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Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fasteignalán til 
neytenda, nr. 118/2016 (hámark greiðslubyrðar, undanþágur o.fl.), 791.mál

Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) hafa fengið ofangreint mál til umsagnar og tekið saman helstu 
atriði sem rétt er að vekja athygli nefndarinnar á. Áður hafa SFF sent umsögn inn í samráðsgátt 
stjórnvalda um drög að því frumvarpi sem nú hefur verið lagt fram líkt og getið er um í greinargerð 
með frumvarpinu.

Samtökin vilja vekja athygli á eftirfarandi atriðum:

1. Áhrif frumvarpsins á aðgengi að fasteignalánum

Í greinargerð með frumvarpinu er lagt fram mat á áhrifum frumvarpsins miðað við ólíkar 
sviðsmyndir við beitingu skilyrða þeirra sem frumvarpið kveður á um (töflur á bls. 8 og 9). 
Töluverður munur er á áhrifum skilyrða eftir því hvort horft er til efri eða neðri marka þeirra 
og inngrip í fasteignamarkaðinn geta því orðið mjög mikil við beitingu þeirra verði 
frumvarpið að lögum. Með beitingu strangari skilyrða verða áhrifin einna mest á aðgengi 
tekjulægri hópa að lánsfjármögnun til fasteignakaupa.

SFF gerðu athugun meðal lánveitenda sem bendir til að áhrifin geti orðið ívið meiri en 
gert er ráð fyrir í greinargerðinni og þá ekki síst á fyrstu kaupendur sé horft til lánveitinga 
s.l. 12. mánuði. Þannig mun beiting strangari skilyrðanna takmarka aðgengi stórra hópa 
að fasteignamarkaði.

SFF telja æskilegt að áhrifamat sé unnið í samstarfi við lánveitendur á markaði í 
aðdraganda ákvarðana um beitingu skilyrðanna.

2. Undanþáguákvæði

Í frumvarpinu er kveðið á um undanþágur frá skilyrðum sem nemi ákveðnum 
hundraðshluta veittra lána á tilteknu tímabili. SFF telja þessi ákvæði nokkuð óljós og lítið 
hefur komið fram varðandi væntanlega útfærslu þeirra, en vænta má að þau verði skýrð 
í reglum þeim sem kveðið er á um í frumvarpinu.

Leggja SFF áherslu á að haft verði samráð við lánveitendur í aðdraganda reglusetningar.
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3. Samráð og upplýsingagjöf

Ákvarðanir um fasteignakaup eru meðal stærstu ákvarðana í lífi fólks. Þær eru teknar að 
vel ígrunduðu máli og ráðstafanir gerðar yfir lengri tíma í aðdraganda þess að kaup fara 
fram.

Því vilja SFF hvetja til þess að þegar breytingar eru gerðar á skilyrðum séu þær vel 
kynntar neytendum og rúmur fyrirvari gefinn áður en þær ganga í gildi. Í öðru lagi telja 
SFF mikilvægt að samráð sé haft við lánveitendur í aðdraganda breytinga á skilyrðum til 
lánveitinga og mati á áhrifum þeirra. Og í þriðja lagi er vakin athygli á því að við breytingar 
á skilyrðum þurfa lánveitendur svigrúm til að gera viðeigandi ráðstafanir vegna 
lántökuferla sem að miklu leyti til eru orðnar rafrænir.

Með vinsemd og virðingu,
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