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Reykjavík, 6. júní 2020

Nefndasvið Alþingis 
b.t. velferðarnefndar 
Austurstræti 8-10 
101 Reykjavík 
nefndasvid@althingi.is

Efni: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús nr. 26/1994, 
með síðari breytingum (hleðslubúnaður fyrir rafbíla).

Hinn 11. desember 2019 lagði félags- og barnamálaráðherra fram á Alþingi frumvarp til laga 
um breytingu á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994, með síðari breytingum (þskj. 682 í 468. 
máli). Málið gekk til velferðarnefndar af fyrstu umræðu lokinni hinn 21. janúar sl. Nefndin óskaði 
umsagna um frumvarpið og umsagnarfresti lauk hinn 14. febrúar sl. Hinn 25. maí sl. samþykkti 
meiri hluti nefndarinnar nefndarálit með breytingartillögu við frumvarpið og gekk það til annarrar 
umræðu sem átti sér stað dagana 28. og 29. maí sl. Að umræðunni lokinni gekk frumvarpið til 
velferðarnefndar að nýju til nánari skoðunar.

Tilefni og nauðsyn frumvarpsins felast fyrst og fremst í því að liðka fyrir rafbílavæðingu með 
því að gera almenningi kleift að koma upp hleðslubúnaði fyrir slíkar bifreiðar við heimili sín. Þá 
er frumvarpið liður í stefnu stjórnvalda um orkuskipti í vegasamgöngum og er það afrakstur 
vinnu nefndar um endurskoðun laga um fjöleignarhús.

Frumvarpið hefur komið til umræðu á vettvangi SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu. Á sama 
tíma og skrefum í átt að til orkuskipta í samgöngum er fagnað verður að hafa í huga að efni 
frumvarpsins varðar verulega fjárhagslega hagsmuni húseigenda. Getur samþykkt þess kallað 
fram umtalsverð og óvænt útgjöld og skapað nokkuð ósætti. Í huga samtakanna er mikilvægt 
að gengið verði fram af varfærni og tillit tekið til allra sem hagsmuna eiga að gæta.

Með hliðsjón af framangreindu telja samtökin rétt að koma eftirfarandi ábendingum á framfæri. 
Um leið biðjast SVÞ velvirðingar á hve seint erindi þetta berst velferðarnefnd.

Samráð

Í 5. kafla greinargerðar með frumvarpinu segir að ákveðið hafi verið að setja frumvarpið ekki í 
í almennt umsagnarferli í samráðsgátt stjórnvalda, m.a. í því skyni að hraða rafbílavæðingu 
eins og frekast væri unnt.

Þar sem í frumvarpinu er lögð til veruleg breyting á réttarstöðu húseigenda og það getur varðað 
hagsmuni fjölmargra einstaklinga verður að teljast óheppilegt að drög að frumvarpinu hafi ekki 
sætt opnu samráði í samræmi við ákvæði samþykkta ríkisstjórnarinnar um undirbúning og 
frágang stjórnarfrumvarpa og stjórnartillagna. Kaup á hleðslubúnaði, tengingar hans, breytt 
hagnýting bílastæða og vinna við greiningu og áætlanagerð geta hæglega haft í för með sér 
veruleg óvænt og útgjöld sem húseigendur þurfa að takast á við.

Af framangreindum sökum er rík ástæða fyrir velferðarnefnd að vanda meðferð málsins eins 
og kostur er.
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Útgjöld og óhagræði jafnvel að kröfu eins eiganda

Úttekt og uppsetning

Í 3. kafla greinargerðar með frumvarpinu er áréttað að um verulega breytingu að ræða frá 
gildandi reglum um hlutfallslegt samþykki eigenda. Þannig þarf t.a.m. samkvæmt gildandi 
lögum samþykki einfalds meirihluta eigenda til uppsetningar hleðslustöðvar fyrir rafbíla á 
sameiginlegri lóð og samþykki allra eigenda til að einskorða notkun tiltekins bílastæðis við 
hleðslu rafbíla. Í greinargerðinni er bent á að ákvæði gildandi laga leggi hindrun í götu 
rafbílavæðingar og það sé ástæða þeirra breytinga sem lagðar eru til í frumvarpinu.

Í a-lið 5. gr. frumvarpsins er efnislega lagt til að húsfélagi verði gert skylt að framkvæma úttekt 
á áætlaðri framtíðarþörf á hleðslubúnaði, fyrirliggjandi búnaði, áætlaðri framkvæmdaþörf og 
fleiri þáttum að framkominni kröfu húseiganda um uppsetningu hleðslubúnaðar. 
Kostnaðaráætlun skal unnin sem liður í úttektinni og gerð er krafa um að ráðist verði í úttektina 
eins fljótt og verða má. Þá er gerð krafa um reglulega endurskoðun og endurtekningu úttektar 
eftir þörfum. Kostnaður vegna úttekta á að teljast sameiginlegur kostnaður þeirra sem með 
einhverjum hætti hafa heimild til afnota af bílastæðum en ekki virðist lagt upp með neinar 
undantekningar frá þeirri reglu.

Í c-lið 5. gr. frumvarpsins er efnislega gert ráð fyrir að húsfélagi, stjórn og öðrum eigendum í 
fjöleignarhúsi verði skylt að verða við og framfylgja ósk eiganda, sem hefur heimild til afnota 
af sameiginlegu og óskiptu bílastæði, um uppsetningu hleðslubúnaðar fyrir rafbíla. Líkt og á 
við um ákvæði a-liðar frumvarpsgreinarinnar þarf einungis að koma fram krafa af hálfu eins 
eiganda og eina undantekningin frá framangreindri athafnaskyldu húsfélags/annarra eigenda 
er í því tilfelli þegar slík uppsetning mundi leiða til þess að meira en helmingur sameiginlegra 
og óskiptra bílastæða verður eingöngu til notkunar til hleðslu rafbíla.

Almennt má gera ráð fyrir að ekki sé til staðar nægileg sérþekking til að framkvæma úttektir og 
kostnaðaráætlanir skv. a-lið 5. gr. innan húsfélaga. Vinna við slíkar úttektir, greiningar og 
áætlanir verður því alla jafna aðkeypt og hætt er við að kaupin verði verulega kostnaðarsöm. 
Sá kostnaður mun dreifast á nokkra og jafnvel marga húseigendur þrátt fyrir að niðurstaðan 
geti orðið sú að einvörðungu einn þeirra muni nýta sér afurð hennar þegar upp er staðið.

Eins og að framan greinir telja samtökin orkuskipti í samgöngum afar jákvæð. Hins vegar 
verður ekki hjá því litið að ákvæði frumvarpsins ganga mjög langt í því að draga úr svigrúmi 
húseigenda til ákvarðanatöku. Í því samhengi telja samtökin að skynsamlegra hefði verið að 
tekið hefðu verið styttri og varfærnari skref sem væru í betra samræmi við reglur 41. gr. laganna 
um töku ákvarðana. Er því of langt gengið að fella framkvæmdaskyldu og tilheyrandi kostnað 
á eigendur fjöleignarhúsa vegna kröfu eins eða fárra eigenda og í raun án þess að afstaða 
annarra eigenda fái að nokkru ráðið.

Fjöleignarhús á Íslandi eru í afar misjöfnu ásigkomulagi og búnaður þeirra afar mismunandi. 
Ætla verður að byggingarár, viðhald og endurbætur í gegnum tíðina ráði þar miklu. Afar hætt 
er því við að skylda skv. 33. gr. c til að verða við ósk eiganda um uppsetningu hleðslubúnaðar 
verði verulega kostnaðarsöm og íþyngjandi fyrir íbúa. Verður í þessu samhengi ekki síst að 
hafa hugfast að eldra húsnæði, og búnaður sem þarfnast verulegra umbóta vegna
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uppsetningar hleðslustöðvar, er í mörgu tilliti í eigu tekjulágra einstaklinga eða barnmargra 
fjölskyldna.

Kostnaður og þóknun notenda

Í 5. efnismálsgrein d-liðar 5. gr. frumvarpsins er í grundvallaratriðum lagt til að kostnaður vegna 
hleðslubúnaðar verði sameiginlegur kostnaður allra þeirra eigenda sem hafa heimild til afnota 
af viðkomandi bílastæði. Í 7. efnismálgrein d-liðar 5. gr. kemur fram að hafi hleðslubúnaður í 
för með sér sameiginlegan kostnað sumra eða allra sem er vegna sérstakra aðstæðna óvenju 
hár samkvæmt fyrirliggjandi kostnaðaráætlun í samanburði við það sem almennt tíðkast í 
sambærilegum húsum geti minni hluti eigenda (1/4) krafist þess að framkvæmdum vegna 
hleðslubúnaðarins verði frestað í allt að tvö ár á meðan safnað verði fyrir þeim í sérstakan 
framkvæmdasjóð til að standa straum af sameiginlegum útgjöldum. Í 8. efnismálsgrein d-liðar 
5. gr. er lagt til að húsfélagi verði heimilað að krefjast hóflegrar mánaðarlegrar þóknunar frá 
þeim eigendum sem nýta hleðslubúnað.

Athygli vekur að þau viðmið sem lagt er upp með eru nokkuð óljós. Þannig er t.d. óljóst hvernig 
leggja eigi mat á hvort kostnaður sé óvenju hár í samanburði við það sem almennt tíðkast. 
Hvorki er kveðið á um það til hvaða viðmiða eða gagna skuli líta til að ákvarða hvað almennt 
tíðkast í sambærilegum húsum né hversu mikið hærri en það sem almennt tíðkast kostnaður 
þurfi að vera til að teljast óvenju hár. Enn fremur óljóst til hvaða þátta skuli líta þegar lagt er 
mat á fjárhæðarmörk hóflegrar mánaðarlegrar þóknunar.

Ekki kemur nægilega skýrt fram hvort fjárhæð þóknunar skv. 8. efnismálsgrein d-liðar 5. gr. 
skuli einungis miða við sameiginleg útgjöld vegna kaupa á rafmagni eða hvort einnig skuli líta 
til vinnu við uppsetningu, umsýslu, áætlanagerð og önnur atriði sem valdið hafa kostnaði í 
ferlinu við uppsetningu búnaðarins. Þá kemur ekki fram hvort miða skuli hlutfall greiðslu hins 
hóflega kostnaðar við eignarhluta, notkunarhlutfall hleðslustöðva eða önnur atriði. Eina 
vísbendingin sem virðist koma fram er sú að slík þóknun skuli vera hófleg, enda sé ekki gert 
ráð fyrir að henni verði beitt til að velta alfarið kostnaði vegna hleðslubúnaðarins yfir á þá 
eigendur sem hann nýta í upphafi heldur að með slíkri heimild geti húsfélag endurheimt 
sameiginlegan kostnað til slíkra framkvæmda yfir lengri tíma. Er þannig t.d. ekki tekin afstaða 
til þess hvort og hvernig niðurstaða úttektar skv. a-lið 5. gr. (33. gr. a) á framtíðarþörf á 
hleðslubúnaði eigi eða geti haft áhrif á fjárhæð þóknunar.

Telja verður að framangreindar tillögur geti hæglega verið til þess fallnar að valda deilum innan 
húsfélaga sem aftur getur haft kostnaði og tafsama málsmeðferð í för með sér. Í því samhengi 
verður m.a. að hafa í huga að „skyldusparnaður" skv. 7. efnismálgrein d-liðar 5. gr. 
frumvarpsins getur hæglega rýrt möguleika húseigenda til að safna í sjóð vegna nauðsynlegra 
endurbóta eða viðhalds sem ekki snúa að hleðslubúnaði.

Að lokum

Líkt og lýst hefur verið hér að framan munu þær breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu 
leiða til verulegs kostnaðar og óhagræðis fyrir húseigendur jafnvel að kröfu eins eiganda og 
þvert gegn vilja annarra húseigenda. Mikilvægt er að skref í átt til orkuskipta stefni ekki í hættu 
sátt sem ríkir milli húseigenda.
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Telja verður að efnahagslegir hvatar í formi fjárhagsstuðnings opinberra aðila til húseigenda 
sem hafa það markmið að hraða uppsetningu rafhleðslubúnaðar í fjöleignarhúsum séu mun 
skynsamlegri en sú „þvingun" sem lagt er upp með í frumvarpinu. Hafa ber í huga að 
efnahagslegum hvötum er í mörgu tilliti þegar beitt í umhverfismálum. Þannig mundi opinber 
styrkur til húsfélaga, hvort sem væri af hálfu ríkis eða sveitarfélaga, eða í einhvers konar 
samstarfi þeirra á milli, vera til þess fallinn að skapa mun meiri sátt um slíkar framkvæmdir. 
Ættu slíkir hvatar að geta hraðað þjóðhagslega hagkvæmum orkuskiptum frekar en tillögur 
frumvarpsins. Samkvæmt upplýsingum SVÞ hefur Reykjavíkurborg þegar staðið fyrir slíkri 
styrkveitingu og settar nokkuð ítarlegar reglur um hana. Má ætla að að þeim vettvangi hafi 
skapast dýrmæt reynsla og þekking sem ætti að vera unnt að nýta.

Afar hætt er við að aðgerðir sem fela í sér að kostnaði við orkuskipti sé velt yfir á húseigendur, 
sem oft á tíðum eiga ekki og hafa ekki efni á að fjárfesta í nýorkubifreið, muni skapa ósætti og 
verða orkuskiptum til trafala. Það er afar mikilvægt að þau skref sem tekin eru í átt að hröðum 
orkuskiptum í samgöngum verði stigin af fyrirhyggju.

Í ljósi framangreinds telja SVÞ rétt að gera ráð fyrir ríkara samráði húseiganda um 
undirbúning og uppsetningu hleðslubúnaðar en gert er í frumvarpinu og þá í samræmi 
við ákvarðanatökureglur 41. gr. laganna. Þá telja samtökin rétt að ákvæði d-liðar 5. gr. 
frumvarpsins verði tekin til nánari skoðunar. Að síðustu telja samtökin að það væri 
skynsamlegri leið til að hraða orkuskiptum í samgöngum að styrkja fjárhagslega 
undirbúning og uppsetningu hleðslubúnaðar í fjöleignarhúsum.

f.h. SVÞ -  Samtaka verslunar og þjónustu

Benedikt S. Benediktsson 
lögfræðingur
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