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Efni: Þskj llll-6 34 .m á l: Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á iögum um húsnæðismál, nr. 
44/1998/ með síðari breytingum http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998044.html.

Hagsmunasamtök heimiianna þakka fyrir að fá tækifæri tíl að veita umsögn um umrætt mál. SamtÖkin 

gera ekki athugasemdir við þau atriði sem frumvarpið tilgreinir en viija bæta við ábendingum um fleiri 

atriði sem þyrfti að taka á til viðbótar.

Til að stytta binditíma og þar með lækka vaxtaálagvegna langs binditíma ætti að heimila íbúðarlánasjóði 
að lána óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum, þar sem vextir verða endurskoðaðir á 3-5 ára fresti. 

Samhliða þessu ætti að heimiia íbúðarlánasjóði að endurfjármagna þegartekin lán vegna íbúðarkaupa 

þeirra sem sjóðurinn hefur heimildir til að veita lán til. Samhfiða þeim breytingum ætti að takmarka 

lántökugjald og stimpiíkostnað við fasta hóflega umsýsluþóknun sem endurspeglar raunkostnað. Lán 

íbúðarlánasjóðs ættu ekkí að bera uppgreiðslugjald, Þessar breytingar skapa samkeppnisumhverfi um 

þegar tekin lán, sem veita lántökum svígrúm til að leita betri kjara án gríðarlegra refsigjalda óhófiega 

hárra lántökugjalda.

Með slíkum breytingum veitir íbúðarlánasjóðurviðskiptabönkum og lífeyríssjóðum samkeppni um tekin 

lán, til hagsbóta fyrir bæði neytendur og fjármálafyrirtækin, þar sem binditími verður styttri og vaxtakjör 

lægri. Það ætti að auka eftirspurn eftir innlendu lánsfé og draga úr fjármagnskostnaði, sem ætti að 

minnka viðskiptahalia og verðbólguþrýsting.

Hagsmunasamtök heimilanna minna á grunnkröfur sínar um leiðréttingu lána vegna þess forsendubrests 

sem varð í hagkerfinu haustið 2008. Sú krafa á líka við um íbúðarlánasjóð og lífeyrissjóðina. Hluti 

frumvarpsins felur í sér heimild fyrir ÍLS að leigja þær eignir til lántakanda sem misst hafa eignir sínar á 

nauðungarsÖIu. Það er vissulega bót í máli að svigrúm ÍLS er aukið til að fást við þær aðstæður sem nú 

eru uppi. Frumvarið tekur þó á engan háttá undirliggjandi vanda og því óréttlæti sem iántakendum er

boðið upp á.

F.h. HH

Friðrik Ó. Friðriksson formaður HH Þórður B. Sigurðsson varamaður stjórnar

http://www.althingi.is/lagas/nuna/1998044.html

