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Umsögn Féiags fasteignasala vegna frumvarps til laga um breytingu á 
þinglýsingarlögum -  68 mái

Félag fasteignasala telur jákvæ tt að opna á að rafrænar þinglýsingar við 
fasteignaviðskipti og þaó geti flýtt afgreiðslu mála verulega án þess að 
öryggi sé á nokkum  hátt brugðið. M iklar tafir í þinglýsingu hafa leitt til 
ým iss konar vandam ála í framkvæmd s.l. misseri sem breytingin mun 
vonandi leysa úr.

Félag fasteignasala telur brýnt að huga vel að því að fasteignakerfi sem 
fasteignasalar nota við m illigöngu fasteignaviðskipta og geym a alla 
skjalagerð fasteignasala auk allra annarra gagna er viðskiptin gera kröfú um 
uppfylli þær kröfur er gera veróur þannig að rafrænar þinglýsingar geti orðið 
að veruleika. Jafnfram t er brýnt að tryggt sé að tengingar þessara kerfa við 
önnur kerfi t.d. lánstofnana og sýslum anns virki ömgglega og séu 
fullkom lega tr>'ggar.

I Noregi voru sett lög um rafrænar þinglýsingar en lögin tóku gildi um mitt 
ár 2017. Nú m eira en ári síðar hafa rafrænar þinglýsingar vegna 
fasteignakaupa engan veginn orðið eins og stefnt var að. Einungis örlítill 
hluti fasteignaviðskipta fer fram með rafrænni þinglýsingu en fram hefur 
komið hjá félagi fasteignasala í Noregi að fasteignakerfi sem fasteignasalar 
nota hafi ekki verið tilbúin m eð m.a. tæknilegar útfærslur.



Brýnt er að horfa vel til þessa og er Félag fasteignasala reiðubúið að leggja 
sitt lóð á vogarskálam ar þannig að hægt verði að kom ast hjá þeim mikla 
vanda er Noröm enn hafa átt í að kom a þessu í framkvæmd. Að mörgu er að 
hyggja í gegnum allt ferli fasteignaviðskipta og brýnt fasteignakerfin styðji 
við það.
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