
359. Wefndarálit

«m  frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 22, 3. nóv. 1915, um fasteignamat.

F rá  landbúnaðarnefnd.

Þegar lög voru sett um fasteignamat 1915, m un það einkum  hafa verið 
^ert i því skyni að fá með því grundvöll undir fasteignaskatt. En siðan frjettir 
tóku  að berast af matinu, hefir viða orðið vart við efa um, að það bafi tekist 
eins vel og þurft hefði að vera. Þegar landbúnaðarnefnd fjekk til athugunár frum - 
varp það, sem nefnt er hjer að ofan, vaknaði hjá henni sú hugsun, að rjett m undi 
vera að auka frum varpið með fyrirmælum um skipun fasteignamatsnefndar fyr- 
ir land alt, sem það starf væri ætlað að athuga og samræm a m atið yfirleitt. Land- 
búnaðarnefndin hefir nú athugað fasteignamatsbækur sýslnanna lítils háttar, þæ r 
sem kom nar eru til stjórnarráðsins, og hefir styrkst við það sú skoðun hennar, 
að  skipun yfirmatsnefndar fyrir alt landið sje nauðsynleg.



Við athugun fasteignamatsbókanna kemur það fljótt i ljós, að mjög m is- 
jafnlega hefir verið til þeirra vandað. Þannig eru t. d. svo greinilegar lýsingar á  
húsum  og jörðum  í fasteignamatsbók Dalasýslu, að auðvelt virðist vera að fram - 
kvæma mat eftir þeim, hvar sem vera skal. Á hinn bóginn er það víða, að lýs- 
ingar á jörðum  og húsum  eru mjög ófullkomnar. Það verður heldur ekki sjeð á 
bókunum , hverskonar verðmælikvarða nefndirnar hafa einkum  notað. En fijótsjeð 
er þó, að verðlagið er miklu hærra í sumum  hjeruðum  en öðrum. Minna m unu 
verðhlutföllin hafa raskast innbyrðis í bjeruðunum , en þó töluvert, miðað við 
það, sem áður var. Yfirleitt hafa jarðirnar hækkað í verði, en að því er virðist, 
smærri jarð irnar tiltölulega meira en þær stærri, sem líklega stendur i sambandi 
við það, að gæði stærri jarðanna sje nú m iður notuð hlutfallslega, vegna hinnar sí- 
vaxandi verkafólkseklu í sveitunum. Mat jarðanna virðist einkum hafa verið bygt 
á lýsingum ábúenda og lýsingarnar vera meir m iðaðar við afrakstur, sem af 
jörðunum  hefir fengist í seinni tíð, en það hvað þær geta af sjer gefið. Auk þess 
m unu hafa komið fram í lýsingunum m ism unandi tilhneigingar til að lækka jarð - 
ir, eða hækka, í verði. Til þess að koma í veg fyrir, að þetta hefði mikil áhrif á 
jarðam atið, hefði þurft meiri kunnleika en við er að búast, að 3 menn hafi á 
jörðum  i heilli sýslu; enda einkennilegt og óheppilegt, að því er virðist, að hafa 
2 matsnefndir, undirm atsnefnd og yfirmatsnefnd, fyrir sama svæði. Virðist auð- 
sætt, að kunnleikans vegna, að minsta kosti, hefði verið heppilegra að hafa und- 
irm atsnefndirnar fieiri, t. d. sína í hverjum hreppi, og ætla svo yfirmatsnefndun- 
um að samræm a og lagfæra matsgerðir undirnefnda.

Vonlaust má telja, að yfirmatsnefnd, landsnefnd, geti lagað allar þær m is- 
fellur, sem orðið hafa á fasteignamatinu; en aðalannm arka þess, verðlagsmismun 
hjeraðanna, ætti slík nefnd að geta lagfært töluvert. Líklegt er lika, að hún gæti, 
eftir ítarlega athugun matsins, gefið mikilsverðar leiðbeiningar um fasteignamat 
yfirleitt, svo að betur yrði komist hjá þeim skerjum eftirleiðis, sem þetta m at hef- 
ir  rekist á. Leggur því landbúnaðarnefndin eindregið til, að slik nefnd verði skip- 
uð, og að henni verði veitt vald til að ná í þær frekari upplýsingar frá undir- 
nefndanna hálfu, sem henni kunna að þykja nauðsynlegar.

Til tals kom það í nefndinni, að oflitið m undi lagt i hundrað (á lands- 
visu) eftir lögunum frá 1915, eins og verðlagi nú er háttað. En þar sem vafa- 
sam t er enn, að það atriði fái beina þýðingu, og rjettara virðist að draga gagn- 
gerða endurskoðun á lögunum, þá gerir hún enga tillögu um það efni.

Alþingi, 12. ágúst 1919.

Hjörtur Snorrason, Sigurjón Friðjónsson, Guðm. Ólafsson,
formaður. skrifari og framsögumaður. fundaskrifari.


