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Abstract 
This report examines two housing markets and compares two countries 

together Iceland and Norway. The purpose of this project is to get an 

idea of the experience of people who are buying a housing in the 

process that needs to be done and also whether it is easier to enter the 

housing market at either location. There were various terms related to 

the issue, such as the policy rate, interest rates, inflation and housing 

markets in the countries. Both qualitative and quantitative research 

methods were used in the process of reporting and worked according to 

the literature. The subject matter is multifaceted, and all aspects related 

to this subject matter could not be addressed and was attempted to 

address the main question to answer the research question "What is the 

difference between access to the housing market and difference in loan 

terms in Iceland and Norway?" The report concludes that it is easier to 

enter the housing market in Norway than in Iceland, which offers 

100% lending possibilities, although the author does not consider it a 

reasonable investment to take 100% loan. 

Key words: Housing market, interest rate, inflation, policy rate and 

loan terms. 
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Útdráttur 
Í skýrslu þessari er verið að leytast eftir svari við 

rannsóknarspurningunni „Hver er munurinn á aðgengi inn á 

húsnæðismarkað og lánakjörum á húsnæðislánum á Íslandi og í 

Noregi?“ Við vinnslu skýrslunar voru lánamarkaðir á Íslandi og í 

Noregi skoðaðir ásamt því að nota megindlega aðferðafræði við 

gagnaöflun. Í framhaldi var farið í eigindlega aðferðafræði við 

rannsóknina. Viðmælendur fengu sendan lista með spurningum sem 

tengjast upplifun þeirra á lántöku á húsnæðisláni á þessum tveimur 

mörkuðum. Fræðileg umfjöllun skýrslunar snýr að hugtökum sem 

tengjast lántökum ásamt því að farið var ýtarlega yfir hugtök sem 

tengjast efnahagsmálum þjóðanna svo sem peningastefnu landanna, 

stýrivexti, verðtryggingu og vísitölur. Skýrsluhöfundur vildi fá að vita 

hvaða skoðun almenningur hafði á málefninu þar sem mikið er rætt um 

þessi mál í þjóðfélaginu. Skoðun hins almenna borgara kemur ekki 

alltaf vel í ljós heldur er meira verið að skoða tölur og rannsóknir sem 

tala sínu máli en skýrsluhöfundi fannst sjónarmið almennings mega 

koma fram líka í þessu samhengi. Gögnum um kjör á lánamarkaði var 

aflað í gegnum heimasíður bankanna. Megindleg rannsókn var gerð 

með því að senda tölvupóst til viðmælenda í rannsókninni ásamt því að 

tekin voru viðtöl við viðmælendur með eigindlegri aðferðafræði sem 

skýrsluhöfundur lagði svo huglægt mat á. Skýrsluhöfundur dregur þá 

ályktun að auðveldara sé að komast inn á húsnæðismarkað í Noregi en 

á Íslandi þar sem boðið er upp á möguleika á 100% lánveitingu þó svo 

að skýrsluhöfundur telji það ekki endilega skynsamlega fjárfestingu að 

taka 100% lán. 

Lykilorð: Húsnæðismarkaður, vextir, verðbólga, stýrivextir og 

lánakjör. 
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Inngangur 

Þessi skýrsla er unnin sem 12 eininga lokaverkefni til B.Sc gráðu í 

Viðskiptafræði við Háskólann á Akureyri. Umfjöllunarefni er 

samanburður á húsnæðismarkaði á Íslandi og í Noregi. 

Skýrsluhöfundur hafði verið að velta viðfangsefninu fyrir sér þar sem 

hann er nýlega fluttur til Noregs og jókst þá en meiri áhugi á að taka 

þetta viðfangsefni fyrir. Skýrslan er unnin með það markmið að svara 

rannsóknarspurningu um „Hver er munurinn á aðgengi inn á 

húsnæðismarkað og lánakjörum á húsnæðislánum á Íslandi og í 

Noregi“. Vinnsla skýrslunar hófst á haustmánuðum 2017 og var 

vinnsla hennar í um sjö mánuði þar sem missmikið var unnið í henni. 

Skoðaðir eru þrír stærstu viðskiptabankarnir á Íslandi eða 

Landsbankinn, Íslandsbanki og Arion banki ásamt því að 

Íbúðalánasjóður er skoðaður. Á norska markaðinum voru einnig teknir 

þrír stærstu viðskiptabankanir fyrir DNB, Nordea bank og Sparebank 

ásamt því að skoðaður var Husbanken sem er sambærilegur við 

Íbúðalánasjóð á Íslandi. Fjármögnunar fyrirtækin eru svo borin saman 

bæði innan landanna ásamt því að bera löndin saman til að fá sem bestu 

sýn á hverju munurinn liggur. Ákveðið var að gera megindlega könnun 

til þess að fá innsýn í upplifun lántaka, þá var send spurningakönnun til 

hóps fólks sem beðið var að svara spurningum um upplifun sína við 

lántöku. Þau gögn voru greind til að fá upplýsingar úr þeim hver 

upplifuninn var og borið saman á milli landa. Einnig var notast við 

eigindlega aðferð og tekin voru viðtöl við lítið úrtak og unnið úr þeim 

upplýsingum til að fá dýpri sýn á afstöðu fólks við hinum ýmsu þáttum 

sem tengjast húsnæðiskaupum.Rannsóknarspurning: „Hver er 

munurinn á aðgengi inn á húsnæðismarkað og lánakjörum á 

húsnæðislánum á Íslandi og í Noregi“? Markmiðið með skýrslunni var 

að fá sem víðtækustu sýn á málefnið þar sem þessar spurningar brenna 

á mörgum sem eru í húsnæðiskaupa hugleiðingum. Húsnæðiskaup er 

oftar en ekki stærsta fjárfesting fólks á lífsleiðinni og er yfirleitt ekki 

gerð oft á lífsleiðinni og því ber að skoða hvað er hagstæðast að gera 
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hverju sinni og skoða alla möguleika sem eru í boði. Þegar fólk er að 

kaupa sér húsnæði er mikið af upplýsingum sem þarf að taka á móti og 

getur reynst erfitt fyrir fólk að greina þær upplýsingar þannig að 

útkoman verði sem hagstæðust. 
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1 Húsnæðismarkaðir 
 

Þegar húsnæðismarkaðir á norðurlöndum eru skoðaðir þá eiga þeir allir 

það sameiginlegt að þróun húsnæðisverðs fór hækkandi frá árinu 2001 

allt til aðdraganda hrunsins haustið 2008. Hækkunin var mismikil á 

milli landa og var Ísland og Danmörk leiðandi í þeirri hækkun, eftir 

hrun þá urðu Ísland og Danmörk fyrir skörpustu dýfunni á 

húsnæðismarkaðinum af norðurlöndunum. Noregur og Svíþjóð tóku 

heldu minni dýfu og Svíþjóð enn minni en Noregur og var markaðurinn 

fljótari að jafna sig þar og allt frá byrjun árs 2009 hefur húsnæðisverð 

verðið að hækka jafnt og þétt í Svíþjóð og Noregi (Bjarni Ólafsson, 

2016). Húsnæðismarkaðurinn á Íslandi hefur verið í miklum uppgangi 

síðustu ár en nú er farið að hægja verulega á þeirri þróun 

(Hagfræðideild Landsbankans, 2018). Húsnæðisverð og 

efnahagssveiflur hafa oftar en ekki sveiflast í takt, síðasta efnahagslægð 

var ólík þeim sem á undan hafa verið og í þessu samhengi er horft aftur 

til áttunda áratugarins. Raunverð húsnæðis hækkaði að meðaltali um 

120% í síðustu uppsveiflu á meðan meðaltal hækkunar þar á undan var 

um 45%, aðeins tvö lönd innan OECD ríkjanna hafa farið yfir 50% 

hækkun að raunvirði og það var Finnland á áttunda áratug síðustu aldar 

og Spánn í kjölfarið á inngöngu þeirra í Evrópubandalagið árið 1986. 

Það sem einkenndi síðasta þennslutímabil er hversu langt það var í 

sögulegu samhengi, sagan segir okkur að tímabilin eru oft u.þ.b. 10 ár 

en meðaltal OECD landanna er um 6 ár, síðasta þennslutímabil varði 

aftur á móti að meðaltali um í 12 ár og telst það því það lengsta í 

sögunni (Andre, C. 2010). Þegar skoða á samanburð á lánum þarf að 

skoða húsnæðisverð og þróun þess sem og stýrivexti landanna. 

Mikið er talað um húsnæðisvanda á Íslandi og talað um hve alvarleg 

staðan er. Margar ástæður eru fyrir vandanum en ein helsta ástæðan er 

að framboð og eftirspurn eftir fasteignum hefur ekki náð jafnvægi og er 

framboðið mun minna en eftirspurnin, sem hefur svo þau 

keðjuverkandi áhrif að húsnæðisverð hækkar hratt og þá verður 

erfiðara fyrir fólk að komast inn á húsnæðismarkaðinn (Snorri Páll 
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Gunnarsson, 2017). Þegar Norðurlöndin eru skoðuð til samanburðar 

við Ísland þá er oftar en ekki horft til þeirra lágu vaxta sem verið er að 

bjóða á húsnæðislánum þar. Munurinn er mikill eða um 5% á 

óverðtryggðum breytilegum vöxtum, við skoðun á vaxtamun milli 

landanna þarf að líta til fleiri þátta en bara vaxtaprósentu eins og þróun 

markaðarins síðustu ára og söguna. Húsnæðisverð er einn stærsti 

áhrifavaldur þess að komast inn á húsnæðismarkað og við skoðun á 

húsnæðisverði á Norðurlöndunum frá árinu 2002 til 2016 sést að á 

Íslandi fór húsnæðisverð töluvert lengra niður heldur en í Noregi. 

Mynd 1 hér á næstu síðu sýnir þróunina hjá Norðurlöndunum öllum og 

sést þar að þegar Ísland hefur náð sínum botni í þessari lægð þá er 

norski markaðurinn nánast kominn á sama stað og hann var fyrir 

fjármálakreppuna 2008, og hefur verið að stig hækka frá árinu 2009 en 

íslenski markaðurinn fór ekki að hækka í verði fyrr en árið 2013 og 

hefur farið mun hægar upp en sá norski og hefur enn ekki náð sama 

raunverði og það var á árunum 2007 og 2008 (Snorri Páll Gunnarsson, 

2017).  

 

Mynd 1. Raunverð húsnæðis á Norðurlöndunum 
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Ef borið er saman fermetraverð á húsnæði í höfuðborgunum Reykjavík 

og Osló þá er gríðalega mikill munur þar á. Fermetraverð í Reykjavík 

árið 2017 var um það bil 480.000 kr. á meðan fermetraverð í Osló var 

924.000 kr. sem er 48% munur. Þetta hefur áhrif á hversu auðvelt eða 

erfitt það er fyrir fólk að komast inn á húsnæðismarkað (Snorri Páll 

Gunnarsson, 2017). Húsnæðiskaupendur þurfa að eiga meira eigið fé 

þegar dýrari fasteign er keypt og afborganir af lánum eru hærri. 

Munurinn á húsnæðisverði í Reykjavík og Osló er það mikill að 

vaxtastigið gerir það ekki auðveldara að kaupa fasteign í Osló ef þessar 

forsendur eru skoðaðar. 

1.1 Verðbóla á húsnæðismörkuðum  

Það eru margir þættir sem geta haft áhrif á verðbólur á 

húsnæðismarkaði. Hér á eftir verður farið yfir nokkra þætti sem geta 

haft áhrif á þróunina. Mikið hefur verið skoðað og rannsakað ástæður 

og hvað hefði betur mátt fara í aðdraganda alþjóðlega fjármálahrunsins 

sem átti sér stað árið 2008.  

Framboð og eftirspurn er hagfræðilegt hugtak sem myndar verð á 

frjálsum markaði og getur átt við hvaða markað sem er. Lögmál þessa 

þátta er ef að framboð af vöru eða þjónustu á markaði eykst þá lækkar 

verðið og eins ef eftirspurnin er meira en framboðið þá hækkar verðið 

(Gylfi Magnússon, 2016). Enski hagfræðingurinn Alfred Harshall hélt 

því fram að almenna kenningin um jafnvægi eftirspurnar og framboðs 

drægi úr efnhagslegri uppbyggingu og vildi finna lausn á því hvernig 

hægt væri að bæta kenninguna þannig að hún myndi fara í hina áttina 

með því að setja auka kraft í efnahagslega uppbyggingu (Hodgson, G. 

M., 2005). 

Á næstu síðu er myndræn útgáfa á sambandi á milli framboðs og 

eftirspurnar. Þessi kenning er notuð við skoðun á mörgum 

efnahagslegum þáttum í samfélögum og til eru ýmsar kenningar þar 

sem skoðaðir eru mismunandi þættir. 
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Mynd 2. Framboð og eftirspurn 

Ef fasteignamarkaður er skoðaður í þessu samhengi þá er sá markaður 

lengi að taka við sér þó svo að eftirspurnin sé mikil þá tekur langan 

tíma að auka framboðið þar sem að það tekur tíma að byggja fasteign. 

Það er meðal annars ein ástæða þess að hækkun á sér stað í nokkurn 

tíma áður en að framboðið fer að aukast og sitt sýnist hverjum um 

hvort hækkunin sé um of. Þegar byggingamarkaðurinn fer af stað og 

byggir fasteignir þar sem vöntun er á markaði, og þegar fasteignirnar 

koma inn á fasteignarmarkaðinn þá eykst framboðið og er þá að 

uppfylla eftirspurn á markaði og markmiðið er að ná jafnvægi á 

markaðinn. Þegar framboðið eykst of mikið þá veldur það lækkun á 

húsnæðisverði (Hagstofa Íslands, e.d.).  

Hagfræðingar eru ekki alltaf sammála um þau málefni sem rætt er um 

og eiga það til að vera hliðhollir þeim markaði sem þeir tengjast. Í 

rannsókn sem Martha A. Starr (2012) gerði og fjallar um framlag 

hagfræðinga til verðbólunar á húsnæðismarkaðinum á árunum fyrir 

hrun kemur meðal annars í ljós að þeir hagfræðingar sem unnu innan 

fasteignamarkaðarins töldu ekkert óeðlilegt við þá þróun sem átti sér 

stað á árunum fyrir hrun. Hagfræðingar sem vinna á vegum óháðra 
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stofnanna koma með annað innlegg í umræðuna og voru margir búnir 

að vara við því sem svo varð raunin en það voru ekki alltaf þeir sem 

rötuðu í blöðin til að mynda afstöðu almennings. Hagfræðingar eru 

beðnir um að meta stöðuna á markaðnum og birtast eftir þá greinar í 

blöðum sem almenningur les og með þeim verða til væntingar hjá 

almenningi sem að kemur svo til með að endurspegla þróunina á 

markaðnum (Starr, 2012). 

Áhrif stjórnvalda á húsnæðisverð geta komið fram vegna efnahagslegra 

stefnumótunar, framboðs á fjármagni og skattlagningar allt getur þetta 

haft áhrif á markaðinn. Það er á ábyrgð stjórnvalda að finna stöðuleika 

á efnahagsmál þjóða til að ekki verði til bólur sem að fara fram yfir öll 

velsæmismörk og springa svo með látum eins og í fjármálahruninu. 

Stefna stjórnvalda verður að grundvallast að því að vera með 

samkeppni á markaði en samt sem áður að stuðla að jafnvægi og 

gagnsæu eftirliti með starfssemi fjármálafyrirtækja (Choi, C. og Park, 

K., 2018). 

1.2 Hagtölur 

Hagtölur eru unnar af Seðlabanka Íslands samkvæmt alþjóðlegum 

stöðlum og sjá þeir um að afla gagna til að reikna út hagtölur fyrir 

þjóðarbúið. Þeir eru með birtingaráætlun sem þeir fara eftir og eru allar 

tölur vel settar fram og aðgengilegar. Hagstofa Íslands gefur út 

þjóðhagsspá að jafnaði þrisvar sinnum á ári og er þar farið yfir 

efnahagslega framvindu næstu ára fyrir þjóðarbúið, helstu hagstærðir 

eru skoðaðar sem eru hagvöxtur, fjárfestingar, verðbólga og staða á 

vinnumarkaði (Hagstofa Íslands, e.d.). Þjóðhagspá er notuð í 

stefnumótun hins opinbera með það að markmiði að framfylgja 

efnahagslegum stöðuleika í landinu. 

1.3 Verðbólga 

Verðbólga (e.inflation) er skilgreind á vef Seðlabanka Íslands sem 

viðvarandi hækkun verðlags í landinu og gerir það að verkum að minna 

fæst fyrir hverja krónu. Verðbólgan er mæld yfir langt tímabil og því 
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koma einstaka hækkanir eða breytingar á verðlagi ekki til með að ýta 

undir verðbólgu. Verðbólgan getur verið flókin og ekki er hægt að telja 

allar verðhækkanir inn í verðbólguna þar sem sumar verðhækkanir eru 

dæmi um breytingar á hlutfallslegu verði en ekki verðbólgu. 

Verðbólgan er mæld í 12 mánaða tímabilum og til þess er notuð 

vísitala neysluverðs sem mælir meðalverð á vöru og þjónustu í landinu 

Hagstofa Íslands sér um þá mælingu (Seðlabanki Íslands, e.d.). Ef 

lækkun verður á verðlagi þá er talað um að það sé verðhjöðnun. 

Verðbólgu markmið (e. inflation target) Seðlabanka Íslands er 2,5% 

sem var formlega ákveðið með samkomulagi við ríkistjórn Íslands 

þann 27. mars 2001 og er peningastefnan unnin með það að leiðarljósi 

að vera sem næst verðbólgumarkmiðinu (Seðlabanki Íslands, e.d.). 

Seðlabankanum ber að upplýsa ríkisstjórn landsins ef að verðbólgan fer 

1,5% undir eða yfir sett markmið. Verðbólgan mælist nú á Íslandi 

1,9%. Verðbólgu markmið Noregs bank er 2,5% eins og á Íslandi en 

mælist hún nú 1,6% (Seðlabanki Íslands, e.d.; Norges Bank, e.d.).  

Verðbólgan á Íslandi í janúar 2018 var 44. mánuðurinn í röð þar sem 

hún mælist undir verðbólgu markmiði Seðlabankans sem er sögulegt. 

Spár um verðbólgu á næstu misserum eru erfiðar, þar sem óvissa ríkir 

um hver þróun fasteignarmarkaðarins verður (Viðskiptablaðið, 2018). 

Þróun húsnæðisverðs hefur veruleg áhrif á verðbólguna, það hafa verið 

miklar hækkanir síðustu ár á húsnæðisverði og óvíst hvort toppnum sé 

náð eða ekki. Enn er sú staða uppi á íslenskum húsnæðismarkaði að 

það er vöntun á húsnæði og framboð nær ekki að anna eftirspurn á 

markaði. Verðbólguvæntingar fólks í framtíðinni hefur áhrif á 

húsnæðisverð og efnahagsspá þjóða. Seðlabanki Íslands notar 

væntingavísitölu í mótun sinni á peningastefnu landsins. Gallup sér um 

vinnslu könnunnar á væntingum heimila og fyrirtækja fyrir 

Seðlabankann þar sem beðið er um að horfa sex mánuði fram í tímann 

og er vætingarvísitalan byggð á fimm þáttum sem tengjast 

efnhagsaðstæðum í landinu þættirnir eru mat á núverandi 

efnahagsaðstæðum, væntingar til efnahagslífins eftir sex mánuði, mat á 

núverandi ástandi í atvinnumálum, væntingum til ástands í 
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atvinnumálum eftir sex mánuði og væntingum til heildartekna 

heimilisins eftir sex mánuði. Úr þessum svörum sem fengin eru úr 

úrtaki sem telur 1300 manns þar sem lítur að heimilunum og 400 

fyrirtæki er svo reiknuð út væntingarvísitala sem gefur hugmynd um 

hvernig ástandið í landinu verður (Gallup, e.d.; Seðlabanki Íslansd, 

2017). Seðlabankinn tók upp væntingakönnun sem snéri að 

skuldabréfamörkuðum og voru markaðsaðilar beðnir um að svara fimm 

spurningum sem snúa að efnahag þjóðarinnar. Spurningarnar hljóða 

svona:  

o Hver telur þú að ársverðbólga verði að meðaltali í hverjum 

ársfjórðungi?  

o Hverjir telur þú að veðlánavextir Seðlabanka Íslands verði í lok 

hvers ársfjórðungs?  

o Hver er þín skoðun á eftirfarandi stærða eftir 12 mánuði?  

o Hver er þín skoðun á eftirfarandi stærða eftir 24 mánuði? 

o Hverjar telur þú að hagstærðirnar verði að meðaltali næstu 10 

ár?  

Stök spurning er send með ef Seðlabankinn telur málefnið geta haft 

áhrif á rannsókn og gerð peningastefnunnar. Þessi leið Seðlabankans á 

sér fyrimynd þar sem svipaðar kannanir eru gerðar erlendis bæði í 

Bandaríkjunum og í Evrópu en þar er leitað til greiningaraðila og 

fagspáraðila, þar sem Ísland er ekki stórt land eru þeir aðilar fámennur 

hópur hér á landi og því ákveðið að fara þessa leið (Seðlabanki Íslands, 

2017). Könnunin er framkvæmd fjórum sinnum á ári og er birt ásamt 

hagtölum Seðlabankans. Þessi leið var ákveðin þar sem að Gallup 

kannanirnar geta verið bjagaðar þar sem þýðið eru allir 18 ára og eldri 

á öllu landinu og það eru ekki allir þessir aðilar sem eru komnir með 

skuldbindingar og hafa heldur ekki þá sýn á málið að þeir geti spáð 

fyrir um það málefnanlega ef vitneskja er ekki til staðar (Seðlabanki 

Íslands, 2017). 
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1.4 Vísitala neysluverðs 

Vísitala neysluverðs er algengasti mælikvarði á verðlagsþróun. Í hana 

eru notaðar ýmsar vörur og þjónusta sem að búið er að greina með 

könnun á meðal almennings hver hefðbundin neysluvara landans er. 

Það er svo mismikið vægi hvað hver flokkur hefur inn í vísitölunni 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Útlán og innlán á Íslandi geta verið bundin 

vísitölu neysluverðs og telst þá verðtryggt. Vísitala neysluverðs á 

Íslandi í september 2017 var 444,6 og er unnið út frá grunni 100 síðan 

1988 og í Noregi var vísitalan 105,9 í september 2017 og þar er unnið 

út frá grunni 100 síðan 2015. Munurinn á milli ágúst og september 

2017 á vísitölum landanna var á Íslandi 0,1% og í Noregi 0,6% og á 

milli ára var munurinn 1,4% á Íslandi og 1,6% í Noregi. 

Húsnæðisverðs hlutinn í vístitölu neysluverðs sem er notaður til þess 

að reikna út verðbólgu vegur um 20% af vísitölunni (Hagfræðideild 

Landsbankans, 2018). Hér að neðan má sjá mynd  sem sýnir þróun 

vísitölu neysluverðs í báðum löndunum og má glögglega sjá hversu 

skarplega hún hækkaði á Íslandi í aðdraganda hrunsins (Hagstofa 

Íslands, e.d.; Statistisk sentralbyrå, e.d.). 

 

Mynd 3. Þróun vísitölu neysluverðs 
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1.5 Stýrivextir 

Seðlabankinn gefur út meginvexti sem oft eru kallaðir stýrivextir sem 

hann lánar til fjármálastofnanna og þar er grunnurinn lagður hverjir 

vextir til almennings og fyrirtækja verða. Seðlabankinn getur breytt 

þeim vöxtum sem miðast er við þegar kemur að því að stjórna 

peningamarkaði. Ef Seðlabankinn ákveður að hækka stýrivexti þá er 

verið að reyna að draga úr útlánum, ofþenslu og verðbólgu, einnig má 

nota þetta tæki til þess að hækka gengi gjaldmiðilsins. Í dag eru 

meginvextir á Íslandi miðaðir við vexti á innlánum bundin í sjö daga en 

fyrir fjármálakreppuna 2008 var stuðst við vexti á lánum með veði. 

Ástæða þessara breytinga var sú að fjármálastofnunum voru sett 

takmörk fyrir þess konar lántöku og því var meginvöxtum breytt 

(Seðlabanki Íslands, e.d.). Vaxtaþróun á Íslandi síðustu misseri hafa 

verið nokkuð stöðug en hafa þó verið að lækka og standa vextir innlána 

bundnir í sjö daga nú í 4,25% en voru til að mynda 5,75% frá 4. 

nóvember 2015 til 31. ágúst 2016 en hafa stig lækkað síðan þá. Í 

Noregi er það Norges Bank sem gefur út stýrivexti og hafa þeir 

einungis verið 0,5% síðan í mars 2016 og eru sögulega lágir og meðal 

stýrivextir í Noregi síðan 1991 eru 3,94% sem bendir til þess að þetta 

ástand varir ekki endalaust (Norges Bank, e.d.). Frá árinu 1986 til 1993 

voru daglánsvextir í Noregi notaðir sem meginvextir en því var breytt 

og nú er stuðst við innlánsvexti sem Norges Bank gefur út. Í desember 

2014 voru stýrivextir 1,5% og hafa þeir lækkað síðan þá en spá 

bankans sýnir fram á hækkun á stýrivöxtun á næstu árum (Norges 

Bank, e.d.).  

1.6 Verðtrygging 

Árið 1979 var verðtrygging sett á innlán og útlán á Íslandi með 

setningu svokallaðra Ólafslaga. Ólafslög eru lög sem komu til eftir 

frumvarp sem Ólafur Jóhannesson lagði fram en hann var þáverandi 

forsetisráðherra, en hann gengdi því embætti frá 1971 til 1974. Hann 

lagði fram frumvarp um efnahagsmál á Íslandi sem ekki voru samþykkt 
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á alþingi heldur varð frumvarpið til þess að sitjandi ríkisstjórn féll og 

var boðað til kosninga í lok júní 1974. Hann tók aftur við embætti 

forsætisráðherra árið 1978 til 1979 og var það þá sem að lögin voru 

samþykkt og tóku gildi árið 1979. Verðtrygging var sett á til að tryggja 

að sparnaður fólks brynni ekki upp í óðaverðbólgu sem var í hinum 

vestræna heimi á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Það var lítið um sparnað 

á Íslandi á þessum tíma þar sem að fólk sá ekki kostina við að spara 

með því að leggja peninga inn á bankareikning þar sem verðbólgan át 

upp sparnaðinn. Verðtryggingin hefur verið gagnrýnd og mikið verið 

talað fyrir því að afnema hana, vill fólk telja að lánastofnanir hafi kost 

á því að tryggja lánveitingu sína með þrennskonar hætti: verðtryggja, 

breytilegir vextir og svo veðsetja eign allt á sama láninu og með því er 

lánveitandinn að setja alla áhættuna yfir á skuldarann (þingskjal nr. 

12/2009–2010. Frumvarp til laga). Verðtrygging er tæki sem að notað 

er til þess að tryggja að í framtíðinni haldi fjármagnsskuldbindingar og 

sparifé verðgildi sínu og þróist með verðbólgu landsins. Ýmsar 

breytingar hafa verið gerðar á upprunalegu lögunum um verðtryggingu. 

Reglan á Íslandi er sú að ekki er leyfilegt að verðtryggja útlán sem er til 

skemmri tíma en fimm ár og innlán verða að vera bundin til þriggja ára 

til að hægt sé að verðtryggja þau. Orlofsreikningar eru einu 

innlánsreikningarnir sem eru undanskyldir þessari bindiskyldu og er 

leyfilegt að opna þá einu sinni á ári. Verðtrygging hefur kosti og galla, 

verðtrygging er tæki til þess að stjórna greiðslubyrði af afborgunum 

lána þar sem sveiflur í efnahagskerfinu eru miklar og óstöðugar. 

Stærstur hluti lána heimila á Íslandi eru verðtryggður og því heimilin í 

landinu stærsti hagsmunahópur verðtryggingar. Verðtryggðir vextir eru 

yfirleitt lágir en gera það að verkum að óverðtryggðir vextir eru hærri í 

þeim löndum sem verðtrygging er þar sem að vænt verðbólga er spá 

sem ekki er hægt að segja nákvæmlega til um hver verður í framtíðinni. 

Stærsti hluti sparnaðar heimilanna liggur í lífeyrisjóðum landsins og 

njóta því verðtryggða kjara þar. Verðtrygging eins og hún er á Íslandi 

þekkist ekki mjög víða og er ekki að finna á Norðurlöndunum. Erlendir 

hagfræðingar hafa velt vöngum yfir því hver ástæðan er fyrir lítilli 
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útbreiðslu verðtyggingar. Ýmsar skýringar hafa komið fram, það er 

kostnaðarsamt að koma á nýjum lánaframboðum og getur tekið langan 

tíma að innleiða slíkt, einnig hefur verið talað um vantrú landa á 

útreikningi verðvísitalna sem notuð er til að reikna verðtyggingu 

(Stjórnaráð Íslands, 2010, bls 6-8.).  
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2 Megindlegar rannsóknaraðferðir 

(e.Quantitative research) og eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (e.Qualitative research) 

Megindlegar og eigindlegar rannsóknaraðferðir eru aðferðir sem 

notaðar eru í félagsvísindum og eru þær notaðar til að rannsaka ólíka 

þætti. Þær vega hvor aðra vel upp og fer það eftir því hvernig 

niðurstöður rannsakandi leitast eftir hvaða aðferð er notuð. 

Megindlegar rannsóknaraðferðir ganga út á það að fá töluleg og 

mælanleg gögn og aðferðir til að safna gögnum geta verið ýmsar 

tegundir af könnunum meðal annars símakönnun, netkönnun, 

vettvangskönnun, heimsóknarkönnun eða póstkönnun 

(Félagsvísindastofnun, 2014). Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja á 

viðtölum eða samtölum við ákveðin hóp fólks til að komast í skilning 

um hvaða merkingu eða skilning fólk hefur á viðkomandi málefni. Í 

þessari aðferð er ekki hægt að alhæfa yfir á þýðið þar sem markmiðið 

er að fólk komi alfarið með sinn skilning og túlkun á málefninu 

(Félagsvísindastofnun, 2014). 

2.1 Aðferðir 

Í upphafi var lagt upp með að nota megindlega rannsóknaraðferð 

(e.Quantitative research) sem byggir á þeirri hugmyndafræði að hægt sé 

að setja rannsóknargögn fram á mælanlegan og tölfræðilegan hátt og 

yfirfæra niðurstöðu á þýðið í heild sinni. Útbúinn var spurningalisti 

sem að var sendur á þátttakendur rannsóknarinnar sem valdir voru af 

skýrsluhöfundi þar sem viðmælendur þurftu að vera fasteignareigendur 

og eiga húsnæði annað hvort á Íslandi eða í Noregi. Voru þeir beðnir 

um að svara sjö spurningum sem að tengjast viðfangsefninu og voru 

svarmöguleikanir þeir að svara átti ánægju sinni á skalanum 1-10. 

Eftirfarandi er spurningarlisti sem sendur var til þátttakenda:  
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o Hversu aðgengilegar fannst þér þær upplýsingar sem þú 

þurftir á að halda hjá lánastofnunum? 

o Hversu vel fannst þér þú upplýstur eftir viðtal við 

lánastofnunina? 

o Hversu vel var þér fylgt eftir í ferlinu af 

lánastofnuninni? 

o Hversu vel fannst þér lánastofnunin vinna fyrir þig? 

o Hversu ánægður varstu með þá þjónustu sem þú fékkst? 

o Var ferlið sem lántakan tók og vinnsla á skjölum 

viðunandi? 

o Þegar á heildina er litið hversu ánægður varstu með 

ferlið í heild? 

Við greiningu á spurningakönnuninni var forritið Exel notað til þess að 

mæla ánægju lántaka með þá þjónustu sem að það fékk hjá viðkomandi 

fjármögnunar fyrirtæki annars vegar á Íslandi og hinsvegar í Noregi. 

Eins og fram kemur að ofan ákvað skýrsluhöfundur að gera 

megindlega rannsókn og senda út spurningalista til þess að skoða 

viðfangsefnið betur og sjá með því hver upplifun lántakanda var. Listi 

var sendur á 40 manna úrtak og var svarhlutfallið 23% og að mati 

skýrsluhöfundar var svörunin ekki nægileg til að nýta eina og sér í 

skýrsluna og var því farið í að finna aðra leið. Næst var farið í að skoða 

eigindlega aðferðafræði (e.qualitative research) og ákveðið að nýta þá 

viðmælendur sem svöruðu spurningakönnunni og þeir fengnir til að 

taka þátt í dýpri rannsókn þar sem tekið var ítarlegt viðtal við átta 

viðmælendur sem keypt höfðu húsnæði annað hvort á Íslandi eða í 

Noregi. Skýrsluhöfundur setti sig í samband við viðmælendur sína í 

gegnum tölvupóst til að finna hentugan tíma til að taka viðtalið. 

Viðtölin voru tekin í gegnum síma þar sem skýrsluhöfundur er búsettur 

erlendis og voru viðtölin tekin á tímabilinu 10. -28. febrúar 2018. Búinn 

var til spurningarammi með leiðandi og opnum spurningum og hafði 

fólk frjálst val um hversu ítarlega það vildi fara í hvern lið fyrir sig. 

Sumir viðmælendur höfðu meira um málið að segja en aðrir. Notast var 

við tölvu þegar að viðtalið var tekið og skrifuð voru upp svör 



Háskólinn á Akureyri  BÝH 

16 

 

 

viðkomandi og eftir hvert og eitt viðtal var svo farið yfir svörin og þau 

samþykkt af viðmælanda. Við greiningu á gögnum úr viðtölunum las 

skýrsluhöfundur gaumgæfilega yfir öll viðtölin og dró ályktanir út frá 

þeim. 

Skýrsluhöfundur skoðaði vel hvern banka fyrir sig hvað það var sem 

hver og ein lánastofnun hafði upp á að bjóða. Þar sem verið er að skoða 

tvö markaðssvæði var ákveðið að setja upp eins lán fyrir alla bankana 

og varð lán upp á 20.000.000 kr. fyrir valinu og mið tekið af 70% 

veðsetningu þar sem allir bankanir bjóða upp á það í einhverri mynd, 

annars vegar til 20 ára og hinsvegar til 30 ára bæði verðtryggt og 

óverðtryggt. Til að bera saman lánin var reiknivél Íbúðalánasjóðs 

notuð. Þar var annars vegar skoðuð verðtryggð lán á Íslandi og þau sett 

upp sem verðtryggð jafngreiðslulán (e.annuitet) með vöxtum frá 3,65% 

til 4,20% og miðað var við 3,2% verðbólgu sem er meðaltals verðbólga 

síðustu sjö ára og gert bæði fyrir 20 ára og 30 ára lán. Óverðtryggðu 

lánin voru sett upp á sama hátt með jöfnum greiðslum til 20 ára og 30 

ára og voru vextirnir á bilinu 2,6% til 5,75% þá er bæði verið að skoða 

lán á Íslandi og í Noregi. Til að bera saman gögnin og sjá hver 

munurinn er á lánunum var tekið meðaltal af heildar endurgreiðslu 

lánanna, meðalgreiðslu lánanna og einnig tekið meðaltal af fyrstu 

afborgun á verðtryggðu lánunum.  

2.2 Gagnaöflun 

Við öflun gagna í rannsóknina voru heimasíður bankana skoðaðar og 

þar voru fengnar upplýsingar um lánakjör sem hver og einn banki hafði 

upp á að bjóða. Þá var sendur spurningalisti á viðmælendur til að fá 

innsýn í upplifun lántaka á því ferli sem fylgir húsnæðiskaupum. 

Einnig voru tekin ítarleg viðtöl við viðmælendur til þess að fá enn 

dýpri innsýn á skoðun fólks á ferlinu og málum sem snúa að 

húsnæðiskaupum. Skýrsluhöfundur vildi ná fram almennri skoðun 

fólks á viðfangsefninu og geta skýrt frá því hvað það er sem að fólk 

telur megi fara betur í þessum málum. 
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3 Samanburður landa 

Í kafla þessum verður farið í samanburð á Íslandi og Noregi þá helst 

atvinnumarkaði og tekjum landanna. Þessir tveir þættir eru stórir í 

þeirri vegferð fólks að kaupa sér húsnæði. Til þess að geta keypt 

húsnæði þarf kaupandi að hafa tekjur til þess að geta staðið við 

skuldbindingar sínar og það skiptir máli hverjar ráðstöfunartekjur eru 

til þess að geta staðist greiðslumat fyrir þeim skuldbindingum sem lagt 

er í við húsnæðiskaup. 

3.1 Ísland og Noregur 

Ísland og Noregur eru ekki svo ólíkar þjóðir nema það eru mun færri 

sem búa á Íslandi en í Noregi. Íslendingar bera sig mikið saman við 

frændur sína á norðurlöndum og meðal annars við norðmenn í hinum 

ýmsu málum svo sem efnahagsmálum og samfélagsmálum þar sem 

þjóðirnar eru að mörgu leiti líkar. Ísland er fámenn þjóð og voru 

íslendingar 338.349 talsins þann 1. janúar 2017 en norðmenn voru 

5.258.317 talsins á sama tíma þannig að fjöldi íslendinga er eins og 

6,4% norsku þjóðarinnar sem er gríðalega mikill munur á mannfjölda 

(Hagstofa Íslands, 2017; Statistisk sentralbyrå, 2017). Lánamarkaðir í 

löndunum tveimur eru ekki svo frábrugðnir hvor öðrum þegar horft er 

til lánastofnana landanna. Þegar skoðaðir voru þrír stærstu bankanir á 

Íslandi þá kom það vel í ljós að bankanir voru að bjóða upp á mjög 

svipuð kjör og ekki var neinn yfirgnæfandi munur á milli stofnanna og 

sömu sögu má segja um þrjá stærstu bankana í Noregi allir eru þeir 

með svipað framboð. Einnig var lánaframboð á milli landa ekki svo 

frábrugðið þó svo að lánakjörin séu ekki eins. 

3.2 Atvinnumarkaðir 

Mælingar á atvinnumarkaði eru unnar af Hagstofu Íslands og 

mælingarnar eru unnar út frá áætluðum mannfjölda á aldursbilinu 16- 

74 ára, útfrá því er tekið saman hversu margir eru atvinnuþátttakendur 

og hverjir eru utan vinnumarkaðar. Mæling á atvinnuleysi er reiknað út 
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frá fjölda atvinnuþátttakanda. Staðan á vinnumarkaði á Íslandi er 

stöðug og er atvinnuleysi lítið eða um 3% í september 2017. Áætlaður 

fjöldi á aldrinum16 -74 ára er 243.200 manns og vinnuafl þar af 

193.500 eða 79,6%. Starfandi vinnuafl er 187.700 manns og 5.900 

manns eru án atvinnu þegar mælingar áttu sér stað í september. Þegar 

september er borin saman árin 2016 og 2017 þá er atvinnuleysið það 

sama eða um 3% en atvinnuþátttaka dróst saman á milli ára og voru 

1.600 færri starfandi en hlutfall starfandi af mannfjölda lækkaði einnig 

á móti (Hagstofa Íslands, 2017). Á myndinni hér að neðan má sjá 

þróun atvinnuleysis síðustu 10 ár. 

 

Mynd 4. Þróun á atvinnuleysi 

Atvinnuleysi var í lágmarki á árunum 2006 og 2007 og mældist 

einungis 2% á þeim tíma. Seinnihluta ársins 2007 fór atvinnuleysi að 

aukast og árin 2008 og 2009 tók atvinnuleysið hástökk og mældist 

atvinnuleysi á Íslandi 8% árið 2010 þá náði það hámarki og hafði ekki 

mælst svo hátt síðan mælingar frá Hagsstofu hófust. Atvinnuleysi hefur 

íðan farið lækkandi og er komið niður í 3%. Atvinnuleysi í Noregi 

mældist 4,2% í júlí 2017 og hefur verið á bilinu 4 - 5% frá byrjun árs 

2015, atvinnuleysi hafði ekki mælst hærra í 20 ár í Noregi. Það hefur 

verið niðursveifla í Noregi eins og á öðrum stöðum í heiminum. Það 

sem átti sér stað í Noregi var að stærsta auðlindin þeirra olían fór að 
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dala og töpuðust um 40.000 störf tengt olíuiðnaði á árunum 2014 til 

2016. Útflutningur í Noregi dróst saman um 20% og jarðeldsneyti um 

36% og er það gríðarlegt högg fyrir norskt efnahagslíf þar sem 

útflutningur tengdur olíu var um 60% af heildarútflutningi árið 2014. 

Hrunið á olíuverði í heiminum fór undir 30$ á tunnuna múrinn og hefur 

svo verið í 50$ á tunnuna á síðustu misserum sem er 20$ undir því 

viðmiði sem norðmenn þurfa að standast til að koma út í hagnaði 

(Snorri Páll Gunnarsson, 2017). 

3.3 Tekjur á Íslandi 

Það sem skiptir máli þegar fólk fer að huga að húsnæðiskaupum er 

hversu miklar tekjur fólk hefur og hversu mikið fólk getur sparað til að 

eiga sem mest eigið fé til að leggja út í húsnæðiskaupin. Við skoðun á 

launaþróun á Íslandi voru árin 2015 og 2016 valin og þeim skipt upp í 

12 aldursbil. Meðallaun allra aldursflokkanna var 461.000 kr. árið 2015 

og hækkaði um 8,73% á milli ára og voru þau 505.000 kr. árið 2016 

samkvæmt gagnabanka Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Skýrsluhöfundur skoðaði gögn frá Hagstofu Íslands og tekið var mið af 

aldursbilinu 16 -74 ára og skiptist það niður í 12 aldursbil. Hækkunin á 

milli ára var mismikil milli aldursflokka, mestur var munurinn í 

tveimur elstu flokkunum 65 -74 ára og svo aftur í tveimur yngstu 

flokkunum 16 -24 ára. Í eldri flokkinum var munurinn 12,84% og í 

yngri flokkinum var munurinn 10,41%, minnsti munurinn var í 

aldursflokkinum 40 - 44 ára sem að var 6,06% (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Heildarlaun fullvinnandi launamanna voru árið 2016 að meðaltali 

667.000 kr. á mánuði en dreifing launa er mismunandi og kemur fram 

að miðgildi launa var 583.000 kr. og skýrist munurinn á meðaltalinu og 

miðgildinu að hæstu launin á markaðnum hækka meðaltalið verulega. 

Þegar rýnt er frekar í niðurstöðurnar kemur fram að fjórðungur 

launamanna er með 470.000 kr. í laun eða lægra og einnig er 

fjórðungur þeirra með 761.000 kr. í laun eða hærri, einungis 10% eru 

með 381.000 kr. í laun eða lægri (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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3.4 Tekjur í Noregi 

Við skoðun á tekjum fólks í Noregi var Statistisk sentralbyrå (SSB) 

notað til að afla upplýsinga. Staristisk sentralbyrå er hagstofan í Noregi 

og safnar upplýsingum um hinar ýmsu mælingar sem koma að 

þjóðarbúinu svo sem vísitölur, atvinnuþáttöku og launaþróun. Meðaltal 

á mánaðartekjum launafólks í öllum starfstéttum voru skoðaðar fyrir 

árin 2015 og 2016. Meðal mánaðarlaun í Noregi árið 2015 var 42.600 

nok. sem jafngildir 557.038 kr. miðað við 13,076 kr. kaupgengi þann 1. 

febrúar 2018, og hafði meðal mánaðarlaun hækkað um 1,6% árið 2016, 

upp í 43.300 nok. sem jafngildir 566.191 kr. (Keldan, 2018). Þessi 

hækkun er söguleg hjá norðmönnum þar sem að SSB hefur ekki mælt 

lægri hækkun síðan á síðustu öld (Statistisk sentralbyrå, 2017). Þann 1. 

febrúar 2018 kom út ný gögn frá SSB sem sýnir fram á 2,3% hækkun á 

mánaðarlaunum milli áranna 2016 og 2017 sem er 0,7% hærra en árið 

áður (Keldan, 2018; Statistisk sentralbyrå, 2017; Statistisk sentralbyrå, 

2018).  
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4 Lánamarkaðir 

4.1 Ísland 

Fasteignalánamarkaðurinn á Íslandi er stór miðað við mannfjölda, og 

eru margir möguleikar í boði fyrir verðandi fasteignaeigendur. 

Fasteignakaup eru hjá flestum stærsta fjárfesting sem það gerir á 

lífsleiðinni og eitthvað sem ekki er gert á hverjum degi og því að 

mörgu að huga. Meðal þeirra lánastofnana sem lána til fasteignakaupa 

á Íslandi eru Íbúðalánasjóður, Lífeyrissjóðirnir og viðskiptabankarnir. Í 

þessari skýrslu var ákveðið að skoða þrjá stærstu bankana á Íslandi og 

þeir eru Landsbankinn, Íslandsbanki og Arion banki ásamt því að 

Íbúðalánasjóður er skoðaður. Samkvæmt Halldóri Valgeirssyni, 

starfsmanni markaðsdeildar Landsbankans sér Gallup um allar 

mælingar á markaðshlutdeild bankanna. Skýrsluhöfundur hafði 

samband við Halldór í gagnaöflun sinni um markaðshlutdeild 

bankanna. Svar Halldórs við beiðni skýrsluhöfundar var að honum væri 

óheimilt að áframsenda þessar upplýsingar þar sem þær væru aðeins 

ætlaðar til notkunar innanhús hjá Landsbankanum. Í svari Halldórs 

kom einnig fram að hann hefði sent Gallup fyrirspurn hvort að hann 

fengi þeirra leyfi til að senda upplýsingarnar áfram samkvæmt beiðni 

skýrsluhöfundar. Samdægurs sendir Halldór tölvupóst til 

skýrsluhöfundar með þeim upplýsingum að Gallup hafi gefið samþykki 

sitt til að veita umbeðnar upplýsingar. Tölvupóst má sjá í viðauka 4. 

Eftir fyrstu sex mánuðina á árinu 2017 var Landsbankinn leiðandi á 

íslenska einstaklingsmarkaðinum og var með 38.8% markaðshlutdeild. 

Eftir þeim kemur Íslandsbanki með 30,3% og svo Arion banki með 

28,1% (Halldór Valgeirsson, munnleg heimild, 2017). Allir bankarnir 

bjóða upp á sambærileg lán sem verður betur farið í hér á eftir fyrir 

hvern banka fyrir sig. Íbúðalánasjóður hefur í áraraðir boðið upp á lán 

til húsnæðiskaupa og gerir enn. Fasteignalánamarkaðurinn tók miklum 

breytingum á Íslandi árið 2004 þegar viðskiptabankarnir fóru að bjóða 

upp á fasteignalán. Fyrir þann tíma sat Íbúðalánasjóður nánast einn að 

markaðinum ásamt að lífeyrissjóðunum. Reglur um veðhlutfall á 
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fasteignalánum hjá Íbúðalánasjóði miðast við fasteignamat ríkisins og 

var það oft á tíðum töluvert lægra en verðmat fasteignarinnar og gerði 

það að verkum að lántakar leituðu annað til þess að geta fjármagnað 

kaupin. Algengasta lánsformið hjá fasteignaeigendum var að það tók 

lán hjá Íbúðalánasjóði upp að 70% veðsetningu af fasteignarmati, til 

viðbótar tóku þeir lán hjá Lífeyrissjóðum til að fjármagna kaupin. Ef 

það dugði ekki til þá var farið í viðskiptabankann og tekið lán fyrir því 

sem upp á vantaði á háum vöxtum þar sem ekki var boðið upp á veðlán 

(Lúðvík Elíasson og Thórarinn G. Pétursson, 2009).  

Hér að neðan verður farið yfir lánalínur fjármálafyrirtækjana. Allir 

Íslensku bankanir bjóða upp á jafngreiðslulán (e.annuitet) og lán með 

jöfnum afborgunum. Íbúðalánasjóður er eina lánastofnunin á Íslandi 

sem býður einungis upp á jafngreiðslulán. Jafngreiðslulán (e.annuitet) 

eru lán þar sem greitt er minna af höfuðstólnum í byrjun og meira í 

vexti og er lægri greiðslubyrði af þeim. Lán með jöfnum afborgunum 

eru lán þar sem alltaf er greidd sama upphæð af höfuðstól lánsins og 

vaxtagreiðsla lækkar í takt við lækkun höfuðstóls og eru hærri 

afborganir í upphafi lánstíma. Hámarks endurgreiðslutími lána á Íslandi 

er 40 ár á gunnlánum innan 70% veðmarka. Viðbótalánin sem eru með 

hærri vöxtum eru lánuð frá 10 – 25 ára misjafnt eftir fjármálafyrirtæki. 

Kostnaður við lántöku er mismunandi eftir fjármálafyrirtækjum en 

allstaðar þarf að greiða lántökugjöld, skjalagerð og greiðslu fyrir 

greiðlumat. Landsbankinn, Íslandsbanki og Arion banki bjóða þeim 

sem eru að kaupa fasteign í fyrsta sinn upp á frí lántökugjöld en það 

borga allir lántökugjöld hjá Íbúðalánasjóði. Á meðfylgjandi töflu má 

sjá sundurliðaðan kostnað: 

Tafla 1. Kostnaður við lántöku 

Banki Lántökugjald Skjalagerð Greiðslumat 
Þinglýsingar
kostnaður 

Íbúðalánasjóður 54.250 
 

10.000 2000 pr. Lán 

Landsbankinn 52.500 3500 pr. lán 5.500 2000 pr. Lán 

Íslandsbanki 65.000 4900 pr. lán 5.000 2000 pr. Lán 

Arion banki 55.000 5700 pr. lán 10.000 2000 pr. Lán 
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 Íbúðalánasjóður gefur ekki upp kostnað vegna skjalagerðar. Auk þess 

þurfa allir sem kaupa fasteign að greiða þinglýsingakostnað og er það 

greiðsla til ríkisins. Lán með breytilegum vöxtum bera ekki 

umframgreiðslugjald en ef um fasta vexti er að ræða þá er 

uppgreiðslugjald samkvæmt verðskrá bankanna og er nú 1% hjá þeim 

öllum. Heimilt er að greiða 1.000.000 kr. á ársgrundvelli án kostnaðar 

samkvæmt 37. gr laga um fasteignalán til neytenda (Lög um 

fasteignalán til neytenda nr. 118/2016). 

4.2 Íbúðalánasjóður 

Íbúðalánasjóður hóf starfsemi sína í ársbyrjun 1999 og tók hann við 

starfsemi af Húsnæðisstofnun ríkisins sem hafði verið starfandi frá 

1980 undir því nafni. Saga húsnæðislánamála á Íslandi má rekja til 

árins 1900 þegar sett var á fót veðlánadeild á vegum Landsbanka 

Íslands. Eftir síðari heimsstyrjöldina þá var fyrst farið í skipulagt 

uppbyggingastarf á almennum húsnæðislánum. Árið 1955 var stofnuð 

húnæðismálastjórn og svo tveimur árum seinna eða 1957 var 

húsnæðismálastofnun ríkisins stofnuð. Þessar stofnanir voru settar á til 

þess að byggja upp félagslegar íbúðir þannig að allir gætu haft þak yfir 

höfuðið óháð efnahag. Nafn þeirrar stofnunnar var svo breytt árið 1980 

og hét eftir það Húsnæðisstofnun ríkisins allt til 1998 þegar að sú 

stofnun var lögð niður og Íbúðalánasjóður í þeirri mynd sem hann er í 

dag tók við keflinu. Það eru ekki svo mörg ár síðan að fólk sem vildi 

koma sér þaki yfir höfuðið þurfti að mestu að safna sér fyrir húnæði því 

það var ekki mikið sem hægt var að fá lánað. Fyrst um sinn var aðal 

lánveiting Húsnæðisstofnunar ríkisins til nýbygginga á húsnæði til 

almennings og var það ekki þeirra markmið að fara á almennan 

fasteignamarkað. Enda voru þeir einungis í lánveitingum til 

nýbygginga fyrstu 15 árin sem að stofnunin var starfandi. Á Íslandi var 

þróunin sú að þrátt fyrir lítið framboð af lánsfjármagni til almennings 

þá var byggt hér upp mikið af vönduðu húsnæði og var mikið um að 

fólk byggði sín hús sjálft. Á þessum tíma hafði fólk sem var að byggja 

eða kaupa húsnæði einungis aðgang að 20 -30% lánsfé af kostnaði, 
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restina eða 70-80% þurfti fólk að safna fyrir sjálft. Um árið 1980 voru 

húsnæðismál á Íslandi í mjög góðum farvegi og var um 80% 

þjóðarinnar í eigin húnæði sem voru lítið skuldsett. Þegar 

Húsnæðisstofnun ríkisins var lögð niður og Íbúðalánasjóður tók við þá 

urðu miklar breytingar á lánaframboði þeirra. Það var ákveðið að hætta 

lánveitingum í félagslegum tilgangi og farið yfir í almenna lánveitingu 

til húsnæðiskaupa auk þess sem lánshlutfall var hækkað upp í 90% með 

tilliti til ákveðinna hámarksviðmiða (Skýrsla rannsóknarnefndar 

Alþingis um Íbúðalánasjóð o.fl., 2013, bls 18-28).  

Íbúðalánasjóður veitir í dag húsnæðislán upp að 80% veðhlutfalli af 

kaupverði eða byggingakostnaði og er lánað til 5 -35 ára. Hámarkslán 

eru 30.000.000 kr. og fasteignamat má ekki vera hærra en 50.000.000 

kr. Íbúðalánasjóður lánar eingungis verðtryggð lán og eru lánin með 

4,2% föstum vöxtum út lánstímann. Ólíkt viðskiptabönkunum þá fer 

Íbúðalánasjóður ekki fram á 1.veðrétt með íbúðalánin sín, en 

lánsfjárhæðin lækkar í samræmi við það sem hvílir á eigninni fyrir. Ef 

eignin er veðsett fyrir 30% þá lánar íbúðalánsjóður bara upp að 80% 

veðsetningu (Íbúðalánasjóður, 2018). 

4.3 Landsbankinn 

 

Landsbankinn er með mestu markaðshlutdeildina á 

einstaklingsmarkaði eða 38,8% (Halldór Valgeirsson, munnleg 

heimild, 2017). Landsbankinn býður upp á fasteignalán allt að 85% af 

verðmati fasteigna. Lánveitingin er tvískipt þ.e. íbúðalán að 70% af 

verðmati fasteignar og er það lánað frá 5 til 40 ára og svo viðbótarlán 

upp á 15% eða upp í 85% af verðmati og er hámarks lánstími 15 ár. 

Margir möguleikar eru í boði hjá þeim og bjóða þeir upp á verðtryggð 

og óverðtryggð lán sem einnig er hægt að blanda ef vilji er fyrir því. 

Boðið er upp á verðtryggt grunnlán með föstum vöxtum til fimm ára 

miðað við 70% veðsetningu og óverðtryggð grunnlán með föstum 

vöxtum til þriggja eða fimm ára einnig getur óverðtryggt viðbótarlán 

verið með föstum vöxtum. Vaxtakjör á grunnláni sem er 70% af 
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verðmati er 3,65% á verðtryggðum lánum og 5,75% á óverðtryggðum 

lánum svo er lánað 15% viðbótarlán sem að bera 1% hærri vexti en 

grunnlánin eða 4,65% á verðtryggðum breytilegum vöxtum og 6,75% á 

óverðtryggðum breytilegum vöxtum (Landsbankinn, e.d.). 

Skýrsluhöfundur setti upp töflu með vöxtum og veðhlutföllum til 

útskýringar:   

Tafla 2. Vextir Landsbankans 

  
Óverðtryggðir vextir 

 
Banki Veðhlutfall Breytilegir Fastir í þrjú ár 

Fastir í fimm 
ár 

Landsbankinn ≤70% 5,75% 6,10% 6,10% 

 
70-85% 6,75% 7,10% 7,10% 

  
Verðtryggðir vextir 

 

 
Veðhlutfall Breytilegir Fastir í fimm ár 

Fastir út 
lánstímann 

Landsbankinn ≤70% 3,65% 3,85% 
 

 
70-85% 4,65% 

  

4.4 Íslandsbanki 

Íslandsbanki er annar á eftir Landsbankanum í markaðshlutdeild á 

einstaklingsmarkaði með 30,3% markaðshlutdeild (Halldór 

Valgeirsson, munnlegheimild, 2017). Íslandsbanki býður upp á 

verðtryggð og óverðtryggð fasteignalán ásamt því að blanda þeim 

saman og taka hluta verðtryggt og hluta óverðtryggt. Íslandsbanki er 

einn sem ekki býður upp á breytilega verðtryggða vexti. Verðtryggt 

íbúðalán hjá Íslandsbanka er með 3,85% fasta vexti til fimm ára og eru 

vextir endurskoðaðir á fimm ára fresti. Slík lán eru veitt til kaupa á 

húsnæði til eigin nota og er lánað 70% af fasteignamati ríkisins með 

lánstíma 5 til 40 ár, til viðbótar er hægt að taka lán sem er 80% af 

kaupverði með 4,85% föstum vöxtum til 5 ára sem eru með lánstíma til 

allt að 25 ára. Óverðtryggð íbúðalán eru með breytilegum 5,75% 

vöxtum á láni upp að 70% af fasteignamati og viðbótarlán með 6,75% 

af 80% af kaupverði. Einnig bjóða þeir upp á óverðtryggð lán með 

fasta vexti í þrjú eða fimm ár og þá eru 6,15% á grunnláninu og 7,25% 

á viðbótarláninu. Skýrsluhöfundur setti upp töflu með vöxtum og 

veðhlutföllum til útskýringa sem sjá má hér að neðan. Íslandsbanki 
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býður þeim sem eru að kaupa sína fyrstu fasteign auka lán upp að 

2.000.000 kr. með lánstíma allt að 10 ár með breytilegum vöxtum 

samkvæmt vaxtatöflu sem eru nú 6,75% og ekkert lántökugjald 

(Íslandsbanki, e.d.). Þetta lán kemur til viðbótar við þau 80% af 

kaupverði en heildar lán getur þó ekki farið yfir 90% veðsetningu (Lög 

um aukatekjur ríkissjóðs nr. 88/1991; Íslandsbanki, 2017). Ef valið er 

að taka óverðtyggt lán þá býður Íslandsbanki upp á þjónustu sem þeir 

kalla vaxtagreiðsluþak og getur fólk valið að setja þak á vaxtagreiðslur 

sem eru að lágmarki 7,5% og ef að vextir á láninu fara yfir þá 

vaxtaprósentu þá er mismuninum dreift á lánstímann sem eftir er. Þetta 

gerir það að verkum að ekki verða eins miklar sveiflur á afborgunum ef 

til hækkunar á vöxtum koma (Íslandsbanki, e.d.). 

Tafla 3. Vextir Íslandsbanka 

    Óverðtryggðir vextir   

Banki  Veðhlutfall  Breytilegir  Fastir í þrjú ár  
Fastir í fimm 
ár  

Íslandsbanki  ≤70% 5,75% 6,15% 6,15% 

  70-80% 6,75% 7,25% 7,25% 

    Verðtryggðir vextir    

  Veðhlutfall  Breytilegir  Fastir í fimm ár  
Fastir út 
lánstímann 

Íslandsbanki  ≤70% 
 

3,85%   

  70-80%   4,85%   

4.5 Arion banki 

Arion banki er þriðji stærsti á einstaklingsmarkaðinum á Íslandi með 

28,1% markaðshlutdeild (Halldór Valgeirsson, munnlegheimild, 2017). 

Arion banki býður upp á verðtryggð og óverðtryggð lán og einnig 

býður hann upp á að blanda lánunum saman og taka hluta verðtryggt 

og hluta óverðtryggt. Arion banki veitir 70% lán af markaðsvirði 

fasteignar ásamt því að bjóða 10% viðbótarlán af markaðsvirði 

fasteignarinnar eða samtals 80% lán. Ef um fyrstu kaup eru að ræða þá 

hækka þeir viðbótarlánið upp í 15% eða 85% af verðmati. Eins og hinir 

bankanir þá býður Arion banki upp á verðtryggð og óverðtryggð lán 

með föstum vöxtum til þriggja eða fimm ára. Vextir á verðtryggðum 
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lánum eru 3,65% og 4,75% af viðbótarláni og eru vextirnir breytilegir. 

Óverðtryggðir vextir eru 5,6% og 6,7% af viðbótarláni og eru vextirnir 

breytilegir. Einnig bíður Arion banki viðskiptavinum sínum upp á þann 

kost að lækka greiðslur af íbúðalánum sínum á meðan fólk er í 

fæðingarorlofi og lækkar greiðslan um 50% í 6 mánuði (Arion banki, 

2017a). Hér að neðan er  tafla með vöxtum og veðhlutföllum til 

útskýringa:  

Tafla 4. Vextir Arion banka 

    Óverðtryggðir vextir   

Banki  Veðhlutfall  Breytilegir  Fastir í þrjú ár  Fastir í fimm ár  

Arion 
banki  ≤70% 5,60% 5,90% 5,95% 

  70-80% 6,70% 7,00% 7,05% 

    Verðtryggðir vextir    

  Veðhlutfall  Breytilegir  Fastir í fimm ár  
Fastir út 
lánstímann 

Arion 
banki  ≤70% 3,65% 3,80% 4,30% 

  70-80% 4,75% 4,90% 5,40% 

4.6 Noregur 

Lánastofnarnir í Noregi bjóða upp á marga mismunandi lánamöguleika 

fyrir fólk í húsnæðis hugleiðingum. Þeir horfa til þess að aðstoða yngra 

fólk við að koma þaki yfir höfuðið og allir bankanir sem hér eru til 

umfjöllunar á norska markaðinum bjóða þeim hópi betri kjör til þess að 

auðvelda þeim innkomu á fasteignamarkaðinn. Þeir gera það með því 

að bjóða betri kjör fyrir ákveðinn aldurshóp yfirleitt á bilinu 18-34 ára 

og rýmra veðhlutfall. Fasteignalán í Noregi eru einungis óverðtryggð 

og ekki eru verðtryggð lán í boði eins og á Íslandi. Husbanken er 

stofnun á vegum norska ríkisins sem lánar til húsnæðiskaupa í því 

formi að þeir lána fjármagn til sveitafélaganna sem þau lána svo áfram 

til einstaklinga sem þurfa á viðbótarlánum að halda til að eiga eigið fé 

vegna húsnæðiskaupa eða til þess að halda sínu húsnæði vegna 

fjárhagserfiðleika. Lánsframboð á norska markaðinum jókst mikið árið 

2006 þar sem lánastofnanir fóru að veita ýmsar nýjar lánalínur. 

Nýjungarnar á markaðinum voru þrjár tegundir af lánum til almennings 
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og höfðu þau í för með sér mikla aukningu á fasteignalánum. 

Húsnæðisverð hafði hækkað mikið á árunum á undan sem gerði það að 

verkum að það myndaðist meira veðrými á eigninni og lánin sem voru í 

boði voru húsnæðislán sem tryggt var með veði í fasteigninni. 

Skuldsetning heimilanna jókst mikið í Noregi á þessum tíma þar sem 

fasteignaverð hækkaði mikið á árunum á undan og fólk þurfti að 

skuldsetja sig meira til þess að komast inn á húsnæðismarkaðinn. 

Einnig voru nýjungar á öðrum lánum líka og telur það inn í skuldir 

heimilanna. Skuldir heimilanna eru stærsu útlánin sem veitt eru og 

námu þau um 60% af innlendum útlánum í Noregi árið 2006. Þessi 

þróun veldur því að heimilin í landinu þurfa að nýta stærri hluta af 

tekjum sínum í greiðslur af lánum og veikir því kaupmátt heimilanna 

sem verður til þess að innkoma hjá verslunar og þjónustu fyrirtækjum 

verður minni og atvinnuöryggi samhliða. Þetta eru allt þættir sem hafa 

áhrif á efnahagslegan stöðugleika (Almklov, G., Torum, E. og 

Skjaeveland, M., 2007). Kostnaður og gjöld þurfa allir að borga og 

hann er mjög svipaður hjá bönkunum þremur í Noregi, DNB, Nordea 

bank og Sparebank 1. Helstu kostnaðarliðir eru lántökugjald, 

greiðslugjald, gjald vegna greiðslumats og þinglýsingarkostnaður. 

Greiðslumat í Noregi er gert áður en verðandi kaupendur fara að gera 

tilboð í eigninar. Viðskiptavinurinn er með upphæð í hendi sér hversu 

dýra fasteign hann hefur ráð á að kaupa áður en hann fer á 

fasteignasöluna. Husbanken er aðeins frábrugðin þar sem að hann er 

kannski ekki í beinni samkeppni við bankana. Allir bankanir bjóða upp 

á lánstíma til 30 ára og er algengast að fasteignakaupendur taki lán til 

25 ára. Husbanken er eina lánastofnuninn sem lánar í lengri tíma en 30 

ár. Hann hefur heimild til að lána til 50 ára og er það bundið ströngum 

skilyrðum. Hér á næstu síðu má sjá töflu sem sýnir kostnað hjá öllum 

fjórum fjármögnunar fyrirtækjunum. Allir bankanir bjóða upp á tvær 

greiðsluleiðir á lánum, jafngreiðslulán (e.annuitet) og lán með jöfnum 

afborgunum (DNB, 2017; Nordea Bank, 2017;Husbanken, 2017; 

Sparebank, 1., 2017). 
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Tafla 5. Kostnaður við lántöku í Noregi í íslenskum krónum. 

Banki  Lántökugjald  
Afgreiðslugjald 
pr. afborgun   Greiðslumat  Þinglýsingarkostnaður  

Husbanken 
 

392  
 

6.865 

DNB 
12.749 -
65.380 654 6.538 6.865 

Nordea 
bank 32.690 850 6.538 6.865 

Sparebank1 32.690 654 6.538 6.865 

4.7 DNB 

DNB er stærstur á markaði í Noregi. Þeir bjóða upp á íbúðalán þar sem 

kjör eru metin út frá aldri og hvort viðskipavinurinn sé í vildarþjónustu 

hjá þeim sem heitir Saga og þeir eru að bjóða aldurshópnum 18 - 33 ára 

rýmri kjör til þess að aðstoða þann aldurshóp að komast inn á 

húsnæðismarkaðinn. DNB býður upp á 60%, 75% og 85% lán til 

almennings og einnig upp á þrjá vaxtaflokka sem að ákvarðast út frá 

upphæð lánsins. Á töflunni hér að neðan má sjá hvernig vextir, 

fjárhæðir og veðhlutföll skiptast: 

Tafla 6. Vextir DNB eftir veðhlutfalli 

  
Óverðtryggðir vextir 

Banki Veðhlutfall 
2.millj. nok. 
eða lægra 

Milli 2 og 4 
millj.nok. 

4.millj. nok. eða 
hærra 

DNB ≤60% 2,50% 2,60% 2,85% 

 
60-75% 2,55% 2,65% 2,90% 

 
75-85% 2,85% 2,95% 3,20% 

 

 DNB er eini af þeim þremur bönkum sem eru til umfjöllunar á 

markaði í Noregi sem býður öllum upp á íbúðalán með 85% 

veðsetningu ef valdir eru breytilegir vextir. Viðskiptavinir í 

vildarþjónustunni Saga býðst að taka lán allt að 85% af markaðsvirði 

fasteignar á 0,15% lægri vöxtum en almennur viðskiptavinur og er ekki 

háð sérstakri upphæð. Ef veðsetningin er undir 60% þá eru vextirnir 

2,35%, ef veðsetningin er á milli 60% og 75% þá eru vextirnir 2,40% 
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og á milli 75% og 85% þá eru vextirnir 2,70%, í vildarþjónustunni eru 

sömu vextir sama hver fjárhæðin er og eins er það fyrir yngri 

kaupendur. Fyrir ungt fólk bjóða þeir upp á tvær leiðir ef 

viðskiptavinurinn er á aldursbilinu 18 til 34 ára þá hafa þeir möguleika 

á að taka 85% lán með 2,05% vöxtum ef um fyrstu kaup er að ræða og 

2,35% ef viðskiptavinurinn hefur átt fasteign áður. DNB býður einnig 

upp á fastvaxtalán og er binditími á þeim þrjú, fimm og 10 ár. Öllum 

viðskiptavinum býðst að taka lán með föstum vöxtum og vextirnir hafa 

verið settir upp í töflu til skýringar: 

Tafla 7. Fastir vextir DNB 

  
Óverðtryggðir vextir 

Banki Veðhlutfall Fastir í þrjú ár 
Fastir í fimm 

ár Fastir í 10 ár 

DNB ≤75% 2,40% 2,85% 3,25% 

 

Almennir viðskiptavinir geta tekið fastvaxta lán upp að 75% 

veðsetningu en ekki er tiltekið neitt veðsetningarhlutfall ef 

viðskiptavinur er í vildarþjónustu Saga eða á aldursbilinu 18 til 34 ára 

(DNB, 2018). 

4.8 Nordea Bank 

Nordea Bank heldur fast í DNB á markaðinum í Noregi. Nordea Bank 

býður upp á fasteigna lán og eru þeir með svipað fyrirkomulag og DNB 

en það er alltaf einhver munur sem verður farið yfir hér. Nordea Bank 

býður viðskiptavinum sínum upp á 75% húsnæðislán með breytilegum 

vöxtum og eru almennir vextir 2,6%. Nordea bank er með 

vildarþjónustu sem heitir Premium og njóta þeir betri kjara á ýmsum 

vörum bankans og íbúðalánin er ein af þeim vörum. Eins og hinir 

bankarnir þá bjóða þeir viðskiptavinum sínum sem eru á aldrinum 18 

til 34 ára rýmri kjör á fasteignalánum og getur sá aldurshópur fengið 

lán upp að 85% af markaðsverði fasteignarinnar, lán með breytilegum 

vöxtum og einnig föstum vöxtum. Fastvaxtalán Nordea bank er lánað 

almennum viðskiptavinum upp að 75% veðsetningu og er binditími 
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þeirra þrjú, fimm og 10 ár sem val er um. Ef viðskiptavinur er Premium 

meðlimur, námsmaður eða á aldrinum 18 - 34 ára þá bjóðast 0,5% 

lægri vextir hjá þeim á fastvaxtalánum en hjá almennum 

viðskiptavinum. Hér að neðan má sjá töflu sem sýnir vexti og 

veðhlutföll Nordea bank.  Viðskiptavinir sem eru á aldrinum 18 -34 ára 

hafa einnig rýmra veðhlutfall á fastvaxtalánum og geta tekið lán upp að 

85% veðsetningu(Nordea Bank, 2017). 

 

Tafla 8. Vextir Nordea bank 

  
Óverðtryggðir vextir 

 

Nordea bank Veðhlutfall 
Breytilegir 

vextir 
Fastir í þrjú 

ár 
Fastir í 

fimm ár 
Fastir í 10 

ár 

Almennir ≤75% 2,60% 2,45% 2,70% 3,25% 

Vildarþjónusta 
85%/75% 

fastv. 2,09% 2,40% 2,85% 3,20% 

Aldur 18-34 ára 85% 2,30% 2,40% 2,85% 3,20% 

4.9 Sparebank 1 

Sparebank 1 er samsettur af 14 bönkum víðsvegar um Noreg og er hver 

eining sjálfstæð í raun. Þegar viðskiptavinur ákveður að eiga viðskipti 

við viðkomandi einingu þarf hann að velja þann stað sem að hann vill 

eiga viðskipti. Sparebank 1 býður upp á fasteignalán og eru ýmsar 

leiðir í boði fyrir fasteignakaupendur. Veðhlutföll og vextir eru 

mismunandi eftir hvaða Sparebank 1 eining er valin. Til að einfalda 

samanburð ákvað skýrsluhöfundur að skoða Sparebank 1 Ringerike 

Hadeland. Eins og hinir norsku bankanir þá bjóða þeir betri kjör fyrir 

yngri kaupendur til að aðstoða þann hóp inn á húsnæðismarkaðinn. 

Sparebank 1 bjóða upp á vildarþjónustu fyrir sína viðskiptavini sem 

heitir Lofavør og veitir betri kjör af vörum bankans. Almennir 

viðskiptavinir sem taka íbúðalán hjá Sparebank 1 Ringerike Hadeland 

geta fengið lán upp að 75% veðsetningu og er það lán með breytilegum 

vöxtum. Viðskiptavinir á aldrinum 18-34 ára og vildarþjónustu aðilar 

fá lán upp að 85% veðsetningu á hagstæðari vöxtum en almenni 

viðskiptavinurinn. Ýmis önnur fríðindi fást með því að vera meðlimur í 
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Lofavør sem ekki verða tiltekinn hér (Sparebank, 1., 2017). Einnig 

býður Sparebank 1 upp á fastvaxtalán og boðið er upp á þau ef 

veðsetningin er 70% eða lægri og þá hefur viðskiptavinurinn val um 

þriggja, fimm eða 10 ára bindingu. Sparebank 1 býður upp á þann 

möguleika að taka 100% lán ef þú ert á aldrinum 18 -34 ára, og er það 

bundið þeim skilyrðum að viðskiptavinur hafi nægar tekjur til að 

standa við skuldbindingar sína, eða geta boðið fram auka tryggingu 

fyrir láninu, Ef viðskiptavinur er á aldrinum 18 til 34 ára og hefur 

nægar tekjur eða einhverja auka tryggingu þá lánar bankinn 100% lán. 

(Sparebank 1, 2017). Hér að neðan má sjá töflu með kjörum sem 

bjóðast viðskiptavinum Sparebank 1 Ringerike Hadeland: 

Tafla 9. Vextir Sparebank 1 

  
Óverðtryggðir vextir 

    

Sparebanke 1 Veðhlutfall Breytilegir 

2.millj
. eða 
lægra 

2.millj. 
eða 

hærra 

Fastir 
í þrjú 

ár 
Fastir í 

fimm ár 
Fastir í 
10 ár 

Almennir ≤70% 
   

2,55% 2,85% 3,35% 

Almennir ≤75% 
 

2,90% 2,65% 
   18-34 ára 85% 2,35% 

     Vildarþjónusta 85% 2,15% 
      

4.10 Husbanken 

Saga Husbanken nær til ársins 1946 og var hann stofnaður af norska 

ríkinu til að byggja upp landið aftur eftir stríð. Í byrjun var áhersla lögð 

á að koma húsnæði sem urðu fyrir mikilli eyðileggingu í stríðinu í samt 

lag ásamt því að á árunum 1946 -1954 var mikil vöntun á húsnæði og 

var unnið að því að koma upp húsnæðismarkaði sem þörf var fyrir. 

Eftir þetta tímabil hægðist verulega á nýbyggingu þar sem Husbanken 

var ekki með nægilegt fjármagn til þess að lána öllum þeim fjölda sem 

sóttu um. Stefna bankans var enn í mótun og á þessu tíma var ekki gert 

ráð fyrir meiri fjárlögum í málaflokkinn. Á sjöunda áratugnum var 

mikið um að vera og náði byggingamarkaðurinn hámarki árið 1973 

þegar að byggðar voru 45.000 fullbúnar íbúðir og af þeim hátt í 70% 

sem fengu lán í gegnum Husbanken. Á þessum áratug varð líka 

gríðarleg hækkun á verðbólgu í landinu sem gerði það að verkum að 
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byggingarkostnaður jókst sem gerði það að verkum að fyrirtæki stóðu 

ekki undir þeim hækkunum til að halda áfram á þeim hraða sem hafði 

verið árin á undan. Upp úr 1990 þá skall á niðursveifla í 

efnahagsmálum Noregs og varð bankakreppa sem gerði það að verkum 

að fjármálastofnanir sem höfðu verið að lána til húsnæðiskaupa gátu 

ekki sinnt þeirri eftirspurn. Í þó nokkur ár var það Husbanken sem sá 

um að fjármagna nánast allt húsnæði í Noregi og kom þá af stað þeirri 

velferðarstefnu sem bankinn hefur unnið eftir síðan þá. Í dag byggir 

Husbanken á að koma til móts við þá sem að eiga ekki möguleika á 

láni frá viðskiptabanka sínum af einhverjum ástæðum þá eru þeir með 

rýmri reglur um greiðslugetu og eru einnig að lána á betri kjörum en 

viðskiptabankarnir. Þeir leggja mikið upp úr því að það eigi allir að 

hafa þann mögulega á að eignast eigið húsnæði. Áhersla þeirra beinist 

að ungu fólki með eða án barna sem vill komast út á húsnæðismarkað, 

tekjulágum einstaklingum og einstaklingum sem hafa af einhverjum 

ástæðum hafa ekki náð að standa við þá lánasamninga sem þeir eru 

með og koma til hjálpar. Þessar lausnir hjá Husbanken eru að 

sjálfsögðu háðar því að einstaklingar standist þeirra útlánareglur 

(Husbanken, 2017). Meginregla Husbanken er að lánstími 

húsnæðislána sé 30 ár. Í sérstökum tilfellum hefur verið lánað til 50 

ára. Þau tilfelli þurfa frekari skoðun og þarf að sýna fram á að tekjur 

lántaka séu varanlega lágar og ekki séð fyrir að þær hækki í nánustu 

framtíð, að ekki sé möguleiki á leiguhúsnæði fyrir viðkomandi á 

svæðinu og að með greiðslumati komi í ljós að 30 ára lán væri ekki 

raunhæfur kostur vegna lágra tekna (Husbanken, 2016, bls. 9). Hægt er 

að taka lán með breytilegum vöxtum og föstum vöxtum til þriggja, 

fimm, 10 og 20 ára. Vextirnir eru mismunandi eftir hvort um er að 

ræða mánaðar, fjögurra mánaða eða sex mánaða vaxtaútreikning. 

Vextirnir eru á bilinu 1,58% og upp í 2,8% og ræðst það af 

vaxtatímabili og hvort um er að ræða fasta vexti eða breytilega vexti. 

Skýrsluhöfundur setti upp töflu sem sýnir vexti Husebanken til 

útskýringar:  
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Tafla 10. Vextir Husbanken 

 
Vextir Husbanken 

 

Fastir Fastir Fastir Fastir Breytilegir 
vextir 

3 ár 5 ár 10 ár 20 ár 

Mánaðarlegir 1,667% 1,972% 2,482% 2,774% 1,579% 

Fjögurra mánaða 1,670% 1,975% 2,487% 2,781% 1,581% 

sex mánaða 1,673% 1,980% 2,494% 2,791% 1,584% 
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5 Greining gagna 
 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir greiningu gagna sem notuð voru í 

rannsókninni og þar sem rannsóknin er tvískipt þá er farið fyrst í 

tölulegu gögnin og þau útskýrð og svo í greiningu á eigindlegum 

gögnum. 

5.1 Tölfræðileg gögn 
 

Við greiningu tölfræðilegra gagna var notast við Microsoft Exel og þar 

sett upp á skipulagðan hátt hvern banka fyrir sig, hvaða vexti þeir bjóða 

og svo sett inn mánaðarleg afborgun, heildar greiðsla og vaxtagreiðslur 

ásamt því að verðbætur koma líka fram á verðtryggðu lánunum. Í 

viðauka 1 má sjá útreikning. 

Verðtryggð lán voru skoðuð hjá lánastofnunum á Íslandi eða hjá 

Landsbankanum, Íslandsbanka, Arion banka og Íbúðalánasjóði. Vextir 

á verðtryggðum lánum hjá þessum lánastofnunum eru á bilinu 3,65% 

og upp í 4,20% og meðal vextirnir því 3,84% munar því 0,55% á hæstu 

og lægstu vöxtum sem eru í boði á markaðnum. Hæstir voru vextirnir 

hjá Íbúðalánasjóði þar sem þeir eru einu sem að bjóða upp á fasta vexti 

út lánstímann. Borið var saman saman meðal mánaðargreiðsla á 

lánunum annars vegar til 20 ár og hins vegar 30 ára og var greiðslan á 

20 ára láni 26.313 kr. hærri eða 21,64% munur á mánaðarlegum 

greiðslum. Vextir og verðbætur á 30 ára láninu var 16.171.476 kr. 

hærri en á 20 ára láninu sem er há fjárhæð á 10 árum. Árið 2016 var 

68% af veittum íbúðalánum verðtryggð á Íslandi og gæti skýringin 

verið sú að fólk getur tekið hærra verðtryggt lán þar sem greiðslubyrði 

verðtryggða lána er lægri í upphafi og þar með auðveldara fyrir fólk að 

standa í skilum. Önnur ástæða fyrir því að verðtryggðu lánin eru 

vinsælli á Íslandi er sú að það er auðveldara fyrir lántaka að standast 

greiðslumat með tekjuafgang þar sem greiðslubyrðin er lægri 

(Hagfræðideild Landsbankans, 2016). 
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Boðið er upp á óverðtryggð lán bæði á íslenskum og norskum markaði 

og var munurinn mikill. Vextir á Íslandi á óverðtryggðum lánum eru á 

bilinu 5,6 -5,75% og í Noregi eru þeir frá 2,6 -2,85% og er 3,15% 

munur á vöxtum á milli landanna. Vextirnir hjá öllum aðilum eru 

breytilegir og því allt breytingum háð í framtíðinni. Þar sem allar 

stofnanirnar voru með svipaða vexti innan markaðar þá var tekið 

meðaltal af lánum hjá öllum bönkunum á Íslandi og meðaltal hjá 

bönkunum í Noregi og borið saman. Fyrst verður farið yfir 20 ára lán 

annars vegar á Íslandi og hinsvegar í Noregi. Munurinn á heildar 

endurgreiðslu á lánunum er 7.657.072 kr. sem er vaxtamunurinn á milli 

landanna á Íslandi er meðal afborgunin 139.848 kr. á móti 107.943 kr. í 

Noregi sem er 22,81% hærri greiðsla. Á 30 ára lánunum er munurinn á 

heildar endurgreiðslu lánsins 12.584.732 kr. og meðal afborgun á 

Íslandi á óverðtryggðu jafngreiðsluláni 124.047 kr. á móti 81.124 kr. í 

Noregi sem er 34,60% munur á mánaðarlegri afborgun. 

Megindlegu gögnin úr spurningarannsókninni voru greind á þann hátt, 

þar sem spurningalisti sem sendur var til viðmælenda var með 

svarmöguleikum á skalanum 1-10 og voru svörin sett upp í línurit þar 

sem ánægja með þjónustu við lántöku var mæld. Spurningalisti sem 

sendur var öllum viðmælendunum ásamt viðtölunum má sjá í viðauka 

2. Heildar ánægja viðmælenda með lántöku á Íslandi var 6,38. Og 

meðal viðmælanda um lántöku í Noregi var heildar ánægjan 8,64 hér 

var stuðst við mælingu á bilinu 1 til 10. Hinn þátturinn voru viðtöl sem 

tekin voru við viðmælendur sem höfðu svarað spurningakönnuninni. 

Skýrsluhöfundur fór vel yfir svör viðmælanda og dró ályktanir út frá 

þeim.  

5.2 Tillögur  

Við vinnslu skýrslunar hafa ýmsar hugmyndir um mögulegar lausnir á 

aðstæðum á fasteignamarkaði á Íslandi og í Noregi. Skýrsluhöfundur 

telur skynsamlegt af stjórnvöldum á Íslandi skoði betur hvað það er 

sem hindrar inngöngu á fasteignamarkað. Eru tekjur of lágar til að 

framfleyta sér og sýnum og leggja fyrir til húsnæðiskaupa. Það þarf að 
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vera möguleiki á að koma sér þak yfir höfuðið þrátt fyrir að vera komin 

á leigumarkað. Hugmynd kom upp um kaupleigu þar sem fólk sem er á 

leigumarkaði geti borgað leigu og hluti leigu fer upp í útborgun. 

Skýrsluhöfundur leggur til að fræða ungmenni fyrr og betur um hvað 

þarf til þess að geta keypt fasteign. Það þarf að spara og vinna að því 

að eiga fyrir útborgun í húsnæði og kannski ekki það fyrsta sem 18 ára 

ungmenni hugsar um þegar tekjur eftir vinnu sumarsins koma inn.  
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5.3 Umræða / niðurstöður 

 

Við vinnslu skýrslunar voru bæði skoðuð tölfræðileg gögn ásamt því 

að eigindleg rannsókn var gerð og eru því niðurstöður ofangreindar 

rannsóknar tvíhliða. Fyrst verður farið yfir niðurstöður á tölfræðilegum 

gögnum sem snúa að lánakjörum landanna.  

Á Íslandi eru meirihluti lána verðtryggð og voru lánastofnanir á Íslandi 

bornar saman og við útreikning á lánum var notuð meðaltals verðbólga 

síðustu sjö ára sem er 3,2%. Greiðslubyrði var svipuð á milli 

lánastofnana en það var mikill munur á heildarendurgreiðslu lánanna 

og það er tala sem að þarf að skoða. Einnig munar háum fjárhæðum 

hvort tekið er 20 ára lán eða 30 ára. Skoðun á lánakjörum á milli 

landanna leiddi í ljós að munurinn liggur í vaxtamuninum á milli 

landanna en það er ýmislegt sem þarf að hafa í huga þegar 

samanburðurinn er skoðaður. Sem dæmi þá þurfa allir að standast 

greiðslumat fjármálastofnunarinnar til að geta tekið lán og þarf lántaki 

að hafa hærri ráðstöfunartekjur til að standa undir mánaðarlegri 

greiðslu upp á 124.047 heldur en ef um væri að ræða mánaðarleg 

greiðsla upp á 81.124 kr. Miða við tölur sem hér koma fram gefur til 

kynna að það sé erfiðara og óhagstæðara að taka óverðtryggð lán á 

Íslandi samanborið við Noreg þar sem vaxtamunurinn er allt að 5 %.  

Spurningakönnuninn leiddi í ljós að þátttakendur sem tók húsnæðislán í 

Noregi var töluvert ánægðari með lánaferlið heldur en þeir sem tók 

húsnæðislán á Íslandi. Heildar ánægja með lántökuferlið var 6,38 á 

Íslandi en 8,64 í Noregi hér á mynd 3 á næstu síðu má sjá meðaltal úr 

hverri spurningu fyrir sig og svo heildar ánægju fyrir hvort land fyrir 

sig.  
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Spurningakönnun 
Meðalánægja 
á Íslandi  

Meðalánægja 
í Noregi  

Hversu aðgengilegar fannst þér upplýsingar sem 
þú þurftir á að halda hjá lánastofnunum? 6,50 9,25 
Hversu vel fannst þér þú upplýstur eftir viðtal 
við lánastofnunina? 6,00 9,00 

Hversu vel var þér fylgt eftir í ferlinu af 
lánastofnuninni? 6,00 8,50 
Hversu vel fannst þér lánastofnuninn vinna fyrir 
þig? 6,33 8,25 
Hversu ánægður varstu með þá þjónustu sem 
þú fékkst? 6,83 8,25 
Var ferlið sem lántakan tók og vinnsla á skjölum 
viðunandi? 7,00 8,75 
Þegar á heildina er litið hversu ánægður varstu 
með ferlið í heild? 6,00 8,50 

 
    

Heildar ánægja  6,38 8,64 

Mynd 5. Spurningarkönnun 

Það má greina úr þessum svörum að fólk upplifir þjónustuþættina á 

svipaðan hátt á báðum stöðum þó svo að Noregur sé með töluvert hærri 

tölur þá kemur línurit á mynd 4 af þessum tölum út mjög einsleitt:  

 

 

Mynd 6. Ánægja með aðgengi og þjónustu við lántöku 
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Við mat á eigindlegu rannsókninni las skýrsluhöfundur viðtölin vel yfir 

og lagði huglægt mat á gögninn með það að leiðarljósi að ná fram 

svörum við rannsóknarspurningunni. Hér að neðan er 

spurningaramminn sem útbúinn var fyrir viðtölin. 

o Hvað telur þú helst aftra því að fólk komist inn á 

húsnæðismarkað? 

o Telur þú lánshlutfall í samræmi við þarfir ? 

o Telur þú að íslensk stjórnvöld eigi að koma meira til móts við 

fólk í húsnæðiskaupum?  

o Hvaða skoðun hefur þú á verðtryggingu?  

o Í Noregi er Husbanken sem að lánar til viðbótar við bankana og 

þar af leiðandi hægt að fá 100% lán telur þú það góða 

fjárhagslega skuldbindingu?   

Út frá rannsókninni var það mat skýrsluhöfundar það helsta sem aftrar 

fólki inn á húsnæðismarkað væri eigið fé og voru allir viðmælendur 

sem komu inn á þann þátt svo á eftir því var oftar en einu sinni nefnt 

húsnæðisverð. Almennt telur fólk auðveldara að kaupa fasteign í 

Noregi þar sem hægt er að fá 100% lán og upplifun viðmælenda er að 

meira svigrúm sé í Noregi heldur en á Íslandi. Þrátt fyrir að sumir 

viðmælendurnir hafi einungis reynslu af íslenska markaðinum þá horfa 

þeir jákætt á norska markaðinn og telja flestir auðveldara að komast inn 

á húsnæðismarkað þar. Ástæðuna telur fólk vera vegna þess að það 

getur fengið hærra lán, betri kjör og meira lagt upp úr því að aðstoða 

fólk heldur en á Íslandi. Viðmælendur voru almennt mjög óánægðir 

með verðtryggingu lána á Íslandi og þeir sem höfðu átt fasteign á 

báðum stöðum sögðu það vera mjög jákvætt að sjá lánið sitt lækka í 

hverjum mánuði, þar sem þau eru með óverðtryggð lán á húsnæðinu. 

Í spurningakönnuninni sem send var til viðmælanda var síðasta 

spurningin opinn spurning sem fólk hafði val um að svara. Hér að 

neðan koma svör viðmælenda. 



Háskólinn á Akureyri  BÝH 

41 

 

 

Opin spurning: Miða við þína upplifun á fasteignakaupum, heldur þú 

að það sé auðveldara að kaupa fasteign á öðrum hvorum staðnum 

Íslandi eða Noregi og hverja telur þú ástæðuna?  

 

„Ég tel að það sé hagstæðara og auðveldara að kaupa fasteign í 

Noregi þar sem ég tel kerfið þar vinna meira með/fyrir fólk.“ 

 

 

Klárlega Noregi! Allt ferlið og upplýsingar og umsóknin um 

lánið svo langt um auðveldara og þægilegra heldur en á Íslandi. 

Konan sem tók við umsókninni var svo yndisleg og maður fékk 

þá tilfinningu að það væri verið að vinna með manni og hjálpa 

manni öfugt við upplifunina á Íslandi. Reyndar skal tekið fram 

að lánið sem við tókum í Noregi var startlån hjá kommúnunni 

en ekki bankalán eins og á Íslandi og því mjög frábrugðin ferli 

en það breytir þó ekki þeirri staðreynd að það reyndist okkur 

mun auðveldara að kaupa fasteign í Noregi, þrátt fyrir aðeins 1 

og hálfs árs búsetu, heldur en á Íslandi. 

 

„Ég hef einungis keypt fasteign í Noregi svo ég er ekki viss hvernig 

ferlið gengur fyrir sig á Íslandi, en þar var það líka ekki möguleiki, 

miðað við verðlag á íbúðum og hàrri útborgun við fyrstu kaup.“ 

 

Hef keypt fasteign á Íslandi og Noregi og mín skoðun er að það 

er auðveldara að kaupa fasteign í Noregi.  Ef fólk hefur efni á 

því á annað borð.  Í Noregi færðu uppgefið fyrir hve mikið þú 

getur keypt.  Það er ekkert hægt að breyta þeirri tölu.  Einnig er 

söluferlið opnara þar sem fólk býður í eignir í gegnum SMS 

skilaboð.  

 

Ég tel mikið auðveldara að kaupa fasteign í Noregi. Allt ferlið 

er byggt upp á annan hátt. T.a.m. er farið í greiðslumat áður en 

gert er tilboð í fasteign. Þar með ertu komin með þá upphæð 

sem þú getur keypt fyrir og sleppir því að gera tilboð í fasteign 

sem síðan ekkert verður af vegna þess að þú stenst ekki 

greiðslumat. Annað er að í Noregi þarftu að borga útborgun 

áður en lyklar eru afhnetir. Þar með er engin hætta á margra 

mánaða /ára samskiptium milli kaupenda og kannski næstu 

seljanda með greiðslur þangað til endanlega milligreiðsla hefur 

verið borguð. Annað í þessu er að það er einfaldlega ódýrara að 

eiga fasteign í Noregi en á Íslandi, það er hagstæðra með 

hliðsjón af greiðslubyrgði á mánuði miðað við leigu þar sem 

vextir eru lágir og þú borgar niður lánið um hver mánaðmót. 
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Hér kemur fram frekar einsleit svörun við spurningunni. Þegar 

skýrsluhöfundur velti fyrir sér ástæðu þessa hugarfars sem fólk hefur á 

þessum tveimur mörkuðum telur hann að neikvæðara umtal um 

íslenska markaðinn hafi áhrif á skoðun fólks, þá bendir til þess að öll 

umfjöllun sem hefur verið á undanförnum árum varðandi 

fasteignamarkað og aðgengi fólks inn á hann hafi verið mjög neikvæð 

og telur höfundur það endurspegla álit almennings. Svarið við 

rannsóknarspurningunni „Hver er munurinn á aðgengi inn á 

húsnæðismarkað og á lánakjörum á húsnæðislánum á Íslandi og í 

Noregi?“ álit skýrsluhöfundar er að aðgengi inn á húsnæðismarkaðinn 

sé betra í Noregi þar sem þú hefur möguleika á því að fá 100% lán en 

það er ekki mat skýrsluhöfundar að það sé skynsamlegast í stöðunni að 

gera, en það sem fólk horfir til er að það sé verið að lána á mjög lágum 

vöxtum þar sem Husbanken er hluti af velferðakerfi Noregs. 

Lánakjörin eru betri í Noregi þegar horft er til vaxtakjara óverðtryggða 

lána sem eru í gildi í dag, en ekki má gleyma að verðbólga er í 

sögulegu lágmarki í Noregi og vöxtum haldið niðri. Ekki er vitað um 

nánustu framtíð í þeim efnum og erfitt að spá. 
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Viðauki 1: Lána útreikningur 
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Viðauki 2: Spurningakönnun 
 

Sæl/sæll ágæti viðtakandi  

Ég er að vinna að lokaverkefni til BS gráðu á Viðskipta og auðlindadeild við 

Háskólan á Akureyri . Verkefnið hefur það markmið að skoða mun á lánakjörum á 

húsnæðislánum á Íslandi og í Noregi ásamt því að skoða upplifun lántaka á þjónustu 

lánveitanda. Mér þætti vænt um ef þú sæir þér fært um að svara eftirfarandi 

spurningum varðandi ferlið sem átti sér stað þegar að þú keyptir síðast fasteign til að 

aðstoða mig við rannsóknina.  

Hér á eftir koma spurningarnar fyrst er spurt um aldur, kyn og hvar þú keyptir fasteign 

og svo koma spurningar sem að tengjast þjónustunni sérstaklega þar sem að þú svarar 

á skalanum 1-10 og síðasta spurninginn er svo opin og getur þú skrifað stutt svar. 

Spurningar 

Kyn?  

Aldur?  

Keyptir þú fasteign á Íslandi eða í Noregi?  

Áskalanum 1 – 10  ( 1 er minnst og 10 mest ) 

1. Hversu aðgengilegar fannst þér upplýsingar sem þú þurftir á að halda hjá 

lánastofnunum?  

2. Hversu vel fannst þér þú upplýstur eftir viðtal við lánastofnunina? 

3. Hversu vel var þér fylgt eftir í ferlinu af lánastofnuninni? 
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4. Hversu vel fannst þér lánastofnuninn vinna fyrir þig?  

5. Hversu ánægður varstu með þá þjónustu sem þú fékkst?  

6. Var ferlið sem lántakan tók og vinnsla á skjölum viðunandi?  

7. Þegar á heildina er litið hversu ánægður varstu með ferlið í heild?  

 

 

Opin spurning 

Miða við þína upplifun á fasteignakaupum, heldu þú að það sé auðveldara að kaupa 

fasteign á öðrum hvorum staðnum Íslandi eða Noregi og hverja telur þú ástæðuna? 

 

Takk fyrir að gefa þér tíma til að svara þessu fyrir mig 

Kveðja Berglind Ýr Hrafnsdóttir 

 

Viðauki 3: Viðtöl við viðmælendur  
 

Viðmælandi 1 

Dags: 16.febrúar 2018 

Tími : 21:00 

Staðsetning viðmælenda : Noregi 

Vill viðmælandi láta nafn síns getið: Já  

Hvað telur þú helst aftra því að fólk komist inn á húsnæðismarkað? 

Eigið fé er það helsta sem  að er fyrirstaða, sem og mánaðar greiðslubirgði getur verið 

mjög þung í byrjun þegar að maður er koma upp fjölskyldu og svo til nýlega komin á 

vinnumarkaðinn. 

Telur þú lánshlutfall í samræmi við þarfir ? 

Nei ekki miða við þarfir. Á Norskum markaði er tekið meiri tilit til tekna til dæmis 

með leigutekjur þú mátt setja það inn í greiðslumat til dæmis ef þú ætlar að kaupa 

eign með möguleika á útleigu þá getur þú fengið þær tekjur inn í greiðslumatið. Sem 

að auðveldar margt. 

Telur þú að Íslensk stjórnvöld eigi að koma meira til móts við fólk í 

húsnæðiskaupum? Já algjörleg, td. gera greiðslumat áður en að það kaupir  þá veistu 

hvað þú getur keypt fyrir mikið ekki að eyða tímanum í að bjóða í eitthvað sem að 

gæti veriðið búið að afskifa ef greiðslumat væri til staðar. Eins ef að væri farið í það 

að greiðslumeta þá ættu stjórnvöld að skoðað betur hvar vandin liggur og séð hvaða 

hópur það er sem að þarf meiri hjálp og hvers konar hjálp. 

Hvaða skoðun hefur þú á verðtryggingu?  

Út með hana, ég er ekki hlynt henni. 

Í Noregi er Husebanken sem að lánar til viðbótar við bankana og þar af leiðandi 

hægt að fá 100% lán telur þú það góða fjárhagsleg skuldbindingu?   

Fyrir þá sem að eru í brýni neyð til að komast inn á húsnæðis markað finnst mér það.  

Annað sem viðmælandi vill koma á framfæri  

Mér finnst að fólk að það borgi allt við lykla afhendingu. Í noregi borgar þú alla 

summuna við afhendingu ert ekki að dreifa greiðslu yfir langt tímabil. Eins og á 

Íslandi þá er hægt að dreifa greiðslu sem að kemur fólki oft í óþarfa vandræði og fólk 

þarf að stofna til nýrra skulda til þess að geta greitt af nýju húsnæði. Þetta einfaldar 

hlutina mikið. Annað sem ég vill segja er að það er einfaldlega hagstæðara að eiga 

fasteign í Noregi heldur en á Íslandi með hliðsjón af greiðslubyrgði á mánuði miða 
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við leigu, þar sem vextirnir eru lágir og þú borgar niður lánið þitt um hver 

mánaðarmót. 

 

 

Viðmælandi 2 

Dags: 27.febrúar 2018 

Tími : 21:51 

Staðsetning viðmælenda :Noregi 

Vill viðmælandi láta nafn síns getið? Já  

Hvað telur þú helst aftra því að fólk komist inn á húsnæðismarkað? 

Á Íslandi er það klárlega að fá greiðslumat, mikið púsluspil. Fólk er að fá lánaðan 

pening hjá vinum og vandamönnum til að komast í gegnum greiðslumat eða að færa 

aðrar skuldbindingar á annan aðila til að standast greiðslumar. Hef heyrt mikið af því 

hjá vinum og kunningjum heima á Íslandi. Norska kerfið er miklu skýrara og 

einfaldara. Greiðslumat á báðum stöðum er sjálfsagt það helsta sem að aftrar fólki við 

að komast inn á húsnæðismarkað og jafnvel tekjurnar sem að fólk hefur á milli 

handana. 

Telur þú lánshlutfall í samræmi við þarfir ? 

Já ég tel það vera. 

Telur þú að Íslensk stjórnvöld eigi að koma meira til móts við fólk í 

húsnæðiskaupum?  

Veit það ekki, það þarf að vera meiri slaki hjá lánveitendum fyrir þá sem að lenda í 

fjárhagserfiðleikum ekki bara að taka húsið og skilja skuldirnar eftir reyna frekar að 

finna lausnir að getur aðstoðað fólk. 

Hvaða skoðun hefur þú á verðtryggingu? 

Ég er ótrúlega ósanngjörn, og er að ganga fram af þjóðafélaginu, millisétt er að 

hverfa, það er í raun bara lág millistétt sem að þarf að berjast í bökkum og svo há 

millistétt sem að hefur það fínt. 

Í Noregi er Husebanken sem að lánar til viðbótar við bankana og þar af leiðandi 

hægt að fá 100% lán telur þú það góða fjárhagsleg skuldbindingu?  

Já ég tel það vera ef að þú hefur þörfina fyrir því og þar sem að þú kemst inn á 

húsnæðimarkaðinn og þarft ekki að vera á leigumarkaði. 

 

 

Viðmælandi 3 

Dags: 17. Febrúar 2018 

Tími : 21:00 

Staðsetning viðmælenda : Ísland 

Vill viðmælandi láta nafn síns getið. Já  

Hvað telur þú helst aftra því að fólk komist inn á húsnæðismarkað? 

Of strangar lánareglur 

Telur þú lánshlutfall í samræmi við þarfir ? 

Nei  

Telur þú að Íslensk stjórnvöld eigi að koma meira til móts við fólk í 

húsnæðiskaupum? 

 Já  

Hvaða skoðun hefur þú á verðtryggingu?  

Það á að taka hana af.  

Í Noregi er Husebanken sem að lánar til viðbótar við bankana og þar af leiðandi 

hægt að fá 100% lán telur þú það góða fjárhagsleg skuldbindingu?  
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Nei ekki að taka 100 % lán.  

 

 

Viðmælandi 4 

Dags: 15. febrúar 

Tími : 11:10 

Staðsetning viðmælenda : Ísland 

Vill viðmælandi láta nafn síns getið? Já 

Hvað telur þú helst aftra því að fólk komist inn á húsnæðismarkað? 

Eigið fé er í raun það sem að er að stoppa fólk við að komast inn á húsnæðismarkað, 

og leigumarkaður á Íslandi er ekki nógu góður þar sem að leiga er dýr og erfitt er fyrir 

fólk að leggja fyrir til húsnæðiskaupa.  

Telur þú lánshlutfall í samræmi við þarfir ? 

Nei ég tel það ekki vera.  

Telur þú að Íslensk stjórnvöld eigi að koma meira til móts við fólk í 

húsnæðiskaupum? 

Já ég tel þá eiga að gera meira en er ekki með lausn á því hvað.  

Hvaða skoðun hefur þú á verðtryggingu?  

Vill ekki svara í löngu máli þar sem að ég hef ekki alveg fasta skoðun á því en að 

mörgu leiti er hún ósanngjörn.  

Í Noregi er Husebanken sem að lánar til viðbótar við bankana og þar af leiðandi 

hægt að fá 100% lán telur þú það góða fjárhagsleg skuldbindingu? 

 Nei ég tel það ekki góða fjárhagslega skuldbindingu þar sem að ég tel ekki gott að 

taka lán upp á 100%. Það er alltaf betra að eiga eitthvað eigið fé til að leggja út. Það 

er betra ef að fólk hefur tök á því. 

 

 

Viðmælandi 5 

Dags: 12.febrúar 2018 

Tími : 14:00 

Staðsetning viðmælenda : Ísland 

Vill viðmælandi láta nafn síns getið: Nei 

Hvað telur þú helst aftra því að fólk komist inn á húsnæðismarkað? 

Eigið fé er það helsta sem að gerir fólki erfitt fyrir að komast inn á húsnæðismarkað, 

ef að fólk er á leigumarkaði þá er mjög erfitt að leggja fyrir fyrir íbúða kaupum. Tel 

það vera á báðum mörkuðum. 

Telur þú lánshlutfall í samræmi við þarfir ? 

Já ég tel það, en það mætti vera fleiri lausnir varðandi útborgun þar sem að fólk sem á 

ekki fjársterka fjölskyldu sem getur aðstoðað þá er þetta erfiðara. 

Telur þú að Íslensk stjórnvöld eigi að koma meira til móts við fólk í 

húsnæðiskaupum?  

Ég veit ekki alveg hvernig þeir ættu að gera það, en ég held að það mætti vera meiri 

áhersla lögð á það í skólakefinu að upplýsa börn um að það er ekki sjálfsagt að eignast 

húsnæði án þess að spara og leggja fyrir markvist um leið og maður kemst á 

vinnumarkað. Það er ekki auðvelt að safna 5 milljónum á 2 árum ef að þú ert komin á 

leigumarkað. 

Hvaða skoðun hefur þú á verðtryggingu?  

Hún er góð og slæm held ég, hún er góð upp á það að fólk sem hefur lægri tekjur 

kemst mögulega í gegnum greiðslumat á Íslandi fyrir þannig láni. En alls ekki góð 
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þegar horft er til eignamyndunar. Þar sem að þú borgar og borgar en lánið hækkar 

bara og hækkar. 

Í Noregi er Husebanken sem að lánar til viðbótar við bankana og þar af leiðandi 

hægt að fá 100% lán telur þú það góða fjárhagsleg skuldbindingu?   

Er ekki viss um  hversu skynsamlegt það er en auðvita fyrir þá sem að þurfa það til 

þess að koma sér húsnæði yfir höfuðið þá er það gott að hafa þennan möguleika. 

 

 

Viðmælandi 6 

Dags: 15.febrúar 2018 

Tími : 16:00 

Staðsetning viðmælenda : Noregur 

Vill viðmælandi láta nafn síns getið: Nei 

Hvað telur þú helst aftra því að fólk komist inn á húsnæðismarkað? 

Hátt verð á húsnæði gerir fólki erfitt fyrir, ég hef keypt íbúð á báðum stöðum og það 

sem að ég taldi aftra mér í kaupunum að þegar ég var búinn að vera að safna fyrir 

útborgun þá kom var húsnæði alltaf að hækka og útborguninn mín varð aldrei nóg. 

Telur þú lánshlutfall í samræmi við þarfir ? 

Á Íslandi tel ég það ekki vera ég allavega ekki fyrir ungt fólk, þau þurfa meiri aðstoð 

oft á tíðum. Fólk sem að ekki er komið í eigið húsnæði áður en það byrjar að eiga 

börn eiga í miklum erfiðleikum með að koma sér upp eigin húsnæði. En ég hef 

reynslu af því hér í Noregi að það er mjög gott kerfið fyrir ungt fólk að koma sér upp 

húsnæði og fá aukalán fyrir útborgun og þá ertu samt ekki að borga neitt miklu meira 

heldur en ef að þú værir að leigja. Þannig að ég myndi segja nei fyrir Ísland en já fyrir 

Noreg. 

Telur þú að Íslensk stjórnvöld eigi að koma meira til móts við fólk í 

húsnæðiskaupum?  

Stjórnvöld á Íslandi mættu líta til Noregs og sjá hvað þeir eru að gera fyrir ungt fólk 

og kannski læra eitthvað af því.  

Hvaða skoðun hefur þú á verðtryggingu?  

Ég er á móti henni þar sem að ég átti eign á Íslandi og lagði út í hana sparnað og þegar 

ég seldi átti ég ekki neitt. Og það var alfarið verðtrygginguni að kenna. Mér finnst að 

það eigi að afnema hana. Lánið sem ég er með í Noregi lækkar um hver mánaðarmót 

þegar að ég borga af lánunum mínum mér finnst það vera sanngjannt. 

Í Noregi er Husebanken sem að lánar til viðbótar við bankana og þar af leiðandi 

hægt að fá 100% lán telur þú það góða fjárhagsleg skuldbindingu?   

Þetta er leið sem að ég fór sjálf og hjálpaði mér mikið, þeir eru ekki að lána á okur 

vöxtum og gera þetta því mögulegt fyrir mann. Ég veit um dæmi heima það sem 

viðkomandi vantaði aðeins upp á útborgun og fékk lán frá bankanum en á himinn 

háum vöxtum og í 5 ár þurftu þau að berjast í bökkum við að borga af lánunum sínum 

sem að mér finnst ekki sanngjarnt. 

 

 

Viðmælandi 7 

Dags: 20.febrúar 2018 

Tími : 11:00 

Staðsetning viðmælenda : Ísland 

Vill viðmælandi láta nafn síns getið: Nei 

Hvað telur þú helst aftra því að fólk komist inn á húsnæðismarkað? 
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Ég hef einungis reynslu af Íslenska húsnæðismarkaðinum og tala því út frá honum. 

Það eru tvö atriði sem að spila stæðstan þátt í því að komast inn á húsnæðismarkað og 

það er annars vegar eigiðfé viðkomandi og hins vegar húsnæðisverð. Það sem að 

vantar töluvert á Íslenskan húsnæðismarkað eru litlar hagstæðar eignir sem að fólk 

getur byrjað sinn búskap. Fólk sem að kaupir á „réttum tíma“ dettur í lukku pottinn og 

getur skipt um húsnæði eftir nokkur ár og farið í dýrari eign ef að það hefur getað 

búið til eignamyndun í húsnæðinu sínu. En það er erfitt að ætla að kaupa fyrstu eign á 

35 til 40 milljónir. 

Telur þú lánshlutfall í samræmi við þarfir ? 

Ég tel lánshlutfall sem er í boði á Íslandi mjög skynsamlegt, en þegar horft er til þarfa 

þá er það sennilega ekki nóg þar sem að skortur á eigið fé er stór þáttur í því að 

komast út á húsnæðismarkað og oft vonlaust ef að þú ert ekki með eigiðfé. 

Telur þú að Íslensk stjórnvöld eigi að koma meira til móts við fólk í 

húsnæðiskaupum?  

Nú þegar eru Íslensk stjórnvöld að gera helling með því að bjóða fólki upp á það að 

nýta séreignarsparnaðinn í útborgun á fasteign, og hefur það hjálpað mjög mörgum 

við að komast inn á markaðinn. En það er mögulega eitthvað sem þeir gætu gert meira 

en það er alltaf vand með farið þegar að á hjálpa einum hóp en ekki öðrum því að það 

er fólk sem er á milli 20 og 30 ára sem að er að byrja búskap og líka þeir sem eru 40 

ára og kannski hafa ekki getað eignast húsnæði. Þannig að þetta er fín lína sem erfitt 

er að finna held ég. En auðvita má alltaf gera betur. 

Hvaða skoðun hefur þú á verðtryggingu?  

Já ég hef skoðun á henni, ég get alveg farið í heilan hring með hana. Ég tel að 

verðtrygginginn sé góð ef að það væri meiri stöðuleiki í efnahagsmálunum á Íslandi 

það er eftir að taka mark á henni þegar hún ríkur upp í 20% eitt árið og það kemur 

óneytanlega mjög illa við marga sem að eru með skuldir sem eru verðtryggðar. En á 

samatíma og það gerist er það gott fyrir þann sem að hefur sparað og verið með 

sparnaðinn sinn verðtryggðan. En ef að fólk hefur efni á að taka lánin sín óverðtryggð 

í stuttan tíma þá held ég að ég myndi velja það en maður þarf alltaf að vera með 

augun á lánunum sínum og endurskoða. Það sem að mér finnst líka er það eru svo 

margir sem að vita ekki hvað verðtrygging er og síðustu ár hefur hún verið töluð 

mikið niður af þjóðfélaginu og fyrir fólk sem að hefur ekki myndað sér skoðun tekur 

svolítið það sem það heyrir og myndar sér skoðun út frá því. 

Í Noregi er Husebanken sem að lánar til viðbótar við bankana og þar af leiðandi 

hægt að fá 100% lán telur þú það góða fjárhagsleg skuldbindingu?   

Nei ég tel 100% lán aldrei skynsamlega skuldbindingu og ef að fólk getur fengið 

100% lán þá þarf það ekki að leggja neitt á sig til að eignast hluti. En það þannig að 

það er vinna að vera til auðvita þarf það ekki að vera strit og púl en það er holt fyrir 

alla að leggja eitthvað af mörkum sjálft og það verður meiri hugsun á bakvið allt 

annað sem að tengist húsnæðinu. 

 

 

Viðmælandi 8 

Dags: 18.febrúar 2018 

Tími : 20:00 

Staðsetning viðmælenda : Noregur 

Vill viðmælandi láta nafn síns getið: Nei 

Hvað telur þú helst aftra því að fólk komist inn á húsnæðismarkað? 

Ég tel það vera útborguninn. Allt of hátt það sem þarf að borga út ef horft er til þess 

að það er ekki auðvelt að spara í dag. 
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Telur þú lánshlutfall í samræmi við þarfir ? 

Nei ekki á Íslandi en í Noregi er þetta milku auðveldara að komast inn á 

húsnæðismarkað þar sem að þú getur fengið aukalán til að brúa útborgunina. 

Telur þú að Íslensk stjórnvöld eigi að koma meira til móts við fólk í 

húsnæðiskaupum?  

Já ég tel að þeir gætu gert það og þá kannski með svipuðu fyrirkomu lagi og gert er í 

Noregi.  

Hvaða skoðun hefur þú á verðtryggingu?  

Mér finnst hún alveg fáránleg, held að hún hafi ekki gert neinum gott og stjórnmála 

menn mega fara að gera eitthvað af því sem alltaf er verið að lofa það á bara að 

afnema hana með öllu. Ég get kannski ekki farið út í fræðilegan rökstuðning en ég hef 

bara séð of mikið af fólki fara illa út úr verðtryggðum lánum að þetta er bara 

handónýtt tæki.  

Í Noregi er Husebanken sem að lánar til viðbótar við bankana og þar af leiðandi 

hægt að fá 100% lán telur þú það góða fjárhagsleg skuldbindingu?   

Já að eignast húsnæði er góð skuldbinding og hvernig sem þú ferð að því skiptir ekki 

máli að vera öruggur í sínu og ekki eiga von á því að vera hent út úr leigu húsnæði er 

bara rosalega mikilvægt fyrir fjölskyldur og ef að 100% lán er það sem þarf þá er ég 

mjög hlyntur því. Þú getur þá alveg eins leigt hjá sjálfum þér eins og einhverjum 

öðrum. En svo er það munurinn á Íslandi og í Norgegi að þú borgar niður lánið þitt í 

Noregi en það geriru ekki á Íslandi þannig að ég veit ekki hvort að þetta væri 

skynsamlegt á Íslandi en í Noregi klárlega. 

 

Viðauki 4: Tölvupóstur frá Halldóri Valgeirssyni 
 

 

Berglind Ýr Hrafnsdóttir <berglind.yr.hr@gmail.com> 

 

Fyrirspurn 

 

Halldór Valgeirsson <Halldor.Valgeirsson@landsbankinn.is> 
25. október 2017 kl. 

16:06 
Til: Sigrún Sæmundsdóttir <Sigrun.Saemundsdottir@landsbankinn.is>, Berglind Ýr 
Hrafnsdóttir <berglind.yr.hr@gmail.com> 

Sæl aftur Berglind,  

Við höfum fengið leyfi frá Gallup til að deila með þér þessum upplýsingum. En að 

loknum fyrstu 6 mánuðum ársins 2017, þá mældist markaðshlutdeild Landsbankans vera 

38,8%, Íslandsbanka 30,3% og Arion banka 28,1%, aðrir voru samanlagt með 2,8% 

hlutdeild. 

Gangi þér vel með verkefnið. Okkur þætti e.t.v. forvitnilegt að sjá afraksturinn þegar 

verkinu er lokið. 

Virðingarfyllst  



Háskólinn á Akureyri  BÝH 

58 

 

 

Halldór 

  

From: Halldór Valgeirsson  

Sent: miðvikudagur, 25. október 2017 13:18 

To: Sigrún Sæmundsdóttir; Berglind Ýr Hrafnsdóttir 

Subject: RE: Fyrirspurn 

Sæl Berglind, 

Meginreglan er sú að kannanir frá Gallup eru einingis fyrir innanhúss notkun. Til þess að 

fá leyfi til að fara út fyrir það þarf að fela nöfn samkeppnisaðila. Það er því ekki í mínum 

höndum að gefa grænt á afhendingu þessara upplýsinga. Ég hef þó sent erindið til Gallup 

og er nokkuð vongóður um að fá að afhenda ykkur markaðshlutdeildartölur með nöfnum. 

Væntanlega yrði það þá staðan síðastliðin áramót. Ég læt ykkur vita um leið og ég fæ svar 

frá Gallup.  

kv. 

Halldór 

From: Sigrún Sæmundsdóttir  

Sent: þriðjudagur, 24. október 2017 20:21 

To: Berglind Ýr Hrafnsdóttir 

Cc: Halldór Valgeirsson 

Subject: Re: Fyrirspurn 

Sæl Berglind og takk fyrir að hafa samband.  Ef einhver veit hvort hægt er 
að nálgast þessar upplýsingar opinberlega þá er það Halldór í 
Markaðsdeild, set hann i cc.  Gangi þér vel. 

[Tilvitnun falin] 

Fyrirvari/Disclaimer: http://www.landsbankinn.is/disclaimer  

 

 

 
 

http://www.landsbankinn.is/disclaimer


 

1 

 

 

 
 


