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Efni: Umsögn um frumvatp til laga um bieytingu á lögum um húsnæðismál

Persónuvemd vísar tdl tölvubréfs Alþingis frá 4. mars 2011 þar sem óskað er umsagnar um 
frumvarp til laga um breytingu á lÖgum nr. 44/1998 um hósnæðismál (þskj. 921, 547. mál á 139. 
loggjafarþingi). I frumvarpinu er lagt til að við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða þar sem 
Ibúðalánasjóði verði heimilað að færa niður veðkröfur sjóðsins á hendur einstaklingum að 
tilteknum skilyrðum fullnægðum. Vísað er til þess í athugasemdum við jBtumvarpið að það sé 
liður í aðgerðum stjórnvalda vegna skulda- og greíðsluvanda heimilanna, en í desember 2010 hafi 
ríkisstjórnin náð samkomuíagi við lánastofnanir og lífeyrissjóði um aðgerðir til árlausnar.

Þá er vísað til þess að hinn 15. janúar sl. náðist samkomulag milli sömu aðila um verklagsreglur 
um framlcvæmd þessara aðgerða. Samkvæmt grein 4.1 í samkomulaginu snýr lántald sér almennt 
til þess kröfuhafa íbúðaláns sem er á aftasta veðrétti, en hann heldur utan um málið gagnvart 
öðrum lcröfuhöfum og fylgir málinu eftir á fundum þeirra. Þá eru í grein 4.1 taldar upp 
upplýsingar og gÖgn sem fylgja skulu umsókn, m.a. upplýsingar um aðfararhæfar eignir og 
staðfest skattframtöl síðustu þriggja ára. Auk þess kemur fram að kröfuhafar geti óskað frekari 
gagna en sérstaklega eru tiltekin og sett ítarlegri reglur um fylgigögn.

í 6. mgr. tillögu frumvarpsins að nýju ákvæði til bráðabirgða er fjallað um miðlun upplýsinga frá 
Ibúðalánasjóði til annarra laröfuhafa. Nánar tiltekið segir í álcvæðinu að lántaki skuli sækja um 
niðurfærslu veðkrafna til Ibúðalánasjóðs ef kröfur sjóðsins séu aftast í veðröð íbúðalána sem 
hvíla á fasteigninni Sé þörf á niðurfærslu af hálfu fleiri kröfuhafa á grundvelli áðurnefnds 
samkomulags um verklagsreglur miðli Ibúðalánasjóðiar upplýsingum til þeirra eða taki við 
upplýsingum frá öðrum lánveitendum. Umsókn skuli fylgja öll gögn sem sjóðurinn telji 
nauðsynleg.
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Ætla má að vegna umsókna um niðui'færslu lána geti komið til þess að lántakendui* veiti um sig 
upplýsingar sem taíist geti viðkvæms eðlis. I Ijósi þess leggui* Petsónuvemd til að miðlun og 
móttaka Ibúðalánasjóðs á upplýsingum um lántaka á grundvelli framangteinds fmmvarpsákvæðis 
byggist á samþyldd lántakans. Kveða mætti á um það með því að bæta orðunum „að fengnu 
samþykki lántaka£í aftast í 2. málsl. 6. mgr. frumvarpstinögunnar.

Virðingarfyllst

YÆ
Þórður Sveinsson
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