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Ráðgjafamefiid um opinberar eftirlitsreglur hefur haft til umfjöllunar frumvarp 
til laga um fasteignakaup. Vill nefndin koma á framfæri við allsheijamefhd Alþingis 
nokkrum athugasemdum vegna fiumvarpsins.

Ráðgjafamefiid um opinberar eftirlitsreglur er skipuð af forsætisráðherra í 
samræmi við ákvæði laga nr. 27/1999 um opinberar eftirlitsreglur og reglugerð nr. 
812/1999 um eftirlitsreglur hins opinbera. Nefiidin skal vera til ráðgjafar um eftirlit á 
vegum hins opinbera. Starf nefiidarinnar skal miða að því að eftirlit á vegum hins 
opinbera sé jafnan eins hagkvæmt og kostur er fyrir þau fyrirtæki og einstaklinga sem 
eftirlitið beinist að og fyrir hið opinbera. Þá skal nefhdin gæta þess að opinberar 
eftirlitsreglur séu í samræmi við ákvæði 3. gr. laga nr. 27/1999.

Ákvæði 3. gr. laga nr. 27/1999 kveða á um að þegar eftirlitsreglur eru samdar 
eða stofiiað er til opinbers eftirlits skuli viðkomandi stjómvald meta þörf fyrir eftirlit, 
gildi þess og kostnað þjóðfélagsins af því. Slíkt mat getur m.a. falist i áhættumati, 
mati á alþjóðlegum skuldbindingum um eftirlit, mati á kostnaði opinberra aðila, 
fyrirtækja og einstaklinga af eftirlitinu, mati á hvort ná megi sama árangri með 
hagkvæmari aðferðum eða mati á þjóðhagslegu gildi eftirlits. í reglugerð nr. 812/1999 
er að finna ítarlegri ákvæði um aðferðir og viðmið við framkvæmd mats af þessu tagi.

Ráðgjafamefiid um opinberar eftirlitsreglur hefur í störfum sínum lagt áherslu 
á að opinbert eftirlit sé byggt upp í samræmi við þau meginviðhorf sem greinir i 
lögum og reglugerð um opinberar eftirlitsreglur. í því felst meðal annars að eftirliti sé 
hagað með þeim hætti að það sé eins einfalt og kostur er, kostnaði sé stillt i hóf og að 
hann sé almennt borinn af þeim, sem eftirlitið beinist að, sé þess kostur. Jafiiframt 
leggur nefiidin áherslu á að setning reglna og eftirlit með framkvæmd þeirra sé 
almennt ekki á sömu hendi.

í ljósi þessa gerir ráðgjafamefiid um opinberar eftirlitsreglur eftirfarandi 
athugasemdir við frumvarp það sem hér er til umfjöllunar:
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í 63. gr. frumvaipsins er gert ráð íyrir að dómsmálaráðherra veiti leyfi til að 
gera ástandsskýrslur um fasteignir og eru i 62. gr. talin upp atriði um eignir sem m.a. 
skulu koma fram í skýrslunni. í 63. gr. er einnig að finna ramma um hæfisskilyrði 
þeirra sem gera ástandsskýrslur og er þess krafist að sá sem leyfi hefur til að gera 
ástandsskýrslur skuli hafa keypt ábyrgðartryggingu vegna starfa sinna en um önnur 
hæfisskilyrði verði fjallað i reglugerð sem dómsmálaráðherra setur. Hér er t.d. átt við 
hæfisskilyrði um menntun.

Ráðgjafamefiidin vill benda á að gerð ástandsskýrslna er í sjálfu sér nátengt 
öðru eftirliti með byggingum svo sem eftirliti sveitarfélaga samkvæmt skipulags- og 
byggingarlögum, Fasteignamats ríkisins hvað varðar framkvæmd brunabótamats og 
fasteignamats, Löggildingarstofu hvað varðar rafinagnsöryggi, sveitarstjóma og 
Brunamálastofnunar hvað varðar brunaöryggi, ásamt skráningu viðkomandi 
stjómvalda á fasteignum samkvæmt lögum um skráningu og mat fasteigna, 
fjöleignahúsalögum, skipulags- og byggingarlögum og þinglýsingarlögum. Jafhframt 
er mikilvægt að varðveisla ástandsskýrslna tengist Landskrá fasteigna sem er ein skrá 
til notkunar fyrir öll þau stjómvöld sem þurfa að skrá atriði um fasteignir sem undir 
þau falla.

Nefiidin leggur til að leitast verði við að samþætta gerð ástandsskýrslna við þá 
skráningu, skoðun og eftirlit sem fyrir er innan málaflokksins. Mikilvægt er að ekki 
verði til margfalt eftirlit eða mat opinberra aðila á fasteignum enda slíkt augljóslega 
óhagkvæmt fyrir alla þá sem hagsmuni hafa að gæta. Við endurskoðun laga og reglna 
þarf að gæta að því að samræmis verði gætt á þessu sviði. Mætti gera það með þeim 
hætti að með frumvarpi þessu verði stigið skref í þá átt að krefjast faggildingar þeirra 
sem annast starfsemi af þessu tagi. Með því móti skapast grundvöllur fyrir því að 
faggiltar skoðunarstofur geti annast skoðanir fasteigna i margþættum tilgangi en 
faggiltar skoðunarstofur annast í dag skoðanir á fasteignum hvað varðar 
rafinagnsöryggi. Ef gerð ástandsskýrslna er falin faggiltum skoðunarstofum er því 
þegar um tiltekna hagkvæmni að ræða. Ráðgjafamefndin telur að skoða ætti þann 
möguleika að gildistöku ákvæðis um ástandsskoðun verði frestað þar til það liggi fyrir 
hvort samþætta megi eftirlit með fasteignum eins og rakið er hér að framan.

Þá telur nefiidin nauðsynlegt að fram fari mat á eftirlitsreglum frumvarpsins í 
samræmi við ákvæði laga nr. 27/1999, sbr. reglugerð nr. 812/1999. Vill nefiidin 
sérstaklega nefiia að meta þarf ábata og kostnað einstaklinga, fyrirtækja og hins 
opinbera af ástandsskoðun fasteigna eins og frumvarpið gerir ráð fyrir. Má í því 
sambandi benda á að í athugasemdum með 66. gr. frumvarpsins kemur fram að ætla 
megi að ástandsskoðun muni leiða til hækkunar fasteignaverðs. Hvergi er sú 
staðhæfing rökstudd, þess freistað að leggja mat á hvort það sé til hagsbóta 
fasteignakaupendum eða lagt þjóðhagslegt mat á áhrif þess.


