
Umsögn Samtaka leigjenda á Íslandi við frumvarp til laga: Þingskjal 1538 - 
818.mál : um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð.

Samtökin fagna því að nú sé reynt, í fyrsta skiptið, að nálgast millitekjuhópinn, til að stemma 

stigu við húsnæðisvandann. Vanda sem magnast hefur jafnt og þétt frá bankahruninu 2008, 

vegna aðgerðarleysis stjórnvalda. Samtökin líta á þetta frumvarp sem eitt af (vonandi) mörgum 

verkfærum sem ætlað er til að leysa vanda fólks , sem býr ekki við öruggan húsakost og eða eru 

á óöruggum, dýrum og óheilbrigðum leigumarkaði, eins og hér á Íslandi. Sé litið til 

frumvarpsins telja samtökin þetta vera lítið skref í þá átt að leysa umræddan vanda, en eitthvað 

skref þó. Þörfin er mikil á fleiri valkostum til öruggs húsnæðis , heldur en að beina öllum hópum 

út á séreignamarkaðinn. Markað sem er verktakadrifinn og einkennist af skorti og fákeppni. En 

sé það vilji og ætlun stjórnvalda að beina fólki inn á þann markað eru hér athugasemdir 

samtakanna við umrætt frumvarp.

Markaðslegar hugleiðingar

Með innkomu 2000 nýrra kaupenda inn á markað sem núþegar annar ekki eftirspurn og 

einkennist af fákeppni og háum fj ármagnskostnaði , má ætla að fasteignaverð muni hækka 

töluvert og nóg þykir nú flestum komið núþegar. E f það eru ekki til fasteignir í geymslu, t.d. í 

eigu banka og eða annarra fjármálastofnana, til að mæta þessari umfram eftirspurn, þarf , að 

mati samtakanna, að beita aðferðum til að draga úr afleiðingum á umfram eftirspurninni sem 

getur myndast ofan á skortinn sem núþegar hefur myndast. Það má gera með því að „tefja 

innkomu nýrra kaupenda“ með aðferðum eins og „eigðu/leigðu“ þar sem óljóst þykir hvort að 

viðkomandi kaupi viðkomandi fasteign eða ákveður að leigja.

Við 1. gr.
Gildissvið.

Lög þessi gilda um skattfrjálsa úttekt séreignarsparnaðar, sbr. 8. gr. laga um 
skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, til kaupa á fyrstu íbúð.

Fyrir liggur, í síðustu kjarasamningum, að það eigi að hækka skyldulífeyristryggingariðgjaldið 

úr 8,5% árið 2016 og upp í 11,5%, árið 2018. Jafnframt verður launafólki heimilt að ráðstafa 

3,5% af þeirri upphæð i svokölluðum „bundnum séreignarsparnaði“ . Samtökin sjá ekki, í 8



grein laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, að það sé gerður 

greinarmunur á „frjálsum“ eða „bundnum“ séreignasparnaði. Telja samtökin mikilvægt að þar 

sé ráðin úr bót. Sem dæmi , hvort nýta megi bæði bundinn og frjálsan séreignasparnað , eða 

annað hvorn.

Við 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 rof 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 rof 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.

Við a. lið(1):

Gert er ráð fyrir að heildaruppæð sé 5.000.000 á núvirði sem viðkomandi einstaklingur á að 

geta nýtt sér til kaupa á fyrstu íbúð á tíu ára tímabili eða 500.000 á ári. E f ungt fólk ætlar að 

nýta sér þennan sparnað í útborgun á íbúð má þetta teljast töluvert langur tími til þess að spara 

fyrir henni. E f viðkomandi útskrifast 23 til 24 ára úr háskóla, mun hann ekki geta nýtt sér þetta 

úrræði fyrr en 32-34 ára. Það telja samtökin alls ekki ásættanlegan (bið)tíma frá útskrift, nema 

þá að viðkomandi geti verið á öruggum leigumarkaði í millitíðinni, sem því miður er ekki



mögulegt fyrir nýútskrifað háskólafólk. Ástæðu þess má rekja til nýlegrar húsnæðisfrumvarpa 

húsnæðis- og velferðaráðherra ,sem, öll eru með tekjumörkum tveggja neðstu 

fjórðungsmarkanna. Þrátt fyrir ítrekaðar athugasemdir Samtaka leigjenda á Íslandi við þau 

frumvörp, um að hafa engin tekjumörk,voru þau ekki tekin til greina , frekar en aðrar 

skynsamlegar athugasemdir sem samtökin gerðu á þeim tíma. Hefðu tekjumörkin verið tekin út 

úr þeim frumvörpum hefðu þau stutt dyggilega við þetta úrræði og margfaldað áhrifin.

Við a. lið (2) :

Sé ætlunin að leysa húsnæðisvanda ungs fólks og annarra með því að auðvelda þeim að kaupa 

sér íbúð eru margar aðrar leiðir í boði sem nefndin ætti að kynna sér. Á fundi Fjármálaráðherra 

og sitjandi forsætisráðherra í Hörpunni gáfu þeir fyllilega í skyn að þetta sé hið eina sanna 

úrræði, sem á að leysa öll vandamál á húsnæðismarkaði, og allir eiga að geta keypt sér húsnæði 

með þessari töfralausn, sem er svo langt í frá raunveruleikanum. Fremur má segja að þetta geti 

verið eitt af mörgum verkfærum til þess að ná því markmiði.

Við a. lið (3) :

Varasamt er að hvetj a launafólk til þess að taka út lögvarinn séreignarsparnað til þess að ráðstafa 

í fjárfestingu sem ætla má að geti í versta tilfelli tapast í formi nauðungarsölu eða verðfalli á 

viðkomandi fasteign. Leggja samtökin til að aðrar leiðir verði skoðaðar betur.

Leiðir sem Samtökin leggja til að verði skoðaðar :

1. Gera frjálsum félagasamtökum, eins og SLÍ ,kleift að fá aðgang að stofnstyrkjum til þess að 

byggja upp öruggan, heilbrigðan, viðráðanlegan, ótekjutengdan, óhagnaðardrifinn og umfram 

allt sanngjarnan leigumarkað.

2. Eigðu/Leigðu : Kópavogskaupstaður er að skoða þessa útfærslu og er væntanlega komin 

mjög langt í því. En í meginatriðum snýst hún um að viðkomandi aðili leigi eign í ákveðin tíma, 

t.d. 5 ár , en að samningstíma loknum myndast kaupréttur á íbúðinni, þar sem hluti af greiddri 

leigu gengur upp í útborgun á íbúðinni.



3. Strax í skjól -  Húsnæðislausn sem Hallgrímur Óskarsson verkfræðingur hefur verið að skoða 

og snýst um að fyrirframgreiddur skyldulífeyrir sé nýttur sem eigið fé í útborgun á íbúð.

Við b. Lið :

Margir hafa átt íbúð , en hafa í kjölfar bankahrunsins árið 2008, neyðst til að selja eða misst 

eignina á nauðungaruppboð. Það er því að mati samtakanna, mikilvægt að þetta úrræði nái til 

þess hóps. Leggja samtökin því til að þessu ákvæði verði breytt úr : „Skilyrði úttektar á 

séreignarsparnaði er að rétthafi hafi ekki áður átt íbúð“ yfir í „Skilyrði úttektar á 

séreignarsparnaði er að rétthafi hafi ekki áður átt íbúð síðastliðin 5 ár“ Í kjölfarið má 

skilgreina „fyrsta íbúð“ sem „Ekki hafa átt íbúð í  5 á r“ .

4. gr.
Hámarksfjárhæðir.

Heimild rétthafa skv. 2. gr. takmarkast við allt að 4% framlag hans, að hámarki 333 þús. 
kr., og allt að 2% framlag launagreiðanda, að hámarki 167 þús. kr., af iðgjaldsstofni, 
samanlagt að hámarki 500 þús. kr. fyrir hverja tólf mánuði á samfelldu tíu ára tímabili. 

Framlag rétthafa má ekki vera lægra en framlag launagreiðanda.

Samtökin hafa áður gagnrýnt hámarksupphæðina og telja hana of lága sé ætlunin að nýta 

séreignina til fjármögnunar á útborgun í íbúð. Það má þó teljast hæfileg upphæð sé ætlunin að 

greiða inn á höfuðstól láns í 10 ár, fái hámarkið að hækka með verðlagi. Þó er ljóst að fólk með 

lægri millitekjur mun ekki geta nýtt sér þetta úrræði og mikilvægt að finna lausnir fyrir þann 

hóp. Samtökin geta nefnt vaxtagreiðslur frádráttabærar frá skattstofni, eins og þekkist víða og 

þá helst á öðrum Norðurlöndum sem dæmi.

Í lokin telja samtökin mikilvægt að stjórnvöld endurskoði húsnæðisfrumvörpin með tilliti til 

þess að hér séu skapaðar aðstæður fyrir óhagnaðardrifin leiguréttarsamvinnufélög , rekin af 

frjálsum félagasamtökum, gagngert til þess að skapa „hagstætt millistig á húsnæðismarkaði“ 

sem ætti að geta sinnt því hlutverki og náð því markmiði sem þessu frumvarpi er ætlað að ná.

F.h. Samtaka leigjenda á Íslandi 

Jóhann Már Sigurbjörnsson formaður




