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Alþingi
Allsherjar- og menntamálanefnd

Reykjavík, 26. október 2018

Efni: Umsögn íbúðalánasjóðs um frumvarp að lögum til breytingar á 
þinglýsingalögum o.fl.

I. Almennt
íbúðalánasjóður vísar til erindis frá nefndarsviði Alþingis, dags. 28. septem ber 2018, þar sem 
óskað var um sagnar sjóðsins um frum varp til breytinga á þinglýsingalögum o.fl., 68. mál á 149. 
löggjafarþingi, þskj. 68.

II. Umsögn íbúðalánasjóðs
íbúðalánasjóður fagnar frumvarpi um innleiðingu á rafrænum þinglýsingum og styður að slíkur 
valkostur sé lögfestur, í fyrstu samhliða þinglýsingu á pappír. Af hálfu sjóðsins er þó bent á tvö 
atriði sem rétt væri að taka afstöðu til við meðferð frum varpsins á Alþingi. Annars vegar er um að 
ræða atriði sem enn frekar gæti stuðlað að markmiðum frum varpsins um aukið hagræði með 
rafrænum þinglýsingum. Hitt atriðið lýtur að því að varðveisla rafrænna skjala sé tryggð, m.a. hjá 
sýslum annsem bæ ttunum .

Sam kvæ m t almennum athugasemdum  með frumvarpinu er markmiðið með rafrænum 
þinglýsingum að auka sjálfvirkni við þinglýsingar, sem hafi vonandi í för með sér hagræði fyrir alla 
sem koma að þinglýsingu og byggja rétt sinn á þinglýsingu. í athugasemdunum  er vísað til 
skýrslunnar „Þinglýsing rafrænna skjala", sem kom út árið 2010. í þeirri skýrslu segir um hagsmuni 
fjármálastofnana að það skipti þær miklu máli að rafrænt ferli þinglýsinga sé a.m.k. jafn öruggt og 
ferlið með pappírsgögnum. Rafrænt ferli geti gefið fjármálastofnunum  möguleika á að bjóða 
viðskiptavinum sínum betri þjónustu, s.s. með hraðvirkari afgreiðslu lána. Af hálfu íbúðalánasjóðs 
er hægt að fallast á að lögfesting frum varpsins geti stuðlað að hraðvirkari afgreiðslu að nokkru 
leyti, en það kemur þó ekki til með að ganga nægilega langt til þess að tryggja viðskiptavinum  
fjármálafyrirtækja hagræði af skjótri afgreiðslu lánamála. í því samhengi er bent á að 
fjármálafyrirtæki koma áfram til með að þurfa að gefa veðskjöl út á pappír og með lögfestingu 
frum varpsins bætist við að þau þurfa einnig að fylla út rafræna færslu til þinglýsinga. 
íbúðalánasjóður bendir því á sömu atriði og koma fram í umsögn Samtaka fjármálafyrirtækja, um 
að æ skilegt sé að fleiri skref verði tekin til þess að mögulegt sé að útgáfa veðskjala geti einnig 
orðið rafræn. Til þess mætti nýta grunn að tækni sem þegar er fyrir hendi og gerir viðskiptavinum



** íbúðalcma
^  sjóður

kleift að undirrita helstu skjöl með rafrænum hætti. í öllum tilvikum þyrfti að tryggja rekjanleika, 
þannig að undirritun færi fram með fullgildum  rafrænum skilríkjum.

Af hálfu íbúðalánasjóðs er bent á nauðsyn þess að tryggja varðveislu rafrænna gagna, sbr. ákvæði 
upplýsingalaga nr. 140/2012 um rétt til aðgangs að gögnum og ákvaeði laga um opinber skjalasöfn 
nr. 77/2014. Ef frum varpið verður lögfest hefur það í för með sér að hætt verður að þinglýsa 
skjölum í heild sinni, heldur aðeins þeim réttindum og skyldum sem færð eru í rafræna færslu ef 
hún uppfyllir skilyrði. Afrit þinglýstra skjala verða heldur ekki geymd hjá þinglýsingarstjóra lengur. 
Markmiðið með lögum um opinber skjalasögn er að tryggja myndun, vörslu og örugga meðferð 
opinberra skjala með réttindi borgaranna, hag stjórnsýslunnar og varðveislu sögu íslensku 
þjóðarinnar að leiðarljósi. Þetta markmið er til þess fallið að tryggja eitt af meginmarkmiðum 
upplýsingalaga, þ.e. upplýsingarétt almennings og aðgang að gögnum, með þeim 
undantekningum  sem tilgreindar eru í lögunum. í lögum um opinber skjalasöfn er kveðið á um 
það hvaða aðilar eru afhendingarskyldir. Ljóst er að sýslum annsem bæ ttin falla þar undir, sbr. 3. 
tölul. 1. mgr. 14. gr. laganna, en þessi skylda á ekki við um alla þá aðila sem til greina kemur að 
geti afgreitt fæ rslur til þinglýsinga rafrænt. Sam kvæ m t 1. mgr. 15. gr. laganna skal afhenda skjöl 
til opinbers skjalasafns þegar þau hafa náð 30 ára aldri. Skjöl og önnur gögn á rafrænu formi að 
jafnaði afhent eigi síðar en þegar þau hafa náð fimm ára aldri. Afhendingarskyldur aðili ber ábyrgð 
á afgreiðslu úr rafrænum gögnum þartil þau hafa náð 30 ára aldri, sbr. lokamálsl. 1. mgr. 15. gr. 
laganna, enda vaknar skylda opinbers skjalasafns til þess að veita almenningi aðgang að skjölum 
ekki fyrr en þegar 30 ár eru liðin frá því að þau urðu til. Að teknu tilliti til fram angreindra atriða 
telur íbúðalánasjóður að tryggja verði að sýslum annsem bættin geti varðveitt rafræn skjöl og 
afgreitt upplýsingar úr þeim, þar til sú skylda færist á hendur opinberra skjalasafna sam kvæm t 
lögum nr. 77/2014, þ.e. eftir 30 ár.

Áréttað er að íbúðalánasjóður telur breytingar sam kvæ m t frum varpinu fela í sér fram fararskref. 
íbúðalánasjóður mælir jafnfram t með því að löggjafinn skoði ítarlega hvort og hvernig 
lagaumgjörð um varðveislu gagna sé hjá þeim löndum sem þegar viðhafa rafræna þinglýsingu.
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