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Frumvarp til laga um breytingu á lögum um húsnæðismáí, nr. 44/1998, með síðari
breytingum.

Almennt
Hagsmunasamtök heimilanna fagna því að íbúðalánasjóður fái aukin færi tií að íiðka til fyrir 
almenningi, með því að sjóðurinn geti leigt út íbúðir og að leigutaki hafi frá upphafl 
skiigreindan möguieika tii að geta keypt viðkomandi íbúð með kauprétti. Því er fagnað að 
sjóðurinn hefji útgáfu óverðtryggðra skuídabréfa og bjóði iántökum óverðtryggð ián. 
Samtökin hvetja einnig til að sjóðnum verði heimilað að bjóða upp á lán með breytiiegum 

óverðtryggðum vöxtum, sem endurskoðist á 3-5 ára fresti, án uppgreiðslugjalds. Því er 
einnig fagnað að sjóðnum séu veittar auknar heimiídir til viðbótarlána vegna endurbóta. 
Samtökin telja þó að sjóðurinn eigi að haída sig eingöngu við lánveitingar vegna 
íbúðarhúsnæðis, en iáta öðrum fjármálafyrirtækjum eftir iánveitingar vegna byggingu eða 
breytinga atvinnuhúsnæðis. Lánveitingar sjóðsins eiga allar að ver
Aukið svigrúm sjóðsins gefur fólki, sem misst hefur eign sína á nauðungarsölu, almennt 
aukna von og möguleika til úrræða, ekki er vanþörf á um þessar mundir.

Um einstakar greinar
1. grein frumvarpsins fjailar um breytingu á ráðstöfun íbúða sem íbúðalánsjóður hefur 
yflrtekið á nauðungaruppboði, í 9. grein laganna. Efnislega breyting skapar leigutökum 
íbúðaiánasjóðs kauprétt, samkvæmt nánari ákvæðum í reglugerð.
Þetta er iákvæð brevting, sem eykur möguleika íbúðalánasjóðs til að koma til móts við þá 
viðskiptavini, sem lent hafa undir í baráttunni við stökkbreyttan höfuðstól kaupíbúða.
Þess utan leiðir breytingin mögulega til þess að íbúðir þurfl síður að standa auðar með 
viðeigandi sóun fyrir sjóðinn og þjóðfélagið og leiðir einnig til minni sviptinga á 
húsnæðismarkaði, með innkomu margra söluíbúða og sviptingum á markaðsverð.

2. og 3. grein frumvarpsins Qalla um breytingu á ÍLS-veðbréfum, í 19. grein laganna, og vexti 
í 21. grein íaganna.
Efnislega breytingin hér er að gera íbúðalánasjóði mögulegt að bjóða óverðtryggð íbúðalán og 
vexti á óverðtryggð lán, sem er aukið val um form útlána og skuldabréfa sjóðsins.
Þetta er iákvæð brevting og löngu tímabær að mati HH. Verðtryggð lán, sérstakíega með 
jafngreiðslufyrirkomuiagi, hafa reynst mörgum íbúðarkaupandanum sem myllusteinn um háls. 
Greiðslubyrðin hefur verið tiltölulega lág í byrjun, en þyngst jafnt út allan lánstímann vegna 
fyrirkomulags lánanna og viðloðandi verðbólgu og hins óhagstæða vaxtastigs, sem samanlagt 
er verulega frábrugðið aðstæðum á húsnæðismarkaði í þeim löndum sem við viljum bera 
okkur saman við.
HH teíja að ganga ætti lengra og bjóða einnig óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum, sem 
endurskoðist á 3-5 ára fresti. Einnig ætti að setja þak á hámarksverðbætur verðtryttðra iána 
og vexti óverðtryggðra lána, td. 4% bak á verðbætur sbr. verðbólgumarkmið Seðlabanka 
íslands og 5-6% bak brevtilegra vaxta . En e f  verðtryggð lán verða áfram boðin lækkaði
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þakið í þrepum niður i ekkert (enga verðtryggingu) á til dæmis þremur til fjórum árum, þar til 
nýtt húsnæðislánakerfi fyrir ísland væri mótað.
Minnt er á markmið í veiferðarkafla í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og 
Vinstrihreyfíngarinnar -  græns framboðs (bls. 7), þar sem segir meðal annars.
„Dregið veröi úr vœgi verðtryggingar í lánaviðskiptum samhliöa auknu framboði óverðtryggðra 
íbúðalána. “
Þar er einnig á sama stað talað um innleiðingu nýrrar skipunar húsnæðismála „til að búa 
almenningi sambæriiegt öryggi og valkosti í húsnæðismálum og á hinum Norðurlöndununy4. 
Verðtrygging á lánum einstaklinga vi'ð vísitölu neysluverðs tiðkast ekki á hinum 
Norðurlöndunum - og í raun líklega hvergi með sama hætti og á íslandi. Undarlegt er þá að 
viðhalda slíku kerfi hér á íslandi, sem lagt hefur inn umsókn um inngöngu í 
Evrópusambandið.

Ákvæði til bráðabirgða er meðal annars ætlað að opna á heimildir íbúðalánasjóðs til að 
Qármagna breytingar á húsnæði.
Þetta er að hluta iákvæð brevting -  jákvæð varðandi breytingar íbúðarhúsnæðis, með þeim 
rökum sem fram koma í athugasemdum sem fylgja frumvarpinu. En HH telja að lán til 
fjármögnunar breytinga á öðru húsnæði en íbúðarhúsnæði (húsnæði fyrirtækja eða 
sveitarfélaga), þótt það sé til að bæta aðgengi fatlaðra, sé ekki rökrétt hlutverk íbúðalánasióðs. 
Ekki heldur þótt það sé með tilvitnun í mikilvægi þess að stuðla að því að koma hjólum 
atvinnulífsins í gang, eftir hrunið 2008. HH teíja að til þess séu aðrir aðilar mun nærtækari, 
svo sem bankar og fleiri lánveitendur.
í stað þess að íbúðalánasjóður stuðli með slíkum lánveitingum að örvun atvinnulífsins vilja 
HH minna á tillögur og kröfur samtakanna um almenna leiðréttingu á höfuðstól verðtryggðra 
lána, til að leiðrétta forsendubrest og greiðsluerftðleika almennings. Slík breyting myndi i 
leiðinni létta hömlum af íjárhag fólksins og auka Qárfestingu og neyslu þess, sem myndi örva 
atvinnulífið. Með leiðréttingunni yrðu gæði lánasafns íbúðalánasjóðs meiri, fólk gæti staðið í 
skiluin og ibúðum fækka sem sjóðurinn þyrfti að taka yfir og endurleigja. Þannig næðist fleiri 
en einn tilgangur og markmið með löngu tímabærum leiðréttingum höfuðstóls lánanna.

Viröingarfyllst,
f.h. Hagsmunasamtaka heimilanna / www.heimilin.is

Friðrik Ó. Friðriksson, formaður Arinbjörn Sigurgeirsson, ritari
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