótaábyrgð hús og lausafje annarstaðar en 

í kaupstöðum þeim og verslunarstöðum, sem eftir framanskráðum reglum taka 
þátt i áhættunni. Slíka ábyrgð tekur fjelagið þó ekki að sjer á húsum, nema 
með þvi eina skilyrði, að 6/s af skaðanum endurgjaldist og að sá ’/« hluti, sem  
ekki verður endurgoldinn, sje ekki trygður annarstaðar.

7. gr.
11. gr. laganna orðist svo:
Fjelagið má ekki, nema samþykki stjórnarráðsins komi til, taka i á- 

byrgð byggingar, sem eru tryggingarskyldar í brunabótasjóði eftir lögum nr. 
26, 20. okt. 1905, sbr. lög nr. 71, 14. nóv. 1917.

8. gr.
2. málsgrein 20. gr. orðist svo:
Öll iðgjöld til fjelagsins, virðingargjöld og skirteinagjöld má innheimta 

m eð lögtaki.
9. gr. '

2. málsgrein 23. gr. orðist svo:
Hinn sameiginlegi brunabótasjóður ettir lögum nr. 26, 20. okt. 1905, 

sbr. lög nr. 71, 14. nóv. 1917, skal hafa sömu stjórn og Brunabótafjelag ís- 
lands og vera yfirleitt i samvinnu við það þannig, að stjórnarkostnaður milli 
þeirra skiftist eftir ákvæði stjórnarráðsins. Annars er fjelagið og brunabóla- 
sjóðurinn reikningslega alveg óháð hvort öðru.

10. gr.
26. gr. laganna falli burtu.



Brunabótafjelag íslands tók til starfa við ársbyrjun 1917, eftir að unnið hafði 
verið að undirbúningi þess meiri h lu ta  ársins 1916, og var reglugjörð fjelagsins, flokk- 
un iðgjalda og iðgjaldataxti staðfest af stjórnarráðinu 16. janúar 1917. Yar gert ráð 
fyrir því, að flokkunarreglurnar og iðgjaldataxtinn yrði endurskoðað fyrir 1. janúar 
1920. Endurtryggingarsam ningur var gerður við brunabótafjalagið „Storebrand" í 
Kristiania árið 1916 og gildir fyrst um  sinn til 15. okt. þ. á.

Bæði vegna þess, að endurskoða á flokkunarreglur og iðgjaidataxta fyrir næst- 
komandi nýjár og vegna þess, að ef til vill þarf að endurnýja endurtryggingarsamning* 
inn á þessu ári, virðist vera heppilegt að-gera nú á þessu Alþingi breytingar á lögum 
fjelagsins, ef ástæ ða þætti til, vegna reynslu þeirrar, sem  fengin er þann tím a, sem fje- 
lagið hefir starfað, eða af öðrum ástæðum . Stjórn fjelagsins hefir stungið upp á slikum 
breytingum  og felast þær í móðfylgjandi frum vaipi, og skal gerð grein fyrirhverri ein- 
stakri breytingu sjerstaklega í eftirfarandi athugasem dum .

Um 1. gr.
Lögum nr. 26, 20. okt. 1905 var b rey tt með lögum nr. 70, 14. nóv. 1917 

og eru lögin, þannig breytt, endurprentuð sem lög nr. 71, 14. nóv. 1917. Er hjer 
stungið upp á, að, þegar vitnað er til laganna frá 1905 í þessari grein og siðar í 
lögunum, sje jafnfram t vitnað til laganna 1917.

Pjelagið hefir næ r eingöngu fengist við tryggingar á húsum , þær skyldutrygg- 
ingar, sem  lögin frá 3. nóv. 1915 ákveða. Lausafjártryggingum  hefir fjelagið ekki sótst 
eftir til skam m s tím a, bæði af því, að erfitt hefir verið að fá slikar tryggingar endur- 
trygðar af sjerstökum  ástæðum , og einnig af því, að ekki er viðbúið, að menn vilji 
tryggja lausafje s itt með þeim kjörum að fá að eins greidda 6/6 h lu ta  verðs, ef brenn- 
ur, þar sem hæ gt er að fá try g t annarstaðar fullu verði. Á þetta sjerstaklega við um 
þær lausafjártryggingar, sem m est er um  að vera hjer á landi, þ. e. tryggingar á versl- 
unarvörum .

Á síðastliðnu sum ri og hausti stóð svo á, að landstjórnin, sam kvæm t 
sam ningum  við Bandamenn, á tti að sjá um brunatryggingu á talsverðu af verslunar- 
vörum. S tjórnarráðinu og stjórn Brunabótafjelagsins þótti æskilegt, að Brunabótafjelagið 
tæki að sjer vátrygging á vörum þessum, þar sem hjer var um  að ræða heldur á- 
hæ ttu litlar tryggingar og því gott tækifæri til að auka hag fjelagsins með tryggingum  
þessum. Eftir að Brunabótafjelagið hafði fengið endurtryggingarfjeiag s itt til þess að 
sam tryggja með sjer áhæ ttu r þessar, voru gefin ú t bráðabirgðalög 5. okt. 1918, sem 
heimiluðu, að vátryggingar lausafjár, sem  landstjórnin kynni að sem ja sjerstaklega 
um  við fjelagið, m æ tti nem a m eiru en 6000 kr. og það gæti orðið tryg t fyrir fullri 
upphæð. Sex þúsund króna takm ðrkin v irtust undir slikum kringum stæðum  vera alt of lág.

Siðar í frumvarpi þessu er stungið upp á því, af fram angreindum  ástæðum , 
að sú takm örkun falli burtu , hvað lausafje snerti, að jjelagið tryggi að eins 5/« hluta 
verðs og hjer er stungið upp á því í sam ræ m i við greind bráðabirgðalög, að vátrygg- 
ingarupphæð lausafjár sje ekki takm örkuð við 6000 kr. heldur við upphæð, sem stjórn- 
arráðið ákveður að fengnum tillögum fjelagsins, eftir því sem við þykir eiga þegar til 
kemur.

A t h u g a s e m d i r  v i ð  l a g a f r u m v a r p  þ e t t a .



Um 2. gr. ;
B reytingarnar á grein þessari miða að því, sum part að koma henni i sam - 

ræmi við iögin frá 1917, sem heim ila brunabótasjóði sveitafjelaga að tryggja •/« hluta 
tjóns i stað */* áður, og er sum part í sam ræ m i við það, sem  sagt hefir verið i at- 
hugasem dum  við 1. gr. um lausafjártryggingar.

Um 3. gr. i
í lögunum frá 1915 er gert ráð fyrir, að stofnaður sje sjerstakur tryggingar- 

sjóður fyrir hús landssjóðs að undanteknum  byggingum í Reykjavík. Þegar fjelagið tók 
til starfa, kom það í ijós, að tæplega hefði verið fotsvaranlegt, að láta  þetta  koma til 
framkvæmda, vegna þess, hve áhæ ttu rnar voru fáar og hver fyrir sig mikil i sam an- 
burði við iðgjaldatekjur þær, sem sjóður þessi gæti væ nst að hafa. Fram kvæm d þessa 
hluta laganna var því frestað, að svo stöddu. Enda kom það í ijós þá r je tt á eftir, að 
þetta var heppilegt. íbúðarhúsið á Hvanneyri, sem hefði á t t  að vera komið í trygg- 
ingu í þessum sjóði, brann þá til kaldra kola og hefði þurft mörg ár til að vinna upp 
það tjón eitt ú t af fyrir sig með iðgjöldum, ef sjóður þessí hefði verið kominn til 
framkvæmda. Enn eru fyrir hendi sömu ástæðurnar.* Er því stungið upp á því siðar 
í frumvarpi þessu, að 26. gr. laganna frá 1915 falli burtu, og er breytingin á 3. gr. 
laganna i sam ræm i við það. Þar sem ástæ ða sú til þess að undanþiggja húseignir 
landssjóðs, að þær á tti að tryggja í sérstökum  sjóði, fellur burt, ef fallist er á, að af- 
nema það ákvæði laganna, þarf að breyta þessari grein, svo sem hjer er gjört.

Um  4. gr.
R jett þykir, að þ a u ' ákvæði sjeu ekki látin ná eingöngu til endurtrygginga 

heldur einnig til sam trygginga (Coassurance). Að öðru leyti er breytingin í sam ræm i 
við breyting á 2. m álsgrein 1. gr.

Um 5. gr.
Þessi breyting er sum part til að kom a á sam ræ m i við hin breyttu  ákvæði 

um lausafjártryggingar, sem hjer er stungið upp á, og sum p ait til að koma greininni í 
sam ræm i við lögin 1917.

Um 6. gr.
Breyting vegna sam ræ m is við lögin 1917.

Um 7. gr.
Fjelagið tekur gjald fyrir útgáfu skírteina. Dómstólarnir hafa litið svo á, sem 

ekki sje lögtaksrjettur fyrir þeim sjerstöku gjöldum og þykir því rje tt að heimila 
einnig lögtak fyrir þeim.

Um 8. gr.
Hinn sameiginlegi brunabótasjóður er þegar stofnaður, og þykir þvi rje tt að 

breyta greininni þannig.

Um 9. gi.
Vísast til athugasem danna við 3. gr.


