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Umsögn Íbúðalánasjóðs um frumvarp til laga um fasteignalán til neytenda

Óskað hefur verið eftir umsögn Íbúðalánasjóðs um frumvarp til laga um fasteignalán til neytenda 
(þskj. 519, 383. mál á 145. löggjafarþingi). Íbúðalánasjóður telur ekki ástæðu til að skila ítarlegri 
greinargerð þar sem sjóðurinn hefur átt fulltrúa við gerð umrædds frumvarps og ritun greinargerðar 
með því. Engu að síður telur Íbúðalánasjóður mikilvægt að koma á framfæri nokkrum athugasemdum 
við einstakar greinar frumvarpsins. Jafnframt vill Íbúðalánasjóður árétta mikilvægi þess með tilliti til 
efnahagsstöðugleika, þrátt fyrir að ekki sé fjallað um það í frumvarpi þessu, að lögfestar verði reglur 
um að jafnvægi ríki milli útlána og fjármögnunar þeirra líkt og fjallað er um í niðurstöðum í skýrslu 
verkefnastjórnar um framtíðarskipan húsnæðismál frá maí 2104. Er slíkt til þess fallið að tryggja 
stöðugleika á húsnæðismarkaði og réttaröryggi neytenda.

Gerðar eru eftirfarandi athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins:

3. gr. -  undanþágur frá gildisviði laganna (frumvarpsins)

Í 5. tl. 3. gr. eru undanþegin gildissviði laganna lán sem veitt eru takmörkuðum fjölda aðila, 
samkvæmt lögum, með almannahagsmuni í huga. Þurfa lánin annað hvort að vera án vaxta eða með 
lægri vöxtum en markaðsvöxtum eða með öðrum hagstæðari skilmálum en almennt gilda og með 
vöxtum sem ekki eru hærri en markaðsvextir. Orðalag greinarinnar verður ekki skilið á annan veg en 
að ekki nægi að lánin séu með öðrum hagstæðari skilmálum en almennt gilda heldur sé það jafnframt 
skilyrði að vextir séu ekki hærri en markaðsvextir. Með markaðsvöxtum er átt við vexti skv. 4. gr. laga 
um vexti og verðtryggingu. Hjá Íbúðalánasjóði er sérstakur lánaflokkur, sérþarfalán sem eru veitt til 
kaupa eða breytinga á húsnæði vegna sérþarfa vegna fötlunar eða veikinda. Lánin eru veitt til 
viðbótar við almenn íbúðalán og geta farið upp í 90% af verðmæti hinnar veðsettu eignar. Kjör 
lánanna eru hin sömu og á almennum íbúðalánum og er gert lánshæfis- og greiðslumat vegna þeirra. 
Lánin eru vissulega með hagstæðari skilmálum en almennt gilda (hærra veðsetningarhlutfall), bjóðast 
eingöngu takmörkuðum fjölda aðila og eru veitt á grundvelli laga með almannahagsmuni í huga. 
Vextir eru hins vegar hærri en almennir vextir verðtryggðra útlána ákvarðaðir af Seðlabanka Íslands á 
grundvelli 4. gr. vaxtalaga, og lánin því ekki undanþegin lögunum. Að mati Íbúðalánasjóðs er 
nauðsynlegt að undanþiggja sérþarfalán ákvæðum laganna m.a. vegna ákvæða um hámark 
veðsetningarhlutfalls. Er þess vegna lagt til að 5. töluliður 3. gr. hljóði svo:

Sem veitt eru takmörkuðum fjölda aðila samkvæmt lögum með almannahagsmuni í huga, án vaxta eða
með lægri vöxtum en markaðsvöxtum eða með öðrum hagstæðari skilmálum en almennt gilda á markaði.
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12. gr. - upplýsingagjöf

Frumvarpið gerir ráð fyrir í 6. og 7. tl. 1. mgr. 12. gr. að útbúin séu skýringardæmi um verðtryggt lán 
annars vegar og lán tengt erlendum gjaldmiðli hins vegar. Íbúðalánasjóður telur allt eins mikilvægt að 
útbúið sé skýringardæmi fyrir óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum. Er eðli slíkra lána ekki mjög 
frábrugðið eðli verðtryggðra og gengistryggðra lána að öðru leiti en því að vaxtabreytingar eru 
ótryggari og leyndari en bæði verðtrygging (2ja mánaða fyrirvari á breytingu) og gengistrygging. Væri 
jafnframt eðlilegt að hafa greinargóða lýsingu á því við hvaða aðstæður vextir láns breytist og þær 
forsendur sem þurfa að vera fyrir hendi varðandi breytinguna.

18. gr. Árleg hlutfallstala kostnaðar

Í 3. mgr. 18. gr. er fjallað um útreikning árlegrar hlutfallstölu kostnaðar þegar lán er verðtryggt. Þessi 
uppsetning útreikningsins felur það í sér að árleg hlutfallstala kostnaðar verður ekki samanburðarhæf 
fyrir verðtryggð lán annars vegar og óverðtryggð lán hins vegar. Eru verðtryggð lán reiknuð út frá 
liðinni verðbólgu, en óverðtryggð lán út frá gildandi vöxtum sem venjulega eru ákvarðaðir út frá 
framtíðarspá á verðbólgu. Gera þessir útreikningar því ráð fyrir að annars vegar sé reiknað út frá 
sögulegum gögnum og hins vegar út frá spá til framtíðar og árleg hlutfallstala kostnaðar því ekki 
samanburðarhæf. Þá getur samanburður á árlegri hlutfallstölu kostnaðar á verðtryggðu og 
óverðtryggðu láni beinlínis verið villandi þar sem hún ein og sér gefur ekki nægilega skýra mynd af 
raunkostnaði lána þegar forsendur lánsins eru breytilegar. Því hentar árleg hlutfallstala kostnaðar vel 
til að bera saman tvö verðtryggð lán en síður til að bera saman verðtryggt og óverðtryggt lán.

19. gr. Viðbótar -  árleg hlutfallstala kostnaðar

Óljóst er að mati Íbúðalánasjóðs hvort reikna skuli viðbótar -  ÁHK þegar samningur kveður á um fasta 
vexti í skemmri tíma en fimm ár, þá á grundvelli 1. töluliðar 1. mgr. 19. gr. Þá bendir Íbúðalánasjóður 
á að í ljósi aðstæðna hér á landi geti verið eðlilegt að ganga lengra en tilskipunin segir til um og gefa 
út viðbótar -  ÁHK á grundvelli 2. töluliðar 1. mgr. 19. gr. fyrir öll lán sem eru með tímabundnum 
föstum vöxtum í upphafi lánstíma, óháð tímalengd.

25. gr. Hámark veðsetningarhlutfalls

Íbúðalánsjóður veitir endurbótalán sem tiltekið hlutfall af kostnaði við endurbætur og er ekki gerðar 
kröfur um að lánið rúmist innan við 80% af verðmæti eignarinnar. Eru lánin veitt til nauðsynlegra 
endurbóta á eigninni sem jafnframt eru til þess fallnar að halda hinni veðsettu eign við og tryggja 
áframhaldandi verðgildi hennar. Þá er gjarnan um að ræða þvingaðar framkvæmdir sem ákveðnar 
eru af húsfélögum og nauðsynlegt að tryggja möguleika á því að lána til þessara framkvæmda. Hætt 
er við að hámark veðsetningarhlutfalls sem ákvarðað verður á bilinu 60-90% takmarki mjög heimildir 
til veitinga endurbótalána og er því lagt til að slík lán Íbúðalánasjóðs verði undanskilin umræddu 
hámarki. Önnur niðurstaða gæti leitt til verulegra óþæginda fyrir eigendur fasteigna í fjöleignarhúsum 
sem þarfnast endurbóta.

37. gr. Aðgerðir áður en krafist er nauðungarsölu

Óskýrt er að mati Íbúðalánasjóðs hvaða skylda felst í ákvæði 37. gr. fyrir lánveitanda sér í lagi þar sem 
heimilt er að sekta fyrir brot á greininni. Þyrfti greinin að vera skýrari um hvers sé krafist af höndum 
lánveitanda.
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Ákvæði til bráðabirgða

Í ákvæði til bráðabirgða er heimild fyrir ráðherra að ákveða í reglugerð að fram til 21. mars 2019 verði 
eingöngu horft til reynslu viðkomandi starfsmanns þegar metin er þekking og hæfni starfsmanna sbr. 
3. mgr. 9. gr. frumvarpsins. Það er mat Íbúðalánasjóðs að nauðsynlegt sé að veita slíkan 
aðlögunartíma og væri því æskilegra að bráðabirgðaákvæðið kvæði á um aðlögunartíma í stað þess 
að kveða á um heimild ráðherra til að setja hann í reglugerð.

Fyrir hönd Íbúðalánasjóðs

Anna Guðmunda Ingvarsdóttir og Gunnhildur Gunnarsdóttir


