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Efni: Umsögn Neytendastofu um frumvarp til laga um skiptileigusamninga fyrir afnot 
af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl.

Vísað er til tölvubréfs nefndarsviðs Alþingis, dags. 17. október 2013, þar sem Neytendastofu 
var gefinn kostur á að koma að umsögn við frumvarp til laga um skiptileigusamninga fyrir 
afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl., 92. mál. Neytendastofa þakkar tækifærið til að 
tjá sig um málið og vill koma að eftirfarandi athugasemdum.

Frumvarpið var áður lagt fram á 141. löggjafarþingi og gerði Neytendastofa athugasemdir við 
það á þeim tíma. Gerðar hafa verið nokkrar breytingar á frumvarpinu frá því það var síðast 
lagt fram og fagnar stofnunin því að tekið hafi verið tillit til athugasemda hennar að einhverju 
leiti. Stofnunin vill þó ítreka þær athugasemdir sem ekki hefur verið tekið tillit til.

2. gr. frumvarpsins:
Neytendastofa bendir á að mikilvægt er að skilgreiningar í frumvarpi til innleiðingar á 
tilskipuninni taki séu eins nákvæmar og unnt er. í tilskipuninni er hugtakið „neytandi“ 
skilgreint og hljóðar sú skilgreining svo:

„neytandi“: einstaklingur sem vinnur að markmiðum sem liggja utan við atvinnugrein, 
fyrirtæki, iðju eða sérgrein hans,

Lagt er til að skilgreiningu verði breytt og hún orðist svo:
„neytandi“: einstaklingur sem gerir samning sem lög þessi ná til og fellur utan við 
atvinnugrein, fyrirtœki, iðju eða sérgrein hans “■

Framangreind tillaga er í meira samræmi við tilskipunina og því heppilegri að mati 
Neytendastofu og veldur minni vafa við túlkun og framkvæmd ákvæða hennar.

5. gr. frumvarpsins:
A. Ný málsgrein.
Neytendastofa leggur til að bætt verði inn nýrri málsgrein sem orðist svo: I reglugerð sem 
ráðherra setur skal kveðið nánar á um framkvæmd upplýsingaskyldu svo og skyldu seljanda 
tilþess að nota þar til gerð stöðluð eyðublöð til upplýsingagjafar samkvæmtþessari grein.

Framangreind breyting er nauðsynleg þar sem skylt er að nota samræmd eyðublöð sem

Borgartún 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101 • postur@ neytendastofa.is • www.neytendastofa.is
1

mailto:postur@neytendastofa.is
http://www.neytendastofa.is


verður að birta með fullnægjandi hætti í reglugerð sem ráðheiTa setur. í Danmörku er þetta 
birt sem fylgiskjal laganna en þar sem ekki er valin sú leið á Islandi er nauðsynlegt að kveða 
skýrt á um þetta atriði í lögunum sjálfum.

B. Núverandi 2. mgr. frumvarps.
I málsgreinina vantar orðið „pappír“ á eftir skriflega. Lagt er til að orðinu verði bætt inn í 
ákvæðið.

7. gr. frumvarpsins:
Neytendastofa leggur til að í titil ákvæðisins verði bætt við og tungumál þannig að það verði 
Form samninga og tungumál.

10. gr. frumvarpsins:

Lagt er til að orðalagi verði breytt og orðunum „fellur niður eða“ bætt inn í ákvæðið þannig 
að það orðist svo:

E f skiptileigusamningur tekur til fasteignar sem er í byggingu skal seljandi leggja fram  
fullnœgjandi tryggingu fyrir fjárhagskröfu sem neytandi getur átt e f  samningur fellur niður 
eða verður ekki efndur vegna þess að fasteignin eða nauðsynleg þjónusta sem neytandi átti 
rétt á verður ekki tilbúin á umsömdum tíma

B. Nýtt ákvæði, sem verði 2. mgr.
Lagt er til að bætt verði við ákvæði sem hljóði svo:

Hafi seljandi ekki lagt fram neina tryggingu samkvæmt þessari grein þá ber neytanda engin 
skylda til greiðslu vegna samningsins eða að setja á annan hátt tryggingar fyrir greiðslu.

Framangreint ákvæði er að danskri fýrirmynd en nauðsynlegt er að það sé alveg skýrt kveðið 
á um það í lögunum hver sé afleiðing þess ef slík trygging sem hér er mælt fýrir um hefur 
ekki verið sett af hálfu seljanda.

11. og 13. gr. frumvarpsins:
Bæta þarf inn orðunum „á pappír“ á undan „eða öðrum varanlegum miðli“ bæði í 11. og 13. 
gr. frumvarpsins, sbr. athugasemdir Neytendastofu við 2. mgr. 5. gr. frumvarpsins.

Virðingarfýllst

A. Viðbót.

Tryggvi Axelsson 
Forstjóri
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