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Athugasemdir Félags fasteignasala við 
frumvarp til laga um fasteignakaup.

Vísað er til bréfs dags. 27. nóvember 2001, þar sem Félagi fasteignasala voru send 
nefiid drög til umsagnar og jafiiframt óskað eftir að félagið skilaði athugasemdum eigi 
síðar en 18. desember 2001.

Erindinu var beint til laganefndar félagsins, sem hélt tvo fundi vegna þessa. 
Laganefnd hefur við undirbúning frumvarpsins fundað í tvígang en auk þess var 
boðað til almenns félagsfundar þar sem Viðar Már Matthíasson frumvarpshöfundur 
hélt gagnlega framsögu og skýrði helstu nýmæli sem stefnt er að með 
lagasetningunni.

Það er almenn afstaða Félags fasteignasala, að vanda þurfi mjög greinargerðarvinnu, 
þar sem lög þessi koma til með að varða alla þá sem koma til með að eiga viðskipti 
með fasteignir. Þetta er sérlega mikilsvert, þar sem almennt séð er um að ræða 
mikilsverðustu fjármálageminga sem almenningur tekst á hendur. Þetta á sérstaklega 
við varðandi fyllingu matsbundinna ákvæða, eins og t.d. að útskýra hvað telst 
“hæfilegt eða óverulegt” í þeim atriðum sem um ræðir.

Efnislegar athugasemdir:

Laganefnd FF lagði til á fyrri stigum að tekið yrði upp sérstakt ákvæði er tæki af öll 
tvímæli um það hve langann tíma forkaupsréttarhafi hefði til að taka afstöðu til 
forkaupsréttarins. Ákvæði um þetta hafa nú ratað inn í 9. gr. frumvarpsins og fagnar 
nefndin því.

11. gr. Lagt er tii að nauðsynlegt sé að geta um afhendingu (þ.e. um 
afhendingartíma) eignar í kaupsamningum. Mjög alvarleg vandamál hafa oft 
komið upp þar sem gengið er frá samningum án þess að berlega sé getið um 
afhendingartíma (t.d. bara sagt “samkomulag”) og aðilar hafa mismunandi hugmyndir 
þegar á hólminn er komið. Auk þess byggir frumvarpið á þeirri stefnu að seljandi geti 
látið hjá líða að afhenda eign ef kaupandi hefur ekki efiit samninginn að fullu fyrir sitt 
leyti, sbr. ákvæði í 53. gr. frumvarpsins. Hægt er að sjá fyrir sér stórkostleg vandamál 
sem oft tengjast miklum fjárhagslegum hagsmunum aðila, ef hugmyndir þeirra um 
afhendingu fasteignar fara ekki saman þegar á hólminn er komið.

2. mgr. 11. gr. Lagt er til að orðinu “þegar” í upphafi 2. mgr. verði breytt í “um 
leið og”. Rétt þykir að kveða skýrlega á um að kaupandi eigi rétt á afsali um leið og 
hann greiðir lokagreiðslu, sem þar með lýkur samningsefndum hans. Sjá einnig 
athugasemd varðandi 50. gr. v. þessa. Laganefiid lýsir furðu sinni á að 
frumvarpshöfundur hafi ekki tekið tillit til ábendinga varðandi þetta atriði, þar sem



um grundvallaratriði er að ræða og mjög praktískt þegar t.d. stífni er hlaupin í málin 
(hvor á að aðhafast fyrst???). Hvorki er hægt að ætlast til að seljandi gefi út afsal án 
þess að fá um leið lokagreiðslu afhenta og með sama hætti er ekki hægt að ætlast til 
að kaupandi inni af hendi lokagreiðslu nema að fá um leið afsal afhent.

13. gr. Hér er spuming hvort ekki væri rétt að kveða skýrar á um þau atriði sem um 
ræðir, á þetta t.d. bæði við um húsgjöld og framkvæmdagjöld. Hvað með viðhald og 
tryggingar? Ef ákvæðið verður óbreytt fer það gegn þeirri almennu viðskiptavenju að 
kaupandi greiði safngreiðslur í framkvæmdasjóð frá samþykkisdegi kauptilboðs, 
burtséð frá afhendingu. Með sama hætti ætti þá væntanlega seljandi að bera kostnað 
af viðhaldi fasteignar fram til afhendingar, sem einnig er í ósamræmi við núverandi 
reglur. Laganefnd telur nauðsynlegt að i síðustu línu 1. málsgreinar í greinargerð 
verði orðið “afborganir” tekið út, þar sem það hlýtur að vera þar fyrir mistök, nema að 
stefnt sé að grundvallarbreytingu varðandi reglur um yfirtöku á áhvílandi veðskuldum 
með frumvarpinu. Ekkert er minnst á slíkt í greinargerð.

21. gr. Spuming hvort ákvæðið eigi einungis að taka til þess ef flatarmál er minna en 
kaupandi gerði ráð fyrir, væri rétt að láta það einnig ná yfir þau atvik er flatarmál er 
stærra. Hægt er að hugsa sér deilur vegna þess, til dæmis vegna hærri kostnaðar 
(viðhald og fasteignaskattar).

29. gr. Lagt er til að skoðun á fasteign verði ófrávíkjanlegt skilyrði. Reynslan 
hefur sýnt að nánast hver einasti maður skoðar fasteign eins vel og hann á nokkum 
kost á áður en kaup gerast. Þetta yrði ekki íþyngjandi ákvæði fyrir kaupanda, þar sem 
hann gæti þá í það minnsta látið umboðsmann sinn sem hann treystir skoða fyrir sig ef 
hann kemst ekki af einhverjum sérstökum ástæðum. Reynslan hefur sýnt að fasteign 
er einfaldlega svo flókið og margbreytilegt fyrirbæri í eðli sínu, að það er vísasta 
leiðin til að búa til eftirfarandi vandamál að selja fólki fasteign óskoðaða. Margir 
fasteignasalar hafa alfarið neitað að annast viðskipti án þess að kaupandi, eða aðili á 
hans vegum skoði eignina.

1. mgr. 50. gr. Af hverju er afhending skilyrði í þessu sambandi? Ofit er samið 
um að eign skuli staðgreiða við kaupsamning, þótt hún sé ekki afhent fyrr en jafnvel 
2-6 mánuðum síðar. Það er einnig óeðlilegt að seljandi þurfí að vera búinn að gefa út 
afsal til að geta innheimt kaupverðið að fullu. Eðlilegast er að lokagreiðsla og útgáfa 
afsals fari fram samhliða (hönd selur hendi). Annars geta komið upp mjög 
óheppilegar aðstæður, þar sem hvati gagnaðilans til að standa við samninginn að sínu 
leyti er fallin niður (þ.e. hann er búinn að fá allt sitt afsalið eða lokagreiðsluna og 
auðgast því ekki fremur á að aðhafast meir). Sjá einnig aths. við 2. mgr. 11. gr.

66. gr. Á kaupandi ekki rétt á að láta gera ástandsskýrslu? Jafnfel þótt ekki sé 
hægt né rétt að skylda seljanda nauðugan til að láta gera slíka skýrslu, þá þykir rétt að 
leggja til að bætt verði við greinina; ... “nema ef kaupandi hefur óskað eftir gerð 
hennar”. Með því yrði kaupanda gefinn kostur á að láta framkvæma ástandsskýrslu 
fyrir sinn reikning ef seljandi vill það ekki.

Með þessu væri í það minnsta opnað með einhverjum hætti fyrir slík tilvik, enda þótt 
ekki sé mælt fyrir um skyldu seljanda til að þola gerð slíkrar skýrslu.



Reykjavík 18. desember 2001 

F.h. laganefiidar Félags fasteignasala,

Bjöm Þorri Viktorsson hdl.


