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Formáli 

Lokaritgerð í BS námi í viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Vægi hennar er 12 ECTS 

einingar.  

Hér verður rannsakað hvort 110% leið stjórnvalda sé varanleg lausn á skuldavanda 

yfirveðsettra heimila? 

Leiðbeinandi verkefnisins er Elmar Hallgríms Hallgrímsson, aðjúnkt við Háskóla Íslands. 

Þakka ég honum gott samstarf og jafnframt vill ég þakka þeim fyrir er gáfu sér tíma til að 

veita mér upplýsingar varðandi framkvæmd 110% leiðarinnar.  
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Útdráttur 

110% leiðin var sett fram til að mæta skuldavanda heimilanna í landinu sem jókst mikið í 

kjölfar bankahrunsins árið 2008. Rannsóknin snýr að því að meta hvort þessi leið sé að 

skila árangri til framtíðar eða hvort eingöngu sé verið að fresta vandanum. 

Rannsóknarspurningin er: Er 110% leiðin varanleg lausn á skuldavanda yfirveðsettra 

heimila? 

Til að leita svara við þessari spurningu var skoðuð þróun íbúðaverðs, áhrif 

neysluvísitölu á hækkun lána og greiðslubyrðina af þeim. 

Tekin voru viðtöl við 4 aðila sem komu að vinnslu 110% leiðarinnar, til að fá þeirra 

mat á því hvernig 110% leiðin sé að leysa þann vanda sem henni var ætlað. 

Niðurstöður sýna að 110% leiðin er að hjálpa við lækkun skulda hjá þeim heimilum 

sem uppfylla skilyrði hennar. En ef fasteignir hækka lítið eða ekkert næstu árin og 

verðbólgan verður viðvarandi eins og verið hefur síðustu ár, er hætt við því að 

yfirveðsetning vaxi hratt og mörg heimili lendi í greiðsluvanda.  
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1  Inngangur  

Frá hruni íslensku bankanna haustið 2008 hefur efnahagur heimila og fyrirtækja 

versnað talsvert enda veiktist íslenska krónan mikið gagnvart öðrum gjaldmiðlum í 

kjölfarið. Slíkt leiddi til samdráttar í eftirspurn eftir vörum og þjónustu og hækkunar 

lána í erlendum myntum. Léleg efnahagsskilyrði leiddu til minnkandi einkaneyslu og 

þar af leiðandi til minni tekna fyrir fyrirtæki og vaxandi atvinnuleysi (Hagtíðindi 

Seðlabankans, 2010). 

Samkvæmt tölum í Hagtíðindum Seðlabanka Íslands fyrir apríl 2011 voru tæplega 

25 þúsund einstaklingar komnir á vanskilaskrá sem er þriðjungs aukning frá því í mars 

2009. Samhliða þessari þróun hefur gjaldþrotum og árangurslausum fjárnámum 

fjölgað verulega eða úr 3.400 árið 2009 í 4.400 árið 2010. Miðað við núverandi fjölda 

það sem af er árinu í ár gæti þessi tala farið í 9.000 fyrir árið 2011. Seðlabankinn 

kannaði einnig getu heimila til að standa undir greiðslubyrði og lágmarksframfærslu, 

út frá tímabili í upphafi árs 2008 til febrúar 2010. Niðurstöðurnar sýndu að í ársbyrjun 

2008 var eitt af hverjum fimm heimilum líklegt til að lenda í greiðsluvanda og/eða 

áttu minna en 50 þúsund krónur í afgang í lok hvers mánaðar. Ástæðan var rakin til 

mikillar skuldsetningar heimila fyrir hrun sem voru þar af leiðandi veik fyrir þegar 

bankarnir hrundu með tilheyrandi afleiðingum.  

Til að bregðast við þessum vanda heimila vildi ríkisstjórnin slá skjaldborg um 

heimilin í landinu og koma með lausnir fyrir þá sem ekki réðu lengur við 

skuldabyrðina. Á fundi samráðshóps ráðherra og stjórnarandstöðu var ákveðið að 

kalla saman sérfræðihóp til að fara yfir framkomnar tillögur um lausnir og meta 

hverjar þeirra mættu best þörfum heimilanna og hvað hver leið myndi kosta 

skattgreiðendur (Forsætisráðuneytið, 2010). 

Í þessari rannsókn verður farið í saumana á 110% leiðinni sem var ein af þeim 

lausnum sem sérfræðihópurinn fór yfir og skoðað hvaða kosti og galla hún hefur í för 

með sér fyrir heimili í vanda. Leitast verður við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Er 110% leiðin varanleg lausn á skuldavanda yfirveðsettra 

heimila? 
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1.1 Aðferðafræði 

Til að rannsaka 110% leiðina verður notast við aðferðafræði félagsvísinda sem segja 

til um hvaða aðferðir henta best við rannsóknir og úrvinnslu á gögnum hverju sinni. 

Val á rannsóknaraðferð er mikilvægur þáttur í ferlinu enda hefur hún áhrif á 

niðurstöður og marktækni þeirra og þarf því að gefa sem réttasta mynd af 

rannsóknarefninu hverju sinni. Til að fá sem besta sýn á viðfangsefnið verður notast 

bæði við megindlega (e. quantitative research) og eigindlega (e. qualitative research) 

rannsókn (Blumberg, Cooper og Scindler, 2008). 

Megindleg aðferð er í grundvallaratriðum rannsóknaraðferð náttúruvísinda sem er 

beitt á viðfangsefni félagsvísinda og er óhætt að segja að þessi nálgun hafi verið 

áberandi síðan í byrjun tuttugustu aldar. Litið er svo á að félagslegur veruleiki megi 

skoðast með því að mæla hann og magnbinda, eða skrá með tölum. Þær rannsóknir 

eru orðnar útbreiddastar sem hafa að markmiði að mæla og bera saman athafnir, 

viðhorf og einkenni einstaklinga og hópa með tölulegum hætti. Þar má nefna 

spurningalistakannanir, tilraunir, innihaldsgreiningu auglýsinga og frétta og notkun 

lýðtalna á borð við þær sem má finna hjá Hagstofu Íslands. Fræðimenn hafa oft tekist 

á um ágæti megindlegra rannsókna umfram eigindlegra og öfugt, margir eru nú á 

þeirri skoðun að nota þurfi báðar aðferðir til þess að byggja upp heildstæða þekkingu 

á sviði félagsvísinda (Blumberg, Cooper og Scindler, 2008). 

Eigindlegar rannsóknir á borð við viðtalsrannsóknir, þátttökuathuganir og notkun 

rýnihópa, beinast að því að afla gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og 

aðstæður. Er slíkt gert með því að fylgjast með fólki í þeirra daglega umhverfi og taka 

viðtöl þar sem spurningar og svör eru ekki á stöðluðu formi heldur miða að því að fá 

viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og upplifun. Útkoma þess háttar rannsókna er 

ekki tölulegur samanburður, heldur hugtök sem lýsa hvað er sameiginlegt með 

reynslu eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga (Blumberg, Cooper og 

Scindler, 2008).  

Eigindlega rannsóknin verður unnin með viðtölum við starfsmenn hjá Arion banka, 

Íslandsbanka, Landsbankanum og hjá Umboðsmanni skuldara, sem koma að vinnslu 

umsókna á 110% leiðinni. Notast verður við hálfopnar spurningar, sem fela það í sér 

að unnið er með grunnspurningar þar sem viðmælandi getur komið fram með eigin 
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sýn á umfjöllunarefnið hverju sinni. Viðtölin voru tekin á tímabilinu júní og júlí árið 

2011 og voru tekin á vinnustað viðmælenda í öllum tilfellum. Upptökutæki var notað 

í flestum viðtalanna en ekki fékkst alltaf leyfi hjá viðmælanda fyrir upptöku. 

Viðmælendum var heitið því að upptökur væru eingöngu til úrvinnslu viðtalsins en 

ekki til birtingar.  

Megindlegi hluti rannsóknarinnar felur í sér vinnslu með töluleg gögn sem sótt 

verða hjá stofnunum eins og Seðlabanka Íslands, Hagstofunni og fleirum. Gögnin 

verða síðan notuð til að skoða þá þróun sem orðið hefur á skulda- og eignastöðu 

heimilanna í landinu. Einnig verður gerð næmnigreining til að fá hugmyndir um 

mögulega framtíðarþróun skulda- og eignastöðu heimilanna.  

1.2 Lykilhugtök 

Notast verður við nokkur fjármálahugtök sem eru mislýsandi, hér er leitast við að 

útskýra helstu fjármálahugtökin.  

Vísitala neysluverðs miðast eins og hægt er við meðalverðlag hér á landi. Vísitalan 

er samansett úr ákveðnum vörutegundum og þjónustuliðum sem Hagstofa Íslands 

kannar með reglulegu millibil (Byr, e.d.). 

Launa- og húsnæðisverðsvísitala mæla breytingar sem verða á verðlagi frá einu 

tímabili til annars (Byr, e.d.). 

Jafngreiðslubréf eða skuldabréf með jöfnum greiðslum (e. annuity). Skuldabréf 

þar sem upphaflegur höfuðstóll greiðist til baka með jöfnum afborgunum. Fyrst eru 

vextirnir háir og lítið greiðist inn á höfuðstól lánsins en eftir því sem líður á 

greiðslutímann þá breytast þessi hlutföll og eftir því sem höfuðstóllinn lækkar þá 

hækkar greiðslan inn á hann og vaxtagreiðslan minnkar, lánið lækkar hraðar eftir því 

sem líður á lánstímann (Byr, e.d). 

Höfuðstóll láns er sú upphæð sem skuldari fær að láni og greiðist upp á 

lánstímanum. Höfuðstóll er það sama og nafnvirði skuldabréfs en auk höfuðstóls 

skuldabréfs þarf oftast að greiða vexti og jafnvel verðbætur ef skuldabréfið er 

verðtryggt (Byr, e.d). 
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Erlend skuldabréf eru skuldabréf þar sem höfuðstóll lánsins er gengistryggður eða 

gengisbundin og breytist því í samræmi við þá gjaldmiðla sem lánið er tengt við 

hverju sinni (Byr, e.d). 

Íbúðalán eða fasteignatryggð skuldabréf eru þau bréf sem eru tryggð með veði í 

fasteignum til tryggingar á greiðslum (Byr, e.d). 

Aðfarahæfar eignir eru allar eignir sem tilheyra viðkomandi skuldara og hafa 

peningalegt gildi, en lausamunir sem eru nauðsynlegir fyrir skuldara og heimilisfólk 

hans til að halda heimili eru undanþegnir (sjá lög um aðför nr. 90/1989 gr.37), 

(Íslandsbanki, e.d). 

Lánsveð voru nokkuð algeng fyrir efnahagshrunið 2008, en þau fela í sér að 

einstaklingur eða lögaðili setur fasteign sem hann á að veði til að tryggja skuld annars 

aðila eða lögaðila (Landsbankinn, e.d.).  

Lögaðili eða lögpersóna er notað um stofnanir, félög, fyrirtæki eða aðra aðila sem 

geta á sambærilegan hátt og menn átt réttindi, borið skyldur og gert löggerninga. 

Dæmi um lögpersónu eru hlutafélög, einkahlutafélög og samvinnufélög (Steinbergur 

Finnbogason, 2009). 
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2 Skuldavandi heimilanna 

2.1 Hvað gerðist? 

Frá íslenska bankahruninu haustið 2008 hafa vanskil einstaklinga stóraukist og eru í 

dag 11% af heildarútlánum stærstu viðskiptabankanna þriggja og nema í heild 21% af 

útlánum til heimilanna í landinu. Á sama tíma hefur fjöldi einstaklinga á vanskilaskrá 

vaxið hratt og atvinnuleysi aukist mikið, en 25 þúsund einstaklingar voru skráðir 

atvinnulausir í apríl á þessu ári (Hagtíðindi, 2011). 

Raunlækkun á íbúðarverði hefur komið hart niður á landsmönnum þó sérstaklega 

þeim einstaklingum sem keyptu sína fyrstu íbúð á árunum 2005-2008. Vísitala 

íbúðarverðs á höfuðborgarsvæðinu hefur lækkað úr 357,3 í janúar 2008 niður í 322,3 

í apríl 2011 eða ca. 9,8% (Þjóðskrá Íslands, 2011). 

Samkvæmt mælingum var verðbólgan hæst um 18% sem leiddi til hækkunar á 

verðtryggðum lánum (Seðlabanki Íslands, e.d).  

Samhliða þessu hefur atvinnuleysi aukist, í apríl 2011 mældist það 8,1% en til 

samanburðar þá var atvinnuleysi í nóvember 2007 aðeins 0,8% ( Vinnumálastofnun, 

e.d). 

Allir þessir þættir stuðla að skuldavanda heimilanna. Heimilin standa frammi fyrir 

margskonar vandamálum, í sumum tilfellum hefur önnur eða báðar fyrirvinnur 

heimilisins misst vinnu eða þurft að taka á sig launalækkun, verð eigna hefur lækkað, 

lán hafa hækkað og greiðslubyrði þyngst. Neysluvísitalan gefur til kynna að öll aðföng 

fyrir heimilin í landinu hafa hækkað í verði og því er rekstur þeirra dýrari en áður. 

Þegar þetta er allt tekið saman er ekki erfitt að sjá hvers vegna margar fjölskyldur og 

einstaklingar eru að lenda í fjárhagserfiðleikum. Lausnin fyrir sumar fjölskyldur og 

einstaklinga gæti verið að selja fasteign sína og minnka við sig og jafnvel selja bílinn 

og aðrar eignir líka, ef við á. En þetta getur reynst erfitt í framkvæmd þar sem 

eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði dróst verulega saman í kjölfar hrunsins. Þó svo að 

kauptilboð bærust þá gat fólk staðið frammi fyrir því að lánin höfðu hækkað svo 

mikið, og verðmæti eignarinnar lækkað á móti, að það átti ekki lengur neitt í eigninni 

og jafnvel var eignin skuldsett umfram verðmæti. Það er því ljóst að sumar fjölskyldur 

og einstaklingar sáu enga leið út úr sínum greiðsluerfiðleikum.  
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3 Lausnir ríkisstjórnarinnar á skuldavanda heimilanna 

Ríkisstjórnin lagði mikla áherslu á að hjálpa heimilunum og talað var um að slá 

skjaldborg um heimilin. Á fundi samráðshóps ráðherra og stjórnarandstöðu var tekin 

ákvörðun um að kalla saman hóp sérfræðinga til þess að fara yfir þær tillögur sem 

komið höfðu fram og meta hvað hver og ein leið kostaði og hvernig hún yrði 

framkvæmd. Þá bætti sérfræðihópurinn við athugun á sértækri skuldaaðlögun og 

greiðslujöfnun (Forsætisráðuneytið, 2010). 

3.1 110% leiðin 

110% leiðin snýst í hnotskurn um að ef áhvílandi íbúðaskuldir eru orðnar hærri en 

verðmæti eignarinnar sem íbúðaskuldin hvílir á, þá býðst skuldara að fá eftirstöðvar 

lánsins færðar niður í 110% af verðmæti eignarinnar, að því tilskildu að hann uppfylli 

öll skilyrði úrræðisins (Forsætisráðuneytið, 2010). 

Verðmæti fasteignarinnar skal miðast við fasteignamat eða markaðsverð, hvort 

heldur er hærra. Íbúðaskuldir eru þau skuldabréf sem lántakandi hefur fengið í þeim 

eina tilgangi að kaupa íbúðarhúsnæði til eigin nota og uppfylla skilyrði um 

vaxtabætur. Jafnframt þessu þarf greiðslubyrði skuldara að vera yfir 20% af tekjum 

(tekjuskattsstofn auk fjármagnstekna) fyrir skatta árið 2010 (Forsætisráðuneytið, 

2010). 

Lækkun veðskulda er allt að 4 milljónum króna fyrir einstaklinga og 7 milljónum króna 

fyrir hjón/sambýlisfólk og einstæða foreldra. Tekin er afstaða til umsóknar út frá 

eignum, skuldum og tekjum skuldara. Ef skuldari á aðrar aðfarahæfar eignir þá geta 

þær komið til lækkunar á þeirri upphæð sem er niðurfelld hjá skuldara 

(Forsætisráðuneytið, 2010).  

Niðurfærsla óinnheimtanlegra skulda umfram þau mörk sem nefnd eru hér á undan 

er möguleg að undangenginni ítarlegri könnun á eignastöðu skuldara ásamt mati á 

greiðslugetu hans og er það gert í samræmi við reglur um sértæka skuldaaðlögun. 

Skuldir verða samt ekki færðar niður meira en sem nemur 15 milljónum króna hjá 

einstaklingum og 30 milljónum króna hjá hjónum/sambýlisfólki og einstæðum 

foreldrum (Forsætisráðuneytið, 2010).  
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Vinnureglan varðandi 110% leiðina er byggð á því mati að skuldir langt umfram 

eignir og greiðslugetu séu í raun óinnheimtanlegar. Því sé það í allra þágu að fara 

þessa leið án milligöngu dómstóla. Þessi niðurfelling stóð skuldurum til boða til 1. júlí 

2011 (Efnahagsráðuneytið, 2010). 

3.2 Greiðslujöfnun 

Greiðslujöfnun felur í sér breytingu á útreikningi greiðslna hverju sinni. Lánið heldur 

áfram að vera tengt vísitölu neysluverðs en greiðslurnar eru verðtryggðar miðað við 

greiðslujöfnunarvísitölu. Greiðslujöfnunarvísitala er meðaltal launavísitölu og 

atvinnustigs. Ef greiðslujöfnunarvísitalan er lægri en neysluvísitalan þá er 

mismunurinn settur inn á biðreikning eða svokallaðan greiðslujöfnunarreikning. 

Hugmyndin er að þegar ástandið lagast og neysluvísitalan lækkar þá mætist þessar 

tvær vísitölur. Þegar greiðslujöfnunarvísitalan fer svo upp fyrir neysluvísitöluna þá fer 

mismunurinn á greiðslunum til lækkunar á greiðslujöfnunarreikningnum. Ef eftir 

stendur skuld á greiðslujöfnunarreikningnum að lánstíma loknum skal greitt áfram 

inn á hann sömu upphæð og síðasta afborgun lánsins var, þar til skuldin er uppgreidd 

en þó ekki lengur en í þrjú ár. Ef einhver skuld er enn eftir þá fellur hún niður í lok 

þriggja ára viðbótargreiðslutíma (Forsætisráðuneytið, 2010). 

3.3 Greiðsluaðlögun eða sértæk greiðsluaðlögun 

Ef 110% leiðin dugir ekki til að leysa úr vanda vegna skorts á greiðslugetu af veðsettri 

fasteign þá skal beita sérstakri skuldaaðlögun samkvæmt samkomulagi banka og 

lífeyrissjóða frá 30. október 2009 í samræmi við lög 107/2009 (Forsætisráðuneytið, 

2010). 

Samkvæmt samkomulaginu um sértæka skuldaaðlögun er hún ætluð 

einstaklingum sem eru með óuppgerðar skuldir hjá þeim fjármálastofnunum sem eru 

aðilar að samkomulaginu en nær þó almennt ekki til þeirra sem eru með sínar skuldir 

hjá öðrum aðilum. Það er þó möguleiki að veita undanþágu frá þessum skilyrðum í 

þeim tilfellum þar sem um fáa aðila er að ræða og sem eru tilbúnir að meðhöndla 

kröfur sínar í samræmi við samkomulagið þrátt fyrir að vera ekki aðilar að því 

(Efnahagsráðuneytið, 2011). 
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Sértæk skuldaaðlögun er ætluð heimilum sem eiga í alvarlegum skuldavanda og er 

tilgangurinn að veita skuldurum skilvirka og varanlega lausn, með því að laga skuldir 

og eignir að greiðslugetu í hverju tilfelli fyrir sig.  

Í viljayfirlýsingu frá 3. desember 2010 milli ríkisstjórnar, fjármálafyrirtækja og 

lífeyrissjóða var gert samkomulag um breytingar á sértækri skuldaaðlögun með því 

markmiði að úrræðið nýttist fleiri heimilum í skuldavanda. Nýjar verklagsreglur þess 

efnis voru undirritaðar 22. desember sama ár með fyrirvara um heimild 

Samkeppniseftirlitsins.  

Leiðin felur í sér að skuldari getur fengið skuldaaðlögun sem færir húsnæðislán að 

greiðslugetu lántakanda og er miðað við að lán sé á bilinu 70% til 100% af verðmæti 

fasteignarinnar. Það sem stendur eftir af láninu þegar búið er að laga það að 

greiðslugetu skuldarans er sett á biðlán til þriggja ára án vaxta og verðbóta. Ef 

greiðslugeta er enn ekki nægileg til að standa undir greiðslum að biðláninu að þremur 

árum liðnum þarf að finna aðra lausn, mögulega að semja upp á nýtt eða skoða 

möguleika þess að skuldari minnki við sig húsnæði (Forsætisráðuneytið, 2010). 

3.4 Hækkun vaxtabóta og sérstök vaxtaniðurgreiðsla 

Til að koma enn frekar til móts við heimilin í landinu ákvað ríkisstjórnin að viðhalda 

hækkun vaxtabóta til samræmis við það sem var gert árin 2009 og 2010. Samhliða 

þessu var gerð breyting á vaxtabótakerfinu til að mæta betur vanda heimila með 

þunga skuldabyrði og lágar tekjur (Efnahagsráðuneytið, e.d). 

Sérstök vaxtaniðurgreiðsla er 0,6% af skuldum vegna íbúðarhúsnæðis. Upphæðin 

getur orðið allt að 200 þúsund hjá einstaklingum og 300 þúsund hjá 

hjónum/sambúðarfólki og einstæðum foreldrum. Vaxtaniðurgreiðslan er ekki 

tekjutengd en skerðist ef eignir fari umfram skuldir, hjá einstaklingum hefst skerðing 

við 10 milljón króna eign og fellur alveg niður við 20 milljónir króna en hjá 

hjónum/sambúðarfólki og einstæðum foreldrum byrjar skerðing við 15 milljónir 

króna og fellur alveg niður við 30 milljón króna eign ( RSK, e.d). 

3.5 Viðbrögð við lausnum 

Mikið hefur verið rætt um þá mismunun að þeir sem skulda 110% og meira fái 

niðurfellingu skulda meðan aðrir fái ekkert niðurfellt. Sem dæmi um slíkt er viðtal við 
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Þórð Magnússon sem birtist í DV, mánudaginn 20. júní 2011. Þar segir Þórður að 

hann eigi ekki rétt á neinum afskriftum þar sem hann hafi safnað fyrir sinni útborgun. 

Þórður og eiginkona hans höfðu safnað fyrir útborguninni smátt og smátt og byggt 

upp eigið fé sem núna hafi verið étið upp. Þau áttu í upphafi um 50% í eign sinni en í 

dag eiga þau ekkert í eigninni. Í greininni er rætt um að margir standi fyrir utan 110% 

leiðina og að 110% leiðin þjóni eingöngu hagsmunum bankanna. Þeir sem fóru 

varlega borgi í raun brúsann fyrir þá sem ekki fóru varlega að mati greinahöfundar, 

en fyrirsögn greinarinnar er að „glannarnir græða“. 

Hagsmunasamtök heimilanna hafa einnig sett fram gagnrýni á 110% leiðina. Í 

grein eftir Andreu J. Ólafsdóttur, formanns Hagsmunasamtaka heimilanna, sem 

birtist í Fréttablaðinu 1. júlí 2010 segir að um mikið misrétti og mismunun sé að ræða 

gagnvart heimilum landsins. Skilja megi 110% leiðina sem nokkurskonar umbun fyrir 

þá sem eru með yfirveðsettar eignir og 110% leiðin sé alls ekki almenn, heldur sértæk 

þar sem hún nær eingöngu til þeirra heimila sem eru skuldsettust miðað við 

veðsetningarhlutfall.  

3.6 Viðbótarlausnir bankanna 

Landsbanki og Íslandsbanki hafa farið þá leið að víkka þann ramma sem 

samkomulagið við ríkisstjórnina gekk út frá og er það að þeirra sögn gert til að ná til 

fleiri heimila sem annars hefðu ekki á möguleika á lækkun íbúðaskulda. 

Landsbankinn er tilbúinn til að lækka fasteignaskuldir og aðrar áhvílandi veðskuldir 

niður í 110% af fasteignamati og koma aðrar aðfararhæfar eignir almennt ekki til 

lækkunar á niðurfærslu skuldanna. Landsbankinn áskilur sér þó rétt til að kalla eftir 

verðmati frá löggiltum fasteignasala ef fasteignamat er hærra en 30 milljónir eða ef 

bankinn telur fasteignamatið óraunhæft. Jafnframt áskilur Landsbankinn sér rétt til 

að meta aðfarahæfar eignir ef niðurfelling skulda fer upp fyrir 10 milljónir hjá 

einstaklingi og 20 milljónir hjá hjónum/sambýlisfólki eða einstæðu foreldri. Þeir sem 

hafa allar sínar íbúðaskuldir hjá Landsbankanum þurfa ekki að sækja um niðurfærslu, 

hún verður gerð sjálfkrafa. Landsbankinn býður einnig upp á lækkun annarra skulda 

fyrir þá viðskiptavini sem eru í greiðsluerfiðleikum, að undangengnu greiðslumati, og 

falla flest lán bankans undir þetta úrræði. Það er þá viðbót fyrir þá viðskiptavini sem 

eru með sín íbúðarlán hjá Landsbankanum og eru í greiðsluerfiðleikum ásamt því að 
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vera með yfirveðsettar fasteignir. Lántakar geta mögulega fengið lækkun skulda á 

tveim eignum að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Landsbankinn ætlar einnig að 

endurgreiða 20% af vöxtum lána við bankann, sem greiddir hafa verið frá 31.12.2008 

til 30.04.2011 og eru í skilum, endurgreiðslan getur að hámarki orðið 1 milljón króna 

(Landsbankinn, e.d.).  

Íslandsbanki býður einnig upp á mögulega lækkun skulda á tveimur eignum að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Hraðleið Íslandsbanka felur í sér möguleika á 4 

milljón króna lækkun fyrir einstaklinga og 7 milljón króna fyrir hjón/sambúðarfólk og 

einstæða foreldra. Þá er verðmæti eignarinnar miðað við fasteignamat og ekki er 

tekið tillit til annarra aðfarahæfra eigna. Ítarlega leiðin hjá Íslandsbanka felur í sér 

möguleika á 15 milljón króna niðurfellingu fyrir einstaklinga og 30 milljón króna 

niðurfellingu fyrir hjón/sambúðarfólk og einstæða foreldra, en þessi leið 

Íslandsbanka er í samræmi við samkomulagið sem gert var við ríkisstjórnina í 

desember 2010 (Íslandsbanki, e.d.). 

Aðrar lánastofnanir hafa ekki gefið út upplýsingar um breytingar á skilyrðum sem 

unnið er eftir við mat á umsóknum um 110% leiðarinnar. 

Umsóknarfrestur til að sækja um 110% leiðina rann út samkvæmt samkomulaginu 

1. júlí 2011 (Íslandsbanki, 2011). Landsbankinn framlengdi einhliða umsóknarfrestinn 

hjá sér til 15. júlí 2011 fyrir þá sem voru með öll sín veðlán hjá honum (Fréttablaðið, 

2011).   
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4 Rannsókn á 110% leiðinni til lausnar á skuldavanda 
heimilanna 

Tilgangur rannsóknarinnar er að reyna meta eins og hægt er hvort 110% leiðin sé 

raunveruleg lausn á skuldavanda heimilanna eða hvort hún sé eingöngu frestun á 

skuldavandanum. 

Rannsóknarspurningin er: Er 110% leiðin varanleg lausn á skuldavanda 

yfirveðsettra heimila? 

4.1 Gagnaöflun  

Til að leggja mat á 110% leiðina var notast við gögn frá Þjóðskrá um þróun 

íbúðaverðs, gögn frá Hagstofunni varðandi þróun ýmissa vísitalna og samhliða þessu 

voru tekin viðtöl við 4 aðila sem hafa þekkingu á 110% leiðinni. Þessir aðilar voru frá 

Umboðsmanni skuldara, Íslandsbanka, Arion banka og Landsbankanum. 

4.2 Úrvinnsla gagna 

Við yfirferð á rannsóknargögnum var horft til nokkurra lykilþátta sem notaðir voru til 

að draga fram niðurstöðurnar. Þessi atriði eru eftirfarandi:  

1) Farið verður yfir helstu forsendur 110% leiðarinnar og hvaða vanda hún átti 
að leysa. 

2) Skoðað var hverjir það voru sem gátu nýtt sér þessa lausn til lækkunar á 
íbúðaskuldum. 

3) Hverjir það voru sem ekki féllu innan viðmiðunarmarka leiðarinnar og gátu 
þar af leiðandi ekki nýtt sér hana. 

4) Þróun á greiðslubyrði af húsnæðislánum bæði fyrir og eftir efnahagshrun. 
Einnig voru settar fram hugmyndir um væntanlega þróun í framtíðinni og 
hvaða áhrif hún hefur á heildarmyndina.  

5) Farið var yfir þróun íbúðaverðs fyrir og eftir hrun og skoðað hvaða áhrif það 
hefur á heildarmyndina með tilliti til áhrifa neysluvísitölu á húsnæðislán. 

6) Mat þeirra starfsmanna sem tekin voru viðtöl við, hverjum finnst þeim 110% 
leiðin helst vera að hjálpa?  
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5 Niðurstaða rannsóknar 

5.1 Forsendur 110% leiðarinnar 

Samkvæmt samkomulaginu sem ríkisstjórnin, fjármálafyrirtæki og lífeyrissjóðir 

skrifuðu undir 3. desember 2010, þá er miðað við að 110% leiðin sé aðgerð í þágu 

yfirveðsettra heimila. Markmiðið er að aðlaga áhvílandi veðskuldir á íbúðarhúsnæði 

að verðmæti eignarinnar og greiðslugetu skuldara. Það er mat þeirra sem undirrita 

samkomulagið að skuldir sem eru langt umfram eignir og greiðslugetu, séu í eðli sínu 

óinnheimtanlegar og því sé það hagur bæði skuldara, kröfuhafa og samfélagsins í 

heild að gera þetta samkomulag svo aðkoma dómstóla sé ekki nauðsynleg. 

Samkomulagið náði til allra íbúðaeigenda sem voru skuldsettir fyrir 110% eða meira 

óháð því hvort skuldari var komin í greiðsluvanda.  

5.2 Hverjir eiga rétt á niðurfellingu í 110% samkvæmt 
samkomulaginu? 

Allir þeir sem voru með yfirveðsett íbúðarhúsnæði gátu átt rétt á niðurfellingu 

áhvílandi veðskulda í allt að 110% af verðmæti fasteignarinnar.  

Samkvæmt heimasíðu Umboðsmanns skuldara voru allir umsækjendur um 

greiðsluaðlögun hvattir til að sækja einnig um 110% leiðina. Í viðtali við sérfræðing 

hjá Umboðsmanni skuldara kom fram að skynsamlegt væri að nýta sér þetta úrræði 

samhliða, þar sem 110% leiðin leiðir til niðurfellingar allra áhvílandi veðskulda yfir 

110% verðmati. En greiðsluaðlögun felur fyrst í sér frestun á skuldum og svo er 

endurmetið eftir þriggja ára samningstímabil hvort skuldir séu felldar niður að 

einhverju marki eða ekki. 

5.3 Hverjir geta ekki nýtt sér þetta úrræði? 

Samkvæmt samkomulagi ríkisstjórnarinnar, fjármálafyrirtækja og lífeyrissjóða áttu 

allir sem eru veðsettir yfir 110% af markaðsvirði rétt á að fá niðurfelldar íbúðaskuldir 

sem voru umfram 110% (Efnahagsráðuneytið, 2010). 

Skilyrðin til þess að fá niðurfellingu í 110% af verðmati íbúðar leiddu til þess að 

ekki gátu allir fengið þessa niðurfellingu þrátt fyrir að skulda meira en 110% vegna 

kaupa á íbúðarhúsnæði. Þeir einstaklingar sem fengu lánsveð til að fjármagna 

íbúðakaup gátu ekki fengið niðurfærslu skulda þar sem lánið hvílir ekki á 
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íbúðarhúsnæði sem er í þeirra eign, en það er eitt af skilyrðum samkomulagsins, 

alveg óháð ástæðu þess að lánið var tekið. Ekki liggja fyrir tölur um hversu mörg 

heimili þetta voru. Aðfarahæfar eignir eru einnig teknar með sem skilyrði í 

framangreindu samkomulagi sem ríkisstjórnin gerði við fjármálafyrirtæki og 

lífeyrissjóði. Þar segir að allar aðfarahæfar eignir skuli vera teknar inn í útreikninginn 

og koma til lækkunar á því sem hægt var að fá niðurfellt af skuldum sem fóru umfram 

110%. Sem dæmi um aðfarahæfar eignir eru bílar, sumarbústaðir, hjólhýsi ofl. 

Inneign á banka komu einnig til frádráttar. Þessi þáttur hefur það í för með sér að 

þeir sem kusu að skulda ekkert í bílunum sínum, söfnuðu sér sjóð á bankareikning, 

keyptu bústað, eða fengu hugsanlega pening eða aðrar eignir í arf og ákváðu að 

skuldsetja þær ekki, þeir fá ekki niðurfellingu íbúðaskulda niður í 110% þar sem öll 

önnur aðfararhæf eign kemur til frádráttar mögulegri niðurfærslu.  

110% leiðin tekur heldur ekki tillit til annarra skulda við mat á niðurfellingu skulda. 

Til dæmis ef tekið var lán fyrir bílnum á heimilinu en það var ekki tryggt með veði í 

honum, þá telst bíllinn skuldlaus aðfarahæf eign, þrátt fyrir að lánið sé ekki uppgreitt.  

Þegar skilyrðin sem uppfylla þarf til að vera gjaldgengur í 110% leiðina eru skoðuð 

er ljóst að ekki eiga allir sömu möguleika á að nýta sér hana og einhver heimili geta 

það alls ekki þrátt fyrir miklar skuldbindingar vegna íbúðakaupa. 

5.4 Þróun íbúðalána  

Fjárhagsvandi heimila er að hluta til komin vegna hækkunar íbúðalána sem stafar af 

hækkun vísitölu neysluverðs sem lánin eru tengd við. Myndin hér að neðan (mynd 1) 

sýnir áhrif verðbólgustigs á tuttugu milljón króna lán til 15 ára. Verðbólgumarkmið 

Seðlabanka Íslands eru 2,5% en ekki hefur gengið sem skyldi að ná því markmiði. Því 

búa lántakendur við þá óvissu að vísitala er almennt hærri en gert er ráð fyrir miðað 

við markmið Seðlabanka Íslands. Verðbólgan getur tekið miklum sveiflum eins og 

gerðist við hrun bankanna haustið 2008, en í kjölfarið mældist verðbólgan samkvæmt 

Hagstofu allt að 18% á ársgrundvelli. 

Verðbólgan í júní 2011 var 4,2% á ársgrundvelli samkvæmt Hagstofu Íslands og ef 

horft er á myndina hér fyrir neðan þá sést að ef sú verðbólga er viðvarandi þá mun 

lánið hækka um 6,5 milljónir á 10 árum.  
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Mynd 1. Staða tuttugu milljón króna láns miðað við þróun vísitölu neysluverðs 

Þetta línurit sýnir að á meðan íbúðalán eru tengd vísitölu munu þau alltaf hækka 

ef tekið er mið af þróun vísitölu neysluverðs síðustu ára. Vísitalan hefur frá árinu 

1988 hækkað að meðaltali um ca. 5% á árs grundvelli miðað við mælingar 

Hagstofunnar og frá árinu 2000 hefur hún hækkað um ca. 6% að meðaltali. Ef 

vísitalan heldur sér í 6% mun tuttugu milljón króna lán hækka um 50% á 9 árum, eða í 

ca. 30,7 milljónir og þá er spurningin, ræður lántaki við hækkun á greiðslubyrði sem 

þessu fylgir og hvernig þróast verð íbúðarhúsnæðisins sem lánið er tryggt með? 

5.4.1 Greiðslubyrði íbúðalána 

Við töku á íbúðaláni er væntanleg greiðslubyrði lánsins borin saman við greiðslugetu 

lántaka hverju sinni og almennt er sett inn áætluð neysluvísitala við þessa 

útreikninga. Síðan er umsækjanda veitt lánið ef upphafsgreiðslubyrði lánsins er innan 

þeirra marka sem áætlað er hann geti greitt af. 

En hvað gerist þegar vísitalan fer svo yfir þessi mörk? Eins og fram hefur komið fór 

vísitalan í allt að 18% á tímabili, sem leiðir til hækkunar á láninu sem svo leiðir til 

hækkunar á greiðslubyrði. Ef horft er til meðaltals hækkunar neysluvísitölu frá árinu 

2000 sem er ca. 6% þá gæti greiðslubyrði lánsins hækkað um tæp þrjátíu þúsund á 

mánuði á fimm árum. Fyrir hinn almenna launamann gæti þetta verið nokkuð stór 
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aukabiti í heimilisbókhaldið og má jafnvel velta því fyrir sér hvort forsendur 

greiðslumatsins séu ekki brostnar. 

 

Mynd 2. Mánaðarlegar afborganir af tuttugu milljón króna láni með tilliti til þróunar vísitölu 
neysluverðs 

Af þessu er hægt að draga þá ályktun að hækkun lána vegna vísitölunnar hefur 

almennt áhrif til þyngingar á greiðslubyrði heimilanna án þess að þau geti þar nokkuð 

að gert. 

Fram kemur í lífskjararannsókn sem Hagstofa Íslands birti í nóvember 2010 að tæp 

36% allra heimila gátu ekki mætt óvæntum útgjöldum að upphæð 140 þúsund á 

sama hátt og þau höfðu áður gert og um helmingur allra heimila átti erfitt með að ná 

endum saman. Þegar horft er á heildarmyndina þá sést að fjárhagsstaða heimilanna 

hefur farið stigversnandi frá ársbyrjun 2008. 
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5.5 Þróun markaðsverðs íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu 

Hækkun íbúðalána vegna vísitölu neysluverðs er staðreynd sem Íslendingar hafa búið 

við í langan tíma og þá vaknar sú spurning hvort íbúðarhúsnæði er að standa undir 

hækkuninni, er eignin að hækka til samræmis við lánin? 

Vísitala íbúðaverðs miðað við mælingar Þjóðskrár frá árinu 1994 sýnir að miklar 

sveiflur hafa orðið í þróun markaðsverðs íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu. 

Framan af var lítil sem engin hækkun, en á árunum 1998 – 1999 fer að bera á hækkun 

sem svo vex nokkuð hratt allt til ársins 2008. Eftir það fer íbúðaverð að lækka og á 

árinu 2008 – 2009 verður mjög skörp lækkun á íbúðaverði. 

 

Mynd 3. Vísitölur frá Hagstofu íslands og Þjóðskrá í % frá árinu 1989 til byrjun árs 2011 

Þessar tölur sýna okkur að vísitala íbúðaverð hefur vaxið mun hraðar en 

neysluvísitala á árunum 1999 til 2008 og því ætti íbúðarhúsnæði framan af að hafa 

staðið undir vísitöluhækkun íbúðalána. En á móti kemur að þeir sem keypt hafa 

húsnæði árið 2008 hafa fengið mikinn skell af lækkun húsnæðis og hækkunar 

íbúðalána.  
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Mynd 4. Þróun Vísitalna í % frá árinu 2000 til byrjun árs 2011 

5.5.1 Þróun lána og íbúðaverðs með tilliti til vísitölu 

Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar Elmars Pálma Lárussonar í BS- ritgerð, sem fjallar 

um verðmyndun á fasteignamarkaði, mun fasteignamarkaðurinn líklegast einkennast 

af verðlækkunum í einhver ár í viðbót. Með það til hliðsjónar og eftir að hafa skoðað 

verðþróun á fasteignamarkaðinum fram til dagsins í dag þá er ljóst að ekki er auðvelt 

að spá fyrir um framtíðina þar sem sveiflur undanfarinna ára eru miklar bæði fyrir og 

eftir fall bankanna haustið 2008. Til nálgunar eru hér því skoðaðar fleiri en ein 

möguleg þróun fasteignaverðs. 
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Í þessu dæmi er miðað við að íbúðaverð vaxi samhliða lánunum ( sjá mynd 5). 

 

Mynd 5. Samanburður á hækkun lána miðað vísitölu á bilinu 2 - 6% og 2 - 4% hækkun íbúðaverðs á 
sama tímabili 

Hér sést samanburður á hækkun lána miðað við 2-6% vísitöluhækkun og hækkun 

íbúðaverðs miðað við 2-4% á ársgrundvelli. Niðurstöður þessarar myndar sýna okkur 

að ef skuldir á íbúðarhúsnæði eru lækkaðar niður í 110% af verðmati eignarinnar, þá 

tekur það fasteignina 9 ár að verða jafn háa láninu miðað við að bæði lán og fasteign 

hækki um sömu prósentutöluna á sama tíma, óháð því hversu há prósentutalan er. Ef 

íbúðalánið hækkar um 4% á ársgrundvelli meðan fasteignin hækkar um 2% á sama 

tíma, þá er um 5 milljón króna munur að 15 árum liðnum hversu eignin er verðminni 

en lánið. Ef lánið vex um 6% á ársgrundvelli og eignin um 4% á sama tíma verður 

munurinn ca. 6 milljónir. 
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Tökum annað dæmi þar sem íbúðaverð stendur í stað næstu 2 árin (sjá mynd 6). 

 

Mynd 6. Samanburður á þróun fasteignalána miðað við 2-6% vísitölu hækkun og hækkun íbúðaverðs 
miðað við 2-4% hækkun eftir 2 ár 

Hér er gengið út frá sömu hækkunum og í dæminu á undan, nema hvað íbúðaverð 

stendur í stað fyrstu tvö árin. Þessar niðurstöður sýna okkur að það tekur fasteign 

sem hækkar um 2% á ári, eftir að hafa staðið í stað í 2 ár, 12 ár að ná láninu sem vex á 

2% hraða á ári allan tímann. Fasteign sem hækkar um 4%, eftir að hafa staðið í stað í 

2 ár, er 14 ár að ná láninu sem hefur vaxið um 4% á ári allan tímann. Af þessu er ljóst 

að ef íbúðaverð heldur áfram að lækka eða stendur í stað á meðan vísitala heldur 

áfram að vaxa, þá mun líða langur tími áður en íbúðir fara að standa undir þeim 

lánum sem tekin voru til að fjármagna þær.  

5.6 Mat þeirra sem koma að vinnu við 110% leiðina 
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byrjuðu að leita lausna á sínum vanda með því að sækja um 110% leiðina. Ef 

greiðsluvandi er enn til staðar þegar búið er að beita þeirri lausn þá væri næsta skref 

að sækja um sértæka skuldaaðlögun hjá bönkunum, þar sem gengið er lengra í 

samningum, frystingum og mögulegum niðurfellingum skulda að þremur árum 

liðnum.  

5.6.2 Mismunur á samningsstöðu lánveitenda 

Þegar talað var við sérfræðing hjá umboðsmanni skuldara kom fram að bankar, 

sparisjóðir, Íbúðalánasjóður og lífeyrissjóðirnir eru missveigjanlegir þegar kemur að 

afgreiðslu 110% leiðarinnar. Þetta byggist á miklu leyti á því að Íbúðalánasjóður og 

lífeyrissjóðirnir eru bundnir af lögum og geta því ekki farið á neinn hátt út fyrir 

samkomulagið sem gert var við ríkisstjórnina í desember 2010, á meðan bankar og 

sparisjóðir geta víkkað rammann sem unnið er eftir.  

5.6.3 Viðbótar lausnir Landsbankans 

Landsbankinn hefur bætt við þær lausnir sem samið var um og breytt viðmiðum í hag 

lántaka og þar með aukið fjölda þeirra heimila sem eiga möguleika á lækkun skulda. 

Samhliða þessu hefur bankinn boðið upp á lækkun annarra skulda hjá bankanum og 

endurgreiðslu á vöxtum allt að 20% fyrir þá viðskiptavini sem standa í skilum. 

Landsbankinn lengdi umsóknarfrestinn hjá sér til 15. júlí en samkvæmt 

samkomulaginu rann hann út 1. júlí 2011.  

5.6.4 Viðbótarlausnir Íslandsbanka 

Íslandsbanki hefur einnig bætt við þær lausnir sem hann býður sínum viðskiptavinum 

en ekki gengið alveg jafn langt og Landsbankinn, en umsóknum hjá Íslandsbanka 

fjölgaði umtalsvert eftir að dregið var úr kröfunum og eru í dag í samræmi við það 

sem reiknað var með í upphafi.  

Viðmælendur frá bönkunum voru sammála um að allt væri gert til að reyna koma 

til móts við yfirveðsett heimili og reynt sé að finna lausn á öllum umsóknum þó svo 

þær fari út fyrir ramma samkomulagsins í einhverjum tilfellum, reynt er að hafa hag 

bæði bankans og lántakandans í fyrirrúmi. 
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5.6.5 Mismunun gagnvart lántakendum 

Það er staðreynd að um mismunun er að ræða þegar kemur að því hverjir eru að fá 

niðurfelldar skuldir og hverjir ekki, því einhversstaðar þarf að draga línuna. Það eru 

alltaf einhverjir sem falla utan við strikið og fá því ekki sömu meðhöndlun og þeir sem 

falla innan þess, en í viðtölum við starfsmenn bankanna kom fram að reynt er að 

hjálpa öllum sem eru í vanda og finna sérsniðna lausn fyrir hvern og einn. 

5.6.6 Umsóknir um 110% leiðina 

Fjöldi umsókna um 110% niðurfellingu var mun minni en reiknað var með framan af 

en jókst þegar á leið og var talað um sprengju í umsóknum hjá Íbúðalánasjóði síðustu 

dagana í júní. Þegar spurt var hvað gæti valdið því að færri sóttu um en reiknað var 

með, þá töldu viðmælendur að líklegasta skýringin væri að fólk væri enn að bíða eftir 

betri lausn frá ríkisstjórninni. Fréttaflutningur væri á þá leið að enn væri ekki komnar 

fram nægilega góðar lausnir á vanda heimilanna og ríkisstjórnin yrði að gera meira. 

Einnig var talið að það hefðu ekki allir áttað sig á því að þeir ættu möguleika á að 

sækja um og var brugðist við því með því að send voru út bréf til lántakenda. Þar var 

þeim kynnt 110% leiðin og þeir hvattir til að sækja um áður en fresturinn rynni út. 

Jafnframt var þeim sem sótt höfðu um sértæka skuldaaðlögun, sent bréf frá 

umboðsmanni skuldara. Þar var þeim bent á að þeir gætu einnig sótt um 110% 

leiðina þó svo þeir væru búnir að sækja um skuldaaðlögun og það væri skynsamlegt 

að sækja um hana til að fá strax niðurfellingu einhverra skulda ef hægt væri, þetta 

hefði ekki áhrif á aðrar umsóknir.  

5.6.7 Greiðslumöt vegna 110% leiðarinnar 

Samkvæmt viðtölunum er almennt ekki verið að greiðslumeta þá aðila sem falla undir 

110% úrræðið þar sem ekki er verið að meta greiðsluhæfi heldur yfirveðsetningu 

eignar. 
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6 Samantekt á niðurstöðum 

6.1.1 Forsendur þess að farið var í 110% leiðina til lausnar á skuldavanda 
heimilanna 

110% leiðin var hönnuð til að leysa skuldavanda yfirveðsettra heimila og finna heildar 

lausn á vandamálinu þannig að ekki þurfi að leysa öll mál fyrir dómstólum. 

6.1.2 Hverjir eiga rétt á 110% leiðinni? 

Allir þeir sem eru með yfirveðsett íbúðarhúsnæði geta átt rétt á niðurfellingu 

áhvílandi veðskulda í allt að 110% af verðmæti fasteignarinnar. 

6.1.3 Hverjir geta ekki nýtt sér úrræði 110% leiðarinnar 

Þegar skilyrðin sem uppfylla þarf til að vera gjaldgengur í 110% leiðina eru skoðuð er 

ljóst að ekki eiga allir sömu möguleika á að nýta sér hana og einhver heimili geta það 

alls ekki þrátt fyrir miklar skuldbindingar vegna íbúðakaupa. Þetta er meðal annars til 

komið vegna lánsveða sem nýtt hafa verið til kaupa á fasteignum og annarra 

aðfarahæfra eigna sem eru í eigu umsækjenda.  

6.1.4 Hvaða áhrif hefur þróun íbúðalána og greiðslubyrðin af þeim? 

Miðað við að íbúðalán verði áfram tengd neysluvístölu, munu þau halda áfram að 

hækka ef horft er í söguna. Þetta leiðir til þess að hækkun lána vegna vísitölu hefur 

áhrif til þyngingar á greiðslubyrði heimilanna án þess að þau geti þar nokkuð að gert. 

6.1.5 Þróun markaðsverðs á íbúðarhúsnæði í Reykjavík í samanburði við 
þróun íbúðalána gagnvart vísitölu neysluverðs 

Rannsóknin sýnir að ef skuldir á íbúðarhúsnæði eru lækkaðar niður í 110% af 

verðmati eignarinnar, þá tekur það 9 ár fyrir eignina að verða jafn há láninu, miðað 

við að bæði lán og íbúð hækki um sömu prósentutöluna á sama tíma.  

Jafnfram sýna niðurstöður að það tekur íbúð sem hækkar um 2% á ári, eftir að 

hafa staðið í stað í 2 ár, 12 ár að ná láninu sem vex á um 2% á ársgrundvelli allan 

tímann. Íbúð sem vex um 4% á ári, eftir að hafa staðið í stað í 2 ár, er 14 ár að ná 

láninu sem hefur vaxið um 4% allan tímann. Af þessu er ljóst að ef íbúðaverð heldur 

áfram að lækka eða stendur í stað á meðan vísitala heldur áfram að vaxa, þá muni 

líða langur tími áður en íbúðir fara að standa undir þeim lánum sem tekin voru til að 

fjármagna þær þrátt fyrir lækkun skulda niður í 110% af verðmæti.  
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6.1.6 Mat þeirra aðila sem tekin voru viðtöl við á 110% leiðinni 

Þeir aðilar sem teknir voru í viðtöl í Arion banka, Íslandsbanka, Landsbanka og hjá 

Umboðsmanni skuldara voru allir á sama máli um að 110% leiðin hjálpar helst þeim 

sem hafa verið að kaupa sér íbúðir árin 2005 til 2008 og tóku 80 – 100% lán til að 

fjármagna kaupin. Alltaf muni vera einhver mismunun til staðar gagnvart 

lántakendum, þar sem einhverstaðar þarf að draga mörkin.  

Landsbanki og Íslandsbanki gengu lengra í lausnum fyrir sína viðskiptavini heldur 

en samkomulagið sagði til um og juku þar með möguleika sinna viðskiptavina á 

lækkun skulda. 

Við beitingu 110% leiðarinnar er ekki tekið tillit til greiðslubyrði umsækjenda og 

því ekki víst að lækkun skulda ein og sér dugi til að leysa skuldavandann hverju sinni.  
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7  Umræða  

Hvað eru þessar niðurstöður að segja okkur um 110% leiðina? 

7.1.1 Fyrir hverja er 110% leiðin lausn? 

110% leiðin kemur klárlega til móts við yfirveðsett heimili og eykur líkurnar á að þau 

geti staðið við sínar skuldbindingar í einhvern tíma en þrátt fyrir að vera gefin út sem 

almennt úrræði er hún ekki til boða fyrir alla þrátt fyrir yfirveðsetningu. 

7.1.2 Hverjir falla ekki undir 110% leiðina? 

Fjöldi heimila gat ekki nýtt sér þessa leið þar sem þau féllu ekki undir skilmála 

samkomulagsins og áttu því engan möguleika á að fá íbúðarskuldir niðurfelldar í 

110% þrátt fyrir skuldastöðu. En ef þau lenda í vandræðum með greiðslur af lánum 

geta þau sótt um sértæka skuldaaðlögun. Sú leið er mun víðtækari og hefur í för með 

sér mun meira inngrip í daglegt líf einstaklinga. Eftir þriggja ára tímabil er metið 

hvernig viðkomandi stendur og hvort hann geti þá staðið undir skuldbindingum eða 

hvort mögulega eigi að fella hluta þeirra niður. Þrjú ár er langur tími, margt getur 

breyst og það er dapurt að heimili þurfi að ganga í gegnum slíkt tímabil en hefðu í 

einhverjum tilfellum mögulega getað leyst vandann strax með 110% leiðinni.  

7.1.3 Viðbætur bankanna 

Það er jákvætt að bankarnir hafi tekið það upp hjá sjálfum sér að víkka út skilyrðin 

þannig að fleiri geti nýtt sér 110% leiðina og kom það fram í viðtölunum við 

starfsmenn bankanna að þeir töldu það bæði sínum banka og viðskiptavinum í hag að 

allra leiða yrði leitað sem fyrst til að leysa vandann.  

7.1.4 Mismunun gagnvart lántakendum 

Það sem er aftur á móti athugavert við þetta er mismunun milli lántakenda, það er 

ekki sama hvar þú skuldar. Ef þú skuldar hjá Íbúalánasjóði eða lífeyrissjóði þá er 

samkomulaginu fylgt eftir með reglustiku, þar sem þessir aðilar hafa ekki heimild til 

að fara út fyrir rammann. Á meðan eiga þeir sem skulda Landsbankanum og 

Íslandsbanka mun meiri möguleika á að lækka sínar íbúðaskuldir, fá niðurgreiðslu 

vaxta og möguleika á lækkun annarra lána ef svo ber undir. Hjá þessum tveim 

bönkum er miðað við fasteignamat eigna að hluta til, möguleiki á að fá lækkun skulda 
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á tveim eignum og ekki er tekið tillit til aðfarahæfra eigna nema þegar komið er upp 

fyrir ákveðið mark. Arion banki hefur ekki gefið út að hann hafi breytt skilyrðunum en 

samkvæmt starfsmanni bankans er reynt að meta hvert tilfelli fyrir sig og koma með 

sem besta lausn hverju sinni. 

7.1.5 Hækkun vísitölu neysluverðs 

Seðlabankinn hefur haft það markmið að halda vísitölu neysluverðs í 2,5%, en það er 

sú vísitala sem verðtryggð lán eru almennt tengd við. Þetta hefur ekki verið að ganga 

eftir og sést það vel á meðaltals verðbólgu síðan 1988, en hún hefur verið 5% að 

meðaltali til dagsins í dag.  

Heimilin í landinu hafa þurft að taka á sig alla þá vísitöluhækkun sem orðið hefur 

frá því þau tóku lánin og standa því mismunandi vel að vígi þegar horft er til 

eignarstöðu. Á tímabilinu 1994- 1999 hækkaði verðmæti fasteigna lítið en eftir það 

fór það ört hækkandi. Það er því ljóst að stór þáttur í eignarstöðu heimila er hvenær 

eignin var keypt. Hafi eignin verið keypt á fyrrgreindu tímabili þá varð mikil 

eignaraukning í formi hækkunar fasteignaverðs umfram vísitölu hækkun lána á sama 

tíma. Má því reikna með að þeir sem keyptu á þessu tímabili og hafa ekki skipt um 

húsnæði með tilheyrandi lántökum standi betur að vígi en þeir sem keyptu seinna, 

gagnvart þeirri lækkun sem orðið hefur á fasteignaverði eftir 2008. 

7.1.6 Breytt útlánastefna bankanna og Íbúðalánasjóðs árið 2004 

Breytingar voru gerðar á útlánum banka til íbúðakaupa árið 2004 og varð 

lánshlutfallið allt að 100% (Guðmundur Guðmundsson, 2005). Það gefur því auga leið 

að þeir sem keyptu eftir 2005 og jafnvel með 100% láni eiga engan eignarhlut í dag 

miðað við þróun mála. 110% leiðin er að nýtast þeim mest sem keyptu eftir 2005, 

sína fyrstu íbúð og jafnvel á 100% láni. Á meðan aðrir sem keyptu á sama tíma og 

söfnuðu eða áttu fyrir útborgun í sinni eign og voru jafnvel að greiða reglulega inn á 

höfuðstólinn til að auka eignarhlut sinn, eru búnir að tapa að hluta eða öllum sínum 

eignarhlut. Þeir falla ekki undir 110% leiðina þar sem þeir skulda ekki nógu mikið, en 

hafa samt sem áður „tapað“ miklu.  
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7.1.7 Hvaða vanda leysir 110% leiðin? 

110% lausnin lækkar lánin og þar með lækkar hún greiðslubyrði sem því nemur, en 

spurningin er hversu mikið hjálpar það til í raun og veru? Jú, skuldir minnka og 

greiðslubyrðin minnkar eitthvað, en er það nóg? Sagan segir okkur að neysluvístalan 

mun halda áfram að hækka og þar með hækka lánin og greiðslubyrðin.  

Ef horft er á fjölskyldurnar þá má reikna með að ungt fólk sem á mögulega eftir að 

hækka í launum hafi betri möguleika á að standa undir hækkandi greiðslubyrði þegar 

búið er að lækka skuldir þeirra.  

En ef við horfum á heimili þar sem aldurinn er 50 ár eða hærri þá eru möguleikar 

farnir að minnka og hækkanir á greiðslubyrði þessara lána gætu komið sér mjög illa 

fyrir þessa einstaklinga. Þá er spurt, af hverju selja þessi aðilar ekki eignirnar sínar? Jú 

það getur tekið allt að 9 ár fyrir eignina að ná upp í sömu krónutölu og lánið, ef bæði 

lánið og fasteignin hækka um sömu prósentuna á ársgrundvelli, að öðrum kosti þarf 

það að taka með sér hluta af íbúðarskuldinni við sölu, en það er ekki svo auðvelt. 

7.1.8 Annmarkar rannsóknar 

Annmarki á rannsókninni er að það vantar viðtöl við starfsmenn í sparisjóðunum, en í 

ljósi þess hve þeir eru margir og smáir og eingöngu staðsettir á landsbyggðinni, þá 

hefði þurft að ræða við þá alla til að fá mynd af því hvernig þeir unnu úr umsóknum. 

En þar sem þeir hafa ekki gefið út neinar upplýsingar um breytingar á skilyrðum hjá 

sér, þá er gengið út frá því hér að þeir fylgi samkomulaginu eftir í einu og öllu.  

 



 

36 

8  Lokaorð 

Skuldavandi heimila og fyrirtækja hefur verið mikið í umræðunni frá bankahruninu frá 

haustinu 2008, talað er um forsendubresti lána, ólögleg erlend lán og meint svik 

stjórnenda bankanna og vangetu stjórnvalda til að halda um stjórnartaumana. 

Ríkisstjórnin hefur nú komið fram með nokkrar lausnir sem farið var í hér í upphafi og 

hafa þær mælst misvel fyrir, deilt er um hvort þær gangi nógu langt. Ekki sé verið að 

taka nógu markvist á vandanum og verið sé að mismuna lánþegum út frá því hvað þeir 

skuldi mikið. 

110% leiðin er ein þeirra lausna sem ríkisstjórnin lagði fram og er í samkomulagi sem 

gert var milli ríkisins, fjármálafyrirtækja, tryggingafyrirtækja og lífeyrissjóða. 

Landsbankinn og Íslandsbanki hafa útfært leiðina enn frekar til að hún nái til fleiri 

heimila að þeirra mati.  

Niðurfærsla skulda í 110% að markaðsvirði er lausn í einhverjum tilfellum en öðrum 

ekki. Heimilin hafa mis mikla getu til að takast á við mögulega þyngingu greiðslubyrðar 

með áframhaldandi hækkandi vísitölu. Almennt eru ekki taldar miklar líkur á hækkunum 

íbúðarhúsnæðis á næstunni og því má reikna með að það taki nokkur ár áður en þessi 

heimili standa á núlli varðandi íbúðarlán og íbúðarverð. Þetta leiðir til þess að þó svo að 

aðilar vilji selja eignir sínar og reyna að minnka greiðslubyrðina þá þurfa þeir að hafa tök 

á að fjármagna mismuninn á söluverði íbúðarinnar og láninu. Þetta getur reynst 

mörgum mjög erfitt og jafnvel ómögulegt og því eru þessir aðilar fastir í húsnæði sem 

kannski hentar ekki lengur, þar til íbúðarverðið nær láninu.  

Út frá þessu má draga þá ályktun að hluti heimila muni aftur lenda í vandræðum 

vegna mikillar yfirveðsetningar og þungrar greiðslubyrði. 

Hér er ekki lagt mat á hversu mörg heimili það eru sem munu lenda aftur í 

erfiðleikum en það væri áhugavert að skoða stöðu þessara heimila eftir 3-6 ár og fá 

tölulegt mat á hversu mörgum leiðin er að veita varanlega lausn.  
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Viðauki 1 – Spurningalisti 

1. Hverjum er 110% leiðin almennt að gagnast ef horft er til aldurs og samsetningar 
fjölskyldu / einstaklings hverju sinni? 

2. Eru neysluviðmið á heimasíðu umboðsmanns skuldara þau sem notuð eru við 
greiðslumat umsækjenda? (Hvaða neysluviðmið eru notuð við mat á framfærslu ?) 

a. Eru allir bankarnir að nota sama viðmið? 

3. Hvernig er staðið að verðmati á eignum þeirra sem sækja um 110% leiðina, (með 
verðmati er bæði verið að tala um íbúðarhúsnæðið og aðrar eignir sem teljast til 
frádráttar (aðfararhæfar eignir)) ? 

a. Eru allir bankarnir að nota sömu matsaðferðina? 

4. Telur þú 110% leiðina vera endanlega lausn fyrir þá einstaklinga og heimili sem geta 
nýtt sér hana? 

5. Hverjir myndirðu segja að væru helstu kostir 110% leiðarinnar 

6. Hverjir myndirðu segja að væru helstu ókostir 110% leiðarinnar 

7. Nú er samkomulagið að renna út 1 júlí. 2011 áttu von á að ríkisstjórnin framlengi 
þessum samningi?  

a. Telur þú þörf á því að samkomulaginu sé framlengt? 

8. Hvað finnst þér um þær viðbætur sem Landsbankinn hefur gert á 110% leiðinni?  

9. Finnst þér ástæða til að aðrir aðilar samkomulagsins bjóði þessa viðbót líka?  

10. Hér má halda því fram að um mismunun sé að ræða heldurðu að það geti haft 
eftirmál í för með sér? 

11. Af þeim lausnum sem eru í boði í dag fyrir heimili í fjárhagsvanda hverja þeirra telur 
þú reynast best? 

12. Er eitthvað sem þér finnst mega bæta við að lokum, eitthvað sem þér finnst vanta 
inn í þessar spurningar? 

 

 


