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Málefni: Frumvarp tiJ laga um fasteignakaup.

Athygli Matsmannafélags íslands (MFI) hefur verið vakið á frumvarpi því til laga um 
fasteignakaup, sem til umræðu er á yfirstandandi löggjafarþingi, þskj. nr. 291.
MFÍ óskar eftir að fá frumvarp þetta til umsagnar með effcirfarandi rökstuðningi.

MFI var stofiiað 1987 og er megintilgangur þess að efla hlutlaust mat fasteigna og 
stuðla að bættri menntun matsmanna.
Félagið hefur veitt umsagnir um Iagafrumvörp á sérsviði sínu og má þar nefna 
frumvarp til húsaleigulaga 1992, lög og reglugerðir um vamir gegn snjóflóðum og 
skriðuföllum, 1995, frumvarp um breytingar á lögum nr. 94/1976 um skráningu 
og mat fasteigna og um reglugerð um leyfí til að gera eignaskiptasamninga 1996.
í MFÍ eru flestir af virkustu matsmönnum landsins og er hjá þeim samansöfnuð 
mikil reynsla á sviði matsstarfa svo sem við tjónamöt eftir náttúruhamfarir; 
eldgos, jarðskjálfta, snjóflóð og skriðuföll. Þá skal einnig drepið á þá 
starfsreynslu, sem margir félagar í MFÍ hafe aflað sér í störfum sem dómkvaddir 
matsmenn hjá hinum ýmsu héraðsdómum landsins. í slíkum málum er mjög oft 
fjallað um galla á fasteignum og eru matsgerðir, unnar samkvæmt dómkvaðningu, 
að stórum hluta ástandsskýrslur í þrengri skilningi.

MFÍ telur að félagið geti veitt góðu máli lið með umsögn um það lagafrumvarp, sem hér 
er vísað til og þá sérstaklega um Vin. kafla frumvarpsins.
Við hörmum það að drög að frumvarpinu skuli ekki hafa verið send félaginu til umsagnar 
á kynningarferli þeirra síðast liðið vor.
Leyfúm við okkur að vænta heiðraðs svars yðar
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MATSMANNAFÉLAG ÍSLANDS

Matsmannafélag íslands var stofnað 1987. Tilgangur félagsins er samkvæmt 
samþykktum þess, að vinna að eflingu hlutlauss mats festeigna og annarra verðmæta, að 
vinna að því að hæfir matsmenn annist matsstörf, að vinna að viðurkenningu stjómvalda 
á löggildingu matsmanna og að stuðla að bættri menntun matsmanna með því að efiia til 
námskeiða og fræðslufiinda í matsfræðum.

Matsmannafélagið hefur haldið fimm námstefnur með erlendum fyrirlesurum þar sem 
fjallað heftir verið um ýmsa og ólíka þætti matsstarfa. Haldnar hafa verið innlendar 
ráðstefnur um matsmál i samvinnu við Fasteignamat rikisins og Endurmenntunarstofiiun 
háskólans. Á vegum félagsins hafa verið haldnir margir fræðslufundir um málefni 
matsmanna og samvinna hefiir verið við Tryggingaskóla Sambands íslenskra 
tryggingafélaga.

Matsmannafélag íslands hefur kappkostað virkt og gott samband við erlend 
matsmannafélög og er meðal annars meðlimur i alþjóðasamtökum matsmanna, 
Intemational Valuation Standards Committee og Evrópusambandi matsmanna, The 
Europian Group of Valeurs of Fixed Assets.

I samvinnu við hagfræðideild Háskóla Islands og Endurmenntunarstofiiun Háskólans 
hefur Matsmannafélagið staðið að námsbraut í matsfræðum, sem spannar fjögur misseri. 
A undanfömum árum hafa útskrifast 40 matstæknar af þessari námsbraut. Stöðugt er 
unnið að menntun og endurmenntun matsmanna.

Innan Matsmannafélagsins eru flestir reyndustu matsmenn landsins. Þeir starfa meðal 
annars á sviði fasteignamats og gjörþekkja þar markaðsmöt, tekjumöt og kostnaðarmöt og 
hafa gott yfirlit yfir festeignamarkaðinn og hreyfingar hans. Þeir starfa einnig á sviði 
tryggingarmála við tjónamöt vegna bruna og náttúruhamfara svo og á vegum 
lánastofiiana við veðmöt og eignaskiptsamninga. Meðlimir félagsins eru einnig margir 
hveijir starfandi sem dómkvaddir matsmenn og meðdómarar við flesta héraðsdóma 
landsins og hafa mikla reynslu í matsstörfúm og ástandslýsingum.

Matsmannafélag íslands vill stuðla að sem bestri samvinnu við opinbera aðila og 
einkaaðila um allt, sem að matsmálum lýtur. Félagið vill bjóða stjómvöldum aðstoð sína, 
til dæmis sem umsagnaraðili um frumvörp til laga og reglugerða á sviði matsmála. 
Reykjavik, 22. nóvember 2001.
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