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Formáli 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á þá áhættuþætti sem fylgja fasteignalánum á 

landsbyggðinni. Markmið ritgerðarinnar var að rannsaka hvort nægt framboð sé af lánsfé á 

landsbyggðinni ef Íbúðalánasjóður verður lagður niður. Lánveitingar lánastofnana voru bornar 

saman, en við það var megindlegri aðferð beitt við úrvinnslu gagna frá Þjóðskrá Íslands. 

Útlán á landsbyggðinni eru töluvert áhættusamari en útlán á höfuðborgarsvæðinu. Það ræðst 

meðal annars af því að velta fasteignamarkaða er minni á landsbyggðinni, hluti útlána eru á 

grunni byggingarkostnaðar og að meiri líkur eru á vanskilum fasteignalána á landsbyggðinni. 

Erfitt er að stýra umræddum áhættuþáttum öðruvísi en að takmarka útlán á landsbyggðinni og 

tryggja að fasteignalán séu á grunni markaðsverðs í stað byggingarkostnaðar. Lánastofnanir 

stýra umræddum áhættuþáttum misvel, en Íbúðalánasjóður er berskjaldaðari gagnvart 

umræddum áhættuþáttum þar sem sjóðnum ber skylda til að veita landsmönnum öllum lán 

óháð efnahag og búsetu. Aðrar lánastofnanir geta hins vegar takmarkað útlán á landsbyggðinni 

að einhverju leyti.  

Viðskiptabankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir hafa stóraukið lánveitingar á landinu öllu 

undanfarin ár, og hefur markaðshlutdeild Íbúðalánasjóðs farið minnkandi á öllum 

markssvæðum. Á höfuðborgarsvæðinu hafa aðrar lánastofnanir afgerandi markaðshlutdeild, á 

meðan Íbúðalánasjóður hefur rúmlega 50% markaðshlutdeild á landsbyggðinni.  

Á meðan Íbúðalánasjóður hefur yfir 50% markaðshlutdeild á landsbyggðinni virðist 

óraunhæft að hægt sé að leggja alfarið niður opinberar lánveitingar til fasteignakaupa. Í 

uppsveiflu eru aðrar lánastofnanir tilbúnar til að veita lán á öllum markaðssvæðum, en það er 

óljóst hvort að umræddar lánastofnanir verði eins tilbúnar til að veita lán á áhættusamari 

markaðssvæðum á landsbyggðinni í niðursveiflu. Líklega þarf því að vera starfandi opinber 

lánastofnun til að jafna stöðu landsbyggðarinnar á fasteignalánamarkaði, svo landsmönnum 

öllum sé tryggður aðgangur að lánsfjármagni til fasteignakaupa óháð efnahagsstöðu landsins á 

hverjum tíma. 
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1 Inngangur 

Veiting sérstakra húsnæðislána hófst á Íslandi árið 1900 eftir að Veðdeild Landsbanka Íslands var 

stofnuð með lögum nr. 1 þann 12. janúar 1900. Veðdeildin var helsti lánveitandi til byggingar 

húsnæðis í þéttbýli allt fram til ársins 1955. Bygginga- og landnámssjóður, síðar Stofnlánadeild 

landbúnaðarins, sem stofnaður var árið 1928, sá hins vegar um lánveitingar til íbúðabygginga 

utan þéttbýlis. Árið 1956 hóf Húsnæðismálastofnun ríkisins störf, sem síðar varð 

Húsnæðisstofnun ríkisins, en Veðdeild Landsbankans sá þó áfram um afgreiðslu lána 

stofnunarinnar allt til 1. janúar 1999, þegar Íbúðalánasjóður hóf störf í stað Húsnæðisstofnunar 

(Jón Rúnar Sveinsson, e.d.-a).  

Húsnæðismálastofnun ríkisins veitti fyrst um sinn eingöngu lán til nýbygginga. Lánveitingar 

opinberra stofnana á Íslandi til kaupa á eldra húsnæði hófust ekki fyrr en árið 1970. Slíkar 

lánveitingar voru þó í algjöru lágmarki en það var ekki fyrr en árið 1986 sem farið var að veita 

lán til kaupa á eldra húsnæði í auknum mæli. Eftir stofnun Íbúðalánasjóðs árið 1999 voru 

lánveitingar til kaupa á eldra húsnæði hins vegar orðnar töluverðar og eru í dag algengasta form 

húsnæðislánveitinga til einstaklinga (Jón Rúnar Sveinsson, e.d.-b). Með innkomu viðskiptabanka 

og sparisjóða á húsnæðislánamarkaðinn árið 2004 breyttist umhverfið talsvert. Veðhlutföll og 

hámarkslánsfjárhæðir hækkuðu og vextir lækkuðu, sem leiddi til mikillar aukningar útlána og 

almennrar eftirspurnar á húsnæðislánamarkaðinum (Sigurður Hallur Stefánsson, Kristín Þ. 

Flygenring og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2013b). 

Á Íslandi hefur ríkt sjálfseignarstefna, en um 78% af heimilum landsins búa í eigin húsnæði 

(Hagstofa Íslands, 2013a). Ríkisrekna húsnæðislánakerfið hefur viðhaldið þessu háa 

sjálfseignarhlutfalli með því að auðvelda tekjulágum landsmönnum að nálgast húsnæðislán með 

hagstæðum kjörum til íbúðakaupa (Jón Rúnar Sveinsson, e.d.-b).  

Undanfarin ár hefur mikið verið fjallað um framtíð Íbúðalánasjóðs og hvort leggja eigi niður 

stofnunina. Sumir telja sjóðinn mikilvægan ákveðnum félagshópum landsins, á meðan aðrir telja 

aðrar lánastofnanir færar um að þjónusta alla landsmenn. Einnig eru skiptar skoðanir á því hvort 

viðskiptabankar láni minna á landsbyggðinni en Íbúðalánasjóður. Samtök fjármálafyrirtækja 

(SFF) telja lánsfjármagn frá bönkum auðfáanlegt á landsbyggðinni og leggja því til að 

Íbúðalánasjóður verði lagður niður (Guðjón Rúnarsson og Yngvi Örn Kristinsson, 2012).  

Í þessari ritgerð er rannsakað hvort einstaklingar á landsbyggðinni hafi nægt aðgengi að 

lánsfé til íbúðarkaupa ef Íbúðalánsjóður verður lagður niður. Skoðað er hvort viðskiptabankar, 

sparisjóðir og lífeyrissjóðir láni minna á landsbyggðinni en Íbúðalánasjóður og, ef svo er, hvers 
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vegna. Rannsakað verður hvaða áhættur fylgja lánveitingum til einstaklinga á landsbyggðinni. 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort nauðsynlegt sé að hafa opinbera lánastofnun, 

a.m.k. með félagslegum máta, til þess að tryggja lánsfé til einstaklinga á landsbyggðinni.   
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2 Áhættustýring 

2.1 Hvað er áhætta? 

Samkvæmt orðabók Oxford er áhætta skilgreind á ensku sem „a situation involving exposure to 

danger“ (Risk, e.d.), en það útleggst á íslensku sem atburður sem skapar berskjöldun gagnvart 

hættu. Slíkir atburðir geta átt sér stað við margar kringumstæður, hvort sem í daglegu lífi eða 

rekstrarumhverfi fyrirtækja. Öll tökum við áhættu, en mismikla þó, þar sem hver og einn 

einstaklingur og fyrirtæki eru mis áhættusækin. Í rekstrarumhverfi fyrirtækja er þó oft mikilvægt 

að taka áhættu til þess að vaxa og afla tekna. Fjárfestar taka ekki aukna áhættu nema 

fjárfestingin skili hærri áætlaðri ávöxtun. Áhættusamar eignir afla þó yfirleitt ekki áætluðum 

tekjum, heldur eiga þær það til að afla meira eða minna en áætlað var. Ef fjárfesting skilaði 

ávallt áætluðum tekjum, þá væri fjárfestingin ekki áhættusöm (Brigham og Houston, 2004).  

Áhættuþættir sem lánastofnanir standa frammi fyrir eru þó nokkrir, en hér verður farið yfir 

þá áhættuþætti sem tengjast lánveitingum og fjárfestingu í skuldabréfum beint (Brigham og 

Houston, 2004).  

 Verðbólguáhætta 

o Hættan á að raunávöxtun skuldabréfa lækki sökum verðlagsbreytinga. Fjárfestar 

greina markaðsaðstæður eftir bestu getu og spá fyrir um hugsanlega verðbólgu. 

Ómögulegt er þó að segja til um verðbólguþróun komandi áratuga og er 

verðbólguáhætta því meiri eftir því sem lengri tími er til lokagjalddaga 

skuldabréfa.  

 Lausafjáráhætta 

o Lausafjáráhætta á sér stað þegar fjárfestir á í erfiðleikum með að selja 

skuldabréf á ásættanlegu markaðsverði þegar þess er þörf.  

 Vaxtaáhætta 

o Hættan á að breytingar á markaðsvöxtum hafi áhrif á verðmyndun skuldabréfa. 

Vextir og virði skuldabréfa eiga neikvætt samband; þegar vextir hækka þá 

lækkar virði skuldabréfa og öfugt. Skuldabréf eru næmari fyrir vaxtaáhættu því 

lengri sem lánstími þeirra er.  

 Endurfjárfestingaráhætta 

o Hættan á að lækkun vaxta valdi því að kaupkrafa nýrra skuldabréfa lækki þegar 

núverandi skuldabréf eru á gjalddaga. Áhættan er mikil á skuldabréfum með 

uppgreiðsluheimild, þar sem stöðug hætta er á að bréfin verði greidd upp fyrir 

lokagjalddaga.  

 Útlánaáhætta 

o Hættan á að lántaki standi ekki í skilum við skuldbindingar sínar gagnvart 

lánveitenda. Ástæður fyrir greiðslufalli lántaka eru margvíslegar, svo sem 

tekjulækkun og veikindi.  
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2.2 Hvað er áhættustýring? 

Áhættustýring felur í sér að bera kennsl á áhættuþætti, meta hugsanleg áhrif þeirra, og ákveða 

hvernig hver og einn áhættuþáttur skuli meðhöndlaður (Brigham og Houston, 2004). 

Áhættustýring er mikilvægt verkfæri til þess að koma í veg fyrir eða takmarka áhættu, auk þess 

getur áhættustýring sparað fyrirtækjum háar fjárhæðir ef vel tekst til að takmarka áhættu. Í 

sumum tilfellum er þó ekki ástæða til að draga úr áhættu, ef hún er innan ásættanlegra marka, 

þar sem áhættu getur fylgt ávinningur (Sigurður Hallur Stefánsson, Kristín Þ. Flygenring og Jón 

Þorvaldur Heiðarsson, 2013b).  

2.3 Hvað er útlánastýring? 
Útlánastýring felur í sér, líkt og áhættustýring, að greina áhættuþætti, meta hugsanleg áhrif 

þeirra, og ákveða hvernig þeir skuli meðhöndlaðir. Munurinn er þó sá að útlánastýring felur 

aðeins í sér að stýra útlánaáhættu.  

Útlánaáhætta er einn af stærstu áhættuþáttum lánastofnana. Útlánaáhætta er hættan á að 

lántaki standi ekki í skilum við skuldbindingar sínar gagnvart lánveitenda. Með öðrum orðum má 

segja að útlánaáhætta, sem einnig er kölluð greiðslufallsáhætta, sé hættan á að lántaki greiði 

ekki lán sín að fullu (Sigurður Hallur Stefánsson, Kristín Þ. Flygenring og Jón Þorvaldur 

Heiðarsson, 2013b). Margar ástæður geta verið fyrir því að lántaki standi ekki við skuldbindingar 

sínar, svo sem tekjulækkun, veikindi eða gjaldþrot.  

Erfitt er að koma í veg fyrir útlánaáhættu þar sem, eins og fyrr segir, margar ástæður eru fyrir 

greiðslufalli lántaka. Stýring útlánaáhættu lánastofnana felur í sér að meta greiðslugetu lántaka 

og þær tryggingar sem settar eru fyrir útlánum. Það er því lánastofnunum mikilvægt að setja 

reglur um skilyrði lánveitinga og veðhæfni fasteigna (Sigurður Hallur Stefánsson, Kristín Þ. 

Flygenring og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2013b).  

2.3.1 Veðhæfni fasteigna 

Lánastofnanir setja yfirleitt skilyrði um veðsetningu eigna við útgáfu fasteignalána, en 

veðhlutföllin eru mismunandi eftir hverri lánastofnun fyrir sig. Hámarks veðhlutföll fasteignalána 

eru í dag á bilinu 75-85% af markaðsvirði eignar eða fasteignamati ríkisins (LSR, e.d.; 

Landsbankinn, e.d.-b). 

Við mat á veðhæfni fasteigna miða lánastofnanir yfirleitt við markaðsvirði eigna með hliðsjón 

að fasteignamati ríkisins. Ef mikill munur er á hvoru tveggja fara lánastofnanir í sumum tilfellum 

fram á óháð verðmat á eigninni frá fasteignasala. Verðmatið gildir í þeim tilfellum þar sem 

matsverðið er lægra en kaupverð eignar, og getur því lántaki aðeins veðsett eign sína upp að 

hámarks veðhlutfalli matsverðs eignar (LSR, e.d.).  

Viðskiptabankar og sparisjóðir hafa því töluvert betri sýn á lánshæfi lántaka sinna en aðrar 

lánastofnanir. 
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2.3.2 Greiðslumat 

Greiðslumat gerir lánastofnun kleift að meta greiðslugetu lántaka. Greiðslumat byggir á 

áætluðum framfærslukostnaði lántaka, tekjum, rekstrarkostnaði eigna og skuldastöðu. 

Greiðslumat er framkvæmt á mismunandi vegu eftir hverri lánastofnun fyrir sig en flestar 

lánastofnanir meta þó greiðslugetu út frá innsendum gögnum lántaka og í sumum tilfellum 

rafrænu greiðslumati.  

Auk greiðslumats þurfa lántakar að standast lánshæfismat. Flestar lánastofnanir setja skilyrði 

um lánshæfismat frá CreditInfo. Viðskiptabankar og sparisjóðir byggja þó einnig lánshæfismat 

sitt á viðskiptasögu lántaka við umræddan banka og upplýsingum úr gagnagrunnum um 

fjárhagsmálefni og lánstraust (Reglugerð um lánshæfis- og greiðslumat nr. 920/2013).  
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3 Lánastofnanir 

Lánastofnanir standa yfirleitt frammi fyrir svipuðum áhættuþáttum, en að einhverju leyti eru 

lánastofnanir misvel í stakk búnar að verjast eða stýra áhættunni. Íslenskar lánastofnanir þurfa 

að fara eftir margvíslegum lögum og reglum, sem hafa sína kosti og galla. Hér verður fjallað um 

helstu lánastofnanir og hvaða leiðir eru farnar til þess að takmarka áhættu.   

3.1 Íbúðalánasjóður 

Íbúðalánasjóður starfar á grundvelli laga um húsnæðismál, nr. 44/1998. Tilgangur laganna er „að 

stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að landsmenn geti búið við öryggi og 

jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka möguleika 

fólks til að eignast eða leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum“ (Lög um húsnæðismál nr. 

44/1998). 

3.1.1 Lánakjör 

Íbúðalánasjóður býður eingöngu upp á eina tegund láns, svonefnd Íslandslán, sem eru 

verðtryggð jafngreiðslulán. Núverandi kjör lánanna eru 4,2% fastir vextir og eru þau veitt til allt 

að 35 ára. Lögum samkvæmt ber Íbúðalánasjóði skylda að bjóða landsmönnum öllum upp á 

sömu kjör óháð búsetu og efnahag (Íbúðalánasjóður, e.d.-b). 

Hámarks lánshlutfall er 80% af kaupverði, að hámarks lánsfjárhæð, 24 milljónum króna. 

Íbúðalánasjóður setur ekki skilyrði um 1. veðrétt. Eina skilyrðið er að heildarveðsetning sé ekki 

umfram 80% veðsetningu, eða 24 milljónir króna. Sjóðnum er auk þess ekki heimilt að veita lán 

til einstaklinga til kaupa á fasteignum sem metnar eru yfir 40 milljónum króna samkvæmt 

fasteignamati (Íbúðalánasjóður, e.d.-b). 

3.1.2 Greiðslumat 

Íbúðalánasjóður framkvæmir greiðslumat á öllum sínum lántökum. Lántakar þurfa að skila inn 

rafrænu greiðslumati, þar sem áætluð er mánaðarleg framfærsla, rekstrarkostnaður bifreiðar, 

rekstrarkostnaður húsnæðis, tekjur, skuldastaða og þess háttar. Til staðfestingar á rafræna 

greiðslumatinu skila umsækjendur inn afriti af launaseðlum síðustu þriggja mánaða, 

staðgreiðsluyfirliti launa, nýjasta skattframtali, staðfestingu á eigin fé, staðfestingu á 

eftirstöðvum og greiðslubyrði annarra skulda, auk annarra tilfallandi gagna ef við á 

(Íbúðalánasjóður, e.d.-a). 
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Íbúðalánasjóður hefur ekki aðgang að lánshæfi lántaka í sínum gagnagrunnum. Sjóðurinn 

þarf því að reiða sig á þau gögn sem lántaki afhendir sjálfur, ef frátalin er greiðslusaga lántaka 

hjá Íbúðalánasjóði. Til þess að sannreyna upplýsingar sem gefnar eru upp í rafræna 

greiðslumatinu þarf því að leggja áherslu á skattframtal lántaka, en þar koma fram upplýsingar 

um tekjur, skuldir, eignir og annað sem gæti haft áhrif á greiðslugetu lántaka. Íbúðalánasjóður 

setur einnig skilyrði um skuldayfirlit og lánshæfismat (e. credit score) lántaka frá CreditInfo, en 

þar koma fram allar skuldir umsækjanda og greiðslufallslíkur viðkomandi, miðað við skuldasögu, 

auk þess sem fram kemur hvort lántaki sé á vanskilaskrá. Það eru verulega gagnlegar 

upplýsingar, þar sem sjóðurinn hefur ekki aðgang að slíkum upplýsingum í gagnagrunnum sínum 

(Íbúðalánasjóður, e.d.-a). 

3.2 Viðskiptabankar 

Viðskiptabankar starfa á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. Þeir gegna 

veigamiklu hlutverki í nútímasamfélagi með útgáfu og umsýslu greiðslumiðla, þar sem fáir 

notast við mynt en nota þess í stað greiðslukort eða aðra greiðslumiðla til þess að greiða fyrir 

vörur og þjónustu. Sú þjónusta er alfarið í höndum viðskiptabanka og sparisjóða.  

Meginhlutverk viðskiptabanka er að taka við innlánum, ábyrgjast endurgreiðslur þeirra með 

vöxtum og ávaxta þau með útlánum. Viðskiptabankar gegna margvíslegum öðrum hlutverkum.  

Í starfsleyfi þeirra felst heimild til móttöku innlána og annarra endurgreiðanlegra fjármuna frá almenningi, 

útlánastarfsemi og starfsemi á sviði fjármögnunarleigu, greiðslumiðlunar, útgáfu og umsýslu greiðslumiðla 

(t.d. greiðslukorta, rafeyris, ferðatékka og víxla), veitingu ábyrgða og trygginga, viðskipta fyrir eigin reikning 

eða fyrir viðskiptavini, þátttöku í útboðum verðbréfa og þjónustuviðskipta sem tengjast slíkum útboðum, 

ráðgjafar til fyrirtækja um uppbyggingu höfuðstóls, áætlanagerð og skyld mál og ráðgjafar og þjónustu 

varðandi samruna fyrirtækja og kaup á þeim, peningamiðlunar, stjórnunar og ráðgjafar varðandi samval 

verðbréfa, vörslu og ávöxtunar verðbréfa, og upplýsinga um lánstraust (lánshæfi). Stóru viðskiptabankarnir 

á Íslandi eru með mjög breitt starfssvið sem inniheldur flest af framangreindu. (Samtök fjármálafyrirtækja, 

e.d.)
 
 

3.2.1 Lánakjör 

Viðskiptabankar bjóða, hver fyrir sig, upp á mismunandi lánakjör. Arion banki, Íslandsbanki og 

Landsbankinn eiga það allir sameiginlegt að bjóða upp á íbúðalán sem samanstanda af einu til 

tveimur skuldabréfum, með hámarks veðsetningu upp að 80-85% af fasteignamati eða 

markaðsvirði eignar. Íbúðalán I er veðsett til allt að 70% af fasteignamati eða markaðsvirði 

eignar, en lántakendum stendur til boða viðbótarlán, íbúðalán II, með veðsetningu upp að 80-

85% af markaðsvirði eignar. Veðsetning íbúðaláns II er mismunandi eftir viðskiptabönkum. 

Landsbankinn býður upp á hæstu mögulegu veðsetningu, eða 85% af markaðsvirði eignar, en 

Arion banki og Íslandsbanki bjóða upp á hámark 80% veðsetningu af markaðsvirði eignar. Auk 
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þess fara allir bankarnir fram á fyrsta veðrétt (Arion banki, e.d.-b; Landsbankinn, e.d.-b; 

Íslandsbanki, e.d.). 

Vextir íbúðalána eru mismunandi eftir bönkum og gerð lána. Bankarnir bjóða bæði upp á 

verðtryggð og óverðtryggð íbúðalán, auk þess sem vextirnir geta verið hvort sem er fastir eða 

breytilegir, til langs eða skamms tíma. Vextirnir eru þó ávallt hærri á íbúðaláni II, þar sem aukin 

áhætta er tekin með hærri veðsetningu. Auk þess eru vextir lánanna hærri því lengri sem 

lánstíminn er, þar sem aukin áhætta stafar af lengri lánstíma (Arion banki, e.d.-b; Landsbankinn, 

e.d.-b; Íslandsbanki, e.d.). 

Hámarkslánstími verðtryggðra íbúðalána er allt að 40 ár af lánum innan 70% veðsetningar af 

fasteignamati eða markaðsvirði eignar, en til allt að 15-40 ára af lánum yfir 70% veðsetningu. 

Hámarkslánstími á viðbótarlánum Landsbankans er þar lægstur, eða 15 ár, á bæði verðtryggðum 

og óverðtryggðum lánum. Hámarkslánstími óverðtryggðra íbúðalána Arion banka er þó hæstur, 

eða 40 ár. Arion banki virðist því meta sem svo að óverðtryggð lán séu áhættuminni, þar sem 

hámarkslánstími verðtryggðra viðbótarlána frá bankanum er 25 ár (Arion banki, e.d.-b; 

Landsbankinn, e.d.-b; Íslandsbanki, e.d.). Líklega er skýringin sú að óverðtryggð lán eru með 

breytilegum vöxtum, eða föstum vöxtum til 3-5 ára, og því hægt að endurmeta vextina reglulega 

yfir lánstímann og takmarka þannig vissa áhættu. Auk þess greiðast óverðtryggð lán í raun 

hraðar niður. 

Íslandsbanki býður upp á hámarks lánsfjárhæð kr. 60.000.000.- (Íslandsbanki, e.d.). Ekki 

fundust upplýsingar um hámarks lánsfjárhæðir Arion banka og Landsbankans, en svo virðist sem 

ekkert hámark sé á lánsfjárhæðum þeirra.  

3.2.2 Greiðslumat 

Viðskiptabankar meta greiðsluhæfi lántaka út frá greiðslumati og lánshæfismati, en 

umsækjendur þurfa að standast hvoru tveggja til að fá heimild fyrir láni. Bankarnir byggja 

lánshæfismöt sín á viðskiptasögu lántaka við umræddan banka og upplýsingum úr 

gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust (Reglugerð um lánshæfis- og greiðslumat nr. 

920/2013). 

Með greiðslumati viðskiptabanka þarf að fylgja afrit af launaseðlum síðustu þriggja mánaða, 

staðgreiðsluyfirliti launa, afrit af síðasta skattframtali og álagningarseðli, staðfesting á 

eftirstöðvum og greiðslubyrði annarra skulda, auk annarra tilfallandi gagna ef við á (Arion banki, 

e.d.-a). 

Lánshæfismat bankanna eru þeim mikilvæg til þess að meta greiðslufallslíkur lántaka. Eins og 

fyrr segir, byggja viðskiptabankar lánshæfismat sitt á viðskiptasögu lántaka og upplýsingum úr 
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gagnagrunnum, en ekki hafa allar lánastofnanir aðgang að slíkum upplýsingum. Viðskiptabankar 

hafa því töluvert forskot á aðrar lánastofnanir og hafa betri tök á því að meta greiðsluhæfi 

lántaka, ef lántakar eru eða hafa verið viðskiptavinir bankans. Auk þess setja viðskiptabankar 

skilyrði um lánshæfismat frá CreditInfo. 

3.3 Sparisjóðir 

Sparisjóðir starfa, líkt og viðskiptabankar, á grundvelli laga um fjármálafyrirtæki nr. 161/2002. 

Meginhlutverk þeirra er umsýsla og útgáfa greiðslumiðla, móttaka innlána, útlánastarfsemi, og 

annast umsýslu fjármagns og eigna viðskiptavina sinna (Samtök fjármálafyrirtækja, e.d.). 

Sparisjóðum hefur farið ört fækkandi undanfarin ár, en viðskiptabankar hafa tekið yfir rekstur 

allra helstu sparisjóða sem farið hafa í þrot (RÚV, 2015). Hlutverk sparisjóða var í upphafi 

nokkuð félagslegt. Sparisjóðir sinntu þeirri þjónustu við landsbyggðina sem önnur 

fjármálafyrirtæki buðu ekki upp á (Hrannar Már S. Hafberg, Tinna Finnbogadóttir og Bjarni 

Frímann Karlsson, 2014b). Í dag bjóða sparisjóðir að miklu leyti upp á sömu þjónustu og bankar, 

en lagaleg umgjörð sparisjóða hefur færst nær því sem þekkist með viðskiptabanka (Hrannar 

Már S. Hafberg, Tinna Finnbogadóttir og Bjarni Frímann Karlsson, 2014a). 

3.3.1 Lánakjör 

Íbúðalán sparisjóða samanstanda af einu til tveimur skuldabréfum, líkt og íbúðalán 

viðskiptabanka, með hámarks veðsetningu upp að 80% af kaupverði/verðmati. Íbúðalán I er 

veðsett til allt að 60% af fasteignamati eða kaupverði/verðmati, en íbúðalán II upp að 80% af 

kaupverði/verðmati. Auk þess er hámarkslánstími íbúðaláns I 40 ár, en íbúðaláns II 15 ár. 

Sparisjóðir gera kröfu um fyrsta veðrétt, eða samfellda veðröð frá og með fyrsta veðrétti 

(Sparisjóðurinn, e.d.). 

Vaxtakjör sparisjóða eru nokkuð hærri en viðskiptabanka. Sparisjóðir bjóða upp á 

óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum, eða föstum vöxtum til þriggja ára. Auk þess bjóða 

þeir upp á verðtryggð lán með breytilegum vöxtum, eða föstum vöxtum til fimm ára. Vextir á 

íbúðaláni II eru ávallt hærri en á íbúðaláni I, líkt og hjá viðskiptabönkunum. Athyglisvert er að 

sparisjóðir bjóða ekki upp á verðtryggð lán með föstum vöxtum út lánstímann, en það gera 

aðrar lánastofnanir. Auk þess þurfa lántakar sem taka lán með föstum vöxtum, hvort sem 

verðtryggða eða óverðtryggða, að borga uppgreiðslugjald ef greiða á upp lánið fyrir lánstímann, 

en aðrar lánastofnanir fara ekki fram á slíkt gjald af nýjum lánum (Sparisjóðurinn, e.d.). 
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3.3.2 Greiðslumat 

Sparisjóðir meta greiðsluhæfi lántaka út frá greiðslumati og lánshæfismati, en lántakar þurfa að 

standast hvoru tveggja til að fá vilyrði fyrir láni (Sparisjóðurinn, e.d.). Líkt og viðskiptabankar, 

byggja sparisjóðir lánshæfismat sitt á viðskiptasögu lántaka við umræddan sparisjóð og 

upplýsingum úr gagnagrunnum um fjárhagsmálefni og lánstraust (Reglugerð um lánshæfis- og 

greiðslumat nr. 920/2013). Sparisjóðir hafa því töluvert forskot á aðrar lánastofnanir og hafa 

betri tök á að meta greiðsluhæfi lántaka sinna, ef lántakar eru eða hafa verið viðskiptavinir 

bankans.  

3.4 Lífeyrissjóðir 

Lífeyrissjóðir gegna því hlutverki að taka á móti iðgjöldum, ávaxta féð og greiða út lífeyri til 

sjóðsfélaga sem komnir eru á aldur. Iðgjöldin eru ávöxtuð bæði með kaupum á 

ríkisskuldabréfum og hlutabréfum, og með útgáfu skuldabréfa til sjóðsfélaga (Söfnunarsjóður 

lífeyrissjóða, e.d.). 

Lífeyrissjóðir voru valdir af handahófi og verður hér miðað við upplýsingar um lánakjör og 

greiðslumat Lífeyrissjóðs Verslunarmanna, LSR og Almenna lífeyrissjóðsins.  

3.4.1 Lánakjör 

Lífeyrissjóðir bjóða, margir hverjir, bæði upp á verðtryggð og óverðtryggð lán. Lánstími lánanna 

er til allt að 40 ára, en hámarks lánsfjárhæð er breytileg eftir lífeyrissjóðum. Hámarksveðhlutfall 

lífeyrissjóða er almennt 75% af markaðsvirði eignar. Lífeyrissjóðir fara almennt fram á fyrsta 

veðrétt, eða samfellda veðröð frá og með fyrsta veðrétti (Almenni lífeyrissjóðurinn, e.d.). 

Vextir lánanna eru breytilegir eftir lífeyrissjóðum, sem hafa það þó sameiginlegt að fastir 

vextir eru hærri en þeir breytilegu. Lífeyrissjóðir hafa tækifæri til að bjóða upp á góð vaxtakjör, 

oft töluvert betri en aðrar lánastofnanir, þar sem eina reglan er að lágmarksávöxtun af 

fjárfestingum lífeyrissjóða sé 3,5% (Fjármálaeftirlitið, 2014). 

3.4.2 Greiðslumat 

Lífeyrissjóðir hafa ekki beinan aðgang að fjárhagsupplýsingum lántaka sinna, og þurfa því að 

meta greiðsluhæfi með tilliti til greiðslumats og innsendum gögnum því til staðfestingar. Gögnin 

sem skila þarf inn eru; afrit af launaseðlum síðustu þriggja mánaða, afrit af síðasta skattframtali, 

staðgreiðsluyfirlit RSK, staðfesting á eftirstöðvum og greiðslubyrði annarra skulda auk annarra 

gagna ef við á (Lífeyrissjóður Verzlunarmanna, e.d.). 

Í sumum tilfellum fara lífeyrissjóðir fram á verðmat löggilts fasteignasala, ef veðhlutfallið 

byggir á markaðsvirði eignar (LSR, e.d.). 
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3.5 Samanburður lánastofnana 

Lánastofnanir hafa, eins og komið hefur fram, tryggt sig misvel gegn útlánaáhættu. Allar 

fyrrgreindar lánastofnanir tryggja fasteignalán sín með fasteignaveðum. Hámarksveðhlutfall 

hverrar lánastofnunar fyrir sig er þó mismunandi, en lífeyrissjóðirnir eru þar með lægstu hlutföll, 

eða hámark 75% veðsetningu af marksvirði eignar. Hæsta mögulega veðsetningarhlutfall er hjá 

Landsbankanum, en það er 85% af markaðsvirði eignar. Hvað varðar veðsetningu takmarka 

lífeyrissjóðir útlánaáhættu sína mest.  

Flestar lánastofnanir fara fram á fyrsta veðrétt, eða samfellda veðröð frá og með fyrsta 

veðrétti, en það getur verið gífurlega mikilvægt ef lántaki stendur í greiðsluerfiðleikum og eignin 

fer á uppboð. Veðréttur tryggir veðhafa forgangsrétt til að sækja kröfu í eign sem sett er að veði 

(Þorgeir Örlygsson, 2010). Það er því mikilvægt að vera framarlega í veðröðinni. Aðeins ein 

lánastofnun setur engin skilyrði um veðrétt, svo lengi sem hámarks veðsetning sé innan 80% af 

markaðsvirði eignar og ekki hærri en hámarks lánsfjárhæð, 24 milljónir króna, en það er 

Íbúðalánasjóður. Í lögum og reglugerðum um starfsemi Íbúðalánasjóðs er ekki kveðið á um 

skilyrði veðréttar, og því ber sjóðnum að veita lán svo lengi sem önnur skilyrði standa. Það má 

því segja að allar lánastofnanir, að frátöldum Íbúðalánasjóði, takmarki útlánaáhættu með því að 

setja skilyrði um fyrsta veðrétt.  

Hámarkslánsfjárhæð fasteignalána er einnig mismunandi eftir hverri lánastofnun fyrir sig. 

Íbúðalánasjóður er þar með lægstu hámarkslánsfjárhæð, eða 24 milljónir króna, en auk þess 

hefur Íbúðalánasjóður sett skilyrði um að hámark fasteignamats fari ekki yfir 40 milljónir króna. 

Sú hámarkslánsfjárhæð er töluvert lægri en hjá öðrum lánastofnunum, auk þess sem engin 

önnur lánastofnun setur skilyrði um hámark fasteignamats eigna, og skerðir það úrval lántaka 

Íbúðalánasjóðs töluvert. Aðrar lánastofnanir setja ýmist töluvert hærri takmörk á lánsfjárhæðir, 

þar með talinn Íslandsbanki með hámarkslánsfjárhæð 60 milljónir króna, eða setja engin 

takmörk. Íbúðalánasjóður takmarkar því áhættu sína ágætlega, en takmarkar einnig úrval 

lántaka með hámarki lánsfjárhæðar og fasteignamats.  

Hámarkslánstími lánastofnana er svipaður, eða 35-40 ár. Viðskiptabankar og sparisjóðir stýra 

þó útlánaáhættu að einhverju leyti betur en aðrar lánastofnanir með 15-25 ára hámarki 

lánstíma á viðbótarlánum, en það eru lánin sem veðsett eru yfir 60-70% veðsetningarhlutfalli. 

Eftir því sem veðsetningin er hærri því meiri er áhættan, en einnig er áhættan meiri því lengri 

sem lánstíminn er. Það er því góð leið til að takmarka áhættu að lækka hámarkslánstíma 

viðbótarlána.  

Hlutverk greiðslumats er að takmarka fjölda lántaka sem lent gætu í greiðsluerfiðleikum. Það 

er bæði lántökum og lánveitendum í hag að lána ekki umfram greiðslugetu lántakans. 
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Greiðslumat kemur þó ekki í veg fyrir greiðslufall lántaka því ekki er hægt að sjá fyrir um ýmsa 

þætti, svo sem launalækkun, veikindi eða jafnvel efnahagshrun og hækkandi verðbólgu. 

Lánastofnanirnar óska allar eftir gögnum til staðfestingar á greiðslugetu lántaka, en 

viðskiptabankar og sparisjóðir hafa það þó fram yfir aðrar lánastofnanir að hafa aðgang að 

lánshæfismati viðskiptavina sinna út frá upplýsingum úr gagnagrunnum sínum. Lánshæfismat 

gerir þeim betur kleift að greina raunverulegar líkur á greiðslufalli. Flestar lánastofnanir óska þó 

eftir leyfi til þess að sækja skuldayfirlit og lánshæfismat frá CreditInfo sem takmarkar einnig 

töluvert áhættu á greiðslufalli.  

Það er erfitt að meta, í heildina litið, hvaða lánastofnanir standa sig betur en aðrar hvað 

varðar takmörkun áhættu við lánveitingar. Allar lánastofnanir eru berskjaldaðar gagnvart 

áhættu, en nánast ógerlegt er að forðast útlánaáhættu algjörlega.  
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4 Áhættuþættir á landsbyggðinni 

Útlán á landsbyggðinni eru töluvert áhættusamari en útlán á höfuðborgarsvæðinu (Sigurður Jón 

Björnsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs ÍLS, munnleg heimild 18.apríl 2016). Margvíslegar 

ástæður eru fyrir því hvers vegna útlán á landsbyggðinni eru áhættusamari en önnur, en hér 

verður farið yfir nokkra áhættuþætti og leiðir lánastofnana til þess að stýra þeim. 

4.1 Velta á fasteignamarkaði 

Heilbrigði fasteignamarkaða ræðst meðal annars af veltu á fasteignamarkaði, en verðmyndun er 

mun lakari þar sem velta er minni. Sterk markaðssvæði hafa veltu sem nemur 8-9% heildarfjölda 

fasteigna á ári, en markaður er talinn vera frosinn þegar velta sterkra markaðssvæða fer undir 

4%.  Markaðssvæði sem hafa fasteignaveltu undir 5% eru köld markaðssvæði, og talin nokkuð 

áhættusöm þeim sem eiga þar fasteignir sem og lánveitendum sem fjármagna fasteignakaupin 

(Íbúðalánasjóður, 2015). 

Tafla 1 sýnir veltu á höfuðborgarsvæðinu frá árinu 2006 til 2014. Mikil sveifla er á veltu yfir 

umrætt tímabil, sem skýrist af eignabólum, efnahagshruni og uppbyggingu 

fasteignamarkaðarins eftir hrun. Mikil eignabóla átti sér stað á árunum 2006 til 2007 og þykir 

veltan því nokkuð mikil þrátt fyrir staðsetningu. Efnahagshrunið árið 2008 hafði áhrif á veltu á 

fasteignamarkaði höfuðborgarsvæðisins frá árinu 2008 til 2010. Veltan var þá undir 4% í flestum 

bæjarfélögum höfuðborgarsvæðisins, og má því segja að markaðurinn hafi verið frosinn á því 

tímabili. Markaðurinn hóf að taka við sér árið 2011, og hefur meðalvelta á fasteignamarkaði 

höfuðborgarsvæðisins verið 6-7% frá árinu 2012 til 2014.  

Tafla 1: Velta á höfuðborgarsvæðinu (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

Velta á fasteignamörkuðum er mismunandi eftir landsvæðum og bæjarfélögum. Eins og við 

mætti búast er veltan mest á þeim fasteignamörkuðum sem hafa flesta íbúa, og þar með 
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mestan fjölda fasteigna. Velta á fasteignamörkuðum um land allt virðist hafa orðið fyrir áhrifum 

efnahagshrunsins árið 2008, en velta allra markaða lækkaði það ár.  

Í töflu 2 eru sundurliðuð þau bæjarfélög, utan höfuðborgarsvæðisins, sem þykja hafa nokkuð 

sterka fasteignamarkaði auk meðalveltu kaldari svæða á landsbyggðinni. Eins og sjá má fylgir 

velta á fasteignamarkaði Akureyrar nokkuð í takt við höfuðborgarsvæðið. Akranes, Árborg og 

Hveragerði fylgja þar fast á eftir, en hafa þó yfirleitt nokkuð lægri veltu en á Akureyri og 

höfuðborgarsvæðinu.  

Velta á Suðurnesjum og Ísafirði er að mörgu leyti ólík öðrum markaðssvæðum. Þar er veltan 

mikil á árunum fyrir hrun, lækkar töluvert eftir efnahagshrunið 2008 og hefur lítið hækkað síðan. 

Áætla má að velta þessa bæjarfélaga sé þó eðlilegri í dag en á árunum 2006 til 2007, þar sem 

mikil eignabóla átti sér þá stað um land allt.  

Fasteignamarkaður Vestmannaeyja virðist hafa nokkuð stöðuga veltu frá árinu 2006 til ársins 

2014. Velta á markaðnum hækkaði ekki í öfgar fyrir efnahagshrunið 2008, en lækkaði auk þess 

ekki mikið eftir hrun. Veltan hefur ekki farið undir 4,5% á þessu tímabili og má því segja að velta 

á fasteignamarkaði Vestmannaeyja sé ekki sú sterkasta, en þó stöðug.  

Á kaldari svæðum hefur velta ekki farið mikið yfir 3% á árunum 2008 til 2014. Telja mætti þá 

fasteignamarkaði, sem falla undir kaldari markaðssvæði, nokkuð óörugga þeim sem eiga þar 

bundið fé í fasteignum og lánveitendum sem fjármagna fasteignakaupin þar sem lítið er um 

fasteignaviðskipti.  

Tafla 2: Velta á landinu öllu (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

Verðmyndun er lakari á þeim markaðssvæðum þar sem velta er minni, og má því segja að 

verðmyndun sé hvað lökust á kaldari svæðum á landsbyggðinni. Líklegt er að fasteignaverð á 

þeim markaðssvæðum hækki ekki í takt við áhvílandi lán ef verðbólga hækkar, það á sérstaklega 

við ef áhvílandi lán eru verðtryggð, sem leiðir til yfirveðsetningar. En yfirveðsetning lána leiðir 

oft til greiðslufalls, og þar með til tekjutaps lánveitenda.  
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Lánastofnanir geta lítið gert til þess að sporna við greiðslufallsáhættu á kaldari svæðum á 

landsbyggðinni, annað en að lækka hámarks veðhlutfall eða einfaldlega draga úr útlánum á 

þessum markaðssvæðum.   

4.2  Útlán á grunni byggingarkostnaðar 

Hluti útlána eru á grunni byggingarkostnaðar en ekki markaðsverðs sem veldur yfirveðsetningu 

strax við byggingu eignar (Sigurður Jón Björnsson, framkvæmdastjóri fjármálasviðs ÍLS, munnleg 

heimild 18.apríl 2016). Aðallega er um að ræða lán til nýbygginga eða endurbóta, en umræddar 

tegundir útlána eru oft á grunni byggingarkostnaðar í stað markaðsverðs. Markaðsverð eigna á 

landsbyggðinni er töluvert lægra en á höfuðborgarsvæðinu, en á öllu landinu er þó 

byggingarkostnaður sá sami, eða jafnvel hærri á landsbyggðinni þar sem flytja þarf byggingarefni 

og jafnvel mannafla til byggingaframkvæmda. Útlán á landsbyggðinni, sem eru á grunni 

byggingarkostnaðar, eru oft, strax við veðsetningu, jafn há markaðsverði eigna eða hærri. Minna 

hald er í veðum þegar byggingarkostnaður er hærri en markaðsverð strax við byggingu eignar 

(Sigurður Hallur Stefánsson, Kristín Þ. Flygenring og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2013b). 

Framkvæmdalán Íbúðalánasjóðs til nýbygginga eru á grunni byggingarkostnaðar. Sjóðurinn 

bauð frá árinu 1999 upp á nýbyggingalán til allt að 90% af byggingarkostnaði. Árið 2006 var 

veðhlutfallið lækkað í 80% og hefur frá og með þeim tíma staðið í stað (Sigurður Hallur 

Stefánsson, Kristín Þ. Flygenring og Jón Þorvaldur Heiðarsson, 2013b). Íbúðalánasjóður dró þar 

með úr áhættu vegna framkvæmdalána til nýbygginga, með því að lækka veðhlutfallið úr 90% í 

80% af byggingarkostnaði. 

Arion banki býður upp á framkvæmdalán til fjármögnunar nýbygginga. Skilyrði fyrir 

framkvæmdalánum er að greiða þarf skuldina upp að framkvæmdum loknum, en þá getur 

lántaki sótt um íbúðalán. Með þessu er Arion banki að tryggja að öll fasteignalán séu miðuð við 

markaðsverð í stað byggingarkostnaðar, og takmarkar þannig áhættu á yfirveðsetningu eigna 

strax við byggingu þeirra (Arion banki, e.d.-c). 

Landsbankinn býður einnig upp á framkvæmdalán til fjármögnunar nýbygginga. 

Framkvæmdalánin eru ætluð þeim viðskiptavinum bankans sem vantar fjármagn til þess að 

koma fasteign sinni á það byggingarstig að heimilt er að veðsetja eignina. Við fokheldi eignar 

býður bankinn upp á að breyta láninu í verðtryggt eða óverðtryggt íbúðalán. Landsbankinn lánar 

þó aðeins til nýbygginga á virkum markaðssvæðum samkvæmt skilgreiningu bankans. Með 

þessum hætti takmarkar Landsbankinn enn frekar áhættu á yfirveðsetningu við byggingu eignar 

(Landsbankinn, e.d.-a). 
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Lánastofnanir takmarka því misvel áhættu á yfirveðsetningu fasteignalána á landsbyggðinni. 

Viðskiptabankar eru þar framar Íbúðalánasjóði, en útlán viðskiptabanka virðast aðeins vera á 

grunni markaðsverðs en ekki byggingarkostnaðar eins og framkvæmdalán Íbúðalánasjóðs. 

4.3 Vanskil fasteignalána 

Meiri líkur eru á vanskilum lántaka á landsbyggðinni en á höfuðborgarsvæðinu, en einnig eru 

líkur á hlutfallslega hærri tapsfjárhæð (Sigurður Jón Björnsson, framkvæmdastjóri Fjármálasviðs 

ÍLS, munnleg heimild 18.apríl 2016). Erfitt er að segja til um nákvæma orsök þess, en samkvæmt 

skýrslu sem IFS greining vann fyrir fjármálaráðuneytið um mat á áhættu í rekstri Íbúðalánasjóðs 

voru greiðslufallslíkur fasteignalána á landsbyggðinni 3,5% meiri en á höfuðborgarsvæðinu. Í 

skýrslunni er þó tekið fram að munurinn sé ef til vill ekki svo mikill fyrir eignir sem veðsettar eru 

undir 50% veðhlutfalli. Munur á greiðslufallslíkum fasteignalána var mestur á fasteignum sem 

veðsettar voru frá 80% til 120%,  sem líklega stafar af ólíku sambandi milli fasteignamats og 

endanlegs söluverðs fyrir eignir á landsbyggðinni (Ólafur Ásgeirsson, 2012). 

Erfitt er að takmarka áhættu á vanskilum útlána á landsbyggðinni öðruvísi en að takmarka 

útlán á landsbyggðinni. Íbúðalánasjóði ber skylda til þess að bjóða landsmönnum öllum upp á 

sömu kjör óháð efnahag eða búsetu. Sjóðurinn getur því ekki takmarkað útlán á ákveðnum 

markaðssvæðum. Öðrum lánastofnunum ber ekki sú skylda að veita fasteignalán á öllum 

markaðssvæðum landsins, og gætu því takmarkað áhættu á vanskilum fasteignalána á 

landsbyggðinni að einhverju leyti. 
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5 Útlán á landsbyggðinni 

Skiptar skoðanir eru á því hvort viðskiptabankar og sparisjóðir láni minna á landsbyggðinni en 

Íbúðalánasjóður. Samtök fjármálafyrirtækja (SFF) telja lánsfjármagn frá viðskiptabönkum og 

sparisjóðum auðfáanlegt á landsbyggðinni og hafa því lagt til að Íbúðalánasjóður verði lagður 

niður (Guðjón Rúnarsson og Yngvi Örn Kristinsson, 2012). Hér verður farið yfir framboð lánsfjár 

á landsbyggðinni, byggða á könnun sem lögð var fyrir sveitastjórnir, auk samanburðar á útlánum 

lánastofnana á landsbyggðinni sem og á höfuðborgarsvæðinu.  

5.1 Framboð lánsfjár á landsbyggðinni 

Í febrúar 2015 lögðu Analytica og KPMG vefkönnun fyrir sveitastjórnir utan 

höfuðborgarsvæðisins um framboð lánsfjár á landsbyggðinni. Lagðar voru fyrir þrjár spurningar, 

en allar tengdust þær útlánum á landsbyggðinni. Spurt var hvort vandamál hefði verið fyrir íbúa 

að fá lánsfé til nýbygginga íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu, hvort vandamál hefði verið fyrir 

íbúa að fá lánsfé vegna viðskipta með eldra íbúðarhúsnæði, og hvort vandamál hefði verið fyrir 

íbúa að fá lánsfé vegna endurbóta á eldra húsnæði (KPMG og Analytica, 2014). 

Mikill meirihluti svarenda taldi íbúa ekki hafa átt í vandræðum með að nálgast lánsfé á 

landsbyggðinni. Aðeins 22% svarenda töldu íbúa sveitarfélagsins hafa átt í erfiðleikum með að fá 

lánsfé til nýbygginga íbúðarhúsnæðis, en við þeirri spurningu var þó aðeins 18% svarhlutfall sem 

gefur því ekki nógu góða heildarmynd af raunverulegri stöðu landsbyggðarinnar.  

Svarhlutfallið var nokkuð hærra við seinni tveimur spurningunum, eða 59%. Rúmlega 

fjórðungur svarenda, eða 27%, töldu að ekki hefði verið vandamál fyrir íbúa að fá lánsfé vegna 

viðskipta með eldri íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu. Afgerandi niðurstaða var við spurningunni 

hvort vandamál hefði verið fyrir íbúa að fá lánsfé vegna endurbóta á eldra íbúðarhúsnæðis, en 

aðeins 10% töldu svo vera.  

Miðað við þessar upplýsingar er ekki að sjá að skortur sé á framboði lánsfjár á 

landsbyggðinni. Í heildina virðast lánastofnanir vera að uppfylla eftirspurn íbúa á landsbyggðinni 

eftir lánsfé til nýbygginga, kaupa á eldra húsnæði og endurbóta á íbúðarhúsnæði. Áhugavert 

hefði verið að sjá hvaðan íbúar sveitarfélaganna óskuðu eftir lánsfé, en ekki kemur fram í 

könnunni hvort ákveðnar lánastofnanir hafi meira framboð af lánsfé á landsbyggðinni en aðrar.  
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Tafla 3: Niðurstöður könnunar - aðgengi að lánsfé utan höfuðborgarsvæðisins (KPMG og Analytica, 2014, 
tafla 4). 

 

5.2 Skipting útlána viðskiptabanka eftir landsvæðum 

Skipting íbúðalána viðskiptabanka í lok árs 2010, samkvæmt skýrslu SFF til Velferðarnefndar 

Alþingis árið 2012, sýnir í töflu 4 að þrír stærstu bankarnir vörðu stærstum hluta íbúðalána sinna 

á höfuðborgarsvæðinu, Arion banki 59% en Íslandsbanki og Landsbankinn 73%. Þar á eftir komu 

Norðurland, Reykjanes og 

Suðurland. Lægsta hlutfall af 

útlánum bankanna fór til 

Vestfjarða.  Þetta má telja eðlilega 

skiptingu útlána þar sem útlánin 

skiptast nokkuð jafnt eftir fjölda 

íbúa á hverju landsvæði fyrir sig 

(Guðjón Rúnarsson og Yngvi Örn 

Kristinsson, 2012). 

Stærstur hluti landsmanna bjó árið 2010 á 

höfuðborgarsvæðinu, eða rúm 63%, eins og sjá 

má í töflu 5. Á Norðurlandi bjó rúmlega 11% 

landsmanna og á Reykjanesinu tæplega 7%. 

Fólksfjöldi var minnstur á Vestfjörðum, rúmlega 

2%, og þykir því eðlilegt að útlánahlutfall sé eftir 

því (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Af bönkunum þremur virðist Arion banki veita hlutfallslega meiri útlán til landsbyggðarinnar 

heldur en Íslandsbanki og Landsbankinn. Mun meira hefur verið byggt á höfuðborgarsvæðinu, 

og annarsstaðar á suðvesturhorni landsins, en öðrum landsvæðum undanfarin ár. Auk þess er 

fermetraverð eigna á þessu svæði mun hærra. Það má því draga fram þá ályktun að 

útlánahlutföll bankanna séu í samræmi við þær forsendur.  

Tafla 4: Skipting íbúðalána viðskiptabanka í lok árs 2010 eftir 
landshlutum í % (Guðjón Rúnarsson og Yngvar Örn 
Kristinsson, 2012). 

Tafla 5: Skipting mannfjölda eftir landshlutum í 
lok árs 2010 (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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5.3 Skipting útlána eftir landsvæðum 

Upplýsingar um útlán og yfirtökur fengust afhent frá Íbúðalánasjóði, en gögnin voru unnin af 

Þjóðskrá Íslands að beiðni Íbúðalánasjóðs og eru byggð á upplýsingum Þjóðskrár úr þinglýstum 

kaupsamningum frá árinu 2006 til 2013. Þar sem gögnin eru byggð á upplýsingum úr 

kaupsamningum er aðeins um að ræða útlán og yfirtökur vegna kaupa á fasteign en ekki 

endurfjármögnun, endurbætur og þess háttar. Um er að ræða kaupsamninga um einungis eina 

eign og aðeins fullbúnar íbúðaeignir sem 100% eignarhlutur gengur kaupum og sölu. Eignir sem 

seldar eru milli tengdra aðila eru undanskildar. Upplýsingunum var skipt upp eftir þremur 

markaðssvæðum; markaðssvæði 1 er höfuðborgarsvæðið, markaðssvæði 2 eru stærri 

byggðarkjarnar á landsbyggðinni (Suðurnes, Akranes, Ísafjörður, Akureyri, Selfoss, 

Vestmannaeyjar, Hveragerði og Árborg), og markaðssvæði 3 er restin af landsbyggðinni. 

5.3.1 Markaðssvæði 1  

Útlán og yfirtökur á markaðssvæði 1, höfuðborgarsvæðinu, eru sýnd á mynd 1. Lánveitingar á 

þessu markaðssvæði hafa breyst nokkuð mikið frá 2006 til 2013. Útlán og yfirtökur 

viðskiptabanka, sparisjóða og lífeyrissjóða jukust mikið á árunum fyrir efnahagshrun, árið 2008, 

en eins og sjá má á myndinni var markaðshlutdeild annarra lánastofnana rúm 60% árið 2007. Ári 

síðar drógust útlán viðskiptabanka og sparisjóða töluvert saman, en það ár lækkaði 

markaðshlutdeild annarra lánastofnana niður í rúm 30%. Íbúðalánasjóður var með hærri 

markaðshlutdeild frá árinu 2008 til ársins 2011. Viðskiptabankar og sparisjóðir virðast hafa tekið 

nokkuð vel við sér, stuttu eftir efnahagshrunið 2008, en árið 2011 má sjá að aðrar lánastofnanir 

hafa aukið útlán sín töluvert. Árið 2013 eru aðrar lánastofnanir með afgerandi markaðshlutdeild, 

eða tæplega 70%.  

Útlán Íbúðalánsjóðs virðast að mestum hluta veitt til kaupa á fjölbýlum fremur en sérbýlum. 

Það má áætla að hámarkslánsfjárhæð sjóðsins, 24 milljónir króna, geri það að verkum að flestir 

kaupendur sérbýla þurfti að leita til annarra lánastofnana til þess að óska eftir aukalegu 

lánsfjármagni. Auk þess hafa flestar lánastofnanir sett skilyrði um fyrsta veðrétt, sem gerir 

lántökum ekki kleift að fjármagna sig með láni frá Íbúðalánasjóði, því lán Íbúðalánasjóðs, auk 

eftirstöðva lána sem eru framar í veðröð, mega ekki vera hærri en hámarks lánsfjárhæð, 24 

milljónir króna (Íbúðalánasjóður, e.d.-b). Út frá þessum gögnum virðast því útlán Íbúðalánasjóðs 

á höfuðborgarsvæðinu takmarkast að mestu leyti við fjölbýli þar sem markaðsvirði sérbýla getur 

verið mjög hátt.  
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Mynd 1: Skipting útlána og yfirtaka á markaðssvæði 1 eftir lánastofnunum og gerð fasteigna (Þjóðskrá 
Íslands, 2014). 

5.3.2 Markaðssvæði 2 

Útlán og yfirtökur á markaðssvæði 2 eru sýnd á mynd 2. Eins og sjá má hefur Íbúðalánasjóður 

haft hærri markaðshlutdeild á markaðssvæði 2 frá árinu 2006 til ársins 2013. Árin fyrir 

efnahagshrun 2008 var markaðshlutdeild annarra lánastofnana frá rúmum 20-30%. Útlán 

viðskiptabanka, sparisjóða og lífeyrissjóða drógust saman árið 2008, og var þá markaðshlutdeild 

annarra lánastofnana aðeins tæp 15%. Árið 2010 virðast bankar og sparisjóðir hafa tekið við sér 

og aukið lánveitingar, en markaðshlutdeild annarra lánastofnana var þá tæp 20%. Útlán annarra 

lánastofnana jukust jafnt og þétt frá árinu 2010, og hækkaði markaðshlutdeild þeirra árið 2013 í 

rúmlega 45%. 

Athyglisvert er að útlán annarra lánastofnana fara að mestum hluta til kaupa á sérbýlum, en 

frá árinu 2006 til ársins 2013 voru útlán annarra lánastofnana ávallt meiri til kaupa á sérbýlum 

en fjölbýlum. Líklega má draga þá ályktun að sérbýli séu áhættuminni íbúðareignir en fjölbýli. 

Íbúðalánasjóður lánar hins vegar töluvert meira til kaupa á fjölbýlum en aðrar lánastofnanir. 

Meirihluti útlána og yfirtaka Íbúðalánasjóðs, frá árinu 2006 til 2009, voru til kaupa á fjölbýlum. 

En frá og með árinu 2010 hefur meirihluti útlána og yfirtaka Íbúðalánasjóðs hins vegar farið til 

kaupa á sérbýlum, sem skýrist líklega af því að aðrar lánastofnanir hafa aukið útlán til kaupa á 

fjölbýlum síðastliðin ár.    
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Mynd 2: Skipting útlána og yfirtaka á markaðssvæði 2 eftir lánastofnunum og gerð fasteigna (Þjóðskrá 
Íslands, 2014). 

5.3.3 Markaðssvæði 3 

Útlán og yfirtökur á markaðssvæði 3 hafa, frá árinu 2006 til 2013, verið í meirihluta frá 

Íbúðalánasjóð, eins og sjá má á mynd 3. Markaðshlutdeild Íbúðalánasjóðs var árin 2006 til 2007 

tæplega 80%, en hækkaði í rúmlega 90% eftir efnahagshrunið árið 2008. Markaðshlutdeild 

Íbúðalánasjóðs og annarra lánastofnana hefur þó breyst töluvert frá efnahagshruninu árið 2008 

til ársins 2013, en markaðshlutdeild annarra lánastofnana hækkaði þá úr tæpum 10% í tæplega 

50%. 

Athyglisvert er að útlán annarra lánastofnana fara að mestum hluta til kaupa á sérbýlum á 

markaðssvæði 3, líkt og á markaðssvæði 2. Frá árinu 2006 til ársins 2013 voru útlán og yfirtökur 

annarra lánastofnana ávallt meiri til kaupa á sérbýlum en fjölbýlum, það sama á við um útlán og 

yfirtökur Íbúðalánasjóðs. Út frá þessum gögnum má þó draga þá ályktun að sérbýli séu algengari 

íbúðareignir á markaðssvæði 3, en um og yfir 70% heildarútlána og yfirtaka á markaðssvæði 3 

frá árinu 2006 hafa verið til kaupa á sérbýlum.  
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Mynd 3: Skipting útlána og yfirtaka á markaðssvæði 3 eftir lánastofnunum og gerð fasteigna (Þjóðskrá 
Íslands, 2014). 

5.3.4 Samantekt útlána lánastofnana 

Viðskiptabankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir hafa töluvert forskot á Íbúðalánasjóð hvað varðar 

útlán á höfuðborgarsvæðinu. Útlán umræddra lánastofnana drógust verulega saman eftir 

efnahagshrunið árið 2008 og lækkaði markaðshlutdeild þeirra úr rúmum 60% árið 2007 í rúm 

30% árið 2008. Árið 2013 hafði markaðshlutdeild umræddra lánastofnana þó aukist töluvert, 

eða í 70%, sem skýrist að einhverju leyti af lágri hámarkslánsfjárhæð Íbúðalánasjóðs og betri 

kjörum annarra lánastofnana. Ef marka má þróun síðustu ára má gera ráð fyrir auknum 

lánveitingum umræddra lánastofnana á höfuðborgarsvæðinu næstu árin. 

Á markaðssvæði 2 hafa viðskiptabankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir aukið útlán sín til muna 

og voru árið 2013 með rúmlega 45% markaðshlutdeild. Það verður að teljast góð 

markaðshlutdeild ef horft er til þess að markaðshlutdeild umræddra lánastofnana var ekki nema 

rúmlega 30% árið 2007 þegar mikil eignabóla átti sér stað.  

Hvað markaðssvæði 3 varðar hafa viðskiptabankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir einnig aukið 

útlán sín töluvert, og voru árið 2013 með tæplega 50% markaðshlutdeild. Í samanburði við útlán 

umræddra lánastofnana árið 2007, þegar markaðshlutdeild þeirra var aðeins rúm 20%, verður 

markaðshlutdeild þeirra árið 2013 að teljast skref í rétta átt.  

Út frá fyrrgreindum gögnum má sjá að viðskiptabankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir hafa 

stóraukið útlán og yfirtökur á landinu öllu, frá árinu 2006 til ársins 2013. Markaðshlutdeild 

Íbúðalánasjóðs hefur auk þess lækkað töluvert á öllum markaðssvæðum landsins. Athyglisvert 

væri að sjá hver þróunin hefur verið á lánveitingum allra lánastofnana frá árinu 2013 til dagsins í 

dag. Hafi viðskiptabankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir haldið áfram auknum lánveitingum til 
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landsbyggðarinnar þá er það verulega góð þróun, þar sem aukið framboð lánsfjár og 

fjölbreytileiki lánakjara er jákvætt fyrir landsmenn alla.  

Augljóst er, útfrá ofangreindum gögnum, að viðskiptabankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir eru 

tilbúnir til lánveitinga á öllum markaðssvæðum í uppsveiflu. Í síðasta efnahagshruni árið 2008 

drógust þó lánveitingar frá umræddum lánastofnunum verulega saman. Áhættufælni eykst í 

niðursveiflu og munu áhættusamari markaðssvæði þurfa að líða fyrir áhættufælni lánastofnana. 

Það er því spurning hver þróunin verður í næstu niðursveiflu. Líklega þarf því að vera starfandi 

opinber lánastofnun til að jafna stöðu landsbyggðarinnar á fasteignalánamarkaði, svo 

landmönnum öllum sé tryggður aðgangur að lánsfjármagni til fasteignakaupa sama hver 

efnahagsstaða landsins er á hverjum tíma.  
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6 Niðurstöður 

Mikilvægt er að landsmenn allir hafi aðgang að lánsfjármagni til fasteignakaupa, óháð efnahag 

og búsetu. Þrátt fyrir að hluti landsmanna kjósi leigumarkaðinn er sjálfseignarstefna ríkjandi 

hérlendis, en 78% af heimilum landsins búa í eigin húsnæði. Því er mikilvægt að lánastofnanir 

séu tilbúnar til að veita fasteignalán á öllum markaðssvæðum landsins.   

Áhætta útlána á landsbyggðinni ræðst af ýmsum þáttum. Hér hefur verið leitast við að varpa 

ljósi á ástæður þess að lánastofnanir myndu kjósa að takmarka fasteignalán á landsbyggðinni, 

hvort sumar lánastofnanir láni minna á landsbyggðinni en aðrar, og hvort nauðsynlegt sé að hafa 

starfandi opinbera lánastofnun, að minnsta kosti með félagslegum máta, til þess að tryggja 

lánsfé til einstaklinga á landsbyggðinni.  

Útlán á landsbyggðinni eru áhættusamari en útlán á höfuðborgarsvæðinu. Það ræðst meðal 

annars af því að velta fasteignamarkaða er minni á landsbyggðinni, hluti útlána eru á grunni 

byggingarkostnaðar og að vanskil eru meiri á landsbyggðinni. Velta fasteignamarkaða á 

landsbyggðinni er minni en á höfuðborgarsvæðinu sem skýrir lakari verðmyndun. Velta á kaldari 

markaðssvæðum hefur aðeins farið rétt yfir 3% undanfarin ár, eða frá 2009 til 2014, sem gerir 

umrædd markaðssvæði nokkuð óörugg þeim sem eiga þar bundið fé í fasteignum og 

lánaveitendum sem fjármagna fasteignakaupin. Til samanburðar hafa sterkari markaðssvæði 

hins vegar haft yfir 6% fasteignaveltu frá 2012 til 2014.  

Hvað varðar fasteignalán á grunni byggingarkostnaðar eru það aðallega lán til endurbóta eða 

nýbygginga, en Íbúðalánasjóður virðist vera eina lánastofnunin sem takmarkar ekki áhættu sem 

stafar af slíkum lánveitingum. Aðrar lánastofnanir setja skilyrði um að lán til framkvæmda verði 

greidd upp að framkvæmdum loknum en þess í stað er boðið upp á íbúðalán sem miðuð eru við 

markaðsverð eigna. 

Meiri líkur eru á vanskilum lántaka á landsbyggðinni, en auk þess eru líkur á hlutfallslega 

hærri tapsfjárhæð. Greiðslufallslíkur fasteignalána á landsbyggðinni eru í heildina litið 3,5% 

meiri en á höfuðborgarsvæðinu, en auknar líkur á vanskilum eykur útlánaáhættu. Erfitt er að 

takmarka greiðslufallslíkur fasteignalána á landsbyggðinni öðruvísi en að takmarka lánveitingar á 

landsbyggðinni. Íbúðalánasjóði ber þó skylda til að veita lán óháð efnahag og búsetu, á meðan 

aðrar lánastofnanir geta takmarkað lánveitingar á landsbyggðinni að einhverju leyti.  

Viðskiptabankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir hafa stóraukið lánveitingar á landinu öllu 

undanfarin ár. Á höfuðborgarsvæðinu hafa umræddar lánastofnanir tæplega 70% 
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markaðshlutdeild, sem er veruleg hækkun frá efnahagshruninu árið 2008, en þá var 

markaðshlutdeild þeirra aðeins rúm 30%. Íbúðalánasjóður hefur yfir 50% markaðshlutdeild 

útlána á landsbyggðinni, meðan aðrar lánastofnanir deila tæplega 50%. Viðskiptabankar, 

sparisjóðir og lífeyrissjóðir hafa þó stóraukið útlán til landsbyggðarinnar undanfarin ár, en 

markaðshlutdeild þeirra jókst úr 25% árið 2006 í tæplega 50% árið 2013. Ef marka má könnun 

sem lögð var fyrir sveitastjórnir landsins er ekki skortur á lánsfjármagni á landsbyggðinni, en það 

er þó erfitt að svara því hver staðan verður ef Íbúðalánasjóður verður lagður niður.  

Erfitt er að segja til um hvort nauðsynlegt sé að hafa starfandi opinbera lánastofnun til þess 

að tryggja lánsfé til einstaklinga á landsbyggðinni. Á meðan Íbúðalánasjóður er með yfir 50% 

markaðshlutdeild á landsbyggðinni virðist vera óraunhæft að hægt sé að leggja alfarið niður 

opinberar lánveitingar til fasteignakaupa. Ef viðskiptabankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir halda 

þó áfram að auka lánveitingar til landsbyggðarinnar, líkt og undanfarin ár, aukast líkurnar á því 

að hægt verði að leggja niður opinberar lánastofnanir.  

Í uppsveiflu eru viðskiptabankar, sparisjóðir og lífeyrissjóðir tilbúnir til lánveitinga á öllum 

markaðssvæðum, en það er óljóst hvort umræddar lánastofnanir verði eins tilbúnar að veita lán 

á áhættusamari markaðssvæðum á landsbyggðinni í niðursveiflu. Í síðasta efnahagshruni árið 

2008 drógust lánveitingar frá umræddum lánastofnunum verulega saman um land allt. 

Áhættufælni eykst í niðursveiflu og munu áhættusamari markaðssvæði þurfa að líða fyrir 

áhættufælni lánastofnana. Það er því spurning hver þróunin verður í næstu niðursveiflu. Líklega 

þarf því að vera starfandi opinber lánastofnun til að jafna stöðu landsbyggðarinnar á 

fasteignalánamarkaði, svo landsmönnum öllum sé tryggður aðgangur að lánsfjármagni til 

fasteignakaupi sama hver efnahagsstaða landsins er á hverjum tíma. Næstu ár ættu að skýra 

hversu nauðsynlegar opinberar lánveitingar eru á landsbyggðinni, sem og landinu öllu.  
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