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loknu verður farið ítarlega yfir óverðtryggð, verðtryggð og blönduð íbúðalán og skoðaðar 

leiðir til þess að greiða lánin hraðar niður til að minnka kostnað fyrir lántaka. Markmið 

ritgerðarinnar er að finna út hvaða gerð íbúðaláns er hagstæðust og best fyrir lántakanda. 

Leiðbeinandi verkefnisins var Eðvald Möller, lektor við Háskóla Íslands og vil ég þakka 

honum fyrir góða leiðsögn, skjót og góð svör við spurningum og allan hans stuðning í 

gegnum skrif þessarar ritgerðar. 
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um allar þrjár húsnæðislánagerðirnar sem standa neytendum til 

boða en um er að ræða óverðtryggð, verðtryggð og blönduð lán. Farið verður yfir sögu 

verðbólgu og verðtryggingar á Íslandi og gerð fræðileg samantekt fyrir hverja lánagerð. 

Einnig eru gerðir útreikningar á hverri lánagerð og skoðað hvaða áhrif hinar ýmsu auka 

innágreiðslur á höfuðstól lánanna hafa á heildargreiðslu, vaxtabyrði og greiðslubyrði 

hverrar lánagerðar fyrir sig. 

Markmið ritgerðarinnar er að finna þá lánagerð og þá innágreiðslukosti sem verða til 

þess að minnka heildargreiðslu og vaxtabyrði lántakanda eins og hægt er, ásamt því að 

reyna að jafna greiðslubyrði sem mest yfir lánstímann. 

Niðurstaðan er sú að hagstæðast er fyrir lántakanda að taka óverðtryggt lán, nýta sér 

að greiða séreignarsparnað inn á höfuðstólinn, greiða uppsafnaðan 250.000 króna 

sparnað árlega inn á höfuðstól lánsins og að halda áfram að greiða upphaflega 

mánaðargreiðslu með auka innágreiðslum til að koma í veg fyrir að greiðslubyrði lækki á 

lánstímanum og stytta þar með lánstímann. Athygli er vakin á því að 250.000 króna árlegi 

sparnaðurinn er upphæð sem var valin af handahófi og getur verið hvaða upphæð sem 

er. 

Hins vegar er blandað lán einnig góður kostur en það dreifir áhættu vegna áfalla í 

efnahagslífinu miðað við að velja lán sem er annað hvort alveg verðtryggt eða alveg 

óverðtryggt. 
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1 Inngangur 

Mikið hefur verið í umræðunni síðastliðin ár hversu ósanngjarn og dýr 

húsnæðisleigumarkaðurinn á Íslandi er. Á meðan staðan er svona má gera ráð fyrir því að 

flestir vilji reyna að forðast leigumarkaðinn og reyna frekar að eignast eigið húsnæði. 

Þegar fólk býr í sínu eigin húsnæði er enginn sem hækkar leiguna eða rekur það út með 

skömmum fyrirvara til að leigja öðrum á hærra verði. Það færir því fólki mun meiri 

stöðugleika og minni óvissu að eiga sitt eigið húsnæði. Til að sá draumur geti orðið að 

veruleika þarf hins vegar að taka lán þar sem fæstir geta staðgreitt andvirði húsnæðis.  

Lánaframboð fyrir venjulegt fólk hefur verið að aukast á undanförnum árum. Fyrir hrun 

var í rauninni bara hægt að taka verðtryggt lán eða hin frægu myntkörfulán sem fóru illa 

með marga í hruninu en í dag er hægt að velja á milli verðtryggðra, óverðtryggðra og 

blandaðra húsnæðislána en blönduðu lánunum er skipt í óverðtryggð og verðtryggð lán 

til helminga, eða í þeim hlutföllum sem lántakandi velur. 

Í þessari ritgerð er gerð greining á hverri lánagerð fyrir sig og skoðað hvernig 

greiðslubyrði þróast yfir lánstímann, hversu há heildargreiðsla verður og hversu há 

vaxtabyrði er af hverri lánagerð. Jafnframt verður athugað hvaða áhrif það hefur á 

greiðslubyrði, heildargreiðslu og vaxtabyrði að nýta sér auka innágreiðslur á höfuðstól 

lánsins á meðan á lánstíma stendur. Þessar innágreiðslur munu m.a. fela í sér að greiða 

séreignarsparnað inn á höfuðstól lána í samræmi við þau lög sem gilda um það og að 

greiða árlega uppsafnaðan sparnað inn á höfuðstólinn frá byrjun lánstíma til enda hans. 

Lokamarkmiðið er því að finna þá lánagerð og þá innágreiðslukosti sem verða til þess 

að minnka heildargreiðslu og vaxtabyrði lántakanda eins og hægt er, ásamt því að reyna 

að jafna greiðslubyrði sem mest yfir lánstímann. 
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2 Fræðilegur hluti 

Í þessum hluta verður farið yfir fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar. Fyrst verða tekin 

saman helstu atriði um verðbólgu, verðtryggingu, vísitölu neysluverðs og verðbætur. 

Þessi atriði eru undirstaða verðtryggðra lána og hafa óbein áhrif á óverðtryggð og blönduð 

lán. Næst verður gerður greinarmunur á jafngreiðslulánum og lánum með jafnar 

afborganir. Þar á eftir verður fjallað um umframinnborgun á höfuðstól og loks verður 

fjallað um að greiða séreignarsparnað inn á höfuðstól lána. 

2.1 Verðbólga á Íslandi 

Verðbólga er orð sem margir Íslendingar þekkja vel. Skilgreining á verðbólgu samkvæmt 

Seðlabanka Íslands (Verðbólga, 2019) er: 

Verðbólga er skilgreind sem viðvarandi hækkun almenns verðlags yfir tíma og 

felur í sér að verðgildi peninga minnkar, þ.e.a.s. minna magn vöru og þjónustu 

fæst fyrir hverja krónu. Með almennu verðlagi er átt við meðalverð vöru og 

þjónustu á markaði en ekki verð á einstakri vöru eða tegund þjónustu. Með 

viðvarandi hækkun verðlags er átt við röð hækkana yfir nokkuð langt tímabil en 

ekki hækkun sem stafar af einskiptisbreytingum, t.a.m. vegna skattabreytinga eða 

vegna betri gæða tiltekinna vara. Ekki eru allar verðhækkanir því endilega 

verðbólga. Þegar t.d. eldsneytisverð hækkar vegna þess að það dregur á 

olíubirgðir heimsins og það er kostnaðarsamara að nálgast olíu þá eru slíkar 

verðhækkanir dæmi um breytingar á hlutfallslegu verði en ekki verðbólgu. 

Í afar einfölduðu máli er verðbólga rýrnun á krónunni sem þýðir að ef það er verðbólga 

í eitt ár, þarf fleiri krónur til að kaupa fernu af kókómjólk eftir eitt ár heldur en í dag. 

Verðbólgan hefur verið viðvarandi hluti af lífi Íslendinga í áratugi. Verðbólgan og þau 

neikvæðu áhrif sem henni fylgdu urðu til þess að verðtryggingin var tekin upp. 

Verðbólguskeiðið svokallaða hófst þegar síðari heimsstyrjöldin stóð yfir. Mikil 

verðhækkun á útfluttum fiski og eftirspurn á mannafla við hermannvirkjagerð keyrðu laun 

uppúr öllu valdi. Á sama tíma var hérlendum stjórnvöldum óheimilt að hækka gengi 

krónunnar til að vega upp á móti verðbólgunni. Afleiðingin var að verðbólgan á 

stríðsárunum reyndist vera 24-29% á ársgrundvelli. Á árunum 1944-1949 tókst þó að 

halda verðbólgu nokkuð í skefjum og reyndist hún vera á bilinu 2,1-7,6% þau ár. Hins 

vegar fór aftur að halla undan fæti í byrjun sjötta áratugarins og var verðbólgan 22,6% að 

meðaltali árin 1950-1952. Næstu níu ár þar á eftir, eða allt fram til 1961 var verðbólgunni 

haldið í skefjum og var meðaltal hennar 3,7% þau ár. Það var hinsvegar einungis lognið á 
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undan storminum og næstu tuttugu ár sem komu á eftir átti verðbólgan sjaldan eftir fara 

undir 10% en hæst fór hún í 84,3% árið 1983 (Bjarni Bragi Jónsson, 1998). 

2.2 Verðtrygging á Íslandi 

Verðtrygging felur í sér að skuldari lofar að greiða peninga til lánadrottins og skulu 

greiðslurnar vera verðtryggðar við breytingu á innlendri verðvísitölu. Þessi verðvísitala er 

vísitala neysluverðs sem tekur mið af verðlagi í landinu (lög um vexti og verðtryggingu nr. 

38/2001). Mörgum finnst verðtryggingin afar ósanngjörn þar sem hún felur í sér að 

skuldari þarf að borga mun hærri upphæð í krónum heldur en hann fékk lánaða. Í augum 

lánveitanda er verðtryggingin hins vegar afar sanngjörn þar sem „lán eru að fullu 

verðmæti sínu afhent lánþega í væntingu þess að fá jafngilt verðmæti í skilum að lánstíma 

loknum, sem nemur oft árum eða áratugum.“ (Bjarni Bragi Jónsson, 1998). 

Verðtrygging hér á landi á sér nokkuð langa sögu en almennt er miðað við að 

verðtryggingin hafi verið sett á fót hérlendis með setningu Ólafslaganna svokölluðu sem 

voru leidd í lög árið 1979 en vegna aðlögunartíma og opinberrar íhlutunar um vaxtakjör 

lánsfjárstofnana fór ekki að bera á áhrifum laganna fyrr en árið 1984. Þá hófst endurreisn 

lánsfjárstofns landsmanna sem hafði orðið verðbólgunni að bráð síðustu árin á undan og 

náðist mikill árangur á skömmum tíma, þökk sé verðtryggingunni. Bjarni Bragi Jónsson tók 

fram þrjár helstu efnahagslegu forsendurnar fyrir upptöku verðtryggingar lánsfjár hér á 

landi, í riti sínu Verðtrygging lánsfjármagns og vaxtastefna á Íslandi sem gefið var út árið 

1998 (Bjarni Bragi Jónsson, 1998). 

1. Verðbólga úr hófi fram og langtum meiri en með öðrum þróuðum þjóðum. 

2. Opinber stýring eða íhlutun í fjármagnskjör sem veitti lánsfjármarkaði ekki 

svigrúm til að laga sig að og bregðast við verðbólgunni.  

3. Skerðing og allt að því hrun innlends lánsfjár, sem af þessu leiddi, og samhliða 

henni óhófleg skuldasöfnun út á við. 

Líkt og kom fram í kaflanum um verðbólgu á Íslandi þá var verðbólgan mjög mikil og 

óstöðug til langs tíma stóran hluta 21. aldarinnar. Fyrst eftir upptöku verðtryggingarinnar 

tókst að koma hömlum á verðbólgu og undir lok 10. áratugar síðustu aldar var hún komin 

niður í um 2%, líkt og tíðkaðist í löndunum í kringum okkur (Bjarni Bragi Jónsson, 1998). 

Fram til ársins 1984 var opinber íhlutun stjórnvalda á vaxtakjörum. Árið 1933 var sett 

hámark á vexti og var það refsivert okur að hækka vexti umfram þetta hámark. Ef þetta 

hámark hefði ekki verið sett hefðu vextir á lánum verið geigvænlega háir sem hefði gert 
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aðgengi að lánsfé fyrir einstaklinga og fyrirtæki ómögulegt. Hámark á vexti hafði þau áhrif 

að aðilar á lánsfjármarkaði gátu hins vegar ekki brugðist við breytingum á verðbólgu og 

var raunin sú að raunvextir lána voru neikvæðir, oft á bilinu 10-20%. Ástæðan fyrir því að 

þessir neikvæðu raunvextir fengu að viðgangast var í raun pólitísk þar sem ríkið ákvað 

vexti og lánsfjárstofnanir þurftu að fá leyfi Seðlabanka til að hækka vexti en Seðlabankinn 

heyrði undir ríkisstjórnina. Há verðbólga er afar slæm, bæði fyrir þá sem standa í rekstri 

og venjulegt fólk. Stjórnmálamenn reyndu því að hlífa atvinnurekstri og heimilum við 

vaxtahækkunum þar sem sett var í forgang að hafa atvinnustig sem hæst. Árið 1984 var 

hins vegar slakað á þessum reglum um hámarksvexti og urðu raunvextir almennt jákvæðir 

en með tilkomu almenns vaxtafrelsis árið 1986 voru neikvæðir raunvextir á 

lánsfjármarkaði úr sögunni og vaxtastig á lánum þokaðist í átt að því sem viðgengst í 

löndunum í kringum okkur (Bjarni Bragi Jónsson, 1998). 

Þriðja efnahagsforsendan er skerðing lánsfjárstofnsins. Skerðing lánsfjárstofnsins af 

völdum verðbólgu á hverju ári á tímabilinu 1972-1983 var á bilinu 4-10% af 

landsframleiðslu. Þessi skerðing var þó bætt upp með nýjum sparnaði sem var þvingaður 

fram með skyldusparnaði og eyrnamerktum tekjustofnum til lánasjóða. Skuldastaða 

landsins jókst umtalsvert í tengslum við miklar gengisfellingar og olli það áhyggjum hjá 

almenningi og stjórnvöldum. Lausnin við þessum vandamálum fólst í að verðtryggja lánsfé 

þar sem sú leið myndi virka best til að færa vaxtaákvörðunarvaldið úr höndum 

stjórnmálamanna og koma valdinu í hendur markaðarins í formi sjálfvirkra viðbragða við 

vaxtabreytingum. Seðlabankinn beitti sér eindregið fyrir þessari lausn og var niðurstaðan 

að lokum kafli sjö í lögum nr. 13/1979 um stjórn efnahagsmála o.fl. Þau lög eru, eins og 

áður sagði, einnig þekkt sem Ólafslög. Eftir að verðtryggingin var sett á náðist mjög skjót 

endurreisn á lánsfjárstofninum og eins og fyrr sagði, meiri stöðugleiki á 

fjármálamarkaðinum (Bjarni Bragi Jónsson, 1998). 

2.3 Vísitala neysluverðs 

Fyrirrennari vísitölu neysluverðs er hin svokallaða lánskjaravísitala sem var stofnuð á 

sama tíma og Ólafslögin tóku gildi. Þessi vísitala var samsett að ⅔ hlutum úr vísitölu 

framfærslukostnaðar og af ⅓ hluta úr vísitölu byggingakostnaðar (Bjarni Bragi Jónsson, 

1998). Í febrúar 1989 var launavísitalan tekin inn í lánskjaravísitöluna en þá giltu 

framfærsluvísitalan, byggingakostnaðarvísitalan og launavísitalan allar jafnt, eða ⅓. Þá 
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kom upp sú staða að úrskurðarnefnd um verðtryggingu sem var skipuð á grundvelli 

Ólafslaganna taldi að með því að taka launavísitöluna inn í lánskjaravísitöluna væri búið 

að búa til nýja vísitölu sem gæti í raun ekki gilt um fjárskuldbindingar sem hafði verið 

stofnað til fyrir breytinguna. Höfðað var dómsmál og var breytingin á lánskjaravísitölunni 

dæmd lögleg, bæði fyrir Héraðsdómi og Hæstarétti. Lánskjaravísitalan mátti því gilda um 

skuldbindingar sem hafði verið stofnað til fyrir breytinguna. Þessi samsetning 

lánskjaravísitölunnar hélst óbreytt fram til ársins 1995 þegar vísitala neysluverðs var tekin 

upp í staðinn og lánskjaravísitalan lögð niður (Lúðvík Elíasson, 2013). 

Samkvæmt lögum um vísitölu neysluverðs sýnir vísitalan breytingar á verðlagi 

einkaneyslu og á hún að vera reiknuð yfir vikutíma einu sinni í hverjum mánuði um miðbik 

mánaðarins. Einnig kemur fram í lögunum að vísitalan eigi að endurspegla meðalverðlag 

á vörum og þjónustu í landinu eins og kostur er (lög um vísitölu neysluverðs nr. 12/1995). 

Vísitalan er því notuð af Seðlabankanum til að reikna út verðbólgu á ársgrundvelli þar sem 

breytingar á vísitölunni endurspegla breytingar á gengi krónunnar (Verðbólga, 2019). 

2.4 Verðbætur 

Þegar greiðslur skuldara eru verðtryggðar við breytingu á verðvísitölu leggjast svokallaðar 

verðbætur á greiðsluna svo að lánadrottinn fái jafnvirði þess sem hann lánaði út til baka. 

Í nánast öllum tilfellum eru verðbætur jákvæð upphæð sem leggst ofan á greiðslu 

skuldara en í einstaka tilfellum getur verið verðhjöðnun sem þýðir að verðlag lækkar og 

þá yrðu verðbæturnar neikvæð upphæð sem myndi lækka greiðslu skuldara (Gylfi 

Magnússon, 2003). Verðbæturnar ráðast því af verðbólgu og er ætlunin með 

verðbótunum að losa lánadrottinn undan verðbólguáhættu þar sem hann fær alltaf 

jafnvirði þeirrar upphæðar sem hann lánaði til baka, að viðbættum vöxtum á láninu. 

2.5 Húsnæði 

Allir vilja hafa þak yfir höfuðið og í dag eru helst tvær leiðir sem fólk getur valið um. Þær 

eru að kaupa sér sína eigin eign eða leigja af öðrum, hvort sem það er annar einstaklingur 

eða leigufélag. Einnig er hægt að búa heima hjá öðrum en það er þó yfirleitt ekki lausn til 

lengri tíma. Fólk þarf því að velja á milli þess að kaupa eða leigja. Af þeim fullorðnu 

einstaklingum sem eru 18 ára eða eldri leigja um 17% húsnæði og um 70% eiga sitt eigið 
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húsnæði (Verðsjá fasteigna, e.d.). Í þessari ritgerð verður tekið dæmi um einstakling sem 

ætlar að kaupa sér sína fyrstu eign á hóflegu verði.  

2.6 Vextir 

Í samantekt um verðtryggingu fjárskuldbindinga eftir Má Wolfgang Mixa er dregið saman 

í stuttu, einföldu máli hvernig vextir virka: 

Segja má að vextir séu greiðsla fyrir leigu á peningum. Framboð og eftirspurn eftir 

lánsfé ræður vaxtastigi á hverjum tíma. Seðlabankar hafa áhrif á vexti, annað hvort 

beint með ákvörðunum um vaxtakjör til viðskiptabanka (stýrivextir) eða óbeint með 

því að auka eða draga úr framboði peninga. Vaxtaákvarðanir eru tæki til að hafa áhrif 

á verðbólgu, til dæmis með því að ýta undir eða draga úr neyslu og fjárfestingu. Þegar 

vextir hækka og annað helst óbreytt, dregur úr eftirspurn eftir peningum þar sem 

„leigan“ á þeim hækkar. Að sama skapi eykst eftirspurn eftir peningum þegar vextir 

lækka og annað helst óbreytt. Á samdráttartímum er vaxtastig almennt lækkað til að 

örva lántökur fólks og fyrirtækja til að fjárfesta í vörum og þjónustu (Már Wolfgang 

Mixa, 2010). 

Þegar verið er að skoða og bera saman lán eru nafnvextir alltaf teknir fram en þeir gefa 

ekki rétta mynd af því hverjir raunverulegir vextir eru af láninu. Málið er að verðbólga 

dregur úr raunhækkun lána af völdum vaxta. Raunvextir eru því aðrir en nafnvextirnir sem 

eru gefnir upp á lánum. Eins og kom fram í kafla 2.2 um verðtryggingu þá geta raunvextir 

verið neikvæðir. Í þeim tilvikum er verðbólgan hærri heldur en uppgefnir vextir lánsins og 

þá rýrnar virði hverrar krónu umfram það sem lánið hækkar til koma til móts við 

verðbólguna. Alla jafna kemur það ástand þó ekki upp nema mikið ójafnvægi sé í 

efnahagsmálum. 

Í grein á vegum Seðlabanka Íslands er farið í samsetningu bæði verðtryggðra og 

óverðtryggðra vaxta, í tilviki óverðtryggðra vaxta eru nafnvextir(v) samansettir úr 

raunvöxtum(r), verðbólguvæntingum(dp₁) og áhættuálagi vegna óvissu um 

framtíðarverðbólgu(c) (Ásgeir Daníelsson, 2009). 

Óverðtryggðir vextir: v = r+dp₁+c. 

Samsetning verðtryggðra vaxta er nokkuð einfaldari en samsetning óverðtryggðra vaxta. 

Þar eru nafnvextir(v) samansettir úr raunvöxtum(r) og verðbólgu(dp₂) (Ásgeir 

Daníelsson, 2009). 

Verðtryggðir vextir: v = r+dp₂ 
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2.7 Lánagerðir 

2.7.1 Jafngreiðslulán og jafnar afborganir 

Jafngreiðslulán eru algengustu lánin á íslenskum lánamarkaði. Þau virka þannig að reiknað 

er út hversu há greiðsla þarf að vera til að lántaki geti greitt sömu upphæð í krónum í 

hverjum mánuði og samt greitt lánið niður í heild sinni á lánstímanum. Samsetning 

greiðslunnar breytist hins vegar á meðan verið er að greiða lánið upp. Á fyrri hluta 

lánstímans er stærri hluti af greiðslunni samsettur af vaxtagreiðslum af höfuðstólnum og 

þegar líður á lánstímann lækkar höfuðstóllinn og þar með vaxtagreiðslurnar. Þá verður 

mánaðarlega greiðslan hægt og rólega meira samsett af höfuðstólsgreiðslu og 

vaxtagreiðslan lækkar eftir því sem höfuðstóllinn lækkar (Björn Brynjúlfur Björnsson, 

2017b). 

Jafnar afborganir eru hinn valkosturinn sem fólk hefur þegar verið er að velja lánsgerð. 

Munurinn á jöfnum afborgunum og jafngreiðsluláni er að mánaðarlega greiðslan er ekki 

jöfn út lánstímann. Höfuðstólsgreiðslan er reiknuð út frá því hversu mikið þarf að greiða í 

hverjum mánuði til að borga höfuðstólinn upp á lánstímanum. Þess vegna er afborgunin 

alltaf sú sama í hverjum mánuði og vaxtakostnaðurinn leggst ofan á þá greiðslu til að 

mynda mánaðarlegu greiðsluna. Hafa þarf í huga að þó að höfuðstólsgreiðslan sé alltaf 

jafnhá þá ræðst vaxtakostnaðurinn af eftirstöðum höfuðstólsins. Það þýðir að með 

tímanum þá lækkar mánaðarlega greiðslan af því að vaxtakostnaður lækkar í hverjum 

mánuði. Fyrsta mánaðarlega greiðslan er því sú hæsta sem verður greidd (Björn Brynjúlfur 

Björnsson, 2017b). 

2.7.2 Verðtryggð lán 

Verðtryggðu lánin taka á sig verðbætur í hverjum mánuði sem taka mið af breytingu á 

vísitölu neysluverðs líkt og fram hefur komið. Það hefur þau áhrif að raunvaxtaprósenta 

verðtryggðra lána er uppgefin vaxtaprósenta að viðbættri verðbólgu. Með grófu dæmi 

um raunvexti sem eru reiknaðir með formúlunni ((1+verðbólguprósenta)(1+vaxtastig)) 

má segja að ef það er 5% verðbólga og vextir á láninu eru 3%, verði raunvextir 8,15%. Ef 

verðbólgustig er hátt liggur því fyrir að raunverulegur vaxtakostnaður er mun hærri heldur 

en uppgefin vaxtaprósenta gefur til kynna (Björn Brynjúlfur Björnsson, 2017a). 

Verðtryggingin á láninu er því í raun viðbótarvextir sem jafngilda verðbólgustiginu sem 
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ríkir. Þessir viðbótarvextir kallast verðbætur í daglegu tali og bætast við höfuðstólinn í 

hverjum mánuði (Már Wolfgang Mixa, 2010). 

Í verðtryggðum lánum með jöfnum afborgunum greiðast afborganir og raunvextir í 

einu lagi. Hækkun lánsins vegna verðtryggingar er bætt við höfuðstólinn og hækkar 

mánaðarlega greiðslan því í hverjum mánuði um það sem nemur verðbólgu þess mánaðar 

þar sem afborgunin af höfuðstólnum þarf alltaf að vera nógu há til að geta borgað niður 

lánið á eftirstöðvum lánstímans (Már Wolfgang Mixa, 2010). Til að taka dæmi um 

verðtryggt lán getum við reiknað út að á láni með eftirstöðvar upp á eina milljón á fimm 

gjalddögum væri afborgunin 200 þúsund á mánuði og ef höfuðstóll hækkar um 100 

þúsund vegna verðbóta fyrir næsta gjalddaga yrðu eftirstöðvar lánsins 900 þúsund þegar 

fjórir gjalddagar væru eftir. Þá yrði næsta greiðsla 225 þúsund krónur. 

Í verðtryggðum jafngreiðslulánum er notuð snúin formúla til að reikna út eina tölu sem 

myndar jafnar greiðslur af láninu líkt og gert er með óverðtryggð jafngreiðslulán. 

Verðtrygging leggst hins vegar á höfuðstól verðtryggðu jafngreiðslulánanna sem krefst 

þess að endurreikna þarf þessa tölu jafnóðum til að taka tillit til hækkunarinnar á 

höfuðstólnum (Björn Brynjúlfur Björnsson, 2017a). Afleiðingin er því að með tímanum 

hækka mánaðargreiðslur á svipaðan hátt og lánin með jöfnum afborgunum. 

2.7.3 Óverðtryggð lán 

Ólíkt verðtryggðu lánunum eru engar verðbætur í óverðtryggðu lánunum og því er 

uppgefna vaxtaprósentan einu vextirnir sem lántakandi þarf að greiða af láninu (Björn 

Brynjúlfur Björnsson, 2017a). Ef vextirnir haldast óbreyttir verður upphæð greiðslna af 

láninu alltaf fyrirsjáanleg. 

Ástæðan fyrir því er að uppgefin vaxtaprósenta er allur vaxtakostnaður lánsins. 

Afborgunin sem greidd er í hverjum mánuði er samsett af vaxtagreiðslum og jöfnum 

greiðslum af höfuðstól. Lántaki með óverðtryggt lán veit þannig alltaf hvað næsta greiðsla 

verður há á meðan vextirnir á láninu haldast óbreyttir (Björn Brynjúlfur Björnsson, 2017b). 

Ef efnahagsástandið verður slæmt og verðbólgan fer á skrið mun lánveitandinn hækka 

vexti óverðtryggðra lána til að gæta þess að hann fari ekki að tapa á láninu.  

Þegar vextir hækka kemur það því strax fram í afborgunum á óverðtryggðu láni á 

meðan verðbætur leggist á höfuðstólinn á verðtryggðum lánum og þar með á allar 

framtíðargreiðslur þannig að verðbólguskot myndi hafa mun minni áhrif á upphæð 
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afborgana á verðtryggðu láni. Sé verðbólgan á miklu skriði geta afborganir því sveiflast 

mikið yfir lánstíma óverðtryggðs láns. Lántakandi með óverðtryggt lán þarf því að hafa 

greiðslugetu til að takast á við sveiflur í afborgunum sem lántakandi með verðtryggt lán 

myndi finna miklu minna fyrir (Björn Brynjúlfur Björnsson, 2017a). 

Í óverðtryggðum lánum með jöfnum afborgunum er ávallt greidd sama upphæð af 

höfuðstólnum í hverjum mánuði á lánstímanum og upphæð vaxtagreiðslunnar ræðst af 

eftirstöðvum höfuðstólsins. Þannig að eftir því sem líður á lánstímann, lækka eftirstöðvar 

höfuðstólsins og þar með upphæð vaxtagreiðslunnar sem greidd er í hverjum mánuði. 

Það þýðir að ef ekki kemur til verðbólguskots mun fyrsta greiðslan af láninu vera sú hæsta 

en svo lækkar upphæð mánaðarlegu greiðslunnar með hverri greiðslu sem greidd er 

þangað til lánið er að fullu endurgreitt. 

Í óverðtryggðum jafngreiðslulánum er notuð flókin formúla til að reikna út þá upphæð 

sem greiða þarf mánaðarlega til að greiða upp lánið á lánstímanum. Munurinn er því að 

ekki er alltaf greidd sama upphæð af höfuðstólnum út lánstímann heldur breytist 

samsetning greiðslunnar líkt og komið hefur fram. Á fyrri hluta lánstímans er meirihluti 

greiðslunnar vaxtagreiðslur af höfuðstól og þegar líður á lánstímann eru greiðslurnar að 

meirihluta samsettar af höfuðstólsgreiðslum þar sem höfuðstóllinn lækkar og þar með 

vaxtagreiðslurnar sem tengjast upphæð höfuðstólsins (Björn Brynjúlfur Björnsson, 

2017b). 

Greiðslubyrði af verðtryggðum lánum er lægri í upphafi heldur en af sambærilegum 

óverðtryggðum lánum á kostnað þess að þegar líður á lánstímann snýst dæmið við og 

verðtryggðu lánin fara að bera hærri greiðslubyrði heldur en óverðtryggðu lánin. 

Í tilviki bæði verðtryggðra og óverðtryggðra lána mun kostnaður beggja tegunda 

breytast á lánstíma í takt við breytingar á efnahagsaðstæðum og verðbólgu. Sveiflurnar 

geta verið og hafa verið miklar í gegnum tíðina. Áhættan sem lántaki tekur á sig við 

lántöku er því mikil. Báðar tegundir lána bjóða þó upp á mismunandi varnir til að draga úr 

þessari áhættu en víst er að upphaflegir útreikningar af greiðslubyrði og heildargreiðslu 

munu taka einhverjum breytingum á lánstímanum. 

2.7.4 Blönduð lán 

Blönduð lán eru þriðji valkosturinn þegar fólk stendur frammi fyrir því að velja sér lán. 

Með blönduðu láni er hægt að dreifa áhættu þar sem afborganir af verðtryggða hluta 
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lánsins myndu haldast nokkuð jafnar þó svo að sveiflur eigi sér stað í efnahagslífinu á 

meðan afborganir af óverðtryggða hluta lánsins halda ávallt áfram að lækka höfuðstól 

þrátt fyrir áföll í efnahagslífinu. Hins vegar myndu afborganir á óverðtryggða hluta lánsins 

hækka, kæmi til niðursveiflu í efnahagnum (Blandað lán, e.d.-a). Með öðrum orðum þá 

hefur blandað lán bæði kosti og galla óverðtryggðra og verðtryggðra lána en þar sem lánið 

er blandað þá minnkar áhættan við hvora lánagerð í takt við það hlutfall sem blandaða 

láninu er skipt. 

2.8 Umframinnborgun á lán 

Jafngreiðslulán hafa þann möguleika að hægt er að greiða aukalega inn á höfuðstól lánsins 

til að greiða lánið hraðar niður. Hjá Arion banka er hægt að greiða allt að eina milljón inn 

á lán á einu ári án þess að greiða uppgreiðslugjald og ef lántakandi greiðir meira en milljón 

inn á lánið er uppgreiðslugjald að hámarki eitt prósent af fjárhæð umframgreiðslunnar 

(Verðskrá Arion banka, e.d.). Hjá Íslandsbanka er hægt að greiða allt að eina milljón árlega 

án þess að greiða uppgreiðslugjöld líkt og hjá Arion banka. Af þeim fjárhæðum sem eru 

umfram þessa einu milljón er uppgreiðslugjaldið að hámarki eitt prósent af fjárhæð 

umframgreiðslunnar (Íslandsbanki, 2019). Landsbankinn rukkar hins vegar 

uppgreiðslugjald fyrir allar umframgreiðslur innan fastvaxtatímabils á lánum með 

tímabundnum föstum vöxtum. Þó verður uppgreiðslugjaldið aldrei hærra en eitt prósent 

af fjárhæð umframgreiðslunnar. Af lánum með ótímabundna fasta vexti er 

uppgreiðslugjaldið að hámarki tvö prósent af fjárhæð umframgreiðslunnar (Verðskrá, 

e.d.-c). Bankarnir eiga þó allir sameiginlegt að rukka ekki fyrir umframgreiðslur inn á lán 

með breytilegum vöxtum. 

2.9 Séreignarsparnaður 

Séreignarsparnaður eða viðbótarlífeyrissparnaður er viðbót við hefðbundinn 

lífeyrissparnað sem launþegar geta sjálfir ákveðið að greiða í, vilji þeir það. Launþegi 

leggur til 2% eða 4% af heildarlaunum sínum og vinnuveitandi greiðir 2% af heildarlaunum 

launþega á móti. Heildarframlag í hverjum mánuði í séreignarsparnað getur því verið allt 

að 6% af heildarlaunum hvers mánaðar (lífeyrismal.is, e.d.-a) en séreignarsparnaður er 

frádráttarbær frá skattskyldum tekjum, líkt og skyldulífeyrissparnaður. Jafnframt er 

framlag atvinnurekanda frádráttarbært frá skattskyldum tekjum og telst framlagið ekki 

sem hlunnindi launþega. Þegar lífeyrisgreiðslur eru greiddar út úr sjóðnum þarf að greiða 
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af þeim skatt líkt og með aðrar tekjur en þegar séreignarsparnaður er nýttur til að greiða 

inn á lán eru greiðslur úr sjóðnum skattfrjálsar. Að lokum má bæta við að vaxtatekjur 

séreignarsparnaðar eru undanþegnar skatti líkt og vaxtatekjur skyldulífeyrissparnaðar 

(lífeyrismal.is, e.d.-b). 
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3 Greining á lánamöguleikum 

3.1 Forsendur greiningar á verðtryggðu láni 

Í þessari greiningu verður notað lán að upp á 22,1 milljón króna til 25 ára í öllum tilvikum. 

Það þýðir að hvert lán er 300 greiðslur. Gert verður ráð fyrir 3,5% verðbólgu og notast við 

3,35% breytilega vexti Landsbankans þar sem þeir voru lægstir skv. lánasamanburði 

aurbjörg.is þann 20. mars 2019 (Samanburður húsnæðislána, e.d.). Greiningin byggist á 

Excel skjali sem búið var til í samvinnu við leiðbeinanda höfundar til að geta séð áhrif 

nýtingar á séreignarsparnað og innágreiðslna á greiðslubyrði sem væri ekki hægt að sjá 

með reiknivélum bankanna á netinu. Athygli er vakin á því að skv. 2. og 4. gr. laga nr. 

111/2016 um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð er heimilt að greiða allt að 500 þúsund 

krónur árlega inn á íbúðarlán í tíu ár og gert er ráð fyrir þeim takmörkunum við útreikninga 

á áhrifum þess að nýta séreignarsparnað við niðurgreiðslu lánsins. Gert verður ráð fyrir 

að lántakandi kaupi íbúðina einn og hafi 450.000 krónur í mánaðarlaun sem miðað er við 

þegar reiknuð er út sú upphæð sem rennur í séreignarsparnað og greidd er inn á lánið. 

Þegar áhrif innágreiðslna eru skoðuð verða fyrst tekin fyrir áhrif þess að greiða muninn á 

mánaðargreiðslu sambærilegs óverðtryggðs láns og verðtryggða lánsins inn á verðtryggða 

lánið. Eftir það verður gert ráð fyrir að lántakandinn hafi safnað saman 250 þúsund 

krónum yfir eitt ár og greiðir þá upphæð inn á lánið einu sinni á ári.  

3.2 Verðtryggt lán 

Hér verður gerð greining á verðtryggðum lánum miðað við þær forsendur sem gefnar voru 

upp hér að framanverðu og miðað er við óverðtryggt lán sem er greitt upp samkvæmt 

greiðsluáætlun án allra innágreiðslna. Á töflu 1 má sjá yfirlit yfir þær sviðsmyndir sem 

teknar verða til greiningar í kafla 3.2. 

Tafla 1: Yfirlit sviðsmynda fyrir verðtryggð lán 
VERÐTRYGGÐ LÁN

Sviðsmynd Verðtryggt Óverðtryggt

Mismunur á 

verðtryggðu 

og 

óverðtryggðu

Séreignar

sparnaður Innágreiðsla

Greitt í 

heildina Lánstími

Lán 1 X 52,67 millj. 300 mán

Lán 2 X X 50,27 millj. 300 mán

Lán 3 X X 49,39 millj. 300 mán

Lán 4 X X 49,15 millj. 300 mán

Lán 5 X X X 43,51 millj. 283 mán

Lán 6 X X X X 37,78 millj. 213 mán
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3.2.1 Lán 1  

Til að byrja með verður skoðað 

hefðbundið verðtryggt húsnæðislán án 

nokkurra innágreiðslna eða 

séreignarsparnaðar til að hafa viðmið svo 

hægt sé að bera saman áhrif nýtingar séreignarsparnaðar og annarra innágreiðslna við 

niðurgreiðslu lánsins. Fyrsta greiðsla lánsins yrði 111.676 krónur, meðaltal greiðslna yrði 

175.565 krónur á mánuði og síðasta greiðsla yrði 260.059 krónur. Heildarkostnaður fyrir 

lántakanda væri tæpar 52,67 milljónir og þar af væri vaxtakostnaður yfir greiðslutímann 

um 15,6 milljónir króna. 

Á mynd 1 sést hvernig greiðslubyrðin hækkar stöðugt frá fyrstu greiðslu úr 111 

þúsundum á mánuði uppí 260 þúsund yfir lántímann. Þessi þróun er í takt við það sem 

fram kom í fræðilega kaflanum um þróun verðtryggðra lána.  

Á mynd 2 má sjá þróunina á eftirstöðvum höfuðstólsins yfir lánstímann. Líkt og kom 

fram í fræðilega kaflanum þá leggjast verðbæturnar á höfuðstólinn yfir lánstímann og 

þess vegna hækkar höfuðstóllinn fyrstu árin en svo byrjar hann hægt og rólega að lækka 

meira og meira eftir því sem líður á lánstímann. 

 

 

Mynd 1: Þróun á greiðslubyrði láns 1 
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Næst verða skoðuð áhrif þess að greiða mismun á greiðslubyrði óverðtryggðs og 

verðtryggðs láns inn á höfuðstól verðtryggða lánsins. 

3.2.2 Lán 2 

Hér verða skoðuð áhrif á 

mánaðargreiðslur verðtryggðs láns þar 

sem mismunur á greiðslubyrði 

óverðtryggðs og verðtryggðs láns er 

greiddur inn á höfuðstól verðtryggða lánsins.  

Fyrsta greiðsla yrði 142.651 krónur, meðalgreiðsla yrði 167.422 krónur á mánuði og 

síðasta greiðsla yrði 234.343 krónur. Miðað við lán eitt eru fyrstu greiðslur umtalsvert 

hærri, eða rúmlega 30 þúsund krónum hærri en munurinn byrjar strax að minnka með 

næstu greiðslu og á 88. greiðslu fer greiðslubyrði af láni eitt að verða þyngri með hverjum 

mánuðinum eftir því sem verðbæturnar leggjast ofan á höfuðstólinn.  

Síðasta greiðsla lánsins er samt sem áður nokkuð lægri heldur en á láni 1, eða 26 

þúsund krónum lægri. Vert er hins vegar að taka fram að frá greiðslu 125 byrja greiðslur 

af þessu verðtryggða láni að hækka umfram greiðslurnar af óverðtryggða láninu sem er 

til samanburðar. Mynd 3 sýnir myndrænt, þróun á upphæð greiðslnanna. Fyrstu 125 

greiðslurnar eru jafn háar og svo byrjar upphæð greiðslnanna að stíga upp á við þar til 

lánið er að fullu greitt. Heildarendurgreiðsla lántakanda lækkar um rétt rúmar 2,44 

Mynd 2: Þróun höfuðstóls láns 1 
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milljónir og fer úr 52,67 milljónum niður í 50,23 milljónir þegar tekið hefur verið tillit til 

fjárhæðarinnar sem lántakandi þarf að greiða aukalega inn á lánið úr eigin vasa.  

Hægt er að sjá á mynd 4 hvernig höfuðstóllinn breytist í gegnum lánstímann og sjá má 

að hann hækkar aldrei, ólíkt láninu með engum innágreiðslum þar sem höfuðstóllinn 

hækkar fyrstu árin sem greitt er af láninu vegna verðbóta sem leggjast ofan á höfuðstól 

lánsins. Vaxtakostnaður yrði 14,36 milljónir sem er lækkun upp á tæplega 1,37 milljónir 

miðað við engar innágreiðslur. 

Næst verða skoðuð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á höfuðstól lánsins. 

 

 

Mynd 4: Þróun höfuðstóls láns 2 

Mynd 3: Þróun á greiðslubyrði láns 2 
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3.2.3 Lán 3 

Hér verða skoðuð áhrif þess á mánaðar-

greiðslur verðtryggðs láns að greiða 

séreignarsparnað inn á höfuðstólinn. 

Fyrsta greiðsla yrði 111.676 krónur, 

meðalgreiðsla yrði 136.021 krónur og síðasta greiðsla yrði 222.455. Fyrsta greiðslan er sú 

sama og á láni eitt og mun lægri en á láni tvö. Athygli er vakin á því að við þessa 

útreikninga er gert ráð fyrir að séreignarsparnaðurinn hækki ekki mánaðarlega greiðslu 

lántakanda þar sem greiðslur úr séreignarsjóði koma ekki beint úr vasa hans. Líkt og kom 

fram í undirkaflanum um forsendur fyrir þessari greiningu, þá er aðeins hægt að nýta sér 

séreignarsparnað í tíu ár og sést það á mynd 5. Í 120. greiðslu byrjar greiðslubyrði að stíga 

hraðar upp á við alveg þangað til lánið er að fullu greitt.  

Ef lánið er borið saman við hin tvö lánin sem greind hafa verið þá er greiðslubyrði af 

þessu láni ávallt jöfn þeim eða lægri og heildarupphæðin sem er greidd til baka er 49,39 

milljónir sem er lægra heldur en í báðum lánagreiningunum sem voru gerðar hér að 

framanverðu. Vaxtakostnaður yrði 13,94 milljónir sem aftur er lægri upphæð heldur en í 

báðum fyrri lánagreiningum. 

 

Mynd 5: Þróun á greiðslubyrði láns 3 
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Mynd 6 ber þess merki að séreignarsparnaðurinn leggist inn á lánið fyrstu tíu árin og 

svo taki hefðbundnar greiðslur við. Fyrstu tíu árin sést hvernig 

höfuðstóllinn lækkar hraðar en á þeim tíma sem eftir lifir af lánstímanum lækkar 

höfuðstóllinn þeim mun hægar. 

Næst verða skoðuð áhrif þess að greiða árlega uppsafnaðan 250.000 króna sparnað 

inn á höfuðstól lánsins. 

3.2.4 Lán 4 

Hér verða skoðuð áhrif þess að leggja til 

hliðar 250.000 krónur árlega og greiða 

sparnaðinn inn á verðtryggt lán. 

Í þessu tilviki yrði fyrsta og jafnframt 

lægsta greiðslan upp á 111.676 krónur, meðalgreiðsla yrði 156.894 krónur á mánuði og 

síðasta greiðsla yrði 141.888 krónur. Vert er hins vegar að taka fram að síðasta greiðslan 

verður ekki sú hæsta líkt og með hin þrjú lánin heldur er greiðsla upp á 418.633 krónur sú 

hæsta. Gert var ráð fyrir því í líkaninu sem notað var, að greitt yrði inn á lánið þann 1. maí 

ár hvert og skýrist hæsta greiðslan þá af því að uppsafnaði sparnaðurinn hljóðar upp á 

250 þúsund krónur sem hefur þá lagst á hæstu greiðsluna á lánstímanum.  

  Heildarendurgreiðsla af láninu yrði 49,15 milljónir þegar tekið er tillit til þeirrar 

upphæðar sem lántakandi þarf aukalega að reiða fram úr eigin vasa. Sú upphæð er lægri 

heldur en á láni 2 þar sem munur á greiðslubyrði verðtryggða og óverðtryggða lánsins var 

Mynd 6: Þróun höfuðstóls láns 3 
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greiddur inn á höfuðstól verðtryggða lánsins. Heildarendurgreiðslan verður hins vegar 

hærri heldur en á láni 3 þar sem séreignarsparnaður var nýttur til að lækka höfuðstól. 

  Vaxtakostnaður yrði 13,82 milljónir sem er sama nánast upphæð og þyrfti að 

greiða í vexti í dæminu um lán 3. Það skýrist með því að höfuðstóllinn lækkar minna fyrstu 

árin þegar árlegi sparnaðurinn er greiddur inn á þetta lán sem hefur þau áhrif að 

vaxtakostnaður er meiri á þeim árum sem vegur á móti því þegar líður á lánstímann og 

mánaðarlegar vaxtagreiðslur fara þá að lækka umfram það sem þyrfti að greiða í hinum 

lánunum.  

Á mynd 7 sést hvernig greiðslur á lánstímanum þróast. Innágreiðslan hefur áhrif á 

næstu greiðslur sem koma á eftir, þau áhrif sjást í formi skarprar lækkunar á greiðslubyrði 

strax á eftir sem síðan stígur upp á við aftur, þangað til næsta innágreiðsla kemur. Þessi 

áhrif aukast síðan þegar líður á lánstímanum þar sem höfuðstóllinn lækkar hlutfallslega 

meira við hverja innágreiðslu. Einnig má sjá að greiðslurnar hækka mun minna yfir 

lánstímann ef miðað er við þær innágreiðsluleiðir sem var farið yfir fyrr í ritgerðinni og 

sérstaklega ef miðað er við engar innágreiðslur eins og í láni eitt. 

Mynd 7: Þróun á greiðslubyrði láns 4 
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Áhrif innágreiðslunnar sjást á þróun höfuðstólsins á mynd 8, þó í minna mæli heldur 

en í þróun afborgananna. Sjá má á 12 mánaða fresti hvernig höfuðstóllinn lækkar skarpt 

og myndar brúnir í annars línulegri endurgreiðslu höfuðstólsins. 

Næst verða skoðuð samanlögð áhrif þess að greiða mismun á greiðslubyrði 

óverðtryggða lánsins og verðtryggða lánsins inn á höfuðstól verðtryggða lánsins og að 

greiða séreignarsparnað inn á höfuðstól lánsins. 

3.2.5 Lán 5 

Hér verður farið yfir samanlögð áhrif 

þess að greiða mismun á greiðslubyrði 

óverðtryggðs og verðtryggðs láns inn á 

höfuðstól verðtryggða lánsins og að nýta 

sér það að greiða séreignarsparnað inn á höfuðstólinn. 

Í þessu tilviki yrði fyrsta greiðsla 142.651 krónur. Greiðslurnar myndu ekkert hækka 

umfram þá upphæð út lánstímann, meðalgreiðsla yrði 142.306 krónur á mánuði og 

síðasta greiðsla yrði 45.154 krónur. Þessi stöðugleiki í greiðslum útskýrist með því að 

greiða séreignarsparnaðinn inn á lánið. Þá lækkar höfuðstóllinn nægilega mikið í hverjum 

mánuði til að viðhalda mun á greiðslubyrði óverðtryggða og verðtryggða lánsins sem er 

greiddur mánaðarlega inn á höfuðstól verðtryggða lánsins. 

 Heildarendurgreiðsla yrði 43,51 milljón og vaxtakostnaður yrði 10,93 milljónir. Bæði 

heildarendurgreiðsla og vaxtakostnaður er mun lægri heldur en í öllum þeim greiningum 

Mynd 8: Þróun höfuðstóls láns 4 
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sem hafa verið skoðaðar fyrr í ritgerðinni og hér má einnig sjá að lánið er greitt niður á 

undan áætlun. Upphafleg áætlun var 300 mánuðir eða 25 ár en á mynd 9 má sjá að síðasta 

greiðsla á sér stað í 283. mánuði eða 17 mánuðum á undan áætlun.  

Höfuðstóllinn lækkar hratt og frekar línulega þar sem greiðslurnar eru nánast alveg 

jafnar yfir allan lánstímann og á mynd 10 sést þróun höfuðstólsins. Þó kemur fram örlítill 

munur á því hversu hratt höfuðstóllinn greiðist niður fyrstu tíu árin þegar 

séreignarsparnaðurinn er lagður inn á höfuðstól lánsins og hægist eðlilega á hraðanum 

þegar séreignarsparnaðurinn hættir að koma inn. 

Næst verða greind áhrif þess að nýta sér öll þau úrræði sem hafa verið skoðuð áður. 

Mynd 9: Þróun greiðslubyrði láns 5 

Mynd 10: Þróun höfuðstóls láns 5 
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3.2.6 Lán 6 

Hér verða skoðuð þríþætt áhrif þess að 

greiða mismun á greiðslubyrði óverð-

tryggðs og verðtryggðs láns inn á 

höfuðstól verðtryggða lánsins til viðbótar 

við að nýta sér það úrræði að greiða séreignarsparnað inn á höfuðstólinn og að greiða 

uppsafnaðan árlegan sparnað inn á höfuðstólinn. 

Ekki verður gert ráð fyrir að séreignarsparnaður komi beint úr eigin vasa lántakanda 

líkt og gert var í fyrri greiningu þar sem séreignarsparnaður kom við sögu. 

Fyrsta greiðsla yrði 142.651 króna og nánast allar greiðslur af láninu myndu haldast í 

þeirri sömu krónutölu að undanskildum árlegum innágreiðslunum sem yrðu samtals 

392.651 krónur í öll þau skipti sem greitt yrði inn á lánið. Að lokum yrði síðasta og 

jafnframt lægsta greiðsla af láninu 44.820 krónur. Meðaltal greiðslna yrði því 162.148 

krónur yfir lánstímann. Heildargreiðsla yrði tæplega 37,78 milljónir og vaxtakostnaður 

yrði 8,004 milljónir. 

Í þessari greiningu kom í ljós að með þessum innágreiðslum styttist lánstíminn 

verulega, hann fer úr áætluðum 300 mánuðum niður í 213. Það er stytting upp á sjö ár og 

þrjá mánuði. Þar sem höfuðstóllinn er greiddur svona hratt niður minnkar 

vaxtakostnaðurinn verulega í samanburði við þær greiningar sem hafa verið gerðar fyrr í 

kaflanum og sýna niðurstöður því afar vel mikilvægi þess að greiða höfuðstól hratt niður 

til að minnka vaxtakostnað yfir lánstímann. 

Á mynd 11 má sjá hvernig greiðslur á lánstímanum þróast án þess að reikna með 

innágreiðslunni í upphæðinni sem er greidd árlega. Ólíkt því þegar áhrif árlegu 

greiðslunnar voru greind ein og sér þá haldast mánaðarlegar greiðslur jafnar eftir að 

árlega greiðslan er greidd. Það skýrist af því að þegar greiðslubyrði af láninu lækkar þá 

eykst munurinn á greiðslubyrði verðtryggða og óverðtryggða lánsins sem veldur því að sú 

upphæð sem lántakandinn greiðir aukalega inn á lánið í hverjum mánuði hækkar. Það 

þýðir að lántakandinn tekur í rauninni á sig slakann sem myndast og heldur mánaðarlegu 

greiðslunni jafnri í staðinn fyrir að leyfa henni að lækka. 

VERÐTRYGGÐ LÁN
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Mynd 12 af höfuðstól lánsins sýnir styttinguna mjög vel og einnig sést á þróun 

höfuðstólsins hvernig árlegu innágreiðslurnar hafa ennþá áhrif á höfuðstólinn þrátt fyrir 

að ekki sjáist munur í afborgununum. Líkt og þegar skoðuð voru áhrif þess að greiða árlega 

inn á lánið án annarra innágreiðslna myndast brúnir í annars línulegri niðurgreiðslu 

höfuðstólsins. 

 

 

Mynd 11: Þróun greiðslubyrði láns 6 

Mynd 12: Þróun höfuðstóls láns 6 
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3.2.7 Hagstæðasti kosturinn þegar tekið er verðtryggt lán 

Miðað við þær upplýsingar sem komið hafa fram úr þeim greiningum sem hafa verið 

gerðar í kaflanum og sjá má á töflu 2 er hægt að álykta að lán 1 hafi hæstu heildargreiðslu 

og lán 6 hafi lægstu heildargreiðslu. Hins vegar eru meðalgreiðslur af láni 6 hærri heldur 

en af láni 1 og skýrist það á árlegu innágreiðslunum sem eru 250.000 krónur í hvert skipti. 

Þær hækka meðaltalið en þegar ekki þarf að greiða árlegu innágreiðsluna er 

greiðslubyrðin rétt rúmlega 142.000 krónur út lánstímann. Einnig er lánstími láns 6 mun 

styttri heldur en á láni 1 sem hjálpar til við að lækka heildargreiðslu af láni 6. Á mynd 13 

má sjá að frá áttunda ári byrjar greiðslubyrði af láni 1 að hækka umfram greiðslubyrði láns 

6 og hækkar greiðslubyrðin stöðugt frá þeim tímapunkti. Jafnframt má sjá á mynd 14 

hvernig höfuðstóll láns 6 lækkar stöðugt allan lánstímann en höfuðstóll láns 1 hækkar í 

byrjun og lækkar ekki umfram byrjunarpunkt fyrr en mörgum árum eftir að byrjað er að 

greiða lánið til baka. 

 

Mynd 13: Þróun á greiðslubyrði lána 1 og 6 
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Lán 1: Engar innágreiðslur.  

Lán 2: Áhrif á mánaðargreiðslur verðtryggðs láns þar sem mismunur á greiðslubyrði 

óverðtryggðs og verðtryggðs láns er greiddur inn á höfuðstól verðtryggða lánsins. 

Lán 3: Áhrif á mánaðargreiðslur verðtryggðs láns þar sem greitt er inn á höfuðstólinn með 

séreignarsparnaði. 

Lán 4: Áhrif þess að greiða uppsafnaðan sparnað inn á höfuðstól lánsins einu sinni á ári. 

Lán 5: Samanlögð áhrif þess að greiða mismun á greiðslubyrði óverðtryggðs og 

verðtryggðs láns inn á höfuðstól verðtryggða lánsins og að greiða séreignarsparnað inn á 

höfuðstólinn. 

Lán 6: Samanlögð áhrif þess að greiða mismun á greiðslubyrði óverðtryggðs og 

verðtryggðs láns inn á höfuðstól verðtryggða lánsins, að greiða séreignarsparnað inn á 

höfuðstólinn og að greiða uppsafnaðan árlegan sparnað inn á höfuðstólinn. 

  

Mynd 14: Þróun höfuðstóls lána 1 og 6 

Tafla 2: Samantekt á helstu tölum úr greiningu verðtryggðu lánanna 

Lánagerð Lægsta greiðsla Hæsta greiðsla Meðalgreiðsla Vaxtabyrði Verðbætur Heildargreiðsla Lánstími 

Lán 1 111.676 kr 260.059 kr 152.977 kr 15.616.238 kr 14.851.523 kr 52.669.378 kr 300 mán

Lán 2 142.651 kr 234.343 kr 150.833 kr 14.366.765 kr 10.864.570 kr 50.226.608 kr 300 mán

Lán 3 111.676 kr 222.455 kr 136.021 kr 13.940.660 kr 13.251.279 kr 49.393.556 kr 300 mán

Lán 4 111.676 kr 418.633 kr 156.894 kr 13.816.995 kr 13.133.174 kr 49.151.786 kr 300 mán

Lán 5 45.154 kr 142.651 kr 142.651 kr 10.932.524 kr 10.378.387 kr 43.512.626 kr 283 mán

Lán 6 45.529 kr 392.651 kr 162.148 kr 8.004.602 kr 7.582.103 kr 37.777.459 kr 213 mán
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3.3 Forsendur greiningar á óverðtryggðu láni 

Í þessari greiningu verður í öllum tilvikum notað lán að upp á 22,1 milljón króna til 25 ára 

líkt og kom fram í kafla 3.1. Það þýðir að hvert lán er 300 greiðslur. Í þessari greiningu þarf 

ekki að gera ráð fyrir verðbólgu í útreikningum þar sem lánið er óverðtryggt. Notast 

verður við 6% breytilega vexti Landsbankans þar sem þeir voru lægstir skv. 

lánasamanburði aurbjörg.is þann 20. mars 2019 (Samanburður húsnæðislána, e.d.). Líkt 

og í fyrri greiningu byggist greiningin á Excel skjali sem búið var til í samvinnu við 

leiðbeinanda höfundar til að geta séð áhrif nýtingar á séreignarsparnaði og innágreiðslum 

á greiðslubyrði sem væri ekki hægt að sjá með reiknivélum bankanna á netinu. Athygli er 

vakin á því að skv. 2. og 4. gr. laga nr. 111/2016 um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð er 

heimilt að greiða allt að 500 þúsund krónur árlega inn á íbúðarlán í tíu ár og gert er ráð 

fyrir þeim takmörkunum við útreikninga á áhrif þess að nýta séreignarsparnað við 

niðurgreiðslu lánsins. Gert verður ráð fyrir að lántakandi kaupi íbúðina einn og hafi 

450.000 krónur í mánaðarlaun sem tekið verður mið af til að reikna út upphæð sem 

rennur í séreignarsparnað til að greiða inn á lánið. Þegar áhrif innágreiðslna eru skoðuð 

verða einungis tekin fyrir áhrif þess að lántakandi greiðir árlega inn á lánið 250 þúsund 

krónur sem hann hefur safnað saman yfir árið.  

3.4 Óverðtryggt lán 

Hér verður gerð greining á verðtryggðum lánum miðað við þær forsendur sem gefnar voru 

upp í kaflanum hér á undan og verður miðað við óverðtryggt lán sem er greitt upp 

samkvæmt greiðsluáætlun án allra innágreiðslna. Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir þær 

sviðsmyndir sem teknar verða til greiningar í kafla 3.4 

 Tafla 3: Yfirlit sviðsmynda fyrir óverðtryggð lán 

ÓVERÐTRYGGÐ LÁN

Sviðsmynd Verðtryggt Óverðtryggt

Séreignar

sparnaður Innágreiðsla

Greitt í 

heildina Lánstími

Lán 1 X 42,66 millj. 300 mán

Lán 2 X X 40,33 millj. 300 mán

Lán 3 X X 40,05 millj. 300 mán

Lán 4 X X X 37,72 millj. 300 mán
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3.4.1 Lán 1 

Líkt og í greiningunni á verðtryggða 

láninu verður fyrst skoðað hefðbundið 

óverðtryggt jafngreiðslulán sem greitt er 

samkvæmt áætlun til að geta haft viðmið til samanburðar við áhrif þess að nýta 

séreignarsparnað og aðrar innágreiðslur á höfuðstól lánsins. 

Allar greiðslur lánsins frá byrjun til enda yrðu 142.198 krónur, heildarkostnaður 

lántakanda yrði 42,66 milljónir króna og vaxtabyrði yrði tæplega 20,57 milljónir króna. 

Á mynd 15 sést hvernig greiðslubyrðin helst alveg óbreytt frá byrjun lánstímans til enda 

hans. Þetta gerist vegna þess að það eru hvorki verðbætur sem tikka inn á höfuðstólinn 

eða innágreiðslur sem hafa áhrif á upphæð afborgananna.  

Á mynd 16 má sjá þróunina í greiðslu höfuðstólsins. Hún er alveg línuleg vegna þess að 

afborganirnar haldast alveg jafnar frá byrjun lánstímans til enda og engar utanaðkomandi 

greiðslur hafa áhrif á niðurgreiðslu höfuðstólsins. 

 

 

  

Mynd 15: Þróun á greiðslubyrði láns 1 

ÓVERÐTRYGGÐ LÁN

Sviðsmynd Verðtryggt Óverðtryggt

Séreignar

sparnaður Innágreiðsla

Greitt í 

heildina Lánstími

Lán 1 X 42,66 millj. 300 mán

Lán 2 X X 40,33 millj. 300 mán

Lán 3 X X 40,05 millj. 300 mán

Lán 4 X X X 37,72 millj. 300 mán
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Innágreiðslur munu því hafa áhrif á þróun höfuðstólsins og afborgana og verða næst 

skoðuð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á höfuðstól lánsins. 

3.4.2 Lán 2 

Hér verða reiknuð út áhrif greiðslu á 

séreignarsparnaði inn á höfuðstól láns 

skoðuð. Líkt og í fyrri greiningum þar 

sem áhrif séreignarsparnaðar voru skoðuð, þá hækka greiðslurnar úr lífeyrissjóðnum ekki 

mánaðarlega greiðslu lántakandans þar sem greiðslurnar koma ekki beint úr vasa hans, 

heldur úr lokuðum sjóði sem hann gæti annars ekki nálgast. Einnig má bæta við að, líkt og 

kom fram í kafla 3.3 um forsendur, þá er einungis hægt að nýta sér séreignarsparnað í tíu 

ár og sést munur á hraða uppgreiðslu höfuðstólsins fyrstu tíu árin miðað við restina af 

lánstímanum. 

Greiðslur úr vasa lántakanda byrja í 142.198 krónum á mánuði. Í þau tíu ár sem 

séreignarsparnaðurinn tikkar inn á lánið lækkar greiðslan um tvö til þrjúhundruð krónur í 

hverjum mánuði og eftir fyrstu tíu árin verður mánaðarlega greiðslan 118.538 krónur á 

mánuði út allan lánstímann. Heildargreiðslan fer úr 42,66 milljónum króna niður í 40,33 

milljónir króna. Vaxtabyrði á lánstímanum er 18,24 milljónir króna, sem er 2,3 milljónum 

króna lægri vaxtabyrði en á láni eitt. 

 Á mynd 17 er hægt að sjá hvernig greiðslubyrðin lækkar fyrstu 10 árin og helst svo jöfn 

eftir það út lánstímann. 

Mynd 16: Þróun höfuðstóls láns 1 

ÓVERÐTRYGGÐ LÁN

Sviðsmynd Verðtryggt Óverðtryggt

Séreignar

sparnaður Innágreiðsla

Greitt í 

heildina Lánstími

Lán 1 X 42,66 millj. 300 mán

Lán 2 X X 40,33 millj. 300 mán

Lán 3 X X 40,05 millj. 300 mán

Lán 4 X X X 37,72 millj. 300 mán
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Á mynd 18 má sjá hvernig niðurgreiðsla höfuðstólsins er hraðari fyrstu tíu árin miðað 

við restina af lántímanum þrátt fyrir að greiðslur lántakandans lækka örlítið með hverri 

greiðslu. Það er vegna þess að séreignarsparnaðurinn rúllar inn á höfuðstólinn og þá 

lækkar hann hraðar þrátt fyrir að greiðsla lántakandans lækki örlítið í hverjum mánuði. 

Næst verður gerð greining þar sem gert er ráð fyrir að lántakandi safni saman 

250.000 krónum á hverju ári og skoðað hvaða áhrif það hefur að leggja þá upphæð inn á 

lánið. Líkt og komið hefur fram munu innágreiðslur hafa áhrif á greiðslubyrði og 

heildarupphæð sem þarf að greiða til baka. Leitast er við að komast að því hvort að 

innágreiðslur sem eru í stærra lagi og einungis greiddar einu sinni á ári muni hafa svipuð 

áhrif og minni greiðslur sem eru greiddar oftar. 

Mynd 17: Þróun á greiðslubyrði láns 2 

Mynd 18: Þróun höfuðstóls láns 2 
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3.4.3 Lán 3 

Hér verða skoðuð áhrif 250.000 króna 

innágreiðslu á ári. Gengið er út frá því að 

innágreiðslan sé greidd einu sinni á ári 

frá byrjun lánstímans þangað til lánið er greitt upp. Í myndrænni framsetningu á 

greiðslubyrði lántakanda verður gert ráð fyrir því að árlega innágreiðslan komi úr vasa 

lántakanda, ólíkt því sem gert var í láni 2 þar sem séreignarsparnaður var dreginn af 

launum fyrir skatt. Mánaðarleg greiðslubyrði byrjar í 142.198 krónum sem er sama 

greiðslubyrði og í láni 1 og 2. Hæsta greiðsla af láninu yrði 392.198 krónur og 

meðalgreiðslubyrði yrði 133.514 krónur á mánuði. Eftir árlegu innágreiðsluna lækka hinar 

ellefu greiðslurnar og myndast stökk í greiðsluferlinum þegar lækkunin á sér stað og því 

lengra sem líður á lánstímann, því stærra verður stökkið líkt og sést á mynd 19. Það skýrist 

á því að eftir því sem líður á lánstímann verður innágreiðslan sífellt stærri hluti af 

eftirstöðvum höfuðstólsins, sem hefur þá áhrif á þá upphæð sem þarf að greiða til að ná 

að greiða upp lánið innan lánstímans. Heildargreiðslan yrði 40,05 milljónir króna. Það er 

nokkur lækkun miðað við lán 1 en rúmlega 270 þúsund krónum lægri heildargreiðsla en 

af láni 2. Vaxtabyrði yrði 17,96 milljónir króna sem er rúmlega 270 þúsund krónum lægra 

en í tilfelli láns 2 og útskýrir muninn á greiðslubyrðinni.  

 

 

Mynd 19: Þróun á greiðslubyrði láns 3 

ÓVERÐTRYGGÐ LÁN

Sviðsmynd Verðtryggt Óverðtryggt

Séreignar

sparnaður Innágreiðsla

Greitt í 

heildina Lánstími

Lán 1 X 42,66 millj. 300 mán

Lán 2 X X 40,33 millj. 300 mán

Lán 3 X X 40,05 millj. 300 mán

Lán 4 X X X 37,72 millj. 300 mán
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Mynd 20 sýnir þróun höfuðstóls láns 3 á lánstímanum. Líkt og kom fram í kaflanum um 

verðtryggð lán þá hefur árlega innágreiðslan þau áhrif að það myndast brúnir í annars 

línulegri niðurgreiðslu höfuðstólsins þegar árlega innágreiðslan kemur inn. 

Áhrifin af árlegu innágreiðslunni hafa því meiri áhrif á lækkun heildargreiðslu heldur 

en að greiða inn á lánið með séreignarsparnaði eins og í láni 2 en heildargreiðslan er örlítið 

hærri í því láni. Meðalgreiðslubyrði af láni 3 er hærri heldur en af láni 2 vegna þess að 

árlegu innágreiðslurnar upp á 250.000 krónur hækka meðaltalið. Næst verða skoðuð 

samanlögð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á lánið ásamt því að greiða 250.000 

krónur árlega inn á lánið. 

3.4.4 Lán 4 

Hér verður farið yfir þróun þess að 

greiða séreignarsparnað inn á lánið til 

viðbótar við áhrif þess að greiða 250.000 

króna sparnað árlega inn á lánið. Líkt og kom fram í kafla 3.4.2 og 3.4.3 þá verður 

séreignarsparnaðurinn greiddur inn á lánið fyrstu tíu ár lánstímans og ekki verður gert ráð 

fyrir að hann komi beint úr vasa lántakanda í myndrænni framsetningu á greiðslubyrði. 

Árlegi sparnaðurinn verður greiddur inn á lánið frá byrjun lánstíma til enda hans en gert 

verður ráð fyrir því að hann komi úr vasa lántakanda. Meðalgreiðslubyrði yrði rétt 

tæplega 115 þúsund krónur á mánuði. Það gefur því augaleið að ef lánstíminn er sá sami 

er heildargreiðslan lægri heldur en í fyrstu þremur lánunum. 

Mynd 20: Þróun höfuðstóls láns 3 

ÓVERÐTRYGGÐ LÁN

Sviðsmynd Verðtryggt Óverðtryggt

Séreignar

sparnaður Innágreiðsla

Greitt í 

heildina Lánstími

Lán 1 X 42,66 millj. 300 mán

Lán 2 X X 40,33 millj. 300 mán

Lán 3 X X 40,05 millj. 300 mán

Lán 4 X X X 37,72 millj. 300 mán
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Heildargreiðslan í láni 4 er 37,72 milljónir króna og af þeirri upphæð fara 15,63 milljónir 

króna í vaxtakostnað. Heildargreiðslan og vaxtakostnaður er því lægri heldur en í fyrstu 

þremur lánunum. Á mynd 21 er hægt að sjá myndræna framsetningu á greiðslubyrðinni 

en hún er frekar sambærileg við greiðslubyrði í láni 3, nema munurinn hér er að 

greiðslubyrðin lækkar meira yfir lánstímann. 

Þróun höfuðstólsins er á mynd 22. Þar sést aftur hvernig árlega innágreiðslan myndar 

brúnir í annars línulegri niðurgreiðslu höfuðstólsins. Líkt og á mynd 18 þá sést líka í þessu 

tilfelli hvernig höfuðstóllinn greiðist hraðar niður á fyrstu tíu árunum þegar 

séreignarsparnaðurinn rennur inn á höfuðstólinn. 

 

Mynd 22: Þróun höfuðstóls láns 4 

Mynd 21: Þróun á greiðslubyrði láns 4 
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Mynd 24: Þróun höfuðstóls lána 1 og 4 

3.4.5 Hagstæðasti kosturinn þegar tekið er óverðtryggt lán 

Út frá upplýsingum úr þeim greiningum sem hafa verið gerðar áður í ritgerðinni og sjá má 

á töflu 3 er hægt að álykta að lán 1 hafi hæstu heildargreiðslu og lán 4 hafi lægstu 

heildargreiðslu.  

Meðalgreiðslur af láni 4 eru lægri heldur en af láni 1 og skýrist það á því að 

heildargreiðslan er lægri á meðan lánstíminn er sá sami. Á mynd 23 sést hvernig 

greiðslubyrði er sú sama í upphafi en svo lækkar hún stöðugt með hverri greiðslu. Athygli 

er þó vakin á því að árlega innágreiðslan er ekki sýnd í upphæðinni sem borguð er til að 

sýna betur lækkunina sem verður á greiðslubyrði sem verður á lánstímanum.  

Jafnframt má sjá á mynd 24 hvernig höfuðstóll láns 4 lækkar hraðar fyrstu 10 árin og 

hvernig höfuðstóll láns 1 er hærri allan lánstímann sem hefur þau áhrif að heildargreiðsla 

af því láni er umtalsvert hærri heldur en af láni 4. 

Mynd 23: Þróun á greiðslubyrði láns 1 og 4 
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Eftir að hafa greint óverðtryggða lánamöguleika er hægt að álykta að lán 4 hafi lægstu 

heildargreiðslu og meðalgreiðslubyrði af þeim valmöguleikum sem voru skoðaðir. Lán 1 

er með hæstu heildargreiðsluna af öllum fjórum valkostum. Það skýrist á því að ekki var 

greitt neitt aukalega inn á lánið sem myndi lækka vaxtabyrði og þar með 

heildarendurgreiðslu. 

 

Lán 1: Engar innágreiðslur, lánið greitt samkvæmt áætlun. 

Lán 2: Séreignarsparnaður greiddur inn á óverðtryggt lán í 10 ár. 

Lán 3: 250.000 króna uppsafnaður sparnaður greiddur árlega inn á óverðtryggt lán frá 

byrjun lánstíma til enda hans. 

Lán 4: Samanlögð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á óverðtryggt lán í 10 ár og 

að greiða 250.000 króna uppsafnaðan sparnað árlega inn á lánið frá byrjun lánstíma til 

enda hans. 

3.5 Forsendur greiningar á blönduðu láni 

Í þessari greiningu verður, eins og áður, í öllum tilvikum notað lán að upp á 22,1 milljón 

króna til 25 ára en það þýðir að hvert lán er 300 greiðslur. Í þessari greiningu verður gert 

ráð fyrir 3,4% verðbólgu í útreikningum þar sem blönduð lán eru bæði óverðtryggð og 

verðtryggð. Í óverðtryggða hluta lánsins verður notast við 6% breytilega vexti 

Landsbankans og í verðtryggða hluta lánsins verður notast við 3,55% breytilega vexti 

Landsbankans þar sem þeir voru lægstir skv. lánasamanburði aurbjörg.is þann 20. mars 

2019 (Samanburður húsnæðislána, e.d.). Láninu verður skipt til helminga í óverðtryggt og 

verðtryggt lán.  

Líkt og í fyrri greiningum byggist greiningin á Excel skjali sem búið var til í samvinnu við 

leiðbeinanda höfundar til að geta séð áhrif nýtingar á séreignarsparnað og innágreiðslna 

á greiðslubyrði sem væri ekki hægt að sjá með reiknivélum bankanna á netinu. Athygli er 

vakin á því að skv. 2. og 4. gr. lögum nr. 111/2016 um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð er 

Tafla 4: Helstu tölur úr greiningu óverðtryggðu lánanna 

Lánagerð Lægsta greiðsla Hæsta greiðsla Meðalgreiðsla Vaxtabyrði Heildargreiðsla Lánstími 

Lán 1 142.198 kr 142.198 kr 142.198 kr 20.570.538 kr 42.659.538 kr 300 mán

Lán 2 118.668 kr 142.198 kr 123.624 kr 18.238.147 kr 40.327.147 kr 300 mán

Lán 3 43.530 kr 392.198 kr 133.514 kr 17.965.166 kr 40.054.166 kr 300 mán

Lán 4 20.000 kr 390.091 kr 114.939 kr 15.632.775 kr 37.721.775 kr 300 mán
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heimilt að greiða allt að 500 þúsund krónur árlega inn á íbúðarlán í tíu ár og gert er ráð 

fyrir þeim takmörkunum við útreikninga á áhrifum þess að nýta séreignarsparnað við 

niðurgreiðslu lánsins. Gert verður ráð fyrir að lántakandi verði einn og hafi 450.000 krónur 

í mánaðarlaun sem tekið verður mið af til að reikna út upphæð sem rennur í 

séreignarsparnað til að greiða inn á lánið. Þegar áhrif innágreiðslna eru skoðuð verða 

einungis tekin fyrir áhrif þess að lántakandi greiðir árlega inn á lánið 250 þúsund krónur 

sem hann hefur safnað saman yfir árið. 

3.6 Blönduð lán 

Hér verður gerð greining á blönduðum lánum miðað við þær forsendur sem gefnar voru 

upp í kaflanum hér að framanverðu og er í byrjun miðað við blandað lán sem er greitt upp 

samkvæmt greiðsluáætlun án allra innágreiðslna. Í töflu 5 má sjá yfirlit yfir þær 

sviðsmyndir sem teknar verða til greiningar í kafla 3.6 

 

3.6.1 Lán 1  

Hér verður greint hefðbundið blandað 

húsnæðislán án þess að gera ráð fyrir 

nýtingu séreignarsparnaðar eða 

nokkurra annarra greiðslna inn á það. 

Hér er því búið til viðmið til að nota þegar 

áhrif séreignarsparnaðar og annarra innágreiðslna við niðurgreiðslu lánsins verða greind 

seinna meir.  

Tafla 5: Yfirlit sviðsmynda fyrir blönduð lán 

BLÖNDUÐ LÁN

Sviðsmynd Verðtryggt Óverðtryggt

Séreignar-

sparnaður 

inn á 

verðtryggða 

hlutann

Innágreiðsla 

á 

verðtryggða 

hlutann

Séreignar-

sparnaður 

inn á 

óverðtryggða 

hlutann

Innágreiðsla 

á 

óverðtryggða 

hlutann

Greitt í 

heildina Lánstími

Lán 1 X X 47,75 millj. 300 mán

Lán 2 X X X 44,47 millj. 300 mán

Lán 3 X X X X 40,97 millj. 300 mán

Lán 4 X X X 45,42 millj. 300 mán

Lán 5 X X X X 42,90 millj. 300 mán

Lán 6 X X X X 41,88 millj. 300 mán

Lán 7 X X X X 41,90 millj. 300 mán

Lán 8 X X X X X X 41,89 millj. 300 mán

BLÖNDUÐ LÁN

Sviðsmynd Verðtryggt Óverðtryggt

Séreignar-

sparnaður 

inn á 

verðtryggða 

hlutann

Innágreiðsla 

á 

verðtryggða 

hlutann

Séreignar-

sparnaður 

inn á 

óverðtryggða 

hlutann

Innágreiðsla 

á 

óverðtryggða 

hlutann

Greitt í 

heildina Lánstími

Lán 1 X X 47,75 millj. 300 mán

Lán 2 X X X 44,47 millj. 300 mán

Lán 3 X X X X 40,97 millj. 300 mán

Lán 4 X X X 45,42 millj. 300 mán

Lán 5 X X X X 42,90 millj. 300 mán

Lán 6 X X X X 41,88 millj. 300 mán

Lán 7 X X X X 41,90 millj. 300 mán

Lán 8 X X X X X X 41,89 millj. 300 mán
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Fyrsta greiðsla lánsins yrði 127.229 krónur á mánuði, meðalgreiðsla yrði 159.173 

krónur á mánuði en hæsta og jafnframt síðasta greiðslan myndi hljóma upp á 204.420 

krónur. Heildarkostnaður fyrir lántakanda yrði 47,75 milljónir króna og þar af yrði 

vaxtakostnaður yfir lánstímann 18,12 milljónir. Líkt og sést á mynd 25 ber lánið einkenni 

verðtryggðs láns þar sem greiðslubyrði hækkar eftir því sem líður á lánstímann en 

greiðslurnar hækka ekki jafn mikið og þær myndu gera ef lánið væri eingöngu verðtryggt 

vegna þess að helmingur lánsins er óverðtryggður. Sá helmingur ber sömu greiðslubyrði 

allan lánstímann og heldur því aftur af hækkunum af völdum verðtryggða hlutans. 

Á mynd 26 má sjá þróunina á höfuðstól láns 1 yfir lánstímann. Sjá má að þróunin lítur 

út eins og á óverðtryggðu láni. Það er vegna þess að óverðtryggði hluti lánsins veldur því 

að frá fyrstu greiðslu er verið að greiða höfuðstólinn niður, þó það gerist að vísu hægar 

en í óverðtryggðu láni. Í verðtryggðu láni myndi höfuðstóllinn hækka fyrstu árin en það 

Mynd 26: Þróun höfuðstóls láns 1 

Mynd 25: Þróun á greiðslubyrði láns 1 
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gerist ekki í þessu tilviki vegna þess að óverðtryggði hluti lánsins heldur aftur af 

hækkunaráhrifum verðtryggða hlutans. 

Næst verða skoðuð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á verðtryggða hluta 

lánsins fyrstu tíu árin. 

3.6.2 Lán 2  

Hér verður tekið fyrir blandað 

húsnæðislán þar sem gert er ráð fyrir að 

séreignarsparnaður sé greiddur inn á 

höfuðstól verðtryggða hluta lánsins. Líkt 

og í fyrri greiningum þar sem áhrif séreignarsparnaðar voru skoðuð, þá hækka 

greiðslurnar úr lífeyrissjóðnum ekki mánaðarlega greiðslu lántakandans þar sem 

greiðslurnar koma ekki beint úr vasa hans, heldur úr lokuðum sjóði sem hann gæti annars 

ekki nálgast. Einnig má bæta við að, líkt og kom fram í kafla 3.3 um forsendur, þá er 

einungis hægt að nýta sér séreignarsparnað í tíu ár. Á mynd 27 sést að greiðslubyrði helst 

svo gott sem jöfn fyrstu tíu árin. Á myndinni sést örlítil hækkun innan fyrstu tíu áranna en 

sú hækkun er einungis rétt rúmlega þúsund krónur á hæsta punkti miðað við fyrstu 

greiðslu. Það sem er að gerast á þessu tímabili er séreignarsparnaðurinn sem heldur aftur 

af hækkunum af völdum verðbóta sem myndu annars leggjast á höfuðstól verðtryggða 

hluta lánsins. Eftir tíunda árið byrjar greiðslubyrðin að stíga upp á við vegna þess að 

verðbæturnar byrja þá að koma inn á höfuðstólinn. 

Mynd 27: Þróun á greiðslubyrði láns 2 
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Lán 4 X X X 45,42 millj. 300 mán

Lán 5 X X X X 42,90 millj. 300 mán

Lán 6 X X X X 41,88 millj. 300 mán

Lán 7 X X X X 41,90 millj. 300 mán

Lán 8 X X X X X X 41,89 millj. 300 mán
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Fyrsta greiðsla yrði 127.229 krónur og greiðslubyrðin helst nánast sú sama út fyrstu tíu 

árin. Eftir það tímabil byrjar greiðslubyrðin að stíga upp um tvö til þrjú hundruð krónur á 

mánuði þangað til lánstíminn klárast. Síðasta og jafnframt hæsta greiðslan yrði upp á 

163.815 krónur. Meðalgreiðsla á öllum lánstímanum yrði 137.453 krónur á mánuði. 

Heildargreiðsla af láninu yrði 44,47 milljónir króna og vaxtabyrði yrði 16,44 milljónir króna 

sem er tæplega 1,7 milljónum lægri vaxtabyrði miðað við lán 1. 

Á mynd 28 má sjá þróun höfuðstóls láns 2. Þróunin er alveg í samræmi við það sem 

komið hefur fram í fyrri lánagreiningum þar sem séreignarsparnaður hefur verið greiddur 

inn á höfuðstól lánsins. Niðurgreiðsla höfuðstólsins er hraðari fyrstu tíu árin en svo hægist 

á hraðanum þegar séreignarsparnaðurinn hættir að koma inn á höfuðstólinn. 

Næst verða skoðuð samanlögð áhrif þess að greiða séreignarsparnað og árlegar 

250.000 króna innágreiðslur á höfuðstól lánsins. 

3.6.3 Lán 3  

Hér verða skoðuð áhrif þess að greiða 

séreignarsparnað inn á höfuðstól 

blandaðs láns fyrstu tíu árin og 250.000 

króna innágreiðslu á höfuðstólinn einu 

sinni á ári. Hér yrði fyrsta greiðsla 

129.229 krónur líkt og í láni 1 og 2. Meðalgreiðsla yrði 125.892 krónur á mánuði og sú 

hæsta yrði 377.471 en vert er að taka fram að sú greiðsla inniheldur 250.000 króna auka 

Mynd 28: Þróun höfuðstóls láns 2 
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Lán 7 X X X X 41,90 millj. 300 mán

Lán 8 X X X X X X 41,89 millj. 300 mán
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innágreiðslu þannig að afborgunin af láninu sjálfu er 127.471. Því má segja að hæsta 

afborgun af láninu sjálfu sé fyrsta afborgunin. Þar sem séreignarsparnaðurinn og árlegu 

innágreiðslurnar greiða höfuðstól verðtryggða lánsins svo hratt niður klárast lánið eftir 

277 greiðslur og þær 23 greiðslur sem eftir eru samanstanda því einungis af afborgunum 

af óverðtryggða láninu sem eru 71.325 krónur á mánuði. Það sést á mynd 29 þegar línan 

verður alveg bein í lok greiðsluferilsins. Það er eðlilegt þar sem afborganirnar verða alveg 

jafnar. Jafnframt sjást á sömu mynd áhrif innágreiðslnanna, þar sem þær mynda stökk 

niður á við í upphæð greiðslnanna sem koma á eftir innágreiðslunni. Á fyrri hluta 

lánstímans eru stökkin mjög lítil en þegar líður á lánstímann stækka þau vegna þess að 

250.000 króna innágreiðslan verður sífellt stærri hluti af eftirstöðvum höfuðstólsins og 

hefur þar með aukin áhrif á þá upphæð sem þyrfti að greiða mánaðarlega til að greiða 

lánið upp á þeim lánstíma sem eftir er. 

Heildargreiðsla af láninu yrði 40,97 milljón krónur og af því yrði vaxtabyrðin 14,65 

milljónir sem er næstum fjórum milljónum lægra heldur en í láni 1. Á mynd 30 kemur fram 

að áhrif séreignarsparnaðarins sjást lítillega fyrstu tíu árin þar sem höfuðstóllinn lækkar 

örlítið hraðar þau ár en áhrif árlegu innágreiðslunnar eru mun meira áberandi. Hún 

myndar brúnir í annars línulegri niðurgreiðslu höfuðstólsins, rétt eins og í fyrri greiningum 

þar sem áhrif árlegrar innágreiðslu hafa verið skoðuð. 

Mynd 29: Þróun á greiðslubyrði láns 3 
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Næst verða skoðuð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á óverðtryggða hluta 

lánsins til að sjá hvort að það hafi meiri áhrif á lækkun heildarendurgreiðslu og vaxtabyrði 

heldur en að greiða séreignarsparnaðinn inn á verðtryggða hluta lánsins. 

3.6.4 Lán 4  

Hér verða skoðuð áhrif þess að greiða 

séreignarsparnað inn á óverðtryggða 

hluta lánsins í tíu ár, líkt og hefur verið 

gert í fyrri greiningum. Fyrsta greiðsla 

yrði eins og áður 127.229 krónur, 

meðalgreiðsla yrði 140.598 krónur á mánuði og hæsta greiðsla yrði 177.890 krónur. Á 

mynd 31 sést hvernig greiðslubyrðin helst jöfn fyrstu tíu árin. Það er vegna þess að 

séreignarsparnaðurinn núllar út hækkanir af völdum verðbóta verðtryggða hluta lánsins 

og þar með haldast afborganir jafnar líkt og um óverðtryggt lán væri að ræða. Ef miðað 

er við lán 2 þar sem séreignarsparnaður var greiddur inn á verðtryggða hluta lánsins má 

hins vegar sjá að þegar afborganir fara að hækka eftir tíunda árið, þá hækka þær meira í 

láni 4.  

Mynd 30: Þróun höfuðstóls láns 3 
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Heildargreiðsla af láninu yrði 45,42 milljónir króna og vaxtabyrði 15,78 milljónir. Það 

er um milljón krónum hærri heildargreiðsla heldur en í láni 2 en vaxtabyrðin er um 600 

þúsund krónum lægri í láni 4. Ástæðan fyrir því að heildargreiðslan er hærri er af völdum 

hærri verðbóta verðtryggða hlutans í láni 4. Áhrif séreignarsparnaðarins sjást á mynd 32. 

Líkt og áður þá er niðurgreiðsla höfuðstólsins hraðari fyrstu tíu árin og svo hægist á 

niðurgreiðslunni. Þróun höfuðstóla lána 2 og 4 eru afar líkir. Mesti munurinn liggur í að 

eftir tíunda árið þá hægist meira á niðurgreiðslu höfuðstólsins og leitar ferill hans meira 

út á við áður en hraði niðurgreiðslunnar eykst á ný á lokaárum lánstímans. 

Næst verður skoðað hvaða áhrif það hefur á lánið að greiða bæði séreignarsparnað og 

250.000 króna árlega innágreiðslu á óverðtryggða hluta lánsins. 

Mynd 31: Þróun á greiðslubyrði láns 4 

Mynd 32: Þróun höfuðstóls láns 4 
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3.6.5 Lán 5  

Hér verða skoðuð áhrif þess að greiða 

250.000 krónur árlega allan lánstímann 

ásamt því að greiða séreignarsparnað í 

tíu ár inn á óverðtryggða hluta lánsins. 

Þetta er sambærilegt við það sem 

skoðað var í láni 3 þegar sömu upphæðir voru greiddar inn á verðtryggða hluta lánsins. 

Fyrsta greiðsla yrði 127.229 krónur, líkt og í öllum öðrum tilvikum, meðalgreiðsla yrði 

135.591 krónur á mánuði og sú hæsta yrði 377.047 en vert er að taka fram að sú greiðsla 

inniheldur 250.000 króna árlega innágreiðslu þannig að afborgunin af láninu sjálfu er 

127.047 krónur í það skipti. Ef miðað er við lán 3 þá má sjá að þróun greiðslubyrði á mynd 

37 er allt öðruvísi í laginu. Í láni 3 unnu innágreiðslurnar gegn áhrifum verðbóta og 

greiðslubyrði lækkaði á lánstímanum en hér lækkar greiðslubyrðin einungis fyrstu tíu árin 

og eftir það hækkar greiðslubyrðin innan hvers árs þangað til árlega innágreiðslan lækkar 

greiðslubyrðina aftur niður. Frá 242. mánuði lánstímans er óverðtryggði hlutinn greiddur 

upp og sést á mynd 33 hvernig greiðslubyrðin fer að stíga upp óhindrað þangað til lánið 

er að fullu greitt. 

Heildargreiðsla af láninu yrði 42,90 milljónir króna og af þeirri upphæð yrði vaxtabyrðin 

13,27 milljónir króna. Á mynd 34 sjást áhrif séreignarsparnaðarins lítillega fyrstu tíu árin 

þar sem höfuðstóllinn lækkar örlítið hraðar þau ár en áhrif árlegu innágreiðslunnar eru 

Mynd 33: Þróun á greiðslubyrði láns 5 
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Lán 7 X X X X 41,90 millj. 300 mán

Lán 8 X X X X X X 41,89 millj. 300 mán
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mun meira áberandi. Hún myndar brúnir í annars línulegri niðurgreiðslu höfuðstólsins rétt 

eins og í fyrri greiningum þar sem áhrif árlegrar innágreiðslu hafa verið skoðuð. 

Næst verða skoðuð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á verðtryggða hluta 

lánsins og að greiða 250.000 króna innágreiðslu árlega inn á óverðtryggða hluta lánsins. 

Tilgangurinn er að reyna að halda aftur af verðbótum í verðtryggða hlutanum og minnka 

vaxtabyrði af óverðtryggða hlutanum. 

3.6.6 Lán 6  

Hér verður skoðað blandað lán þar sem 

séreignarsparnaður verður greiddur inn á 

verðtryggða hluta lánsins í tíu ár, líkt í 

fyrri greiningum. Einnig verður árleg 

250.000 króna innágreiðsla greidd inn á 

óverðtryggða hluta lánsins frá byrjun lánstímans til enda hans. Leitast er við að kanna 

hvort að þetta hafi meiri áhrif á lækkun verðbóta og vaxtabyrði heldur en að greiða 

einungis inn á annan hluta lánsins. 

Fyrsta greiðsla verður 127.229 krónur líkt og í öllum öðrum tilvikum með blönduð lán, 

meðalgreiðsla yrði 129.095 krónur á mánuði og sú hæsta yrði 377.471 krónur en líkt og í 

öðrum tilvikum með árlega innágreiðslu þá inniheldur hæsta greiðslan 250.000 króna 

aukagreiðslu og afborgunin af láninu sjálfu er því 127.471 krónur. Fyrstu tíu árin lækkar 

greiðslubyrðin stöðugt af völdum séreignarsparnaðar og allan lánstímann sjást stökk af 

völdum árlegu innágreiðslunnar sem stækka eftir því sem líður á lánstímann. Hins vegar 

Mynd 34: Þróun höfuðstóls láns 5 
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toga verðbætur greiðslubyrðina upp á milli þess sem árlegar greiðslur koma inn eftir að 

séreignarsparnaðurinn hættir að berast inn á höfuðstólinn. Frá 278. mánuði er 

óverðtryggði hluti lánsins greiddur upp að fullu og þá byrjar greiðslubyrði að stíga 

óhindrað upp á við þangað til lánstímanum lýkur. Þessi þróun sést á mynd 35. 

Heildargreiðslan af láninu yrði 41,88 milljón krónur og af þeirri upphæð yrði 

vaxtabyrðin 13,85 milljónir. Það er næstum einni milljón hærri heildargreiðsla en í láni 3 

en vaxtabyrðin er um 800 þúsund krónum lægri. Það þýðir að verðbæturnar eru mun 

hærri í láni 6 og endurspeglast það í þróun greiðslubyrði þar sem verðbætur toga 

greiðslubyrði upp á við eftir tíunda ár lánstímans líkt og komið hefur fram. Þróun 

höfuðstólsins er afar svipuð og í láni 3. Á mynd 36 sjást áhrif séreignarsparnaðarins 

lítillega fyrstu tíu árin þar sem höfuðstóllinn lækkar örlítið hraðar þau ár en áhrif árlegu 

innágreiðslunnar eru mun meira áberandi. Hún myndar brúnir í annars línulegri 

niðurgreiðslu höfuðstólsins frá byrjun til loka lánstímans rétt eins og í fyrri greiningum þar 

sem áhrif árlegrar innágreiðslu hafa verið skoðuð. 

Mynd 35: Þróun á greiðslubyrði láns 6 
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Næst verða skoðuð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á óverðtryggða hluta 

lánsins og að greiða árlegu innágreiðsluna á verðtryggða hluta lánsins. Það er akkúrat 

öfugt við það sem var gert í þessum kafla og tilgangurinn er að sjá hvort það hafi meiri 

áhrif að snúa dæminu við á þennan hátt. 

3.6.7 Lán 7  

Hér verður skoðað blandað lán þar sem 

séreignarsparnaður er greiddur inn á 

óverðtryggða hluta lánsins í tíu ár, líkt og 

í fyrri dæmum. Einnig verður árleg 

250.000 króna innágreiðsla greidd inn á 

verðtryggða hluta lánsins frá byrjun lánstímans til enda hans. Pælingin er að sjá hvort að 

þetta hafi meiri áhrif á lækkun verðbóta og vaxtabyrði heldur en að greiða einungis inn á 

annan hluta lánsins eða að greiða inn á lánið líkt og gert var í láni 6. 

Fyrsta greiðsla yrði 127.229 krónur líkt og áður, meðalgreiðsla yrði 128.873 krónur á 

mánuði og sú hæsta yrði 377.047 en líkt og í öðrum tilvikum þar sem um er að ræða árlega 

innágreiðslu þá inniheldur hæsta greiðslan 250.000 króna aukagreiðslu og afborgunin af 

láninu sjálfu er því 127.047 krónur. Þegar þróun greiðslubyrði er skoðuð sést að fyrstu tíu 

árin lækkar greiðslubyrðin stöðugt af völdum séreignarsparnaðar og allan lánstímann 

sjást stökk af völdum árlegu innágreiðslunnar sem stækka eftir því sem líður á lánstímann. 

Líkt og í láni 6 þá toga verðbætur greiðslubyrði örlítið upp á milli þess sem árlegu 

Mynd 36: Þróun höfuðstóls láns 6 
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Lán 2 X X X 44,47 millj. 300 mán

Lán 3 X X X X 40,97 millj. 300 mán

Lán 4 X X X 45,42 millj. 300 mán

Lán 5 X X X X 42,90 millj. 300 mán

Lán 6 X X X X 41,88 millj. 300 mán

Lán 7 X X X X 41,90 millj. 300 mán

Lán 8 X X X X X X 41,89 millj. 300 mán
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innágreiðslurnar koma inn eftir tíunda ár lánstímans en í heildina þá lækkar greiðslubyrði 

jafnt og þétt yfir lánstímann. Þessi þróun sést á mynd 37. 

Heildargreiðslan af láninu yrði 41,90 milljón krónur og af þeirri upphæð yrði 

vaxtabyrðin 13,98 milljónir. Það er rúmlega 900 þúsund krónum hærri heildargreiðsla 

miðað við lán 3 en vaxtabyrðin er tæplega 700 þúsund krónum lægri. Þetta eru um 100 

þúsund krónum lægri upphæðir í báðum tilvikum heldur en í láni 6. Verðbætur eru því 

aftur mun hærri í þessu láni heldur en í láni 3 og endurspeglast það aftur í þróun 

greiðslubyrði þar sem verðbætur toga greiðslubyrði upp á við eftir tíunda ár lánstímans 

líkt og komið hefur fram. Þróun höfuðstólsins er afar svipuð og í láni 3. Á mynd 38 sjást 

áhrif séreignarsparnaðarins lítillega fyrstu tíu árin, þar sem höfuðstóllinn lækkar örlítið 

hraðar þau ár en áhrif árlegu innágreiðslunnar eru mun meira áberandi. Hún myndar 

brúnir í annars línulegri niðurgreiðslu höfuðstólsins frá byrjun til loka lánstímans rétt eins 

og í fyrri greiningum þar sem áhrif árlegrar innágreiðslu hafa verið skoðuð. 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 37: Þróun á greiðslubyrði láns 7 
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Munurinn á lánum 6 og 7 virðist því ekki vera mikill, helsti munurinn er sá að í láni 6 

greiðist óverðtryggði hluti lánsins upp á undan þeim verðtryggða en í láni 7 þá greiðast 

báðir hlutar upp samtímis. Það gerir það að verkum að þrátt fyrir örlítið hærri 

meðalgreiðslu af láni 6 þá hefur stytting lánstímans þau áhrif að heildargreiðslan verður 

aðeins lægri. 

Næst verða skoðuð áhrif þess að greiða bæði séreignarsparnað og árlega innágreiðslu 

á óverðtryggða og verðtryggða hluta lánsins. Þá verður upphæðunum skipt í tvennt 

þannig að helmingur séreignarsparnaðarins og helmingur innágreiðslunnar fer inn á 

óverðtryggða lánshlutann og hinn helmingurinn af báðum greiðslum greiðist inn á 

verðtryggða lánshlutann. 

3.6.8 Lán 8  

Hér verður skoðað blandað lán þar sem 

bæði séreignarsparnaður og árleg 

innágreiðsla greiðast til helminga inn á 

óverðtryggða og verðtryggða hluta 

lánsins. Séreignarsparnaðinum og 

árlegu innágreiðslunni verður semsagt skipt í tvennt á milli lánshlutanna svo hægt verði 

að sjá hvort að þessi leið hafi betri áhrif á minnkun vaxtabyrði og verðbóta heldur en þær 

leiðir sem skoðaðar voru í lánum 6 og 7. 

Fyrsta greiðsla yrði 127.229 krónur líkt og áður, meðalgreiðsla yrði 128.821 króna á 

mánuði og hæsta greiðsla yrði 377.259 en líkt og í öðrum tilvikum með árlega innágreiðslu 

Mynd 38: Þróun höfuðstóls láns 7 
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Lán 5 X X X X 42,90 millj. 300 mán

Lán 6 X X X X 41,88 millj. 300 mán

Lán 7 X X X X 41,90 millj. 300 mán

Lán 8 X X X X X X 41,89 millj. 300 mán
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þá inniheldur hæsta greiðslan 250.000 króna aukagreiðslu og afborgunin af láninu sjálfu 

er því 127.259 krónur. Þegar þróun greiðslubyrði er skoðuð á mynd 39 sést að hún er mjög 

sambærileg við þá í láni 7. Fyrstu tíu árin lækkar greiðslubyrðin stöðugt af völdum 

séreignarsparnaðar og allan lánstímann sjást stökk af völdum árlegu innágreiðslunnar 

sem stækka eftir því sem líður á lánstímann. Líkt og í láni 6 þá toga verðbætur 

greiðslubyrði örlítið upp á milli þess sem árlegu innágreiðslurnar koma inn eftir tíunda ár 

lánstímans. Í heildina lækkar greiðslubyrði jafnt og þétt yfir lánstímann. 

Heildargreiðslan af láninu yrði 41,89 milljón krónur og af þeirri upphæð yrði 

vaxtabyrðin 13,91 milljónir. Það er um 20 þúsund krónum lægri heildargreiðsla heldur en 

af láni 6 og um 15 þúsund krónum lægri heldur en af láni 7. Verðbætur eru lægri og 

vaxtabyrði hærri heldur en af láni 6. Verðbætur eru hins vegar hærri og vaxtabyrði lægri 

heldur en af láni 7. Þannig að lán 8 lendir mitt á milli þessara tveggja fyrrnefndu líkt og 

búast mátti við þegar greiðslu séreignarsparnaðar og árlegu innágreiðslnanna er skipt á 

milli lánshlutanna eins og gert var. Á mynd 40 má sjá samskonar þróun líkt og í láni 6 og 

7. Áhrif séreignarsparnaðarins sjást lítillega fyrstu tíu árin þar sem höfuðstóllinn lækkar 

örlítið hraðar þau ár en áhrif árlegu innágreiðslunnar eru mun meira áberandi. Hún 

myndar brúnir í annars línulegri niðurgreiðslu höfuðstólsins frá byrjun til loka lánstímans 

rétt eins og í fyrri greiningum þar sem áhrif árlegrar innágreiðslu hafa verið skoðuð. 

 

 

 

Mynd 39: Þróun á greiðslubyrði láns 8 
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3.6.9 Hagstæðasti kosturinn þegar tekið er blandað lán 

Út frá upplýsingum úr þeim greiningum sem hafa verið gerðar hér að framanverðu og sjá 

má á töflu 5 er hægt að álykta að lán 1 hafi hæstu heildargreiðslu og lán 3 hafi lægstu 

heildargreiðslu.  

Meðalgreiðslur af láni 3 eru lægri heldur en af láni 1 og skýrist það á því að 

heildargreiðslan er lægri á meðan lánstíminn er sá sami. Á mynd 41 sést hvernig 

greiðslubyrði er sú sama í upphafi en svo lækkar hún stöðugt með hverri greiðslu og lögun 

greiðsluferlanna myndar kvísl. Athygli er þó vakin á því að árlega innágreiðslan er ekki 

sýnd í upphæðinni sem borguð er til að sýna betur lækkunina sem verður á greiðslubyrði 

sem verður á lánstímanum. Hafa verður því í huga að í hvert skipti sem greiðslubyrðin 

tekur stökk niður þá var síðasta greiðsla á undan með 250.000 króna aukagreiðslu ofan á 

afborgunina af láninu. 

Mynd 41: Þróun á greiðslubyrði lána 1 og 3 

Mynd 40: Þróun höfuðstóls láns 8 
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Á mynd 42 hvernig höfuðstóll láns 4 lækkar hraðar fyrstu 10 árin vegna þeirra áhrifa 

sem séreignarsparnaðurinn hefur fyrstu tíu árin. Einnig sjást áhrif árlegu innágreiðslunnar 

en hún myndar brúnir á greiðsluferlinum líkt og í öllum öðrum tilvikum þar sem árlegar 

greiðslur koma við sögu. Jafnframt sést hvernig höfuðstóll láns 1 er hærri allan lánstímann 

sem hefur þau áhrif að heildargreiðsla af því láni er næstum sjö milljónum króna hærri. 

Tafla 6: Helstu tölur úr greiningu blönduðu lánanna 

 

Lán 1: Engar innágreiðslur, lánið greitt samkvæmt áætlun. 

Lán 2: Séreignarsparnaður greiddur inn á verðtryggða hluta blandaða lánsins í tíu ár. 

Lán 3: Samanlögð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á verðtryggða hluta blandaða 

lánsins í 10 ár og að greiða 250.000 króna uppsafnaðan sparnað árlega inn á verðtryggða 

hluta lánsins frá byrjun lánstíma til enda hans. 

Lán 4: Séreignarsparnaður greiddur inn á óverðtryggða hluta blandaða lánsins í tíu ár. 

Lánagerð Lægsta greiðsla Hæsta greiðsla Meðalgreiðsla Vaxtabyrði Verðbætur Heildargreiðsla Lánstími 

Lán 1 127.229 kr 201.420 kr 159.173 kr 18.116.710 kr 7.425.762 kr 47.751.780 kr 300 mán

Lán 2 127.114 kr 163.815 kr 137.453 kr 16.441.133 kr 5.825.517 kr 44.475.958 kr 300 mán

Lán 3 71.325 kr 377.471 kr 125.892 kr 14.647.894 kr 4.112.787 kr 40.967.114 kr 300 mán

Lán 4 126.246 kr 177.890 kr 140.598 kr 15.784.319 kr 7.425.762 kr 45.419.389 kr 300 mán

Lán 5 108.034 kr 377.047 kr 132.591 kr 13.274.256 kr 7.425.762 kr 42.901.656 kr 300 mán

Lán 6 86.916 kr 377.471 kr 129.095 kr 13.848.698 kr 5.825.517 kr 41.880.533 kr 300 mán

Lán 7 59.389 kr 377.047 kr 128.873 kr 13.985.077 kr 5.707.412 kr 41.901.797 kr 300 mán

Lán 8 60.980 kr 377.259 kr 128.821 kr 13.910.419 kr 5.766.465 kr 41.886.192 kr 300 mán

Mynd 42: Þróun höfuðstóls lána 1 og 3 
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Lán 5: Samanlögð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á óverðtryggða hluta 

blandaða lánsins í 10 ár og að greiða 250.000 króna uppsafnaðan sparnað árlega inn á 

óverðtryggða hluta lánsins frá byrjun lánstíma til enda hans. 

Lán 6: Samanlögð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á verðtryggða hluta blandaða 

lánsins í tíu ár og að greiða 250.000 króna uppsafnaðan sparnað árlega inn á óverðtryggða 

hluta lánsins. 

Lán 7: Samanlögð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á óverðtryggða hluta 

blandaða lánsins í 10 ár og að greiða 250.000 króna uppsafnaðan sparnað árlega inn á 

verðtryggða hluta lánsins frá byrjun lánstíma til enda hans. 

Lán 8: Samanlögð áhrif þess að greiða séreignarsparnað inn á óverðtryggða og 

verðtryggða hluta blandaða lánsins og að greiða 125.000 króna uppsafnaðan sparnað 

árlega inn á bæði óverðtryggða og verðtryggða hluta lánsins. 
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4 Niðurstöður 

Við fyrstu sýn virðast verðtryggð lán vera álitlegasti kosturinn þegar verið er að skoða lán 

til íbúðakaupa. Vextir eru lágir og afborganir í fyrstu lægri heldur en af sambærilegu 

óverðtryggðu eða blönduðu láni. Hins vegar, þegar lánamöguleikar eru skoðaðir nánar, 

sést að verðtryggðu lánin eru ekki eins heillandi og þau virðast vera í byrjun. Hinir lágu 

vextir verðtryggðu lánanna hafa óskemmtilegan fylgifisk. Það eru verðbæturnar sem 

bætast við höfuðstólinn eftir hverja afborgun af láninu. Þær eru nógu háar í byrjun 

lánstíma til að hækka höfuðstól lánsins þrátt fyrir að lántakandinn borgi afborgun og 

vaxtagreiðslu af láninu.  

Á vefsíðu Landsbankans er einungis talað um að verðtryggð lán séu tengd verðbólgu 

sem hækkar höfuðstól lánsins í byrjun án þess að útskýra nánar hvað í því felst.  

Kostur verðtryggðra lána er sá að vextir eru almennt lágir og greiðslubyrði 

lægri. Verðtryggð lán eru tengd verðbólgu sem þýðir að höfuðstóll lánsins 

hækkar, sérstaklega í upphafi lánstímans. Það hefur í för með sér hægari 

eignamyndun. Þótt lánið hækki vegna verðbólgu þýðir það þó ekki endilega 

verri fjárhagsstöðu því til lengri tíma litið hækkar fasteignaverð yfirleitt í takt 

við verðbólgu (Verðtryggt lán, e.d.-d). 

Jafnframt er talað um að þó að lánið hækki vegna verðbólgu þýði það ekki endilega að 

lántakandi tapi á því þar sem fasteignaverð hækki yfirleitt í takt við verðbólgu. Það er 

einfaldlega ekki rétt að lántakandi tapi ekki á hækkun lánsins því ef lánið myndi ekki 

hækka og fasteignaverð myndi hækka, þá ætti lántakandinn stærri hlut í húsnæðinu sínu 

heldur en ef lánið hefði hækkað með verðbólgunni. 

Óverðtryggð lán taka verðbólguþáttinn út úr formúlunni en þau bera hins vegar mun 

hærri vexti heldur en verðtryggð lán. Þess vegna er greiðslubyrði af óverðtryggðum láni 

hærri en af sambærilegu verðtryggðu láni á fyrstu árum lánstímans. Á fyrstu árunum er 

höfuðstóllinn hár og þar af leiðandi eru vaxtagreiðslur það líka þar sem þær reiknast af 

eftirstandandi höfuðstól að hverju sinni. Vert er samt að taka fram að óverðtryggð lán eru 

ekki ónæm fyrir áhrifum verðbólgunnar. Þegar verðbólga hækkar, hækka lánveitendur 

vexti hjá sér til að gæta þess að þeir tapi ekki á láninu. Hjá Landsbankanum er hægt að 

festa vexti lána í 3-5 ár (Óverðtryggt lán, e.d.-b) og hinir bankarnir bjóða upp á sambærileg 

vaxtaúrræði. Að festa vexti getur verið tvíbent sverð í því ljósi að ef efnahagsástandið 
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batnar og almenn vaxtakjör batna getur lántakandi verið fastur með verri vexti heldur en 

ella. Sé horft á sögu vaxta á íslenskum lánum er hins vegar líklegra að vextir hækki frekar 

en lækki og með því að festa vexti á óverðtryggðu láni getur lántakandi tryggt sig fyrir 

breytingum á vaxtabyrði af völdum verðbólgu innan fastvaxtatímabilsins. 

Mikilvægt er samt að taka fram að ef lántakandi ræður við að greiða af óverðtryggðu 

láni getur hann greitt aukalega inn á sambærilegt verðtryggt lán til að gera mánaðarlegar 

greiðslur jafn háar og af óverðtryggða láninu. Heildargreiðslan af verðtryggða láninu yrði 

samt sem áður hærri en af því óverðtryggða en ef lántakandinn myndi lenda í tekjumissi 

eða öðrum erfiðleikum, gæti hann sleppt því að greiða aukalega af verðtryggða láninu til 

að lækka greiðslur í hverjum mánuði án þess að fara í greiðslufall. Þetta væri ekki 

mögulegt með óverðtryggt lán þannig að það væri meiri áhætta fyrir lántakanda að taka 

óverðtryggt lán ef hann hefur ekki svigrúm til að greiða af láninu þrátt fyrir tekjumissi. 

Annar ókostur við óverðtryggð lán með breytilega vexti er að lántakandi mun finna fyrr 

fyrir breytingum á greiðslubyrði ef verðbólga hækkar. Lánveitandi mun hækka vexti sem 

hækkar vaxtabyrði, sem hækkar greiðslubyrðina í heild sinni. Af sambærilegu verðtryggðu 

láni munu verðbætur hækka ef verðbólga hækkar. Verðbæturnar eru hins vegar ekki 

greiddar strax, heldur hækka þær höfuðstólinn fyrir næstu greiðslu.  

Hækkun á greiðslubyrði yrði því minni á verðtryggðu láni heldur en af sambærilegu 

óverðtryggðu láni sem gerir lántaka auðveldara fyrir að standa í skilum ef verðbólga 

hækkar. 

Blönduð lán eru þriðji valkosturinn sem stendur frammi fyrir lántakendum þegar þeir 

eru að meta og velja lán. Þar getur lántakandi valið að skipta láninu til helminga eða valið 

það hlutfall sem hann vill á milli verðtryggðs hluta og óverðtryggðs hluta. Í ritgerðinni var 

hlutfallið í blandaða láninu 50% verðtryggt á móti 50% óverðtryggðu láni. Ef miðað er við 

að lántakandi greiði samkvæmt greiðsluáætlun án auka innágreiðslna hækkar höfuðstóll 

lánsins ekki þrátt fyrir afborganir líkt og í alveg verðtryggðu láni en höfuðstóllinn lækkaði 

samt hægar heldur en í óverðtryggðu láni og heildargreiðslan endaði á því að vera mitt á 

milli óverðtryggðs og verðtryggðs láns. 

Varðandi auka innágreiðslur á lán, þá er höfundur á þeirri skoðun að það sé algjörlega 

galið að nýta ekki það úrræði að greiða séreignarsparnað inn á höfuðstól láns. Alveg sama 

hvort lántakandi velji sér óverðtryggt, verðtryggt eða blandað lán græðir hann ávallt á því 
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að greiða séreignarsparnað inn á höfuðstól lánsins í þau tíu ár sem má nýta úrræðið. Ef 

lántakandi kýs að nota séreignarsparnaðinn einungis sem viðbót við ellilífeyri þá þarf hann 

að greiða skatt af sparnaðinum þegar hann er tekinn út. Hins vegar er skattfrjálst að 

ráðstafa séreignarsparnaði inn á höfuðstól láns og færa má rök fyrir því að það sé betri 

nýting á sparnaðinum að nota hann í að stækka eignarhlut sinn í húsnæði þar sem þá nýtir 

lántakandi hverja krónu í sína þágu í staðinn fyrir að þurfa að greiða næstum 37% í skatt 

af hverri krónu ef séreignarsparnaðurinn er tekinn út við töku lífeyris (Staðgreiðsla, 2019).  

Jafnframt, ef lántakandi greiðir séreignarsparnað inn á lán þá hækkar það í rauninni 

ekki þá upphæð sem kemur úr hans eigin vasa þar sem séreignarsparnaður er dreginn af 

launum áður en lántakandi fær launin í hendurnar. Ef lántakandi greiðir árlegan sparnað 

eða greiðir aukalega inn á höfuðstól með öðrum hætti þarf hann að reiða þann pening 

fram úr eigin vasa. Það er áhættumeira fyrir lántakanda þar sem hann gæti lent í 

tekjumissi eða öðrum áföllum þar uppsafnaður sparnaður myndi reynast dýrmætur. 

4.1. Hagstæðasti kostur fyrir lántakanda 

Eftir að hafa skoðað allar þær sviðsmyndir sem voru teknar til greiningar í ritgerðinni 

ákvað höfundur eftir samtal við leiðbeinanda að búa til eina sviðsmynd í viðbót. Sú 

sviðsmynd endaði á því að vera sú hagstæðasta fyrir lántakanda.  

Hér eru forsendurnar þær að höfuðstóll lánsins er 22.100.000 krónur og lánið er 

óverðtryggt til 25 ára en um er að ræða jafngreiðslulán eins og áður. Ef ákveðið yrði að 

greiða það niður á 25 árum yrði mánaðarleg greiðsla 142.198 krónur. Séreignarsparnaður 

verður greiddur inn á lánið í tíu ár og einu sinni á ári verður greiddur árlegur sparnaður 

upp á 250.000 krónur inn á höfuðstól lánsins frá byrjun lánstíma til enda hans. Þessar 

innágreiðslur hafa þau áhrif að mánaðarleg greiðsla lækkar frá þeim 142.198 krónum sem 

voru reiknaðar út í upphafi. Það gerist vegna þess að höfuðstóllinn lækkar umfram það 

sem reiknað var í upphafi og því þarf lægri greiðslu á hverjum mánuði til að greiða upp 

lánið. Þessi lækkun verður hins vegar nýtt til þess að greiða aukalega inn á lánið og verður 

upphaflegu 142.198 króna greiðslubyrðinni haldið út lánstímann með þessum 

aukagreiðslum. 

Með þessari leið helst greiðslubyrðin alveg jöfn og mjög auðvelt verður fyrir 

lántakanda að plana útgjöld í kringum afborgun af láninu en lánstíminn mun styttast og 

heildargreiðsla lækka verulega, samanborið við að greiða lánið upp samkvæmt áætlun án 
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innágreiðslna, en vert er að minnast á að ef lánið yrði greitt upp samkvæmt áætlun myndi 

greiðslubyrði í hverjum mánuði vera nákvæmlega sú sama, að vísu fyrir utan þetta eina 

skipti á ári sem uppsafnaði sparnaðurinn yrði greiddur inn á höfuðstólinn. 

Ef árlega innágreiðslan er ekki talin með þá verður greiðslubyrðin 142.198 krónur á 

mánuði alveg frá fyrstu greiðslu til þeirrar næstsíðustu. Síðasta greiðslan yrði 130.753 

krónur og því yrði meðalgreiðsla af láninu á lánstíma 142.137 krónur á mánuði. Þróun 

greiðslubyrði má sjá á mynd 43 en þar má einnig sjá það sem skiptir mestu fyrir 

lántakanda. Það er veruleg stytting lánstímans, hann styttist úr 300 mánuðum niður í 188 

en það er stytting um næstum tíu ár sem hefur þau áhrif að heildargreiðsla lánsins lækkar 

verulega miðað upphaflegan lánstíma. Þessi lækkun heildargreiðslunnar er vegna þess að 

greiðslubyrðin er sú sama og á láni án innágreiðslna en einungis þarf að greiða af láninu í 

rúmlega 15 ár í staðinn fyrir 25 ár. Þar af leiðandi lækkar heildargreiðslan verulega. 

Heildargreiðslan yrði 33.838.029 krónur sem er lægsta heildargreiðsla af öllum þeim 

sviðsmyndum sem voru greindar fyrr í ritgerðinni. Sjá má á mynd 44 hvernig höfuðstóllinn 

greiðist niður með miklum hraða og einnig má sjá móta fyrir áhrifum árlegu 

innágreiðslunnar sem myndar brúnir í ferlinum líkt og í öllum öðrum tilvikum þar sem 

árleg innágreiðsla kemur við sögu. 

Mynd 43: Þróun á greiðslubyrði hagstæðasta kosts 
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Eitt mjög mikilvægt sem hafa þarf í huga er að ef lántakandi vill stytta lántíma líkt og 

gert er hér og í nokkrum öðrum sviðsmyndum þá þarf að hafa samband við lánveitanda 

og gera skilmálabreytingu á lánssamningnum sem gerður var í upphafi. Það kostar 

lántakanda aukalega og hafi hann t.d. tekið lán hjá Landsbankanum myndi það kosta 

10.000 krónur (Verðskrá, Landsbankinn, e.d.-c). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 44: Þróun höfuðstóls hagkvæmasta kosts 
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5 Umræða 

5.1 Annmarkar ritgerðarinnar 

Nokkrir annmarkar eru á þessari ritgerð. Við gerð líkansins sem notað var til greiningar á 

lánamöguleikum er ekki gert ráð fyrir að vextir eða verðbólga breytist á lánstímanum, rétt 

eins og lánareiknivélar á netinu virka. Efnahagsaðstæður geta breyst mikið og á stuttum 

tíma líkt og sagan hefur sýnt okkur í gegnum tíðina og það myndi hafa áhrif á vaxtakjör og 

verðbólgu. Þau áhrif myndu strax birtast í breytingu á greiðslubyrði lána með breytilega 

vexti, hvort sem þau eru óverðtryggð eða verðtryggð og á lánum með fasta vexti myndi 

breytt efnahagsástand strax hafa áhrif á verðtryggt lán í formi hærri eða lægri verðbóta 

en óverðtryggt fastvaxtalán myndi ekki taka breytingum þangað til fastvaxtatímabil 

kláraðist. 

Því yrði greiðslubyrði af óverðtryggðum lánum ekki eins jöfn og líkanið gefur til kynna 

ef mikið flökt væri á efnahagsástandinu í landinu. Að sama skapi gæti heildargreiðsla af 

verðtryggðum lánum hækkað til muna ef verðbólga og vextir myndu hækka mikið á 

lánstímanum. 

Því þarf að taka niðurstöðum þessarar greiningar með fyrirvara þar sem þær geta 

breyst verulega ef efnahagsástandið versnar eða batnar verulega, þó er ólíklegt að kjör 

batni mikið miðað við þau kjör sem miðað er við í ritgerðinni. Ljóst er samt sem áður að 

allar breytingar á efnahagsástandinu endurspeglast í breytingum á vaxtakjörum og 

verðbótum. 

5.2 Efni sem væri gott að kanna í framhaldi af þessari ritgerð 

Í framhaldi af þessari ritgerð væri áhugavert að kanna hvernig húsnæðislánaumhverfið á 

Norðurlöndunum virkar fyrir lántakendur í samanburði við það íslenska. Er auðveldara að 

kaupa sér húsnæði í löndunum í kringum okkur? Einnig væri áhugavert að sjá hvort það 

sé hagstæðara að kaupa eða leigja á Norðurlöndunum eða jafnvel athuga hvort að það sé 

auðveldara að kaupa sér húsnæði vestur um haf í Bandaríkjunum til að hafa sjónarhorn 

sem er ekki norrænt. 
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6 Lokaorð 

Eftir að hafa greint allar þrjár íbúðalánagerðir sem neytendum standa til boða og séð 

hvernig hver gerð hagar sér þegar greitt er samkvæmt greiðsluáætlun og hvaða áhrif hinar 

ýmsu innágreiðslur hafa, þá er samt ekki alveg borðleggjandi í hvaða átt er best fyrir 

lántakanda að snúa sér. Það liggur alveg fyrir að vilji lántakandi borga sem minnst til baka 

þá er óverðtryggt lán það sem á að velja en þá er hann berskjaldaður fyrir áhrifum 

efnahagsbreytinga sem koma strax fram í greiðslubyrði. Verðtryggð lán bjóða upp á lægri 

greiðslubyrði til að byrja með og hækkanir af völdum efnahagsáfalla eru lengur að koma 

fram. Hins vegar hækkar greiðslubyrði gífurlega þegar líður á lánstímann og ef lántakandi 

á erfitt með að greiða af láninu á fyrstu árum þess mun hann sennilegast fara í greiðslufall 

þegar líður á lánstímann. 

Blönduð lán bjóða upp á áhættudreifingu en í rauninni geta lántakendur tekið hluta 

lánsins með verðtryggingu sem býður upp á ákveðinn stuðpúða þegar efnahagsáföll dynja 

yfir á meðan hinn hluti lánsins býður upp á hraðari niðurgreiðslu og þar með 

eignarmyndun. 

Það er í rauninni ekki eitt rétt svar við þeirri spurningu hvers konar lánaform er best 

því það fer eftir áhættufælni og greiðslugetu lántakanda hverju sinni. Eitt er þó víst, 

verðtryggð lán eru versti kosturinn þegar allt er tekið saman, þar sem höfuðstóll hækkar 

á fyrstu árum lánstíma og greiðslubyrði verður oft á tíðum geigvænleg þegar líður á 

lánstímann sem eykur líkur á því að lántakandi geti ekki staðið í skilum. 

Að mati höfundar á ákveðin blekking sér stað varðandi verðtryggðu lánin. Á vef 

Landsbankans er t.d. sagt; „verðtrygging þýðir lægri greiðslubyrði“ (Verðtryggt lán, e.d.-

d). Það er einungis satt á fyrstu árum lánstímans en í heildina séð er umtalsvert hærri 

greiðslubyrði af verðtryggðum lánum vegna verðbótanna sem leggjast á höfuðstólinn. 

Þannig má segja að verðtrygging þýði hærri greiðslubyrði þegar horft er á heildarmyndina. 

Greiðslubyrði mun sennilegast alltaf þyngjast eftir því sem líður á lánstímann, sama 

hvaða lán er valið. Því er í rauninni skynsamlegast að lántakandi ákveði hversu mikla 

áhættu hann vilji taka og velji á milli blandaðs láns eða óverðtryggðs láns að mati 

höfundar. Lántakandi ætti síðan að gera ráð fyrir því að greiðslubyrði muni hækka eftir 

því sem á líður og reyna að plana útgjöld í kringum það til að koma í veg fyrir vandræði 

við að greiða af láninu. 
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Varðandi innágreiðslur á lán, þá er hreint út sagt galið að nýta sér ekki að greiða 

séreignarsparnað inn á höfuðstól á meðan það úrræði er ennþá í boði. Ef lántakandi 

ræður við að greiða aukalega inn á höfuðstólinn með uppsöfnuðum sparnaði þá getur 

hann aldrei tapað á því að greiða hann inn á lánið þar sem vextir af láninu eru hærri en 

það sem er í boði með því að geyma peninginn frekar inn á bankabók og því nýtist 

peningurinn betur í að lækka vaxtabyrði. Jafnframt er líka vert að minnast á að þar sem 

fasteignir hækka í verði með tímanum þá stækkar eignarhlutur lántakanda enn hraðar ef 

hann greiðir aukalega inn á lánið sem getur hjálpað gríðarlega mikið ef hann þarf að 

stækka við sig eða selja húsið af öðrum ástæðum. 

Hins vegar er ekki hægt að snúa á lánveitandann líkt og hægt var í gamla daga þegar 

verðbólgan át upp öll lán og menn gátu í rauninni fengið gefins pening ef þeir fjárfestu í 

steypu áður en verðbólgan át upp reiðuféð sem var fengið að láni. Í dag halda bankarnir 

og aðrir lánveitendur vel á spilunum og passa að þeir tapi ekki á útlánum, jafnvel þó 

lántakar reyni að lækka sína greiðslubyrði með þeim úrræðum sem voru skoðuð í þessari 

ritgerð. Þetta er því í rauninni eins og í spilavítunum, húsið vinnur alltaf. 
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