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Ágæta nefndarsvid

Umsögn vegna laga um sérignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og 
húsnæðissparnaðar

Ég geri eftirfarandi athugasemdir og tillögur

1. Notkun séreignarsparnaðar til niðurgreiðslu lána ætti einnig að ná til lána 
einstaklings sem hann notar til að fjármagna kaup á búseturétti, enda séu lánin á hans 
kennitölu. (Hjá Búseta er það nokkuð algengt að fólk tekur bankalán til að fjármagna 
kaup á búseturétta. Við höfum liðsinnt fólki og milligengið lán hjá viðskiptabanka 
Búseta, að undangengnu greiðslumati. Andvirði láns er síðan greitt til Bústeta til að 
greiða fyrir búseturétt. Búseti áritar sjálfskuldarábyrgð á lánið) í flestum tilfellum. 
Þarna er því um beinan sparnað og beina eignamyndum þegar lánið er uppgreitt og 
greiðist út þegar búseturétturinn er seldur.

2. Notkun séreignarsparnar við kaup á húsnæði og útvegun húsnæðis. Eðlilegt væri 
að heimilt sé að nýta séreignarsparnað í þeim tilgangi að koma sér þaki yfir höfuðið, 
óháð forminu. Þannig ætti fólk að geta nýtt útgreiðslu séreignarsparnaðar til:

a. greiðslu tryggingafjár í leiguíbúð, enda sé um ótímabundinn samning að ræða 
sem tryggir langtímaleigu og mögulega aðeins hjá viðurkenndu/vottuðu 
leigufélagi sbr. hugmyndir samráðshóps um húsnæðismál.

b. greiðslu á búseturétti til húsnæðissamvinnufélags
c. til greiðslu á kaupum á eigin húsnæði.

Kaup á búseturétti veitir mikið húsnæðisöryggi og er óuppsegjanlegur af búsetufélagi. 
Mikilvægt er vegna leiguhúsnæðis að sé um ótímabundinn leigusamning að ræða, mögulega 
með lengri uppsagnarfresti, Skynsamlegt getur verið að takmarka fjölda tilfella sem hægt er 
að nýta sér þetta vegna leiguíbúða til að fyrirbyggja misnotkun, mögulega 1-2x.

Þá má einnig velta fyrir sér þeim möguleika útgreiðslu að þessa leið megi nýta vegna kaupa 
á afnotarétti hjá öldurnarfélögum en um það form vantar skýrari lagaramma en mun að 
öllum líkindum falla undir leiguíbúðir þó svo að greiðsla tryggingar sé allt að 100% af 
verðmæti eignarinnar.
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