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Varðar: Umsögn um frumvarp til laga um fasteignakaup, mál nr. 253.

Matsmannafélag íslands tekur undir nauðsyn þess að sett sé heildstæð löggjöf um 
kaup og sölu fasteigna og mun ekki skorast undan að veita alla þá ráðgjöf sem óskað 
verður i tengslum við frumvarpið og/eða reglugerðarsmíð.
Athugasemdir Matsmannafélags íslands varða fyrst og fremst V III. kafla 
frumvarpsins um ástandsskýrslur og fl., en félagið leggst eindregið gegn þvi að þau 
ákvæði kaflans verði að lögum í óbreyttri mynd, en til þess liggja ástæður, sem 
stuttlega verða raktar í umsögninni.

Um 21. grein. í greininni er ekki gerður greinarmunur á nýjum og gömlum húsum. 
Tölur um stærðir gamalla húsa geta verið á reiki, en svo á ekki að vera um ný hús og 
því er spuming hvort ekki ættti, að því er nýbyggingar ræðir, að mæla fyrir um 
eftirfarandi reglu: “Ef flatarmál húseignar er annað en opinber skráning gefur upp, 
skal leiðrétta kaupverð hlutfallslega miðað við stærðarbreytingar við endurútreikning í 
samræmi við ÍST-51.

Um 24. grein. Sérstök sjónarmið geta verið uppi við sölu á nýjum íbúðum og öðrum 
eignum, sem seldar eru á mismunandi byggingarstigi og þvi er lagt til að ákvæði 24. 
greinar gildi ekki um sölu á nýjum eignum og að í þeim tilvikum skuli gilda sérstök 
byggingarlýsing, sem skuli fylgja kaupsamningi.

Um vm, kafla frumvarpsins.
Almennt um hæfi matsmanna.

Til að uppfylla kröfur þær, sem gerðar eru til skoðunarmanna fasteigna, er ljóst að 
skoðunarmaður þarf að búa yflr mjög víðtækri þekkingu á gerð og uppbyggingu 
mannvirkja. Hann þarf að vera reyndur hönnuður á öllum sviðum byggingarmála, en 
hann þarf að geta skorið úr um hvort einhveijir hönnunargallar leynist í byggingunni.
Lög og reglugerðir gera ráð fyrir að hönnun hinna ýmsu þátta bygginga sé á sviði 
sérfræðinga, hver á sínu sviði. Hér er því ljóst að til samstarfs margra þarf að koma, 
ef eitthvað á að vera marka umsögn um það, hvort hönnunargallar séu á eign.
Sama er uppi að því er varðar annað í væntanlegri umsögn skoðunarmanna fasteigna, 
þar þurfa margir aðilar til að koma.
Enginn einstaklingur býr yfir svo viðtækri þékkingu að geta svarað öllum þeim 
atriðum sem tiltekin eru í 62. grein frumvarpsins og því þarf til að koma fyrirtæki, 
sem hefði á að skipa starfsmönnum á hinum ýmsu sviðum byggingarmála.
Einstaklingur, sem gerði mat skv. 62. grein frumvarpsins, þyrfti að leita til 
sérfræðinga á öðrum sviðum.
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Frumvarpið gerir ráð fyrir að einn aðili geri skoðunarskýrslu og beri ábyrgð á 
skýrslunni. I því sambandi vakna spumingar um ábyrgð annarra, sem að gerð 
skýrslunnar komu.

Að þessum atriðum þarf að huga og breyta í það horf að fyrirtæki geti borið ábyrgð, 
svo sem gert var að því er varðar ábyrgð hönnuða skv. skipulags og byggingarlögum

nr. 73/1997, sbr. 12. grein laga nr. 170/2000.

Almennt um VIII. Kafla.
Kaflinn um ástandskýrslur er nýmæli og virðist tekin upp að danskri fyrirmynd og í 
greinargerð frumvarpsins segir að umsagnaraðilar hafið verið einhuga um að káflinn 
ætti heima í lögum um fasteignasölu. í greinargerðinni er gerð grein fyrir ástæðum 
þess að þessi valkostur um ástandsskýrlur er í frumvarpinu, en rökin eru ekki ítarleg 
að mati félagsins og engin sannfærandi rök færð fram fyrir nauðsyn þessarra nýmæla.

Órökstutt er með öllu að líklegt sé að gerð ástandsskýrslu hækki verð fasteignar, svo 
sem haldið er fram í greinargerð með 66. grein frumvarpsins. Almennar 
efnahagshorfur og aðstæður á vinnumarkaði ráða verði fasteigna og óliklegt að gerð 
ástandsskýrslu hækki verð fasteignar. Væri fróðlegt, i þessu sambandi, að aflað yrði 
upplýsinga frá Danmörku, hvort svo hafi orðið raunin.

Kaupandi á að gildandi lögum greiða leið að seljanda vegna galla og það sem breytist, 
ef frumvarpið verður að lögum i óbreyttri mynd, er að kaupandi getur krafið höfund 
ástandsskýrslu um suma galla, en seljanda um aðra, þ.e. hina leyndu galla, sem ekki 
koma fram við ástandsskoðun. Þau tilvik geta verið mörg. Astandsskýrsla gæfi í 
þeim tilvikum falskar væntingar seljanda og kaupanda.
Það er í mörgum tilvikum erfitt eða ógjömingur að finna með skoðun leynda galla á 
fasteign, svo sem ýmis lekavandamál eða galla í smíði þaks.

Kostnaðarhlið málsins er algerlega vanreifuð, en nauðsynlegt er að það liggi fyrir, 
áður en frumvarpið verður að lögum, hver kostnaður seljanda verður af gerð 
ástandsskýrslu. E f kostnaður við gerð ástandsskýrslu verður mikill, er ekki líklegt að 
seljendur leggi í þann kostnað. Ljóst er að kostnaður við gerð ástandsskýrslu verður 
verulegur og getur hlaupið á tugum þúsunda, ef ekki hundruðum þúsunda í sumum 
tilvikum.

Ekki kemur fram í frumvarpinu hvert yrði líkíegt iðgjald fyrir starfsábyrgðártryggingu 
skoðunarmanns og ekki kemur heldur fram hvort vátryggingarfélögin muni selja 
slíkar vátryggingar. Náuðsynlegt er það liggi fyrir, áður en frumvarpið verður að 
lögum.
Iðgjald vegna eigendaskiptatryggingar í Dánmörku er hátt og bendir það til þess að 
hér sé um að ræða verulega áhættu fyrir vátryggingafélögin og reyndar augljóst með 
hliðsjón af því að ábyrgð höfundar ástandsskýrsfu er hlutlæg 
Ef þess verður óskað, getur Matsmannafélagið staðið fyrir könnun á því meðal 
félagsmanna hvað gerð ástandsskýrslu, í samræmi við ákvæði frumvarpsins, muni 
kosta.

Líklegt er að ástandskýrslur verði tilefhi máláfería og er það andstætt þeirri stefnu 
frumvarpsins að fækka málaferlum.
Má í þessu sambandi benda á að afar líkíegt er að á það reyni fyrir dómi hvort tiltekin 
galli hafi átt heima i ástandsskýrslu og sé á ábyrgð höfundar ástandsskýrslu, en í



greinargerð með 62. grein frumvarpsins segir gagngert: “Aldrei verður þó hægt að 
leggja svo ríkar skyldur á skoðunarmann þann er semur ástandsskýrslu að hann eigi að 
uppgötva alla hugsanlega galla á eigninni ”
Vátryggingafélögin munu, ef að líkum lætur, örugglega láta reyna á þetta ákvæði og 
að gengnum hugsanlegum sýknudómi i Hæstarétti, stæði kaupandi i sömu spOrum og i 
upphafi máls til heimtu bóta fyrir hinn meinta galla. Engin skaði virðist vera því 
samfara að fella VIII. kafla brott úr frumvarpinu. Málaferli vegna fasteignakaupa eru 
nokkuð tíð og vandséð að bót sé að taka upp nýmæli, sem ein og sér geta orðið tileíni 
málaferla. Málaferlin, sem urðu i Danmörku um ástandskýrslur verka ekki hvetjandi i 
þessu sambandi.

Verði sú raunin að halda í VIII. kafla frumvarpsins, leggur félagið til að gerðar verði 
viðeigandi breytingar á ákvæðum kaflans.

Um 62. grein.
Lagt er til að ástandsskýrslu þurfi ekki, i sumum tilvikum, að gera um nýbyggjngar.
Á efkir 1. mgr kæmi þá: “ Þegar um nýbyggingar er að ræða nægir að leggja fram 
byggingarlýsingu af viðkomandi fasteign og að söluaðili vinni samkvæmt 
viðurkenndu gæðakerfi. I ástandsskýrslu eldri bygginga og þeirra bygginga, sem 
önnur málsgrein tekur ekki til, skulu m.a. eftirfarandi atriði koma fram:”
Svo sem áður er drepið á geta verið uppi sérstök sjónarmið við sölu á nýjum eignum 
og minna má á að byggingarstjórar og hönnuðir bera að lögum ábyrgð á ákveðnum 
þáttum vegna smíði nýrra ibúða og ætti þVí að vera óþarfi að gera ráð fyrir að 
ástandsskýrslur verði gerðar um nýjar eignir.

a. Óljóst er hvað felist í lýsingu á byggingartíma. Á hér t.d. að lýsa veðurfari og 
hitastigi á byggingartíma. Verulegu máli getur skipt hvort steypt hafi venð í 
frosti, hvaða tími hafi liðið frá því að plötur voru steyptar þar til gólfefni voru 
lögð. Margt fleirra mætti tína til. Afar erfitt er að nálgast þessar upplýsingar, 
ef ekki ógjömingur. Ef eingöngu er við það miðáð að upplýsa um 
byggingartíma og byggingarefni er ekki um viðurhlutamikla athugun að ræða, 
en greinargerð fyrir endurbótum yrði afár erfið í framkvæmd.

b. Þarf skoðunamaður að mæla sjálfstætt stærð eða nægir tilvísun í opinberar 
upplýsingar, þar sem liggur fyrir að allar tölur stemma. Þetta þyrfli að koma 
skýrt fram í reglugerð.

c. Ekki eru gerðár athugasemdir við þénnan lið.
d. Afar erfitt er að afla upplýsinga um þessi atriði. E f seljandi er með 

ábyrgðaryfirlýsingar um tiltekin atriði ætti ekki að Vera vandkvæði að kanna 
það, en það sem hefur verið endumýjað í tíð fyrri eigenda er erfiðara 
viðfangs.Lagt er til áð þessi liðúr falli brott, en könnun á 
“ábyrgðaryfirlýsingum” seljanda mætti koma fyrir undir lið e.

e. Ekki er raunhæft að skoðunmenn eigi tæki tií að mynda skólplagnir, en 
sérhæfðir aðilar sjá um myndatökur skolplagna. Pípulagningamenn mæla 
þrýsting í lögnum og rafvirkja taká út raflágnir og mæla t.d. útlejðslu.

f. Ógjömingur er að segja til um raka eða leka í húsum í sumum tilvikum. Leki 
getur verið árstíðabundinn eða bundinn við ákveðið tiðarfar og oft auðvelt að 
leyna slíkum leka. Ef staðreyna á  hvort þerrilögn sá til staðar í raun og veru 
þarf að grafa og er það óraunhæft. í  reglugerð þyrfti að koma skýrt fram 
hvaða skyldur hvíli á skoðunarmannií þessu sambandiT en þær mega ekki vera



óraunhæfar. í sambandi við skolplagnir ætti það að vera samningsatriði milli
kaupanda og seljanda, hvemig staðið skuli að skoðun lagna og kostnaði við þá 
skoðun. Lagt er til að út falli “eða hvort liklegt sé.”

g. Lagt er til að út falli: “hvort hönnunargallar séu”

Um 63. grein. Lagt er til að fyrirtæki, sem innan sinna vébanda, hafa alla þá 
þekkingu sem til þarf, geti fengið leyfi til gera ástandsskýrslu án sérstaks 
námskeiðs.

Um 65. grein.
Lagt er til að greinin byrji svo: “Nú reynist fasteign ekki í samræmi við 
ástandsskýrslu og getur kaupandi. . .”
Lagt er og til að bótaábyrgð verði hagað í samræmi við almennar reglur um 
ábyrgð annarra fagaðila í byggingariðnaði, þ.e. að ábyrgðin verði ekki hlutlæg. 
Lagt er og til að ábyrgð höfunda ástandsskýrslu verði takmörkuð við 
vátryggingarijárhæð þá, sem tiltekin verður i reglugerð eða lögum.
Eindregið er og lagt til að vátryggingafjárhæðir verði i samræmi við 
vátryggingarijárhæðir i starfsábyrgðartryggingu hönnuða og byggingarstjóra

Matsmannafélag íslands er reiðubúið að svara frekar til um málið og veita aðstoð 
yrði þess óskað.

Virðingarfyllst, f. h. stjómar 
Matsmannafélags Islands

Hilmar Pálsson, varaformaður
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