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Umsögn Íbúðalánasjóðs um frumvarp til laga um breytingu á lögum um 
nauðungarsölu, nr. 90/1991, með síðari breytingum (frestun nauðungarsölu)

Íbúðalánasjóður fagnar því að frumvarpið er komið fram.

Hámark vanskila:
Ljóst er að mörg heimili munu njóta góðs af þeirri leiðréttingu sem fyrirhuguð er og því er mikilvægt 
að stöðva nauðungarsölu á þeim eignum .
Hinsvegar er ljóst að verulegum hluta þeirra eigna sem nú eru í nauðungarsölumeðferð að beiðni 
Íbúðalánasjóðs verður ekki bjargað með þeim aðgerðum sem fyrirhugaðar eru. Því lagt til að heimild 
sýslumanna til frestunar, án samþykkis kröfuhafa, verði bundin við þau tilvik þar sem gjaldfallnar 
afborganir ásamt kostnaði og dráttarvöxtum fari ekki yfir 4 millónir. Í þessu sambandi er rétt að 
benda á að þau vanskil sem svo háttar um eru oftast mjög gömul og nú þegar hefur verið fullreynt 
með úrræði til lausnar á greiðsluvanda viðkomandi.
Í dæmaskyni má nefna að meðallán Íbúðalánasjóðs, af þeim lánum sjóðsins, sem eru í vanskilum mun 
vera um 18 milljónir króna. Greiðslubyrði slíks láns er undir 100 þúsund kr. á mánuði. Fjögurra 
milljón króna vanskil svara því til u.þ.b. 3ja ára vanskila. M.ö.o skuldari hefur ekki greitt af 
fasteigninni í meira en 3 ár. Með frestun nauðungarsölu er verið gefa honum möguleika á halda 
notum eignarinnar, án greiðslu í 9 mánuði til viðbótar.
Hærri vanskil metin sérstaklega og frestun heimil að beiðni kröfuhafa:
Kröfuhafar munu væntanlega horfa til hugsanlegrar leiðréttingar og meta sérstaklega þau tilvik þar 
sem vanskil eru hærri en 4 milljónir. Sýni gerðarþoli greiðsluvilja og getu verður væntanlega komið til 
móts við hann um frestun, eða eftir atvikum afturköllun nauðungarsölu.
Til þess að slíkt væri unnt, án þess að kröfuhafar töpuðu kröfum sínum vegna tímafresta 27. Gr. 
nauðungarsölulaga, þyrfti að bæta inní frumvarpið grein þar sem kveðið væri á um að einnig væri 
heimilt að beiðni gerðarbeiðanda að fresta nauðungarsölu þar sem vanskil væru hærri en sem nemur 
ofangreindri fjárhæð og að frestunartímabil væri undanskilið fresti sem um ræðir í 2. Mgr. 27. gr. laga 
um nauðungarsölu.

Framlenging samþykkisfrests:
Brýnt er að heimilt verði að lengja samþykkisfrest á þeim eignum þar sem framhaldsuppboð hefur 
þegar farið fram en samþykkisfresti er ekki lokið. Fjölmargar eignir eru nú á lengdum samþykkisfresti 
vegna fyrirhugaðra aðgerða. Til þess að sá hópur geti nýtt sér höfuðstólslækkun verðtryggðra 
húsnæðislána ætti sýslumanni að vera heimilt, gegn samþykki allra gerðarbeiðanda að lengja 
samþykkisfrest til jafn langs tíma og frestun.

Takmörkun heimildar við tilgang frestunar: 
Umsækjandi hafi verið með verðtryggt lán á því tímabili sem aðgerðaráætlun miðar við:
Ég tek ekki neinum vandkvæðum bundið að þrengja heimild til frestunar þannig að hún verði bundin 
við þau heimili sem mögulega eiga rétt á höfuðstólslækkun, þ.e. þau heimili sem voru með verðtryggt 
húsnæðislán á þeim tíma sem leiðréttingin tekur til. Þrátt fyrir að nokkur fjöldi heimila hafi greitt upp 
verðtryggð lán eða skuldbreytt lánum yfir í óverðtryggð lán er stærstur hluti skuldara enn með sín 
verðtryggðu lán. Þeir skuldarar sem hafa skuldbreytt þurfa þá einfaldlega að leggja fram upplýsingar 
um að þeir hafi á því tímabili sem lækkun tekur til verið með verðtryggð lán og geti því átt rétt á 
lækkun skv. aðgerðaráætlun um höfuðstólslækkun, t.d. með skattframtölum eða sambærilegar.
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Eign sé lögheimili fjölskyldu:
Þá tel ég afar mikilvægt að úrræðið sé ekki víkkað svo að það nái til allra eigna einstaklinga, án tillits 
til þess hvort eignin er nýtt til búsetu fjölskyldu eða ekki. Líta verður til tilgangs frestunarinnar og 
þess að frestur án fyrirheits eða möguleika á lausn, þjónar engum tilgangi öðrum en að auka vanda 
skuldara og auka tap kröfuhafa. Miðað við reynslu sjóðsins af fyrri frestunum má búast við því að allir 
sem falla undir skilyrði laganna muni óska eftir frestun, án tillits til þess hvort þeir eigi nokkurn 
möguleika á að leysa sín mál. Vissulega geta verið fullgildar skýringar fyrir því að fólk býr tímabundið 
annarsstaðar svo sem vegna náms eða atvinnu í öðru landi eða byggðarlagi. Í slíkum tilvikum mætti 
víkja frá skilyrði um lögheimili í þeirri eign sem um ræðir, gegn staðfestingu á skólavist eða 
tímabundinni búsetu annarsstaðar, þó þannig að sé eignin í leigu ætti ekki að heimila slíkt, þar sem 
eignin er þá tekjuberandi og eðlileg krafa að tekjur af eigninni fari til greiðslu þeirra veðkrafna sem á 
henni hvíla.

Reykjavík, 12. desember 2013
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