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Efni: Frumvarp til laga um fasteignakaup, 253. mál.

Samtökum iðnaðarins hefur borist til umsagnar frumvarp til laga um fasteignakaup.

Samtök iðnaðarins fagna þvi að ráðuneytið hafi farið í vinnu við að útbúa frumvarp til 
laga um fasteignakaup enda hefur bráðvantað skýrar lagareglur á þessu sviði.

I frumvarpinu eru mörg nýmæli en einnig reglur sem hafa haft gildi við fasteignakaup 
á Islandi án þess þó að vera lagareglur.

SI gera eftirfarandi athugasemdir við frumvarpið:
Ekki er ljóst af lestri frumvarpsins hvort að reglur um ástandsskýrslur eiga bæði við 
um nýbyggingar og eldra húsnæði eða eingöngu um eldra húsnæði. Það verður að 
teljast óeðlilegt að gera þurfi ástandsskýrslur um nýtt húsnæði enda á 
byggingarfulltrúi að hafa haft eftirlit með verkinu.
Þetta atriði verður að skýra betur.

Varðandi ástandsskýrslur er einnig rétt að taka fram að eðlilegt er að kaupandi greiði 
fyrir slika skýrslu og láti framkvæma ástandsskoðun ef hann telur ástæðu til. 
Kaupandi fær kröfurétt á skoðunarmanninn og því eðlilegt að hann kaupi sér þessa 
þjónustu af aðila sem hann treystir. Ef seljandi vill láta framkvæma ástandsmat getur 
hann gert það að sjálfsögðu á sinn kostnað.

Almennt vilja SI gera athugasemdir við að ráðherra hefur rúmar heimildir til að setja 
reglugerðir um ýmis atriði. Ekki koma fram neinar skýrar reglur i frumvarpinu um 
innihald slíkra reglugerða og telja SI því ekki unnt að koma að athugasemdum að svo 
stöddu um reglugerðimar. Til að nefna eitt dæmi má taka ákvæðin um skoðunarmenn.

SI áskilja sér hins vegar rétt til þess á síðari stigum að koma að frekari athugsemdum 
varðandi þessi atriði.

Virðingarfyllst, 
Samtök iðnaðarins _

Ólarur Helgi'Amason.
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