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I. Inngangur.

Minnisblað þetta er ritað, að beiðni velferðamefndar vegna innsendra umsagna við frumvarp til laga 
um breytingu á lögum um íjöleignarhús (rafrænir húsfundir og íjölbreytt húsnæði), þskj. 1270 - 748. 
mál sem unnið var í félagsmálaráðuneytinu.

í frumvarpinu eru gerðar tillögur til breytinga á lögum um fjöleignarhús, nr. 24/1994, annars vegar 
vegna rafrænna húsfunda og rafrænna samskipta og hins vegar er lagt til að eigendum fjöleignarhúsa 
verði veitt heimild til að víkja frá ákvæðum laganna með sérstökum samþykktum eða samningum 
þegar um fjölbreytt húsnæði er að ræða.

Velferðamefnd bámst umsagnir um frumvarpið frá Húseigendafélaginu, Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun, Samtökum verslunar og þjónustu, Samtökum atvinnulífsins, Samtökum 
iðnaðarins, Sjálfsbjörg og Öryrkjabandalagi Islands.

í minnisblaðinu em rakin viðbrögð ráðuneytisins við helstu athugasemdir sem gerðar hafa verið við 
fmmvarpið við þinglega meðferð þess.

II. Umsagnir og afstaða félagsmálaráðuneytisins.

Húsnæðis- og mannvirkiastofnun bendir á lögin þurfi að vera skýr um hvaða kröfur rafræn umboð 
þurfi að uppfylla. Samkvæmt 4. tölul. 4. gr. frumvarpsins sé ekki ljóst hvort gert sé ráð fyrir að 
rafrænt umboð þurfi að vera undirritað með rafrænum hætti eða hvort stjóm húsfélags setji sér reglur 
um rafræn umboð, sbr. b-lið 7. gr. fmmvarpsins.

Afstaða ráðunevtisins.

Ráðuneytið bendir á að 4. tölul. 4. gr. fmmvarpsins er í samræmi við 58. gr. laga um fjöleignarhús. 
Þar er Qallað um almenna fundi og fúndarsetu. Þar segir meðal annars að félagsmaður megi veita 
sérhverjum lögráða manni umboð til að mæta á fundi og greiða atkvæði. Þá skuli umboðsmaður 
leggja fram á fundinum skriflegt og dagsett umboð. Slíkt umboð megi hvenær sem er afturkalla.

Samkvæmt lögum um fjöleignarhús em engar formkröfúr gerðar til umboða og verða þau því ekki 
talin ógild af þeim sökum að þau vom ekki vottuð eða undirrituð, sbr. álit kæmnefndar 
fjöleignarhúsamála í málum nr. 41/2008 og nr. 51/2006. Um umboð sem slík gilda því almennar 
reglur einkaréttarins, einkum lög nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda löggeminga, en ekki 
fjöleignarhúsalög. Ráðuneytið telur því ótækt að gera ríkari formkröfur til rafrænna umboða en gerðar 
em til skriflegra umboða líkt og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun leggur til.

Þá bendir ráðuneytið á að leitast var við að hafa ákvæðið ekki of ítarlegt varðandi formkröfur til gildi 
umboðs þar sem aðstæður einstaklinga em mismunandi auk þess sem rekstrarform húsfélaga geta 
verið misjöfn og allur gangur á hvemig eigendur veita umboð sitt umfram það sem kemur fram í 58. 
gr. laganna.
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Afstaða félagsmálaráðuneytisins til umsagna sem bámst Velferðamefnd við 
Fmmvarp til laga um breytingu á lögum um fjöleignarhús, nr. 26/1994, með 
síðari breytingum (rafrænir húsfúndir og blönduð hús)



Húseigendafélagið leggur til að 13. gr. frumvarpsins eins og hún var þegar frumvarpið var kynnt í 
ríkisstjóm þann 19. mars sl. verði bætt aftur inn í frumvarpið.

Samtök verslunar og þiónustu, Samtök atvinnulífsins oe Samtök iðnaðarins. eða samtökin. taka í 
sama streng og Húseigendafélagið í sameiginlegri umsögn samtakanna, sbr. 10. gr. frumvarpsdraga 
sem kynnt vom í samráðsgátt stjómvalda í máli nr. S-13/2021.

Fer greinin hér efltir sem umsagnaraðilar óska efltir að verði færð aftur inn í fmmvarpið:

13. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 76. gr. laganna

1. A eftir 2. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
Eigendum er heimilt að semja um verkaskiptingu og tilhögun viðhaldsframkvæmda þannig að 

hver húsfélagsdeild annist framkvæmdir utan húss á viðkomandi húshluta. Slík tilhögun og 
kostnaðaruppgjör raskar í engu eignaskiptingunni og er háð samþykki allra eigenda 
sambyggingarinnar. Eigi hún að vera til langframa skal samningi eigenda þar að lútandi 
þinglýst.

Eigendum er heimilt að semja um að stofna sérstaka húsfélagsdeild um bílageymslu, hvort 
sem hún er innbyggö eða sambyggó því. Sama gildir eftir þv í sem við getur átt um bílageymslu 
á lóðum tveggja eða fle iri sjálfstæðra húsa. Slík tilhögun og kostnaðaruppgjör raskar í engu 
eignaskiptingunni og er háð samþykki allra eigenda bílageymslunnar. Samningi þar að lútandi 
skal þinglýst.

2. Við 3. mgr. bætist: sé ekki um annað samið.

Afstaða ráðunevtisins.

Akvæðinu var ætlað að bregðast við álitamálum og aðstæðum sem þegar hafa valdið deilum í 
fjöleignarhúsum og fyrirsjáanlegt er að muni gera í framtíðinni. Fjöleignarhúsalögin eins og þau em í 
dag taka ekki afstöðu til þessara atriða. Þetta ákvæði var hins vegar tekið út að loknu samráði í 
ríkisstjóm og lítur því ráðuneytið svo á að málið sé í höndum velferðamefndar.

Siálfsbiörg og Örvrkiabandalag Islands benda á að nauðsynlegt sé að breyta ákvæðum laga um 
fjöleignarhús sem lýtur að bílastæðum fyrir fatlaða og hreyfihamlaða í bílakjöllumm sem em þinglýst 
eign á hverja íbúð án þess að eigendur íbúðanna hafi not fyrir slíkt bílastæði. Þannig hafi ófatlaðir 
íbúar fengið stæði fatlaðra og hreyfíhamlaðra en fatlað og hreyfihamlað fólk hafi setið uppi með 
almenn bílastæði sem þeir geti ekki notað. I umsögnum þeirra er bent á þá lausn að sem dæmi gæti 
bílastæðum fyrir fatlaða og hreyfihamlaða fylgt sú kvöð í eignaskiptasamningum um að ófatlaður 
eigandi íbúðar verði að láta fötluðum eða hreyfihömluðum eiganda annarrar íbúðar efltir bílastæðið sé 
því þinglýst á eign hans.

Afstaða ráðunevtisins.

Ráðuneytið tekur undir athugasemdir Sjálfsbjargar og Öryrkjabandalags Islands og telur þá nálgun 
sem þar er bent á jákvæða breytingu á lögunum og geta leitt til aukins aðgengis í fjöleignarhúsum 
fyrir fatlaða og hreyfihamlaða.

Ráðuneytið er reiðubúið að veita aðstoð við útfærslu breytinga, standi vilji velferðamefndar til þess 
að gera breytingar á fmmvarpinu.


