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Reykjavík, 9. maí 2008 
Tilvísun: 08040831/04.00/ÁJ

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu 
skipa

Vísað er til bréfs Samgöngunefndar Alþingis, dags. 29. apríl s.l, þar sem Fasteignamati 
ríkisins er sent til umsagnar frumvarp til laga um breytt fyrirkomulag á skráningu og 
þinglýsingu skipa, 521. mál, samræmdur þinglýsingagagnagrunnur.

Sú tilhögun að þinglýsingar skipa færist yfir í þinglýsingarkerfi sem kennt hefur verið við 
Landskrá fasteigna er í samræmi við ákvörðun dóms- og kirkjumálaráðuneytisins sem var 
kynnt á haustdögum 2005 um bætta virkni þinglýsingarkerfa Landskrár fasteigna í samræmi 
við átaksverkefni ráðuneytisins í upplýsinga- og íjarskiptatækni (AUFT). í mars 2007 voru 
þinglýsingar varðandi bifreiðar fluttar yfir í þinglýsingarkerfið, svo markmiðið er að skjöl 
fyrir allar tegundir eigna (þ.e. fasteignir, skip, bifreiðar og lausafé) sé þinglýst í sama 
þinglýsingarkerfinu og felst í því mikið hagræði fyrir sýslumannsembættin

Samhliða færslu þinglýsinga fyrir skip yfir í þinglýsingarkerfið eru lagðar til þær breytingar á 
skráningu og þinglýsingu skipa sem kynntar eru í lagafrumvarpinu og miða þær fyrst og 
fremst að einföldun verklags við umskráningu og flutning skipa á milli þinglýsingarumdæma 
Athygli er vakin á því að ekki er verið að leggja til að þinglýsingar á skip verði miðlægar á 
einum stað eins og lagt var til í með sambærilegu lagafrumvarpi á 132. löggjafarþingi 
2005-2006 sem ekki varð að lögum, enda fæli það í sér grundvallarbreytingar á 
þinglýsingarlöggjöfinni, heldur verða þinglýsingar allar færðar í sama þinglýsingarkerfið með 
beinlínutengingu við aðalskipaskrá Siglingastofnunar. Nú verða allar skráningarupplýsingar 
um skip þannig sóttar og aðgengilegar í gegnum þinglýsingargrunninn og segja má að svo 
bætist þinglýstar upplýsingar við þá skráningu, en í raun er um að ræða sama fyrirkomulag og 
viðhaft var við samtengingu þinglýsingarkerfis um fasteignir við fasteignaskrá Fasteignamats 
ríkisins sem nú er orðin þekkt sem Landskrá fasteigna.

Meginbreytingin með lagafrumvarpinu er sú að í stað þess að öll gögn og skjöl um skip séu 
tekin saman og send með bréfpósti á milli sýslumannsembætta þegar skip er flutt á milli 
skráningarumdæma, þá verða viðkomandi skjöl eftir á því sýslumannsembætti þar sem skjölin 
eru geymd í dag en verða skönnuð inn í þinglýsingargrunninn. Þar verða þau aðgengileg fyrir 
það sýslumannsembætti sem skip flyst til. Fyrra verklag sem fólst í því að að senda skjöl með 
pósti á milli embætta gat skapað hættu á að skjöl misleggðust eða týndust, auk þess sem það 
tók mun lengri tíma og gat þá liðið nokkur tími á milli þess sem skip var flutt á milli 
umdæma þar til að þinglýst skjöl varðandi það kæmust á leiðarenda.

Með þeim breytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu er einnig mögulegt að leggja af
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sendingu tilkynninga á pappír á milli Siglingastofnunar og sýslumanna því breytingar á 
skráningu skipa verða sjáanlegar í þinglýsmgargrunninum um leið og breytingamar verða. 
Einnig mun verða möguleiki fyrir Siglingastofnun að fá t.d. afrit þinglýstra kaupsamninga og 
afsala á rafrænu formi um leið og þeim hefur verið þinglýst og mun þá Siglingastofnun geta 
uppfært sína eigin eigendaskráningu strax að lokinni þinglýsingu skjals. Það þýðir að þá mun 
ekki lengur þurfa að senda ljósrit viðkomandi eignarheimildaskjals ásamt beiðni um 
skráningu á viðkomandi eyðublaði eins og fram kemur í 12. gr. siglingalaga nr. 115/1985. 
Ekki hefur þó verið hróflað við þeirri lagagrein, enda mál líta svo á að í stað tilkynningar á 
pappírsformi verði einungis um að ræða tilkynningu á rafrænu formi.

í bráðabirgðaákvæði laganna eru lögð til ákveðin tímamörk fyrir sýslumenn til að hafa lokið 
innfærslum þinglýstra skjala úr skipabókum embættanna. Þar sem 10 sýslumannsembætti 
voru þegar með þinglýsingar í eldra tölvukerfi verður ekki þörf á að fara í þessa vinnu á þeim 
embættum, en þeim gögnum var varpað á milli þinglýsingarkerfana Það verða því aðeins 15 
sýslumannsembætti af 25 embættum sem þurfa að fara í þessa innfærsluvinnu en talið er að 
um sé að ræða um 2000 andlög (skip) sem þannig háttar um. Líta verður svo á að það eigi að 
vera vel mögulegt að ljúka þessari skráningarvinnu fyrir 1. september eins og lagt er til í 
frumvarpinu. Talið er nauðsynlegt að innfærslur úr þinglýsingarbókum í þinglýsingarkerfið 
gerist tiltölulega hratt þannig að tíminn sem sýslumenn þurfi að vinna í tveimur mismunandi 
kerfum verði sem stystur til að lágmarka áhættu á misskráningu. Þekking á verkferlum og 
vinnulagi er þegar til staðar á sýslumannsembættunum enda er um að ræða sambærilega 
vinnu og viðhöfð er við innfærslur þinglýsingabóka um fasteignir. Þinglýsingarkerfið er rekið 
af Fasteignamati ríkisins sem starfrækir m.a. þjónustuborð þar sem lögfræðingar veita 
leiðbeiningar um þinglýsingarkerfið og aðstoða notendur.

Fasteignamat ríkisins tók að sér að greiða stofnkostnað vegna forritunar og aðlögunar á 
hugbúnaði vegna samtengingar gagnagrunnanna enda heldur það og rekur þinglýsingarkerfið. 
Stofnunin vill þó vekja athygli á því að verði þörf á frekari forritun, t.d. vegna sendingar 
gagna til Siglingastofnunar þá hefur Fasteignamat ríkisins hvorki gert ráð fyrir þeim 
forritunarkostnaði sem því fylgir í fjárhagsáætlun sinni né hefur til þess fjárheimildir.

Að lokum er tekið fram að Fasteignamat ríkisins telur efni lagafrumvarpsins mjög til 
réttarbóta og hagræðis og styður framgang þess.

F.h. Fasteignamats ríkisins
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