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Hagstofa íslands hefur kynnt sér efni þess frumvarps sem óskað er 
umsagnar um.

Hagstofan vill aðallega gera athugasemd við 16. gr. frumvarpsins. í 2. 
mgr. 16. gr., jarðaskrá, er lagt til að Hagstofunni, sem og ýmsum aðilum 
sem þar eru upp taldir, verði skylt að láta landbúnaðarráðuneytinu í té 
endurgjaldslaust allar upplýsingar sem það óskar eftir við skráningu í 
jarðahluta Landskrár fasteigna. Sama gildi um aðra aðila sem annast 
skráningu i jarðahluta Landskrár fasteigna í umboði ráðuneytisins. í 3. 
mgr. sömu gr. er svo kveðið á um afhendingu og sölu upplýsinga úr 
jarðahluta Landskrár fasteigna gegn gjaldi. I 31. gr. eru hliðstæð ákvæði 
um afhendingu og sölu upplýsinga úr lögbýlaskrá.

Hagstofan vill leyfa sér að andmæla þessum tillögum af tveimur ástæðum. 
Annars vegar fær ekki staðist að krefja Hagstofuna um ótilteknar 
upplýsingar á þennan hátt þar sem það kann að stangast á við þær 
leyndarkvaðir sem Hagstofan verður sífellt að gæta hvað snertir þær 
upplýsingar sem hún safnar til tölfræðilegra nota. Hins vegar er því 
andmælt að Hagstofunni verði gert skylt að afhenda án endurgjalds 
upplýsingar í skrá sem síðan er ætlað að verði söluvara. Það virðist afar 
hæpið að einum opinberum aðila sé skylt að afhenda ókeypis gögn í skrá 
annars opinbers aðila sem ætlað er að hafa tekjur af skránni. Þá er næsta 
víst að afhending upplýsinga, eins og hér er gert ráð fyrir, hafi i för með 
sér kostnað fyrir þann sem afhendir upplýsingamar, i þessu tilviki 
Hagstofuna, og er þá óeðlilegt að hún beri þann kostnað án þess að fá 
hann upp borinn af þeim sem krefst upplýsinganna. Þvi er lagt til að þessu 
ákvæði verði breytt á þann veg að landbúnaðarráðuneytinu verði falið að 
semja við Hagstofuna (og eftir atvikum aðra aðila) um afhendingu 
upplýsinga sem teljast opinberar og áhugi er á að fari í jarðaskrá. í þess 
háttar samningi má taka tillit til kostnaðar við vinnslu og afhendingu
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gagna, hvemig hann skuli borinn og til hugsanlegs hlutar Hagstofunnar í 
tekjum af skránni ellegar ókeypis nýtingar skrárinnar fyrir hagskýrslugerð 
hennar.

Hagstofan álítur að frumvarpið tengist ekki starfsemi hennar að öðru leyti 
en þó má benda á nokkur atriði sem mætti huga að við yfirferð 
nefndarinnar:

30. gr. Hér má benda á að á undanfömum ámm hefur í löggjöf þar sem 
vikið er að réttarstöðu fólks í sambúð, í vaxandi mæli verið talað um 
skráða sambúð í stað óvígðrar og réttindi miðuð við eitt ár i stað tveggja 
áður.

59. gr., 1. mgr. í stað þess að sagt sé að “enda hafi hjónin ekki tekið 
kjörbam” er rétt að nota það orðalag sem nú er algengast í lögum “enda 
eigi hjónin ekki kjörbam”.

59. gr. 2. mgr. Hér er kveðið á um að “slíti óðalseigandi og maki hans 
samvistum (ætti vitaskuld að standa samvistir)” haldi “það hjónanna 
óðalinu” o.s.frv. í sliti samvista felst að hjón flytja í sundur, ekki að þau 
slíti hjónabandi með skilnaði. Tillaga þessarar gr. kemur ekki heim og 
saman við 26. gr. frv. til ábúðarlaga en þar er að finna hliðstæð ákvæði 
þegar um skilnað er að ræða. Lagt er til að ákvæði 59. gr. frv. til jarðalaga 
verði breytt til samræmis við 26. gr. frv. til ábúðarlaga. Þannig verði hafið 
yfir vafa að átt sé við lok hjúskapar en ekki samvistarslit.

F. h. r.


