
Kæri viðtakandi,

undirritaður, Birkir Örn Hauksson, gerir athugasemdir þann 29.08.16 við Þingskjal 
1538 —  818. mál. er lúta að síðustu setningu 2. gr. (breiðletruð hér að neðan).

Það er óásættanlegt að þeir sem hafa erft mjög lítinn hlut í húsnæði, t.d. innan við 5% líkt og 
undirritaður, fái ekki að njóta sama stuðnings frá íslenska ríkinu og aðrir þeir sem hyggjast 
kaupa sína fyrstu íbúð.

Undirritaður leggur til að umrædd setningin verði _ felld út að _ fullu.

Til vara leggur undirritaður til að einstaklingur teljist ekki rétthafi, hafi hann erft að lágmarki 
50% í fasteign.

"2. gr.
Ráðstöfun og skilyrði fyrir úttekt séreignarsparnaðar.

Rétthafa séreignarsparnaðar er heimilt að nýta viðbótariðgjald, sem greitt er á samfelldu tíu 
ára tímabili, eftir gildistöku laga þessara, að tilteknu hámarki á ári, sbr. 4. gr., með því að:

a. verja uppsöfnuðu iðgjaldi til kaupa á fyrstu íbúð og/eða
b. ráðstafa iðgjaldi inn á höfuðstól láns sem tryggt er með veði í fyrstu íbúð.
Þá er rétthafa heimilt að nýta iðgjald sem afborgun inn á óverðtryggt lán, sem tryggt er með 

veði í fyrstu íbúð, og sem greiðslu inn á höfuðstól þess eftir því sem nánar er kveðið á um í 3. 
gr.

Skilyrði úttektar á séreignarsparnaði er að rétthafi hafi ekki áður átt íbúð. Þá skal rétthafi 
eiga að minnsta kosti 50% eignarhlut í þeirri íbúð sem aflað er.

Rétthafi velur upphafsdag hins samfellda tíu ára tímabils með því að tiltaka í umsókn 
uppsafnað iðgjald sem hann hyggst verja til kaupa á fyrstu íbúð, sbr. a-lið 1. málsl. 1. mgr., 
eða með því að hefja ráðstöfun iðgjalds inn á höfuðstól láns, sem tryggt er með veði í fyrstu 
íbúð, sbr. b-lið 1. málsl. 1. mgr. Sama gildir um ráðstöfun iðgjalds inn á óverðtryggt lán, sbr.
2. málsl. 1. mgr. Með hugtakinu tíu ára samfellt tímabil er átt við 120 mánaða samfellt tímabil 
frá upphafsdegi eins og hann er skilgreindur í 1. málsl. Verði ro f hjá rétthafa á greiðslu 
iðgjalda leiðir það til þess að rétturinn fellur niður en hann getur stofnast að nýju hefji hann 
iðgjaldagreiðslur áður en tíu ára tímabilinu er lokið. Hafi orðið ro f á greiðslu iðgjalda í lengri 
tíma en þrjá mánuði skal rétthafi sækja um réttinn að nýju.

Heimild rétthafa til að ráðstafa viðbótariðgjaldi samkvæmt lögum þessum fellur ekki niður 
þótt rétthafi selji íbúðina og kaupi sér nýja íbúð í stað þeirrar sem seld var. Skilyrði er að 
skipti á íbúð fari fram innan tíu ára tímabilsins, sbr. 3. mgr., og að kaup rétthafa á nýrri íbúð 
fari fram innan 12 mánaða frá síðustu sölu þeirrar íbúðar sem veitti rétt til úttektar 
séreignarsparnaðar samkvæmt lögunum. Rétthafa er heimilt að ráðstafa viðbótariðgjaldi inn á 
lán með veði í hinni nýju íbúð þangað til hinu tíu ára samfellda tímabili lýkur.

Sá sem eignast íbúðarhúsnæði eða hluta í slíku húsnæði við arftöku og er skráður 
eigandi þess telst hafa átt íbúð í skilningi þessara laga."

Bestu kveðjur, 

Birkir Hauks


