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Ágrip 

 

Markmið þessarar ritgerðar er að komast að því hver áhrif eiginfjárlána ríkisins yrðu á 

húsnæðismarkað á Íslandi og hvort það myndi bæta stöðu ungs fólks og tekjulágra. Einnig verður 

skoðað hvort eiginfjárlán gætu nýst þeim hópi sem þarfnast úrræðisins helst, ungu fólki og 

tekjulágum. Í ritgerðinni berum við saman Bretland og Ísland því bresk stjórnvöld settu í 

framkvæmd úrræðið ,,Help to Buy” árið 2013 sem tillaga starfshóps félags- og barnamálaráðherra 

um eiginfjárlán hér á landi er aðallega byggð á. Við greinum aðstæður á húsnæðismarkaði á 

Íslandi, á húsnæðismarkaði í Bretland og stöðu ungs fólks í báðum löndum.  

Við skoðuðum möguleg áhrif úrræðisins á húsnæðismarkað út frá nýklassísku líkani framboðs og 

eftirspurnar og berum þau saman við raunáhrif ,,Help to Buy” á breskan húsnæðismarkað. 

Niðurstaða höfunda er að með tilkomu eiginfjárlána frá ríkinu til einstaklinga myndi eftirspurn 

eftir húsnæði aukast og gera mörgum kleift að kaupa eigið húsnæði sem áður gátu það ekki. Einnig 

myndi hvati til þess að byggja aukast meðal byggingaverktaka. Óljóst er þó hvort verð á íslenskum 

húsnæðismarkaði myndi hækka en draga má mikinn lærdóm af viðbrögðum bresks 

húsnæðismarkaðar þar sem verðhækkanir var ekki hægt að rekja til aðgerðarinnar ,,Help to Buy”.  

Höfundar telja eiginfjárlán til einstaklinga frá ríkinu geta hjálpað við að leysa hin ýmsu vandamál 

sem ríkja á íslenskum húsnæðismarkaði og hvetja stjórnvöld til þess að beina sjónum sínum að 

tillögu starfshóps félags- og barnamálaráðherra um eiginfjárlán.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Formáli 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin 

er 12 ECTS einingar og var unnin á vorönn 2020. Markmið ritgerðarinnar var að kanna áhrif 

eiginfjárlána ríkis til einstaklinga á húsnæðismarkað í heild sinni og hvort það myndi í raun betra 

stöðu ungs fólks og tekjulágra. Verkefnið tekur ekki mið af áhrifum COVID-19. Höfundar 

ritgerðarinnar eru Ketill Sigurðarson og Ragnar Steinn Sveinsson. Leiðbeinandi verkefnisins var 

Dr. Katrín Ólafsdóttir og við þökkum henni fyrir góða leiðsögn við gerð verkefnisins. Þá viljum 

við þakka Agli Þór Jóhannssyni fyrir að veita okkur aðstöðu til skrifa. Einnig viljum við þakka 

séra Guðbjörgu Jóhannesdóttur og séra Sigríði Mundu Jónsdóttur fyrir hjálparhönd við vinnslu 

verkefnissins. 

 

 

 

 

 



  

Efnisyfirlit 

 

Yfirlýsing um heilindi í rannsóknarvinnu ....................................................................................... 1 

Ágrip ............................................................................................................................................... 3 

Formáli ............................................................................................................................................ 4 

Efnisyfirlit ....................................................................................................................................... 5 

Töfluskrá ......................................................................................................................................... 7 

Myndaskrá....................................................................................................................................... 8 

Inngangur ........................................................................................................................................ 1 

1. Tillaga að lækkun þröskulds ungs fólks og tekjulágra inn á húsnæðismarkað ........................... 3 

2. Íslenskur húsnæðismarkaður ....................................................................................................... 4 

2.1 Þróun íbúðaverðs ................................................................................................................... 5 

2.2 Leigumarkaður ...................................................................................................................... 6 

2.3 Lánamarkaður........................................................................................................................ 7 

2.4 Byggingamarkaður ................................................................................................................ 8 

3. Fræðileg umfjöllun um framboð og eftirspurn á húsnæðismarkaði............................................ 9 

3.1 Jafnvægi á húsnæðismarkaði ................................................................................................. 9 

2.2 Eftirspurn ............................................................................................................................. 11 

3.3 Framboð .............................................................................................................................. 13 

4. Fræðileg umfjöllun um fjármögnun .......................................................................................... 14 

4.1 Útborgun og greiðslumat ..................................................................................................... 14 

4.2 Fjármögnunarleiðir .............................................................................................................. 14 

5.  Staða ungs fólks og tekjulágra á húsnæðismarkaði ................................................................. 16 

5.1 Íbúðaverð hefur hækkað og ungt fólk er með hlutfallslega lægri tekjur en áður ................ 16 

5.2 Leigumarkaður og sparnaður .............................................................................................. 17 

5.3 Breyttar aðstæður ungs fólks ............................................................................................... 18 

6. Fjármögnun ............................................................................................................................... 19 



  

6.1 Útborgun.............................................................................................................................. 20 

6.2 Greiðslumat ......................................................................................................................... 21 

6.3 Lög um fasteignalán til neytenda ........................................................................................ 22 

7. Núverandi úrræði fyrir fyrstu kaupendur .................................................................................. 23 

7.1 Skattfrjáls ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán við fyrstu kaup ...................... 23 

7.2 Lækkun stimpilgjalds á kaupsamningi ................................................................................ 23 

7.3 Aukið veðhlutfall................................................................................................................. 24 

7.4 Vaxtabætur .......................................................................................................................... 24 

8. Húsnæðismarkaður í Bretlandi. ................................................................................................ 25 

8.1 Ungt fólk í Bretlandi ........................................................................................................... 26 

8.2 Ungt fólk á Íslandi og Bretlandi býr við mjög svipaðar aðstæður ...................................... 30 

9. ,,Help to Buy” ........................................................................................................................... 30 

9.1 Hvernig virkar úrræðið? ...................................................................................................... 31 

9.2 Áhrif ,,Help to Buy”: ........................................................................................................... 34 

10. Niðurstöður ............................................................................................................................. 37 

10.1 Raunlækkun þröskulda með eiginfjárlánum ..................................................................... 37 

10.2 Áætluð áhrif á íslenskan húsnæðismarkað ........................................................................ 39 

11. Lokaorð ................................................................................................................................... 42 

Heimildaskrá ................................................................................................................................. 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Töfluskrá 

Tafla 1 Lánveitingar (Heimild: Starfshópur skipaður af félags- og barnamálaráðherra, 2019) ... 19 

Tafla 2 Þrjú tekjulág heimili sem safna 4 m.kr. (Heimild: Starfshópur skipaður af félags- og 

barnamálaráðherra, 2019) ............................................................................................................. 20 

Tafla 3 Tekjur til þess að standast greiðslumat (Heimild: Starfshópur skipaður af félags- og 

barnamálaráðherra, 2019) ............................................................................................................. 21 

Tafla 4 Dæmi um Help to Buy úrræðið (Heimild: Homes England, 2018) .................................. 32 

Tafla 5 Þróun á 20% eiginfjárláni (Heimild: Homes England, 2018) .......................................... 32 

Tafla 6 Þróun á 20% eiginfjárláni, lækkun (Heimild: Homes England, 2018)............................. 33 

Tafla 7 Reiknuð vaxtagjöld (Heimild: Homes England, 2018) .................................................... 33 

Tafla 8 Þrjú tekjulág heimili sem safna 4 m.kr. með 25% eiginfjárlán sem valkost .................... 37 

Tafla 9 Lánveitingar með 25% eiginfjárlán sem valkost .............................................................. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Myndaskrá 

Mynd 1 Samanburður launavísitölu og markaðsverðs íbúðarhúsnæðis (Heimild: Hagstofa 

Íslands) ............................................................................................................................................ 5 

Mynd 2 Samanburður á þróun leiguverðs og launa (Heimild: Hagstofa Íslands & Þjóðskrá 

Íslands) ............................................................................................................................................ 6 

Mynd 3 Vísitala kaupmáttar (Heimild: Hagstofa Íslands) .............................................................. 6 

Mynd 4 Almennir vextir verðtryggðra lána  (Heimild: Seðlabanki Íslands) .................................. 7 

Mynd 5 Kranaskoðanir  (Heimild: Vinnumálastofnun) .................................................................. 8 

Mynd 6 Framboð og eftirspurn á húsnæðismarkaði (Heimild: Seðlabanki Íslands) .................... 10 

Mynd 7 Heildartekjur eftir aldri (Heimild: Hagstofa Íslands) ...................................................... 16 

Mynd 8 Hlutfall fólks á aldrinum 25-34 ára á almennum leigumarkaði (Heimild: Hagstofa 

Íslands) .......................................................................................................................................... 17 

Mynd 9 Hlutfall eigenda húsnæðis á aldrinum 25-34 ára (Heimild: Hagstofa Íslands) ............... 17 

Mynd 10 Hlutfall fólks á aldrinum 20-29 ára í foreldrahúsum (Heimild: Hagstofa Íslands) ....... 18 

Mynd 11 Miðgildi ráðstöfunartekna (Heimild: Hagstofa Íslands) ............................................... 22 

Mynd 12 Ráðstöfunartekjur fólks í Bretlandi eftir aldri (Heimild: Office for National Statistics, 

2018) ............................................................................................................................................. 26 

Mynd 13 Samanburður vísitölu ódýrra íbúða í Lonon og vísitölu tekna fólks á aldrinum 22-29 

ára (Heimild: Office for National Statistics, 2018 –a) .................................................................. 27 

Mynd 14 Samanburður verðvísitölu ódýrra íbúða í norð-austur Englandi og launavísitölu fólks á 

aldrinum 22-29 ára (Heimild: Office for National Statistics, 2018 –a) ........................................ 28 

Mynd 15 Meðalaldur fyrstu kaupenda í London og á Englandi (Heimild: Statista.com)............. 29 

Mynd 16 Framboð og eftirspurn á húsnæðismarkaði (Heimild: Seðlabanki Íslands) .................. 40 

file://///Users/sandrasmaradottir/Downloads/Eiginfjárlán27-maí.docx%23_Toc41603595
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Inngangur 

 

Húsnæði er einn af lykilþáttum í velferð einstaklinga og því eru húsnæðismál mikið í 

samfélagslegri umræðu. Umræðan snýst einkum um að ákveðnir samfélagshópar hafa orðið 

útundan í húsnæðismálum og að ekki séu næg úrræði fyrir þá hópa. Í velferðarsamfélagi er 

mikilvægt að opinber úrræði hjálpi þeim sem þurfa á því að halda.  
Ljóst er að tekjulágir og ungt fólk á erfitt með að eignast eigið húsnæði. Húsnæðisverð og leiguverð 

hefur farið hækkandi vegna mikils skorts á húsnæði á Íslandi þá helst á höfuðborgarsvæðinu.  

Hlutfall fólks á leigumarkaði hefur einnig hækkað þó langflestir vilja búa í eigin húsnæði. Þó að 

kaupmáttur hafi vaxið og raunvextir séu lágir í sögulegu samhengi þá er augljós þröskuldur fyrir 

unga fólkið og tekjulága að komast inn á húsnæðismarkaðinn.  

 

Í Bretlandi ríkja mjög svipaðar aðstæður og á íslenskum húsnæðismarkaði. Þar er alltof lítið byggt 

af íbúðum fyrir fólk sem þarf húsnæði. Eftirspurn er mikil og framboð lítið. Ástandið er einkum 

slæmt í höfuðborginni London. Sama á við um aðstæður ungs fólks og tekjulágra. Þröskuldurinn 

er gríðarlegur ef brjótast á inn á húsnæðismarkaðinn. 

Árið 2013 settu stjórnvöld af stað aðgerðir til þess að komast til móts við fólk sem á í erfiðleikum 

með að komast inn á húsnæðismarkaðinn og eignast íbúð. ,,Help to Buy” er úrræði þar sem ríkið 

veitir einstaklingum eiginfjárlán til kaupa á nýbyggðum fasteignum til eigin nota. Ríkið lánar allt 

að 20% af kaupvirði eignarinnar til 25 ára án afborgana. Þar sem íbúðarverð er mun hærra í London 

en á öðrum svæðum, þá lánar ríkið allt að 40% af kaupvirði eigna í höfuðborginni. Kaupandinn 

þarf að eiga 5% af kaupverðinu og afgangurinn er svo fjármagnaður með hefðbundnu 

húsnæðisláni. Eiginfjárlánið er vaxtalaust í fimm ár, eftir það þarf að greiða 1,75% vexti af láninu. 

(Homes England, 2018) 

 

Í apríl 2019 kom hér á landi fram skýrsla frá starfshópi sem skipaður var af félags- og 

barnamálaráðherra sem fjallaði um “lækkun þröskuldar ungs fólks og tekjulágra inn á 

húsnæðismarkað”. Í skýrslunni er farið yfir ástand húsnæðismarkaðarins út frá stöðu ungs fólks og 

tekjulágra. Þar komu fram 14 tillögur um hvernig mætti lækka þennan þröskuld. Við beinum okkar 

sjónum að tillögu 2 um eiginfjárlán sem er í takt við úrræði breskra stjónvalda ,,Help to Buy”. 



  2 
 

  

 

Markmið ritgerðarinnar er að komast að því hver áhrif eiginfjárlána ríkisins yrðu á 

húsnæðismarkað á Íslandi og hvort það myndi bæta stöðu ungs fólks og tekjulágra. Leitast verður 

við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum þar sem við gefum okkur að íslenska ríkisstjórnin 

fellst á að veita einstaklingum eiginfjárlán fyrir húsnæði:  

 

• Hver yrðu áhrifin á íslenskan húsnæðismarkað í heild? 

• Myndi úrræðið betra stöðu ungs fólks og tekjulágra? 

 

Til þess að svara þessum spurningum berum við saman Ísland og Bretland því bresk stjórnvöld 

settu í framkvæmd úrræðið ,,Help to Buy” árið 2013 sem tillaga starfshóps félags- og 

barnamálaráðherra hér á landi er aðallega byggð á. Við munum greina aðstæður á 

húsnæðismarkaði á Íslandi, á húsnæðismarkaði í Bretlandi og stöðu ungs fólks í báðum löndum. 

Við munum skoða möguleg áhrif á íslenskan húsnæðismarkað útfrá nýklassísku líkani framboðs 

og eftirspurnar og berum þau saman við raunáhrif Help to Buy á breskan húsnæðismarkað. 
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1. Tillaga að lækkun þröskulds ungs fólks og tekjulágra inn 

á húsnæðismarkað 

 

Tillaga um eiginfjárlán hljóðar svo: 

„Ríkið veiti eiginfjárlán sem geta numið 15-30% af kaupverði og eru án afborgana. 

Eiginfjárlán lækka bæði þröskuld útborgunar og greiðslugetu og gætu nýst t.d.þeim hópi 

sem ekki ræður við greiðslubyrði startlána. Eiginfjárlán verði afmörkuð við hagkvæmt 

húsnæði og hægt að nota þau til að skapa aukinn hvata til byggingar slíks húsnæðis. 

Höfuðstóll eiginfjárlána tekur breytingum með markaðsvirði íbúðarinnar. Lánið 

endurgreiðist við sölu íbúðar eða eftir 25 ár. Lántaki má greiða lánið upp fyrr á matsvirði 

eða í áföngum og hefur hvata til þess því eftir fimm ár reiknast hóflegir vextir á lánið.“  

(Starfshópur skipaður af félags- og barnamálaráðherra, 2019).  

 

Tillagan um eiginfjárlán er mynduð útfrá bresku hugmyndinni ,,Help to Buy”. Þar lánar ríkið 15-

30% af kaupverði eignarinnar án kvaða um afborgun og höfuðstóll lánsins er alltaf sama hlutfall 

af markaðsvirði húsnæðissins. Lánið er svo greitt með sölu íbúðarinnar eða eftir 25 ár. Það verður 

hvati fyrir lántaka til þess að greiða lánið upp fyrr, því aðeins fyrstu fimm árin eru vaxtalaus en 

eftir það, þarf að greiða vext sem eru þó lágir. Með þessu er hægt að lækka þennan þröskuld sem 

hefur myndast á síðustu árum. Þetta gerir fyrstu kaupendum auðveldara með að eiga fyrir útborgun 

og veitir þeim sterkari greiðslugetu.  

 

Eiginfjárlán yrðu samt að vera skilyrðum háð til þess að áhrifin verði jákvæð fyrir þá hópa sem 

þurfa á þessu að halda. Algeng skilyrði eru að bjóða aðeins fyrstu kaupendum upp á eiginfjárlán 

frá ríkinu, einnig að eignin sem lánið hvílir á sé undir ákveðnu verði og að beina úrræðinu með 

einhverjum hætti að ákveðnum hópi í samfélaginu. Með því að takmarka þetta við hópinn sem er 

í mestri þörf er dregið úr áhrifum á hækkandi íbúðarverði. Í Bretlandi eru eiginfjárlán aðeins í boði 

þegar nýbygging er keypt með það að markmiði að auka umsvif byggingarmarkaðs og auka þar 

með framboð á nýjum íbúðum til þess að minnka áhrif hækkandi íbúðarverðs. Á Íslandi þarf að 

taka afstöðu til þess að hvort eigi að binda þetta við nýjar íbúðir, notaðar eða báða flokka, með því 
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að taka mið af markaðnum hverju sinni og stýra þannig fjármagninu sem fer í eiginfjárlán 

(Starfshópur skipaður af félags- og barnamálaráðherra). 

2. Íslenskur húsnæðismarkaður 

Á Íslandi eru rúmlega 140.000 heimili og verðmæti húsnæðis hefur aukist mikið frá árinu 2008. 

Heildarverðmæti íbúðarhúsnæðis á Íslandi nemur um 6.200 milljörðum króna eða 17 milljónum 

króna á hvern íbúa. Húsnæðismarkaður á Íslandi ræðst af miklu leyti af fólksfjölgun og 

lýðfræðilegri þróun. Á síðustu árum hefur hagvöxtur aukist og kaupmáttur einnig. Eftirspurn eftir 

húsnæði hefur því aukist en framboð hefur ekki haldið í við eftirspurnina og því hefur verð hækkað 

mikið og náði hámarki á árinu 2019 (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun ,2020a). 

 

Helstu áhrifaþættir húsnæðisverðs á Íslandi eru kaupmáttur launa, vextir á íbúðalánum, aðgengi 

að fjármagni og framboð á húsnæði. Þegar verðið breytist hefur það áhrif á hagvöxt vegna 

auðsáhrifa. Auðsáhrif lýsa sér þannig að þegar fasteign einstaklings hækkar í verði þá telur hann 

sig ríkari og neytir eftir því. Þegar fasteignin lækkar í verði þá minnkar neyslan. Því eru áhrifin á 

hagvöxt að miklu leyti vegna þessara áhrifa því neysla einstaklinga breytist eftir verði á 

húsnæðismarkaði. 

 

Hlutdeild fyrstu kaupenda hefur farið hækkandi en sú hlutdeild er nokkuð tengd hagsveiflum. 

Meðalaldur fyrstu kaupenda hefur hækkað síðustu áratugi og er rúmlega 29,6 ár á 

höfuðborgarsvæðinu. Það að meðalaldur hefur farið hækkandi í langan tíma er góð vísbending um 

að erfiðara sé fyrir fyrstu kaupendur að eignast húsnæði (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun 

,2020a). 

 

Seljendur nýrra íbúða neyðast í auknum mæli til þess að gefa afslátt af ásettu verði sem gefur góða 

vísbendingu um að samkeppni milli seljenda nýrra íbúða hafi aukist og eftirspurn minnkað. 

Hlutfall nýrra íbúða sem eru seldar undir ásettu verði hefur rúmlega tvöfaldast á síðustu tveimur 

árum og verðálag nýrra íbúða því lækkað hratt miðað við eldri íbúðir. 

Framboð á nýjum og minni íbúðum hefur aukist og töluvert magn af þessari tegund íbúða eru í 

byggingu. Samkvæmt Samtökum Iðnaðarins munu 2.500-2.700 íbúðir verða byggðar á ári næstu 
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þrjú ár. Einnig hefur meðalsölutími á samskonar íbúðum verið að aukast svo það má túlka  sem 

framboð sé að ná að uppfylla eftirspurn á nýjum og minni íbúðum. Því má ætla að þegar allar 

þessar íbúðir eru tilbúnar gæti orðið offramboð á þessari tegund íbúða (Íbúðarlánasjóður, 2019). 

2.1 Þróun íbúðaverðs 

 

Myndin hér að neðan sýnir þróun launa og íbúðaverðs frá aldamótum. Frá hruni hafa laun og 

íbúðaverð hækkað nokkurn veginn í takt fram til ársins 2016. Eftir það tekur íbúðaverð að hækka 

töluvert umfram launaþróun. Umframhækkun íbúðaverðs miðað við laun frá 2016 til 2017 var um 

13%. Þetta sýnir að síðustu ár hefur íbúðaverð hækkað meira en laun sem þýðir að íbúðarkaup í 

dag eru hlufallslega dýrari en þau voru áður fyrr. Þó má sjá að hægst hefur á hækkun íbúðaverðs 

frá 2017. Sjaldgæfara er að fólk sem á eigið húsnæði sé í vanskilum með íbúðarlán en hlutfallið 

var 3,1% árið 2018 samanborið við 9,1% árið 2013 (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020a). 

Þetta gefur vísbendingu um að það sé orðið auðveldara að standa í skilum með greiðslur á 

íbúðarlánum en áður. Vandi húsnæðismarkaðarins liggur því ekki hjá þeim sem eiga nú þegar eigið 

húsnæði og standa í niðurgreiðslu á sínum húsnæðislánum. Vandinn virðist fremur liggja hjá þeim 

sem eru að reyna að komast inn á húsnæðismarkaðinn og kaupa fyrsta eigið húsnæði. 

 

 

Mynd 1 Samanburður launavísitölu og markaðsverðs íbúðarhúsnæðis (Heimild: Hagstofa Íslands) 
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2.2 Leigumarkaður 

 

Myndin að neðan sýnir þróun leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu og launa. Leiguverð virðist fylgja 

launum meira en íbúðaverð og þar eru minni sveiflur. Þó má sjá að leiguverð á 

höfuðborgarsvæðinu tók að hækka hlutfallslega meira en laun árið 2016 líkt og íbúðaverð. Frá  

2016 til 2019 hefur leiguverð hækkað 8,7% meira en laun (Hagstofa Íslands, 2020). Það þýðir að 

fólk á leigumarkaði þarf að eyða hærri hluta launa sinna í leigu en áður.  

 
Mynd 2 Samanburður á þróun leiguverðs og launa (Heimild: Hagstofa Íslands & Þjóðskrá Íslands) 

 

 

Húsnæðis- og mannvirkjastorfun (HMS) greindi frá því í mánaðarskýrslu sinni í janúar 2020 að 

leiguverð hafi frá árinu 2014 í nágrenni við höfuðborgarsvæðið hækkað um 25% umfram 

launavísitölu (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020a).  

 

Í ljós kemur að 19,6% heimila búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað árið 2018. Þegar 

húsnæðiskostnaður er íþyngjandi þá er hann yfir 40% af ráðstöfunartekjum. Ástandið hefur batnað 

síðan 2015 þegar hlutfallið var 26,4%. 

Það hefur einnig dregið úr því að 

leigjendur borgi ekki á réttum tíma en 

árið 2018 mældist hlutfallið 5.3% 

samanborið við 14% árið 2013 

(Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 

2020a). Þessar upplýsingar segja okkur 

að staða fólks á leigumarkaði er þó ekki 
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endilega að versna eins og myndin að ofan gæti gefið til kynna. Vert er að nefna að kaupmáttur 

launa hefur hækkað talsvert mikið á síðastliðnum árum. Frá árinu 2015 hefur kaupmáttur hækkað 

hratt þó hægst hafi á þeim vexti. Það gæti útskýrt afhverju fólk hefur meira laust fé á milli handanna 

en áður til þess að eiga fyrir leigunni og borga á réttum tíma.  

2.3 Lánamarkaður 

 

 
Mynd 4 Almennir vextir verðtryggðra lána  (Heimild: Seðlabanki Íslands) 

 

 

Vextir hafa lækkað töluvert frá ársbyrjun 2019 og eru nú í sögulegu lágmarki. Þetta þýðir að kjör 

fólks á íbúðalánum eru betri en þau hafa verið. Árið 2018 voru almennir vextir verðtryggra lána 

samkvæmt seðlabankanum 3,7% en í lok 2019 voru þeir komnir niður í 2,9%. (Seðlabanki Íslands, 

2020) Vextir íbúðalána hafa mikil áhrif á eftirspurn eftir húsnæði. Þegar lægri vextir eru í boði 

verður greiðslubyrði lána þar af leiðandi lægri og auðveldara er að standast greiðslur af lánunum. 

Ný íbúðalán heimilanna hafa aukist um 4,2% á fyrstu 11 mánuðum ársins 2019. Október 2019 var 

stærsti mánuður í hreinum nýjum íbúðalánum frá upphafi. Fyrstu 11 mánuði ársins 2019 voru 

óverðtryggð lán í meirihluta eða 118 milljarðar króna á móti 46 milljörðum króna í verðtryggðum 

lánum. Hlutfall óverðtryggðra lána í lok nóvember 2019 var um 27% og verðtryggð lán voru um 

73%. Árið 2017 var hlutfallið 17% á móti 83%. Því má segja að heimilinn kjósi oftar en ekki að 

fjármagna húsnæði sitt með verðtryggðum lánum frekar en óverðtryggðum, þó hlutfallið hafi verið 

að minnka og óverðtryggðum lánum að fjölga (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020a). 

Greiðslubyrði verðtryggðra lána er töluvert lægri en á óverðtryggðum lánum, allavega í fyrstu og 

er það helsa ástæða þess að fólk kýs frekar verðtryggð lán. Þó verðtryggð lán hafi lægri 
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greiðslubyrði þá er eignamyndun hægari og verðbætur leggjast við höfuðstól lánsins sem hækkar 

greiðslubyrðina með tímanum (Arion banki, e.d.). Þetta gerir það að verkum að heildargreiðsla 

verðtryggðra lána er töluvert hærri en af óverðtryggðum lánum sem gerir þau óhægstæðari fyrir 

vikið. Eiginfjárlán til húsnæðiskaupa gætu því gert fleirum kleift að eiga fyrir útborgun eða greiða 

út hærri útborgun af húsnæðisláni og þar með haft lægri greiðslubyrði. Það myndi gera fleirum 

kleift að taka óverðtryggð lán sem annars hefðu ekki geta staðist greiðslubyrði slíkra lána. 

2.4 Byggingamarkaður 

 

Nokkrar vísbendingar eru um minnkandi umsvif á byggingamarkaði. Innflutningstölur 

byggingahráefna fóru lækkandi á milli ára. Einnig hefur störfum í byggingariðnaði og 

mannvirkjagerð farið fækkandi á síðustu mánuðum eða frá því í apríl 2019. Kranaskoðanir 

vinnueftirlitsins eru góð vísbending um umsvif á byggingamarkaði. Frá árinu 2011 til 2018 

fjölgaði skoðunum krana stöðugt þar til ársins 2019 þegar þeim fækkaði um 26% (Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun, 2020a). 

 

 

Mynd 5 Kranaskoðanir  (Heimild: Vinnumálastofnun) 

 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) greindi frá því í mars 2020 að byggingum á fyrstu 

byggingarstigum hafi fækkað um 42% milli ára og ef ekki er brugðist fljótt við megi búast við 

verulegum skorti á íbúðarhúsnæði. HMS segir að til þess að uppfylla íbúðaþörf til lengri tíma þurfi 
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að byggja um 1.800 íbúðir árlega til ársins 2040. Verði samdráttur í byggingariðnaði eitthvað í 

líkingu við það sem hann var eftir bankahrunið 2008 er ólíklegt að þessu markmiði verði náð 

(Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2020b). Mikið hefur verið fjallað um erfiða stöðu ungs fólks 

og tekjulágra á húsnæðismarkaði og er hægt að rekja það að einhverju leyti til skorts á framboði. 

Eitt af markmiðum eiginfjárlánaúrræðisins er að gefa verktökum aukið sjálfstraust til þess að auka 

við byggingastarfsemi sína. Líklegt er að úrræðið gæti aukið eftirspurn og hjálpað mörgum að 

eignast íbúð. Þó er ekki augljóst hvort það gefi verktökum nægan hvata til þess að auka 

byggingarstarfsemi til að leysa framboðsvandann. 

3. Fræðileg umfjöllun um framboð og eftirspurn á 

húsnæðismarkaði 

3.1 Jafnvægi á húsnæðismarkaði 

 

Jafnvægi á húsnæðismarkaði myndast þar sem framboð er jafnt eftirspurn. Samspil framboðs og 

eftirspurnar ákvarðar verð og magn til skamms og lengri tíma. Til skamms tíma er framboð eftir 

húsnæði nánast fullkomnlega óteygið vegna þess hve langan tíma það tekur að byggja nýtt húsnæði 

og vegna annara hindrana eins og að fá byggingarleyfi o.fl. Þ.e.a.s að magn húsnæðis er fast til 

skamms tíma og þar af leiðandi er skammtíma framboðsfallið, Ssr lóðrétt. Húsnæðisverð til lengri 

tíma ákvarðast hins vegar af byggingarkostnaði, C. Þar af leiðandi er langtíma framboðsfallið 

nánast fullkomlega teygið, þ.e. framboðsfallið er lárétt. Þetta þýðir að eftirspurn ákvarðar 

húsnæðisverð til skamms tíma en magn húsnæðis til lengri tíma.  
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Mynd 6 Framboð og eftirspurn á húsnæðismarkaði (Heimild: Seðlabanki Íslands) 

 

Þar sem eftirspurnarhliðin býr við háan leitar- og viðskiptakostnað og framboðshliðin stendur 

frammi fyrir löngum töfum í aukningu framboðs þá má búast við því að það geti tekið mjög langan 

tíma að komast í langtíma jafnvægi og að húsnæðisverð geti vikið frá byggingarkostaði yfir 

langvarandi tímabil. Á myndinni fyrir ofan má sjá að þegar eftirpurn eykst þá fer verð yfir 

byggingarkostað, úr punkti A í punkt C. Þá myndast hvati fyrir verktaka til að byggja fleiri íbúðir 

og auka framboð. Hægt og rólega mun aukið framboð ýta verðinu aftur að langtímajafnvægi, C, 

og magn er þá H’ (Elíasson & Pétursson, 2006). 

 

Húsnæði er flókin vara og því þarf að einfalda margar forsendur til þess að skoða markaðinn á 

einfaldan hátt út frá framboði og eftirspurn. Húsnæði er ekki einsleit vara, þ.e. það getur verið 

mjög mismunandi út frá stærð, stað, tegund og svo mætti lengi telja. Það getur því verið erfitt að 

áætla eftirspurn eftir húsnæði því allt húsnæði er ekki eins og því getur eftirspurnin verið bundin 

við ákveðna staðsetningu eða tegund af húsnæði. 

 

Varanleiki húsnæðis er einnig eitthvað sem þarf að hafa í huga. Húsnæði getur enst í mjög langan 

tíma og er þannig ólíkt hefðbundnum vörum sem fólk neytir. Þó húsnæði eldist heldur það samt 

áfram að sinna þeirri þjónsutu sem það á að uppfylla. Ef eftirspurn minnkar þá minnkar ekki magn 

framboðs, allavega ekki til skamms tíma vegna þess að húsin munu enn standa.  
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Óhreyfanleiki húsnæðis skiptir líka máli þegar rætt er um húsnæðismarkað. Það er ekki hægt að 

færa fasteignir og því mun ytra umhverfi þeirra hafa mikil áhrif á verð. 

 

Þessir eiginleikar húsnæðis benda til þess að innan húsnæðismarkaðarins séu margir undirmarkaðir 

sem skipta sér eftir stærð, stað, gæðum og fleira. Þessir þættir, ásamt fleirum, gera hið nýklassíska 

módel framboðs og eftirspurnar langt frá því að vera fullkomið þegar kemur að húsnæðismarkaði. 

Einfalda þarf margar breytur og gefa sér forsendur sem einfaldlega standast ekki í raunheiminum 

(Alhashimi & Dwyer, 2004). Þess vegna ber að hafa varan á þegar húsnæðismarkaðurinn er 

skoðaður út frá nýklassíska líkaninu og taka því ekki sem algildum sannleik. Þó getur verið 

gagnlegt að styðjast við það til þess að meta hin ýmsu mögulegu áhrif á húsnæðismarkaðinum. 

2.2 Eftirspurn 

 

Eftirspurn eftir húsnæði ræðst af fjölda þátta eins og t.d. húsnæðisverði. Eins og við má búast þá 

er andhverft samband milli húsnæðisverðs og eftirspurnar eftir húsnæði sem rekja má til auðs- og 

víxláhrifa. Þegar verð hækkar, lækkar kaupmáttur launa og þar með lækkar eftirspurn. Einnig 

þegar verð hækkar munu aðrir valkostir eins og að leigja verða eftirsóttari. Þetta verður til þess að 

það verða fleiri á leigumarkaði og eftirspurn eftir húsnæði minnkar. Það er vert að taka fram að 

fasteignir eru einnig keyptar sem fjárfestingar og gæti verðhækkun því leitt til aukningar í 

eftirspurn ef að spákaupmenn koma inn á markaðinn sem vonast til að græða á enn frekari 

verðhækkunum í framtíðinni. Verðbreytingar leiða til hreyfinga meðfram eftirspurnarferlinum en 

breytingar sem ekki tengjast verði eru einnig mjög mikilvægar því þær valda því að 

eftirspurnarferillinn hliðrast og nýtt jafnvægi myndast. 

 

Fólksfjöldi hefur áhrif á heildareftirspurn eftir húsnæði. Breytingar á fólksfjölda, t.d. vegna 

innflytjenda eða breytinga á fæðingar- og dánartíðni munu hliðra eftirspurnarferlinum. Hækkandi 

meðalaldur eykur einnig eftirspurn eftir húsnæði. 

 

Auknar tekjur einstaklinga leiða oft til mikillar aukningar í eftirspurn eftir húsnæði. Þegar tekjur 

aukast vill fólk komast af leigumarkaði og kaupa eigið húsnæði eða kaupa sér stærri eign. Sumir 

https://www.zotero.org/google-docs/?eXj1Ko
https://www.zotero.org/google-docs/?eXj1Ko
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kaupa sér annað húsnæði til að nota sem sumarhús eða til þess að leigja út. Svo þegar tekjur aukast 

mun eftirspurnarferillinn hliðrast til hægri. 

 

Traust neytenda gagnvart hagkerfinu og húsnæðismarkaðnum getur haft mikil áhrif á eftirspurn 

eftir húsnæði. Eins og áður kom fram, ef fólk býst við að fasteignaverð hækki mun eftirspurn 

aukast þegar fólk leitast eftir því að kaupa fasteign í von um að hagnast. Í góðæri eykst eftirspurn 

eftir fasteignum hraðar en kaupmáttur og það sýnir hversu mikil áhrif traust neytenda getur haft. 

 

Félagsleg þróun og lífstílsbreytingar fólks geta haft áhrif á eftirspurn. T.d. giftir fólk sig seinna 

á lífsleiðinni en það gerði áður og þar af leiðandi hefur myndast meiri eftirspurn eftir minni íbúðum 

fyrir einstaklinga. 

 

Vextir hafa mikil áhrif á eftirspurn. Þegar vextir lækka verður ódýrara að eiga húsnæði þar sem 

vaxtagreiðslur eru lægri og eftirspurnarferillinn hliðrast þá til hægri. Ef vextir hækka hefur það 

öfug áhrif, vaxtagreiðslur verða hærri og eftirspurnarferill hliðrast þá til vinstri.  

 

Aðgangur að fjármagni er mikilvægur þáttur í eftirspurn á húsnæðismarkaði. Þegar bankar og 

lífeyrissjóðir eru viljugri til þess að lána fólki fyrir húsnæðiskaupum og það er auðveldara fyrir 

fólk að fá lán verður það til þess að fleiri geta keypt eigið húsnæði og eftirspurnarferillinn hliðrast 

til hægri.  

 

Þegar kostnaður við að leigja eykst þá vex eftirspurn eftir húsnæði þar sem það verður ódýrara 

að kaupa eigið húsnæði samanborið við það að leigja. Þegar leiguverð hækkar vill fólk að koma 

sér út af leigumarkaðnum en það getur verið flókið þar sem hærra leiguverð þýðir að fólk á erfiðara 

með safna fyrir útborgun til þess að kaupa eigið húsnæði. (Krylovskiy, e.d.) 
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3.3 Framboð 

 

Framboð á húsnæði ræðst að hluta til af verði. Það er jákvætt samband milli verðs og framboðs á 

húsnæðismarkaði líkt og öðrum mörkuðum. Hækkandi verð er hvati fyrir verktaka til að byggja 

fleiri hús sem og fyrir núverendi eigendur fasteigna til að selja. Framboð á húsnæðismarkaði er 

nánast fullkomlega óteygið til skamms tíma vegna tímans sem það tekur að byggja ný heimili auk 

þess hve erfitt það getur verið að fá byggingarleyfi og þess háttar. Framboð á húsnæðismarkaði er 

því sagt vera fast til skamms tíma. Til langs tíma er það hins vegar breytilegt. Breytingar á 

fasteignaverði munu leiða til hreyfinga meðfram framboðsferlinum. Aðrir þættir leiða til þess að 

ferillinn hliðrast.  

 

Framboð á framleiðsluþáttum, eins og framboð á vinnuafli, byggingaefni eða byggjanlegu landi, 

getur verið af skornum skammti til skamms tíma sem leiðir af sér minna framboð á húsnæði og 

framboðsferillinn hliðrast til vinstri.  

 

Byggingarkostnaður hefur mikil áhrif á framboð. Ef kostnaður á hráefni og/eða vinnuafli hækkar 

verður byggingarkostnaður meiri og þar með lækkar framboð. 

 

Löggjöf getur haft áhrif á framboð húsnæðis á marga vegu. Strangar reglur gilda oft um t.d. 

byggingarleyfi. Ströng löggjöf fælir oft verktaka frá því að byggja ný hús sem minnkar framboð. 

Hins vegar þegar slakað er á löggjöf myndast hvati fyrir verktaka til að byggja meira og framboð 

eykst. 

 

Ný tækni sem t.d. styttir byggingartímann eða minnkar kostnað hefur áhrif á framboð húsnæðis. 

Ný tækni getur einnig aukið teygni framboðs þar sem það verður auðveldara og ódýrara að 

bregðast fljótt við breyttum aðstæðum á markaðnum. (Krylovskiy, e.d.) 
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4. Fræðileg umfjöllun um fjármögnun 

 

Fjármögnun er einn af lykilþáttum þegar fólk ætlar að kaupa eigið húsnæði. Að kaupa eigið 

húsnæði er oftast stærsta fjárfesting ævinnar og fólki því gríðarlega mikilvæg. Kaup á fasteign 

hefur mikil áhrif á líf fólks. Ekki aðeins staðsetning heldur einnig framtíðar eignamyndun og 

hversu mikið fólk hefur á milli handanna í daglegu lífi. Því er mikilvægt að skilja að fjármögnun 

hefur mikil áhrif á þá ákvörðun hvort eigi að kaupa sér heimili.  

4.1 Útborgun og greiðslumat 

 

Þeir sem ætla sér að kaupa íbúð þurfa að safna fyrir útborgun og verða að geta sýnt fram á skilvirkar 

greiðslur af húsnæðisláni. 

 

Útborgunin er stór áhrifaþáttur því þetta er upphæðin sem þarf að leggja út til þess að fá lán. 

Upphæð útborgunar fer eftir upphæð láns. Oft er miðað við að minnsta kosti 15% af kaupvirði 

eignarinnar en í tilfelli fyrstu kaupenda má útborgun vera 10% af kaupvirði eignarinnar 

(Landsbankinn, e.d.). 

Þegar lántaki gerir skuldbindingu um útborgun má líta á það sem lægri áhættu fyrir lánsveitendann. 

Því ber hærri útborgun lægri lánskostnað vegna minni áhættu. 

 

Greiðslumat er framkvæmt af lánveitendum þar sem þeir kynna sér fjárhag viðkomandi 

umsækjenda um húsnæðislán. Með greiðslumati áætla lánveitendur greiðslugetu umsækjenda. 

Niðurstaða úr greiðslumati segir til hversu miklu fjármagni lánveitandi er tilbúinn að lána lántaka 

fyrir húsnæði. 

4.2 Fjármögnunarleiðir 

 

Það eru ýmsar leiðir í fjármögnun á húsnæði. Þegar fólk velur hvaða fjármögnunarleið eigi að fara 

þarf að hafa í huga hversu mikið það hefur tök á að greiða mánaðarlega, á hversu löngum tíma það 

ætli sér að greiða upp lánið, hversu hraða eignamyndun það vilji og hvort velja eigi óverðtryggt 

eða verðtryggt lán. 
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Á íslenskum lánamarkaði eru í boði óverðtryggð lán  með föstum eða breytilegum vöxtum og 

verðtryggð lán með föstum eða breytilegum vöxtum. Einnig er hægt að taka blandað lán þar sem 

hluti er verðtryggður og hluti óverðtryggður. Lánin eru annaðhvort með jöfnum greiðslum eða 

jöfnum afborgunum. 

 

Verðtryggð lán bera lægri greiðslubyrði til þess að byrja með og eru með hægari eignarmyndun. 

Verðbætur vegna verðbólgu leggjast á höfuðstólinn og dreifast yfir lánstímann. Því breytist 

verðtryggt lán þegar verðlag á Íslandi breytist. Í fyrstu er greiðslubyrði verðtryggðra lána lægri en 

með tíma leggjast verðbætur ofan á höfuðstólinn og hækka greiðslubyrðina. Verðtryggð lán geta 

verið með breytilegum vöxtum, föstum vöxtum í fimm ár eða föstum vöxtum út lánstímann. 

Breytilegir vextir breytast eftir efnahagsástandi og vaxtastigi á Íslandi. Fastir vextir breytast ekki 

og því getur verið kostur eða galli að hafa fasta vexti. Þegar vaxtastig hækkar í landinu er það 

kostur en þegar vaxtastig lækkar þá gæti lántaki setið uppi með hærri vexti (Sjöfn Þórðardóttir, 

2019). 

 

Óverðtryggð lán henta þeim sem vilja hraðari eignarmyndun og vilja forðast verðbætur sem 

hlaðast upp á höfuðstól lánsins. Óverðtryggt lán breytist ekki ef verðbólga hækkar. Óverðtryggð 

lán geta verið með breytilegum vöxtum, föstum vöxtum í þrjú ár eða föstum vöxtum í fimm ár 

(Sjöfn Þórðardóttir, 2019). 

 

Lengd láns 

Tíminn sem það tekur að borga upp lánið hefur einnig mikil áhrif. Þegar tekið er lán eru alltaf 

greiddir vextir af eftirstöðvum lánsins. Því styttri sem lánstíminn er því hraðari er eignamyndunin 

og lægri heildarkostnaður lánsins, en hærri mánaðarlegri afborganir yfir styttri lánstíma. Því lengri 

sem lánstíminn er því hægari er eignamyndunin og heildarkostnaður lánsins því meiri, um leið eru 

lægri mánaðarlegri afborganir yfir lengri lánstíma (Landsbankinn, e.d.). 
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5.  Staða ungs fólks og tekjulágra á húsnæðismarkaði 

5.1 Íbúðaverð hefur hækkað og ungt fólk er með hlutfallslega lægri tekjur 

en áður  

 

Vandamál húsnæðismarkaðarins á Íslandi er aðallega hversu erfitt það er að eignast eigið húsnæði. 

Íbúðaverð hefur hækkað hraðar en tekjur svo það verður sífellt erfiðara að safna fyrir útborgun í 

húsnæði. Þetta er því vandamál sem snýr aðallega að fyrstu kaupendum sem eru í flestum tilfellum 

ungt fólk og tekjulágir. Þó mikill hagvöxtur og uppgangur í efnahagslífinu hafi ríkt á Íslandi 

síðustu ár þá hefur tilfinning í samfélaginu almennt verið sú að það sé alltaf að verða erfiðara og 

erfiðara fyrir ungt fólk að eignast eigið húsnæði.  

  

 

Mynd 7 Heildartekjur eftir aldri (Heimild: Hagstofa Íslands) 

 

Við höfum nú þegar sýnt fram á hvernig íbúðaverð hefur hækkað hraðar en tekjur. Ef við skoðum 

hins vegar tekjur eftir aldurshópum má sjá hvernig tekjur fólks á aldrinum 20-29 ára hafa ekki 

hækkað eins hratt og tekjur annara aldurshópa (Hagstofa Íslands, 2020). Fjárhagsleg staða unga 

fólksins er því orðin verri en hún var gagnvart öðrum aldurshópum. Um aldamótin voru tekjur 

fólks á aldrinum 20-29 ára sem hlutfall af meðaltekjum um 81% en árið 2018 var það hlutfall 

komið niður í 69% (Hagstofa Íslands, 2020). Frá aldarmótum til ársins 2017 hefur kaupmáttur 

launa aukist um 42% en kaupmáttur ráðstöfunartekna ungs fólks á aldrinum 20-29 ára hefur aðeins 
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hækkað um 6% á sama tíma (Kári Gylfason, 2017). Þessar upplýsingar gefa okkur góða 

vísbendingu um að það er erfiðara fyrir ungt fólk að eignast íbúð nú en áður. 

5.2 Leigumarkaður og sparnaður 

 

Ásamt íbúðaverði hefur leiguverð farið hækkandi á meðan tekjur ungs fólks hafa ekki hækkað eins 

mikið hlutfallslega (Hagstofa Íslands, 2020). Þá hefur fermetraverð á minni íbúðum hækkað 

sérstaklega (Íslandsbanki, 2019). Ungt fólk leigir og kaupir almennt minni íbúðir. Það að minni 

íbúðir séu með hærra fermetraverð setur ungt fólk sem vill komast af leigumarkaði og kaupa eigið 

húsnæði í enn erfiðari stöðu en áður.  

 

 
Mynd 8 Hlutfall fólks á aldrinum 25-34 ára á almennum leigumarkaði (Heimild: Hagstofa Íslands) 

Mynd 9 Hlutfall eigenda húsnæðis á aldrinum 25-34 ára (Heimild: Hagstofa Íslands) 

 

 

Myndirnar fyrir ofan sýna að hlutfall fólks á aldrinum 25-35 ára á leigumarkaði hefur aukist með 

árunum, þó hefur það lækkað úr 28% í 22% frá árunum 2012 til 2016. Að sama skapi má sjá 

hlutfall eigenda eigin húsnæðis hefur lækkað með árunum en þó hækkað frá 2012-2016. Lækkun 

hlutfalls ungs fólks á leigumarkaði frá 2012-2016 má að mörgu leiti rekja til aukins hagvöxts á 

Íslandi en einnig til þeirrar staðreyndar að ungt fólk býr í auknum mæli lengur í foreldrahúsum.  
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5.3 Breyttar aðstæður ungs fólks 

 

 

Mynd 10 Hlutfall fólks á aldrinum 20-29 ára í foreldrahúsum (Heimild: Hagstofa Íslands) 

 

Hlutfall fólks á þrítugsaldri sem býr heima í foreldrahúsum hefur farið hækkandi eins og sjá má á 

myndinni fyrir ofan og er það enn frekari vísbending um sífellt erfiðari stöðu ungs fólks gagnvart 

húsnæðismarkaðnum. Ungt fólk getur ekki keypt eigið húsnæði og býr því frekar áfram í 

foreldrahúsum af hræðslu við að festast á leigumarkaði í lengri tíma. Árið 2000 voru 62% þeirra 

sem voru þrítugir í hjónabandi eða sambúð en árið 2018 er þetta hlutfall um 53% (Starfshópur 

skipaður af félags- og barnamálaráðherra, 2019). Ungt fólk býr lengur heima og einstaklingar eru 

síður í sambúð eða giftir en áður. Það er erfiðara og tekur lengri tíma að kaupa eigið húsnæði sem 

einstaklingur og hefur það því áhrif á getu ungs fólks til þess að kaupa eigið húsnæði. 
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6. Fjármögnun  

 

Helsta áskorun fólks sem ætlar sér að kaupa eigið húsnæði er fjármögnunin. Að kaupa sér íbúð er 

fyrir flesta stærsta fjárfesting ævinnar. Því skiptir gríðarlegu máli hverskonar fjármögnun er í boði. 

Hér að neðan má sjá dæmi um fjórar mismunandi fjármögnunarleiðir. Hér er lagt upp með 

meðalkaupverð á fyrstu íbúðum sem var um 40,7 mkr. á síðasta ársfjórðungi 2018 og meðalstærð 

94 fermetrar.  

 

  Lánveiting 1 Lánveiting 2 Lánveiting 3 Lánveiting 4 

Grunnlán 

70% óverðtryggt 

jafngreiðslulán í 

banka, 6% 

breytilegir vextir 

í 40 ár 

70% verðtryggt 

jafngreiðslulán í 

banka, 3,55% 

breytilegir vextir 

í 40 ár 

70% verðtryggt 

jafngreiðslulán í 

banka, 3,55% 

breytilegir vextir 

í 40 ár 

70% verðtryggt 

lán í lífeyrissjóði, 

jafnar afborganir, 

2,36% breytilegir 

vextir í 40 ár 

Viðbótarlán 

1  15% verðtryggt 

lán í banka, 

jafnar afborganir, 

7% breytilegir 

vextir í 15 ár 

15% verðtryggt 

lán í banka, 

jafnar afborganir, 

7% breytilegir 

vextir í 15 ár 

15% verðtryggt 

lán í banka, 

jafnar afborganir, 

7% breytilegir 

vextir í 15 ár   

Viðbótarlán 

2 5% verðtryggt 

jafngreiðslulán í 

lánasjóði, 7,25% 

breytilegir vextir 

í 25 ár 

5% verðtryggt 

jafngreiðslulán í 

lánasjóði, 7,25% 

breytilegir vextir 

í 25 ár     

Mánaðarleg 

greiðslubyrði 

lána 
241.793 kr  196.557 kr 181.290 kr 114.825 kr 

           

Útborgun 

4.070.000 kr 4.070.000 kr 6.105.000 kr 12.210.000 kr 
Tafla 1 Lánveitingar (Heimild: Starfshópur skipaður af félags- og barnamálaráðherra, 2019) 

Í þessu dæmi má sjá þá þröskulda sem mæta fyrstu kaupendum. 

Fyrst má nefna lágmarksútborgun sem í þessu dæmi eru rúmlega 4 mkr. en það er með mestu 

skuldsetningunni og því verður greiðslubyrðin gríðarlega há eða 241.793 kr í lánveitingu 1 og 
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196.557 kr í lánveitingu 2. Í lánveitingu 3 er greiðslubyrðin 181.290 kr en útborgun hækkar í 

6.104.000 kr. Til þess að fá hagkvæmasta lánið að ofan með lánveitingu 4 þarf að borga út 

12.210.000 kr sem er gríðarleg upphæð sem fáir geta borgað.  

Þessi dæmi sýna hversu erfið staðan er fyrir ungt fólk og tekjulága. Íbúðaverð í sögulegu samhengi 

hefur farið hækkandi og leiguverð að sama skapi. Fólk sem á ekki íbúð nýtur því ekki góðs af 

þessum hækkunum og þröskuldurinn verður hærri til þess að eignast húsnæði.  

6.1 Útborgun 

 

Að safna fyrir útborgun fyrir íbúð getur tekið langan tíma. Í dæminu að neðan er fjárhagsstaða 

þriggja tekjulágra heimila sýnd og hversu lengi þau væru að safna fjórum miljónum króna eins og 

í lánveitingu 1 og 2. 

 

  Einstaklingur Einstætt foreldir Barnlaust par 

Laun eftir skatt 369.404 kr 369.404 kr  738.808 kr 

Húsnæðisbætur og barnabætur 13.048 kr 56.771 kr  0 kr 

Neysla á mánuði 160.837 kr 224.607 kr 254.012 kr 

Leiga á mánuði 164.307 kr 179.421 kr 179.421 kr 

Eigin sparnaður á mánuði 57.308 kr 22.148 kr 305.375 kr 

Fjöldi ára með eigin sparnaði 5.8 ár 15.1 ár 1.1 ár 

Iðgjald í viðbótarlífeyrissparnað á 

mánuði 32.366 kr 32.366 kr 64.733 kr 

Fjöldi ára með eigin sparnaði og 

viðbótarlífeyrissparnaði 3.7 ár 6.1 ár 0.9 ár 
Tafla 2 Þrjú tekjulág heimili sem safna 4 m.kr. (Heimild: Starfshópur skipaður af félags- og barnamálaráðherra, 2019) 

Hér má sjá hversu lengi einstaklingur, einstætt foreldri og barnlaust par eru að safna fyrir útborgun 

á 40 mkr. íbúð miðað við 90% skuldsetningu. En hér á eftir að reikna með öllum öðrum kostnaði 

vegna kaupanna líkt og stimpilgjaldi og öðrum kostnaði vegna flutninga. 
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6.2 Greiðslumat 

 

Greiðslumat er framkvæmt af lánveitendum í því skini að kynna sér fjárhag viðkomandi 

umsækjenda á húsnæðisláni. Með greiðslumati áætla lánveitendur greiðslugetu umsækjenda á 

húsnæðisláni.  

Þær upplýsingar sem lánveitendur nota í útreikninga sína á greiðslumati samkvæmt reiknivélum á 

heimasíðum lánveitenda eru útborgaðar tekjur, fjöldi barna, fjöldi bifreiða, greiðsla af bílaláni og 

greiðslur af öðrum lánum. En ljóst er að lánveitendur skoða miklu fleiri upplýsingar en aðeins 

þessar. Reiknivélarnar eru aðeins til þess að gefa fólki grófa hugmynd um greiðslugetu af láni þó 

lánveitendur gefi sér alltaf þann rétt að synja lánveitingu. („Gögn fyrir greiðslumat“, e.d.). 

 

Ef fólki tekst að eiga fyrir útborgun og ætlar sér að kaupa íbúð þá þarf að fara í greiðslumat. Þetta 

er næsti þröskuldur. Á töflu 3 að má sjá lágmarkstekjur þriggja mismundandi heimila til þess að 

standast greiðslumat á 40,7 mkr. íbúð.  

 

  

Greiðslubyrði á 

mánuði Einstaklingur 

Einstætt 

foreldri 

með eitt 

barn 

Barnlaust 

par 

Lánveiting 1 241.793 kr 440.596 kr 492.894 kr 549.603 kr 

Lánveiting 3 181.290 kr 380.093 kr 432.391 kr 489.100 kr 
Tafla 3 Tekjur til þess að standast greiðslumat (Heimild: Starfshópur skipaður af félags- og barnamálaráðherra, 2019) 

Hér má sjá að einstaklingur þarf að hafa á bilinu 380-440 þúsund krónur í ráðstöfunartekjur á 

mánuði til þess að standast greiðslumatið. Einstæðir foreldrar þurfa að hafa hærri tekjur, 430-490 

þúsund krónur á mánuði. Til þess að hafa 400 þúsund krónur í laun eftir skatt þurfa heildarlaun að 

vera um 600 þúsund krónur.  

Aðeins um helmingur fólks í fullri vinnu hefur þau laun eða hærri. Árið 2018 var miðgildi 

ráðstöfunartekna ungs fólks á aldrinum 25-29 ára 371.600 krónur og 20-24 ára var 267.200 krónur 

(Hagstofa Íslands, e.d. –a). 
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Mynd 11 Miðgildi ráðstöfunartekna (Heimild: Hagstofa Íslands) 

6.3 Lög um fasteignalán til neytenda 

 
8. gr. 

Neysluviðmið og rekstrarkostnaður. 

Við útreikning á kostnaði við framfærslu lántaka skal að lágmarki miða við grunnviðmið í íslenskum 

neysluviðmiðum eins og þau eru birt á vefsíðu velferðarráðuneytisins á hverjum tíma auk áætlana um 

rekstrarkostnað bifreiða og húsnæðis, eins og við á. 

Áætlaður rekstrarkostnaður fasteigna á ársgrundvelli skal að lágmarki nema 2% af virði fasteignar. Virði 

fasteignar skal miða við fasteignamat, brunabótamat, verðmat löggilts fasteignasala eða kaupverð fasteignar, eftir 

því sem við á. 

Reki lántaki bifreið þá skal miða við að áætlaður rekstrarkostnaður hennar á ársgrundvelli sé að lágmarki 

720.000 kr. Þó er heimilt er að draga frá þessu viðmiði kostnað vegna samgangna sem felst í neysluviðmiði skv. 1. 

Mgr. 

Ef lántaki telur að útgefin neysluviðmið, viðmið um rekstrarkostnað fasteignar og/eða bifreiðar gefi ekki 

rétta mynd af útgjöldum hans þá er lánveitanda heimilt að miða útgjöld við rauntölur. Óheimilt er að miða 

rauntölur um neyslu lántaka við lægri fjárhæð en sem nemur 75% af neysluviðmiði skv. 1. mgr. á hverjum tíma. 

Óheimilt er að miða við lægri rauntölur um rekstrarkostnað fasteignar en sem nemur 1% af virði fasteignar skv. 2. 

mgr. Óheimilt er að miða við lægri rauntölur um rekstrarkostnað bifreiða en 20.000 kr. á mánuði. Lántaki þarf að 
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rökstyðja af hverju miða á við lægri viðmið en getið er í 1.-3. mgr. Upplýsingar um frávik frá viðmiðum skal 

varðveita ásamt öðrum upplýsingum um lántaka. 

Ef lántaki er búsettur erlendis er heimilt að byggja útreikning á framfærslukostnaði lántaka á framlögðum 

reikningum eða opinberum framfærsluútreikningum sem notaðir eru af þarlendum lánveitendum til að reikna út 

framfærslu lántaka. (Reglugerð um lánshæfi- og greiðslumat nr 920/2013) 

Lánveitendur í dag virðast miða við strangari skilyrði en lögin gefa til kynna. Í 1.mgr. 8gr. stendur 

að lánveitendur skulu í útreikningi sínum á kostnaði við framfærslu lántaka að lágmarki miða við 

grunnviðmið í íslenskum neysluviðmiðum. Í 4 mgr. er heimild þar sem lánveitendum er heimilt að 

miða við svo lága fjárhæð sem nemur 75% af neysluviðmiði á Íslandi. En á daginn kemur að 

lánveitendur virðast nota hærri fjárhæðir í útreikningi sínum um grunnviðmið neyslu við gerð 

greiðslumats. Dæmi eru um fólk sem borgar hærri upphæðir í leigu en fær þó ekki greiðslumat 

fyrir lægri greiðslubyrgði á láni (Starfshópur skipaður af félags- og barnamálaráðherra, 2019). 

7. Núverandi úrræði fyrir fyrstu kaupendur 

7.1 Skattfrjáls ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán við fyrstu 

kaup 

  

Þetta úrræði virkar þannig að annars vegar er hægt að nýta uppsafnaðan séreignarsparnað til 

útborgunar og hins vegar til að borga mánaðarlega inn á höfuðstól lánsins. Heimilt er að taka út úr 

séreignarsparnaði í 10 ár og að hámarki 500 þúsund á ári fyrir einstakling. Samtals 5 milljónir yfir 

10 ára tímabil. Í lok október 2018 höfðu um 3.000 manns nýtt sér þetta úrræði og greitt samtals 

1,5 ma.kr inn á lán eða sem útborgun. 

Frá því að þetta bauðst fyrst hefur fyrstu kaupendum fjölgað á húsnæðismarkaði (Starfshópur 

skipaður af félags- og barnamálaráðherra, 2019). 

7.2 Lækkun stimpilgjalds á kaupsamningi 

 

Fyrstu kaupendur fá lækkun stimpilgjalds um helming eða 0,4% af kaupsamningi í stað 0,8%.  
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Einnig hafa sumir lánveitendur fellt niður lántökugjöld við fyrstu kaup. Lántökugjöld eru almennt 

á bilinu 50-80 þúsund krónur (Starfshópur skipaður af félags- og barnamálaráðherra, 2019). 

7.3 Aukið veðhlutfall 

 

Við fyrstu kaup má veðhlutfall vera allt að 90% í stað 85%. Fyrstu kaupendur þurfa því að eiga 

um þriðjungi minna eigið fé til þess að kaupa húsnæði. En þó gera lífeyrissjóðir ekki 

undantekningar á veðhlutfalli til fyrstu kaupenda. Það er ákvörðun lánveitenda að nýta þessa 

heimild. Það skal þó hafa í huga að lán með 90% veðhlutfall eru dýr (Starfshópur skipaður af 

félags- og barnamálaráðherra, 2019). 

7.4 Vaxtabætur  

 

Vaxtabætur fá þeir sem hafa greitt vaxtagjöld af lánum sem þeir hafa tekið til kaupa á eigin 

húsnæði hvort sem um er að ræða hefðbundin íbúðarkaup, húsbyggingu eða kaupleigu. Einnig 

mynda lán Íbúðarlánasjóðs sem tekin eru vegna verulegra endurbóta á íbúðarhúsnæði stofn til 

vaxtabóta og það gera líka lán vegna greiðsluerfiðleika á lánum til öflunar húsnæðis. Vaxtabætur 

eru ákvarðaðar um leið og álagning einstaklinga fer fram og eru þær að stærstum hluta greiddar út 

í byrjun júlí árið eftir að til vaxtagjaldanna var stofnað. Hámark vaxtabóta er 420.000 kr. fyrir 

einhleypan einstakling, 525.000 kr. fyrir einstætt foreldri og 630.000 kr. fyrir hjón/sambúðarfólk. 

Vaxtagjöld til útreiknings vaxtabóta geta ekki orðið hærri en 7% af eftirstöðvum skulda vegna 

íbúðarkaupa og að hámarki 840.000 kr. hjá einhleypum einstaklingi, 1.050.000 kr. hjá einstæðu 

foreldri og 1.260.000 kr. hjá hjónum og sambúðarfólki. Skerðing vegna tekna er 8,5% af 

tekjustofni. Vaxtabætur einhleypra og einstæðra foreldra byrja að skerðast við nettóeign 5.000.000 

kr. og falla niður þegar hún nær 7.200.000 kr. Vaxtabætur hjóna og sambúðarfólks byrja að 

skerðast við nettóeign 8.000.000 kr. og falla niður þegar hún nær 11.680.000 kr (Ríkisskattstjóri, 

e.d.). 
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8. Húsnæðismarkaður í Bretlandi. 

Húsnæðismarkaðurinn í Bretlandi hefur lengi átt við það vandamál að stríða að ekki nóg sé byggt. 

Frá því um 1970 hafa verið byggð að meðaltali 160.000 nýjar íbúðir á ári. Það sem hins vegar 

þyrfti til þess að halda í við fólksfjölgun og losna við skort á framboði væru 225.000 til 275.000 

nýbyggingar á ári. Skortur á landi er ekki vandamál í Bretlandi því aðeins um 11% af bresku landi 

er byggt (Great Britain & Department for Communities and Local Government, 2017). 

Vandamálið í Bretlandi er aðallega tilkomið vegna aðgerðaleysis stjórnvalda í að áætla fjölda 

þeirra bygginga sem þörf er á. Einnig tekur tíma að byggja og of seint er brugðist við og ekki farið 

í framkvæmdir tímanlega sem og að byggingarmarkaðurinn í Bretlandi reiðir sig á of fá stór 

byggingafyrirtæki.  

 

Lögmál eftirspurnar og framboðs gefur okkur þá niðurstöðu að verð hækki við skort á framboði. 

Síðan 1998 hefur hlutfall meðalverðs íbúða og meðallauna meira en tvöfaldast. Sá draumur að 

eignast eigið húsnæði er því alltaf að verða fjarlægari og fjarlægari (Great Britain & Department 

for Communities and Local Government, 2017). 

 

Árið 2011 hafði meðalverð á húsnæði í Bretlandi farið niður um 1% frá árinu áður, en þó hafði 

verð í London farið upp um 0,3% á sama tíma svo meðaltalið segir ekki góða sögu vegna London 

áhrifanna. Fyrir utan London var húsnæðisverð langt undir hámarkinu sem ríkti árið 2008. Á 

þessum tíma var heldur takmarkað framboð á fjármagni til íbúðarkaupa þó að vextir væru sögulega 

lágir. Þetta hafði þau áhrif að eftirspurn eftir leiguhúsnæði jókst mikið og verðið á leiguhúsnæði 

hækkaði sem og að erfitt var fyrir fyrstu kaupendur að eignast húsnæði (Powley, 2011). 

 

Á svæðum þar sem mikil eftirspurn er eftir húsnæði og lítið framboð, myndast aðstæður fyrir 

“ósanngjörn” kjör á leigu. Leigusalar leigja út of litlar og óöruggar eignir fyrir fólk sem hefur á 

engan annan stað að leita. Fólk án atvinnu hefur ekki efni á að eignast eða leigja íbúð þar sem 

vinnu er að fá því íbúðaverð og leiguverð endurspeglar eftirspurn vegna atvinnumöguleika. Þetta 

er mjög slæmt fyrir hagkerfið í heild sinni og þegar fólk berst við að safna fyrir hárri útborgun þá 

minnkar það eyðslu annarstaðar sem hefur líka slæm áhrif á hagkerfið í heild sinni. 
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Í skýrslu ráðuneytis sveitarfélaga í Bretlandi sem ber titilinn “Fixing our broken housing market” 

segir að vandamálið sé í raun að ekki sé nóg byggt af íbúðum. Ástæður þess að ekki sé nóg byggt 

er vegna þess að sveitarfélögin skipuleggja ekki nóg af framkvæmdum á íbúðum sem fólkið 

þarfnast. Einnig er tímafrekt að byggja húsnæði og þarf því að plana framkvæmdir með tímaþáttinn 

í huga (Great Britain & Department for Communities and Local Government, 2017). 

8.1 Ungt fólk í Bretlandi 

 

 

Mynd 12 Ráðstöfunartekjur fólks í Bretlandi eftir aldri (Heimild: Office for National Statistics, 2018) 

 

Á myndinni að ofan má sjá ráðstöfunartekjur fólks í Bretlandi eftir aldri. Um aldamótin voru tekjur 

fólks á aldrinum 16-24 ára 29,9% lægri en meðaltal annara aldurshópa, þ.e. fólk á aldrinum 25-64 

ára. Árið 2013, eða í kringum það leyti sem ,,Help to Buy” eiginfjárlána úrræðið var sett í gang í 

Bretlandi, var munurinn orðinn 69,3%. Síðan þá hefur staða ungs fólks batnað til muna en árið 

2016 voru tekjur fólks á aldrinum 16-24 ára aðeins 25,7% lægri en meðaltekjur fólks á aldrinum 

25-64 ára (Office for National Statistics, 2018). Staða ungs fólks í Bretlandi þegar ,,Help to Buy” 

úrræðið var sett á stað árið 2013 var tekjulega séð mjög sviðuð og á Íslandi í dag, þ.e. tekjur þeirri 

hlutfallslega miklu lægri en tekjur annara aldurshópa.  
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Mynd 13 Samanburður vísitölu ódýrra íbúða í Lonon og vísitölu tekna fólks á aldrinum 22-29 ára (Heimild: Office for National 

Statistics, 2018 –a) 

 

Frá aldramótum til ársins 2013 hækkaði íbúðaverð lægsta fjórungs íbúða í London um 315% á 

meðan meðaltekjur fólks á aldrinum 22-29 ára hækkaði aðeins um 26%. Þessa þróun má sjá á 

myndinni að ofan.  Eftir að eiginfjárlánaúrræðið ,,Help to Buy” var sett í gang árið 2013 tók  

íbúðaverð þessara ódýru íbúða í London að hækka enn hraðar en áður á meðan meðaltekjur ungs 

fólks hækkuðu lítið (Office for National Statistics, 2017). Hvort þessi hækkun sé beintengd ,,Help 

to Buy” úrræðinu er óljóst en „Ministry of Housing, Communities & Local Government“ vilja 

meina að svo sé ekki. Þau benda hins vegar á að úrræðið hafi ekki virkað eins vel í London og á 

öðrum stöðum í Bretlandi (Whitehead o.fl., 2017).  

 

Úrræðið hefur virkað betur á stöðum eins og í norðaustur Englandi. Norðaustur England er ekki 

eins þéttbýlt og London og því í betri stöðu til að auka framboð. Á myndinni að neðan má sjá að 

síðan ,,Help to buy” úrræðið var sett á árið 2013 hefur íbúðaverð minni íbúða að mestu leyti fylgt 

launavísitölu fólks á aldrinum 22-29 ára.  
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Mynd 14 Samanburður verðvísitölu ódýrra íbúða í norð-austur Englandi og launavísitölu fólks á aldrinum 22-29 ára (Heimild: 

Office for National Statistics, 2018 –a) 

 

Eins og á Íslandi þá hefur fasteignaverð hækkað mikið í Bretlandi, og þá sérstaklega í London, á 

meðan tekjur hafa aðeins hækkað lítillega. Staða ungs fólks er því svipuð í báðum löndum. Það 

ber þó að hafa í huga að í Bretlandi stendur ,,Help to Buy” úrræðið fólki til boða svo það ætti að 

vera auðveldara að safna fyrir útborgun en ella.  

 

Árið 1981 voru einn af hverjum þrem einstaklingum á aldrinum 16-24 ára sem áttu eigið húsnæði. 

Árið 2016 var þetta hlutfall orðið einn af hverjum tíu. Fleira ungt fólk þarf því að leigja í stað þess 

að geta keypt. Á aldrinum 16-34 ára áttu 51% eigið húsnæði árið 1991 en árið 2016 var þetta 

hlutfall 24%. . Hlutfall einstaklinga á aldrinum 16-34 ára sem leigði sér húsnæði árið 1996 var 

51% en árið 2016 var hlutfallið orðið 73% (Great Britain & Department for Communities and 

Local Government, 2017).  

 

Á myndinni að neðan má sjá að London sker sig úr miðað við restina af Bretlandi. Eftir að ,,Help 

to Buy” var kynnt árið 2013 hefur meðalaldur fyrstu kaupenda utan London að mestu leyti staðið 

í stað eftir að hafa farið hækkandi árum áður. Í London hefur meðalaldur fyrstu kaupenda hækkað 

töluvert frá því að úrræðið var set af stað. Það má útskýra vegna þess að úrræðið hefur ekki virkað 

jafn vel í London og á öðrum stöðum í Bretlandi að sökum mikils þéttbýlis sem heftir aukningu 

framboðs. 
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Mynd 15 Meðalaldur fyrstu kaupenda í London og á Englandi (Heimild: Statista.com) 

 

Ráðuneyti húsnæðislánveitenda spáir því að aðeins fjórðungur þrítugra einstaklinga muni eiga sitt 

eigið húsnæði árið 2020. En þess skal geta að um helmingur einstaklinga sem eru að fara á eftirlaun 

áttu eigið húsnæði þegar þeir voru þrítugir.  

Árið 1990 átti láglaunað eða meðllaunað par sem ætlaði sér að kaupa sína fyrstu eign nóg fyrir 

útborgun eftir aðeins þrjú ár af því að leggja 5% af tekjum sínum til sparnaðar á mánuði. Í dag 

myndi taka 24 ár fyrir sama par að eiga fyrir útborgun (Great Britain & Department for 

Communities and Local Government, 2017). 

 

Fyrir ungt fólk sem nýtur ekki fjárhagslegrar hjálpar frá ættingjum til íbúðarkaupa liggur leiðinn á 

dýran leigumarkaðinn. Í Bretlandi borgar meðal parið á leigumarkaði rúmlega helming ráðstöfunar 

tekna sinna í leigu sem gerir fólki mjög erfitt að safna fyrir útborgun í eigin húsnæði. (Great Britain 

& Department for Communities and Local Government, 2017).  
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8.2 Ungt fólk á Íslandi og Bretlandi býr við mjög svipaðar aðstæður 

 

Líkindi með breskum og íslenskum húsnæðismarkaði eru mikil. Sömu aðstæður hafa myndast með 

árunum. Lítið er byggt miðað við stærð landanna og fólksfjölda svo það hefur verið mikil eftirspurn 

undanfarin ár. Verð íbúða hefur hækkað gríðarlega vegna mikillar eftirspurnar og framboð ekki 

haldið í við eftirspurnina. Hindranirnar eru þær sömu á báðum mörkuðunum fyrir ungt fólk og 

tekjulága.  

 

Aðstæður ungs fólks í Bretlandi og á Íslandi hafa þróast á mjög svipaðan hátt. Fólk býr lengur 

heima og einstaklingar eru síður í sambúð eða gift en áður fyrr. Ungt fólk í báðum löndunum er 

með hlutfallslega minni tekjur en áður. Einnig hefur íbúðaverð hækkað í hlutfalli við 

ráðstöfunartekjur. Unga fólkið fer í fleiri tilvikum út á leigumarkað en áður og leiga hefur hækkað 

í takt við íbúðarverð sem hlutfall ráðstöfunartekna. Eins hefur aukist í báðum löndum að ættingjar 

veiti fjárhagsaðstoð fyrir fyrstu kaupum sem ætti ekki endilega að koma á óvart við þessar 

aðstæður. Þetta skapar ákveðið ójafnræði því ekki hafa allir aðgang að fjárhagslegri aðstoð 

ættingja.  

 

Í þessum löndum hefur verð lítilla íbúða hækkað hraðar en verð stærri íbúða, og því eru litlar íbúðir 

hlutfallslega lengra yfir ráðstöfunartekjum heldur en stærri íbúðir. Þetta gerir fyrstu kaupendum 

einstaklega erfitt fyrir þegar safna á fyrir útborgun. Útborgun er mikill þröskuldur fyrir unga fólkið 

á báðum mörkuðum og það tekur mun lengri tíma að safna fyrir útborgun heldur en áður fyrr. 

9. ,,Help to Buy” 

 

Í skýrslu frá „Ministry of Housing, Communities & Local Government“ (MHCLG) frá árinu 2011 

greindi breska ríkið hvað væri að hindra fólk í því að kaupa sína fyrstu fasteign. Nefnd voru þrjú 

meginatriði: 

  

● Mögulegir húsnæðiseigendur hafa ekki efni á að greiða af húsnæðislánum sínum. 

● Lánveitendur krefjast hárra útborgana og hindra þannig aðgang fólks að húsnæðislánum. 
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● Ekki er verið að byggja nóg af nýjum íbúðum, að hluta til vegna þess að mögulegir 

kaupendur geta ekki safnað fyrir íbúðarláni.  

 

Árið 2013 var ,,Help to Buy” lánakerfið kynnt til sögunnar í Bretlandi sem svar við þeim 

meginatriðum sem höfðu hindrað fólk í kaupum á fyrstu fasteign (Whitehead o.fl., 2017). Úrræðið 

átti í fyrstu að vera til þriggja ára en árið 2015 var ákveðið að framlengja það til ársins 2021 (House 

of Commons, 2019).  

 

Markmið ,,Help to Buy” er að auka eftirspurn eftir nýbyggingum með því að gera kaup á þeim 

auðveldari fyrir fólk. Einnig að auka aðgengi fólks að húsnæðislánum og hvetja verktaka til þess 

að byggja fleiri íbúðir (Whitehead o.fl., 2017). 

9.1 Hvernig virkar úrræðið? 

 

Úrræðið virkar þannig að ríkið veitir eiginfjárlán á nýbyggðum fasteignum til eigin nota. Ríkið 

lánar allt að 20% af kaupvirði eignarinnar til 25 ára án afborgana. Ef fasteignin er í London þá 

lánar ríkið allt að 40% af kaupvirði eigna þar sem fasteignaverð er töluvert hærra þar en gengur og 

gerist annarsstaðar í Bretlandi. Það sem kaupandi þarf að gera er að eiga 5% af kaupverðinu og þá 

er afgangurinn fjármagnaður með hefðbundnu húsnæðisláni. Eiginfjárlánið er vaxtalaust í fimm 

ár, eftir það þarf að greiða 1,75% vexti af láninu. Þegar eignin er síðan seld þarf að greiða til baka 

það hlutfall af söluverði sem upphaflega var lánað fyrir, þ.e. ef ríkið lánaði þér 20% af kaupverði 

greiðir þú því til baka 20% af markaðsvirði (eða söluverði, hvort sem hærra reynist) eignarinnar 

þegar hún er seld (Homes England, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
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Hér fyrir neðan er dæmi um kaupanda sem hefur keypt 200.000 punda íbúð með aðstoð ,,Help to 

Buy”:   

 

Dæmi um ,,Help to Buy” úrræðið í Bretlandi £ % 

Markaðsvirði eignarinnar £200.000 100 

Kaupandi tekur 75% húsnæðislán £150.000 75 

Kaupandi greiðir út 5% af markaðsvirði £10.000 5 

Heildarframlag kaupanda £160.000 80 

20% Help to Buy eiginfjárlán £40.000 20 
Tafla 4 Dæmi um Help to Buy úrræðið (Heimild: Homes England, 2018) 

 

Þegar einstaklingur ákveður síðan að selja fasteignina ber honum að greiða til baka eiginfjárlánið 

frá Homes England um leið og kaupin hafa átt sér stað. Ef einstaklingur fékk upphaflega 20% 

eiginfjárlán frá Homes England ber honum að greiða til baka 20% af markaðs-/söluverði. Ef 

einhver gjöld eru ógreidd, t.d. vaxtagjöld, ber einstaklingnum að greiða þau áður en salan gengur 

í gegn (Homes England, 2018). 

Í dæminu hér fyrir neðan má sjá þróun á 20% eiginfjárláni einstaklings á fasteign sem kostar  

£200.000:  

 

Byrjun árs: 

Áætluð 

ársbreyting í 

fasteignaverði 

% 

Samtals virði 

fasteignar 

80% eignarhlutur 

einstaklings 

20% 

eignarhlutur 

Homes England 

1 2 £200.000 £160.000 £40.000 

2 2 £204.000 £163,200 £40.800 

3 2 £208.080 £166.464 £41.616 

4 2 £212.242 £169.794 £42.448 

5 2 £216.846 £173.477 £43.369 

6 2 £220.816 £176.653 £44.163 
Tafla 5 Þróun á 20% eiginfjárláni (Heimild: Homes England, 2018) 

Í þessu dæmi hefur kaupandi ákveðið að selja fasteignina í byrjun sjötta árs, þ.e. eftir að hafa átt 

hana í 5 ár. Ef reiknað er með 2% ársaukningu í fasteignaverði myndi kaupandinn fá £220.816 við 

söluna. Hann notar síðan þá upphæð til að greiða upp eiginfjárlánið, sem stendur þá í £44.163. 

(Homes England, 2018) 
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Ef virði fasteignar kynni að hafa lækkað þegar kaupandinn ákveður að selja, greiðir hann minni 

upphæð en þá sem hann fékk upprunalega með eiginfjárláninu. Það er vegna þess að þú greiðir 

alltaf það hlutfall markaðsvirðis sem Homes England lánaði fyrir. Einstaklingum ber þó að sýna 

fram á að eigin sé seld á markaðsvirði áður en salan getur gengið í gegn (Homes England, 2018). 

Dæmi um þetta má sjá hér fyrir neðan. 

 

Byrjun árs: 

Áætluð 

ársbreyting í 

fasteignaverði % 

Samtals virði 

fasteignar 

80% eignarhlutur 

einstaklings 

20% eignarhlutur 

Homes England 

1 -5 £200.000 £160.000 £40.000 

2 -5 £190.000 £152.000 £38.000 

3 -5 £180.500 £144.400 £36.100 

4 5 £171.475 £137.180 £34.295 

5 5 £180.049 £144.039 £36.010 

6 5 £189.051 £151.241 £37.810 
Tafla 6 Þróun á 20% eiginfjárláni, lækkun (Heimild: Homes England, 2018) 

 

Ef kaupandi hefur ekki greitt eiginfjárlánið að fullu eftir 5 ár byrjar hann að greiða vaxtagjöld, 

1,75% af upphæð eiginfjárlánsins. Vaxtagreiðslurnar hækka síðan árlega um vísitölu neysluverðs, 

plús 1%. Auk vaxtagreiðslna er greitt mánarlega £1 í umsýslugjald frá því að lánið er tekið (Homes 

England, 2018). Dæmið fyrir neðan sýnir hvernig vaxtagjöldin eru reiknuð: 

 

Byrjun 

árs: 

Help to Buy 

eiginfjárlán 

Áætluð 

VNV%+1 
Vextir 

Árleg vaxta- og 

umsýslugjöld 

Mánaðarleg vaxta- 

og umsýslugjöld 

1 £40.000 6% 0% £12 £1 

2 £40.000 6% 0% £12 £1 

3 £40.000 6% 0% £12 £1 

4 £40.000 6% 0% £12 £1 

5 £40.000 6% 0% £12 £1 

6 £40.000 6% 1,75% £712 £59 

7 £40.000 6% 1,86% £756 £63 

8 £40.000 6% 1,97% £800 £67 

9 £40.000 6% 2,08% £844 £70 

10 £40.000 6% 2,21% £896 £75 
Tafla 7 Reiknuð vaxtagjöld (Heimild: Homes England, 2018) 
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Í byrjun sjötta árs, eftir að lántakinn hefur átt fasteignina í 5 ár, byrjar hann að greiða £59 

mánaðarlega í vaxta- og umsýslugjöld. Í byrjun sjöunda árs hafa vextirnir hækkað úr 1,75% í 

1,86% og greiðir hann þá £63 mánaðarlega.  

 

Ástæða þess að vextir lánsins hækka árlega, er til þess að hvetja fólk til þess að greiða niður 

eiginfjárlánið og eignast fasteignina að fullu. Vaxtagreiðslurnar taka líka mið af því að lántakinn 

hagnist af því að fá að búa í íbúðinni þangað til að hún er seld, en það gat hann vegna 

eiginfjárlánsins frá Homes England (Homes England, 2018). 

9.2 Áhrif ,,Help to Buy”: 

 

Í fyrstu benti flest til þess að ,,Help to Buy” myndi leiða til þess að fasteignaverð myndi hækka 

töluvert en það virðist ekki hafa verið raunin þar sem fasteignaverð í Bretlandi ræðst aðallega af 

notuðum íbúðum. Rannsókn frá Morgan Stanley frá árinu 2017 leiddi í ljós að álagning nýrra íbúða 

hefur hækkað töluvert eftir að úrræðið var kynnt til sögunnar og stóð í um 15% árið 2017. Miðað 

við magn fasteigna sem keyptar hafa verið með ,,Help to Buy” var eðlilegt að áætla að úrræðið 

myndi hafa einhverskonar áhrif á verð nýrra fasteigna. „Ministry of Housing, Communities & 

Local Government“ (MHCLG) segir hins vegar að erfitt sé að meta slíka álagninu því það verði 

að taka tillit til gæða, stærðar og staðsetningar nýbyggðra íbúða. Þau nefna einnig að verðmunur á 

nýjum og eldri fasteignum hefur aðeins nýlega orðið meiri en hann var fyrir 2007, áður en úrræðið 

fór af stað. MHCLG segir að túlkun Morgan Stanley á gögnunum vera að hluta til misskilning sem 

stangist á við raunveruleikann.. Mestu álagninu á nýbyggðym fasteignum er að finna í raðhúsum 

(e. terraced houses) og íbúðum. Álagning á nýjum einbýlishúsum (e. detached houses) er hins 

vegar töluvert lægri sem og á nýbyggðum parhúsum (e. semi-detached houses) sem eru þær 

tegundir húsa sem eru oftast keyptar með ,,Help to Buy“. Þegar tekið er tillit til stærðar og tegund 

húsnæðis þá er almennt mjög lítill munur á eignum sem eru keyptar með ,,Help to Buy” miðað við 

allar nýjar eignir. Einnig kaupa ,,Help to Buy” notendur lítið af raðhúsum (e. terraced houses) og 

íbúðum, en kaupa frekar einbýlishús (e. detached houses) og parhús (e. semi-detached houses) þar 

sem álangingin er minnst (Whitehead o.fl., 2017). 

 

https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
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Um 211.000 fasteignir höfðu verið keyptar með ,,Help to Buy” í desember 2019. 37% kaupenda 

sögðu að þeir hefðu ekki getað keypt þér fasteign án hjálpar ,,Help to Buy”. Það þýðir að um þrír 

fimmtu þeirra sem hafa nýtt sér úrræðið þurftu í raun ekki á því að halda. Þetta hefur verið ein 

helsta gagnrýnin á ,,Help to Buy” í Bretlandi. Rannsóknir sýna þó að þeir sem hefðu getað keypt 

sér íbúð án úrræðisins hefðu þó ekki gert það vegna almennrar fjárhagslegrar óvissu (House of 

Commons, 2019). Frá og með 2021 mun úrræðið aðeins verða fyrir fyrstu kaupendur sem og að 

setja á lægra verðþak á eignir keyptar með ,,Help to Buy”. Þetta verður bæði gert til þess að minnka 

notkun úrræðisins svo hægt og rólega sé hægt að leggja það af, og til þess að úrræðið nýtist aðeins 

þeim sem virkilega þurfa á því að halda (House of Commons, 2019).  

 

Könnun frá MHCLG frá árinu 2017 sýnir að ,,Help to Buy” hefur flýtt fyrir því að fólk geti keypti 

sér húsnæði. 59% kaupenda var sammála um að það hefði tekið þá ár eða lengri tíma að geta keypt 

sér húsnæði án aðstoðar ,,Help to Buy”. Könnunin sýnir að ,,Help to Buy” hefur breytt því, hvers 

konar húsnæði fólk kaupir, en meirihluti kaupenda, um 56%, segja að þeir hefðu ekki keypt 

nýbyggða fasteign án aðstoðarinnar. Þetta sýnir hvernig úrræðið hefur hafði áhrif á eftirspurn 

nýbygginga. 69% kaupenda sögðu að ,,Help to Buy” hafi gert þeim kleift að kaupa stærri fasteign 

en þeir hefðu annars haft efni á (Whitehead o.fl., 2017). 

 

Eitt af aðal markmiðum ,,Help to Buy“ var að auka eftirspurn á húsnæðismarkaði. Strax eftir að 

úrræðið fór af stað, jókst eftirspurn eftir húsnæði til muna þar sem þeir sem áður gátu ekki safnað 

sér fyrir útborgun í íbúð, gátu nú fengið eiginfjárlán frá ríkinu. (House of Commons, 2019).  

Skilgreining MHCLG á aukiningu í eftirspurn er hversu margir kaupendur hafa komið inn á 

markaðinn vegna úrræðisins. MHCLG telur að ,,Help to Buy” hafa aukið eftirspurn á 

húsnæðismarkaði í Bretlandi um 37% (Whitehead o.fl., 2017). 

 

Annað meginmarkmið ,,Help to Buy” var að auka framboð á húsnæðismarkaði í Bretlandi. 

Úrræðið hefur gefið fjölda fólks möguleika á að eignast fasteign sem áður hafði ekki á því 

möguleika og þar með aukið eftirspurn eftir nýbyggingum. Þessi aukning hefur ennfremur gefið 

byggingaverktökum aukið sjálfstraust til að byggja fleiri fasteignir. MHCLG telur að úrræðið hafi 

aukið framboð á húsnæði um 14% og hefur þannig tekist betur til en önnur úrræði með svipuð 

markmið (House of Commons, 2019). 

https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
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London sker sig út varðandi ,,Help to Buy” en þar hefur úrræðið ekki haft eins mikil áhrif og vonast 

var eftir (Whitehead o.fl., 2017). Ritgerð Carozzi, Hilber og Yu (2020) rannsakaði áhrif 

fjármögnunarúrræða og er þar sérstaklega rætt um ,,Help to Buy“ úrræðið. Í ritgerðinni kemur fram 

að úrræðið hafi ekki haft nein marktæk áhrif á húsnæðismarkaðinn í London og sé það vegna þess 

hve erfitt er að auka framboð þar. London er nú þegar mjög þéttbýlt og því er erfitt að auka magn 

íbúða. Á öðrum svæðum þar sem framboð er ekki eins heft til lengri tíma hefur ,,Help to Buy” 

hjálpað til við að auka framboð án þess að hafa mikil áhrif á íbúðaverð. Úrræði eins og „Help to 

Buy” munu því vera árangurslaus á svæðum þar sem framboð er heft til lengri tíma.  

 

Greiningar sveitafélaga sýna að hátt hlutfall ,,Help to Buy” kaupa miðað við heildarkaup nýbyggra 

fasteigna hafi jákvæða fylgni við hlutfall fullkláraðra byggingaverkefna og neikvæða fylgni við 

verðhækkanir, þó fylgnin í báðum tilfellum sé veik. Viðtöl við byggingaverktaka í Bretlandi gefa 

til kynna að þeir telja almennt að ,,Help to Buy” hafi haft jákvæð áhrif. ,,Help to Buy” hefur hjálpað 

þeim að byggja hraðar og aukið sjóðstreymi hefur hjálpað þeim að kaupa meira land og bæta við 

sig verkefnum. Verkatakarnir segja úrræðið hafa haft bæði bein áhrif á sölu og gengt mikilvægu 

hlutverki í því að byggja upp sjálftstraust bæði verktaka og neytenda á markaðnum. Stærri 

verktakar selja um 35-50% af fasteignum með hjálp ,,Help to Buy”. Þeir telja að að ,,Help to Buy” 

hafi aukið framleiðslu þeirra um 20% eftir að búið sé að reikna með þeim sem hefðu keypt hvort 

sem er (Whitehead o.fl.,2017). 

 

Lánveitendur eru flestir þeirrar skoðunar að ,,Help to Buy” hafi leitt til þess að fleiri íbúðir hafi 

verið byggðar. Þeir eru almennt sáttir við úrræðið og telja að því fylgi ekki mikil áhætta. Fyrri 

áhyggjur varðandi það hvort neytendur skildu þá fjárhagslegu skuldbindingu sem þeir setja sig í 

með því að taka ,,Help to Buy” eiginfjárlán virðast hafa minnkað og eru þeir sáttir við áreiðanleika 

þeirra sem stuðst hafa við úrræðið. Þeir segja lántaka sem hafa stuðst við ,,Help to Buy” jafnhæfa 

til að standast greiðslur og fyrstu kaupendur almennt og segja að ferlin sem lántakar fara í gegnum 

hjá Homes England til þess að fá eiginfjárlánið veiti aukið öryggi (Whitehead o.fl.,2017).  

 

Talið er mikilvægt að stuða ekki markaðinn með því að skyndilega hætta ,,Help to Buy”. Nú er 

unnið að því að hægt og rólega að hægja á ákvæðinu svo hægt sé að hætta að bjóða upp á það 

https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
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alfarið í framtíðinni því ekki er talin vera eins mikil þörf á því og áður (Whitehead o.fl.,2017). 

Frá og með 2021 til 2023 mun úrræðið aðeins standa til boða fyrir fyrstu kaupendur auk þess sem 

verðþak fyrir fasteigna kaup með ,,Help to Buy” verður lækkað svo það nái aðeins til þeirra sem  

mest þurfa á því að halda.  

10. Niðurstöður 

10.1 Raunlækkun þröskulda með eiginfjárlánum 

 

Með eiginfjárlánum væri hægt að auðvelda fólki að komst inn á húsnæðismarkaðinn. Þröskuldur 

útborgunar myndi lækka um helming því með eiginfjárláni frá ríkinu þarf aðeins að eiga 5% í 

útborgun í stað 10%. Þá þarf aðeins að safna fyrir rúmum tveimur milljónum króna fyrir útborgun 

í stað fjögurra milljóna króna í okkar dæmi. Þetta gæti einnig komið í veg fyrir að fólk velji erfiða 

kosti eins og viðbótarlánin.  

Í dæmunum fyrir neðan er gert ráð fyrir því að 25% eiginfjárlán sé valkostur en tillaga starfshóps 

félags- og barnamálaráðherra stingur upp á að bjóða 15-30% eiginfjárlán. 

 

  Einstaklingur 

Einstætt 

foreldir Barnlaust par 

Laun eftir skatt 369.404 kr 369.404 kr  738.808 kr 

Húsnæðisbætur og barnabætur 13.048 kr 56.771 kr  0 kr 

Neysla á mánuði 160.837 kr 224.607 kr 254.012 kr 

Leiga á mánuði 164.307 kr 179.421 kr 179.421 kr 

Eigin sparnaður á mánuði 57.308 kr 22.148 kr 305.375 kr 

Fjöldi ára með eiginsparnaði 5.8 ár 15.1 ár 1.1 ár 

Iðgjald í viðbótarlífeyrissparnað á 

mánuði 32.366 kr 32.366 kr 64.733 kr 

Fjöldi ára með eigin sparnaði og 

viðbótarlífeyrissparnaði (90% 

skuldsetning) 3.7 ár 6.1 ár 11 mánuðir 

Fjöldi ára með eigin sparnaði, 

viðbótarlífeyrissparnaði (25% 

eiginfjárlán) 1.8 ár 3 ár 6 mánuðir 
Tafla 8 Þrjú tekjulág heimili sem safna 4 m.kr. með 25% eiginfjárlán sem valkost 

 

Í töflu 8 sjá hve langan tíma það tæki einstakling, einstætt foreldri og barnlaust par að safna fyrir 

útborgun á 40 mkr. íbúð með 25% eiginfjárláni og 70% skuldsetningu með lífeyrissjóðsláni og 

https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
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viðbótarlífeyrissparnaði. Fyrir einstaklinginn í þessu dæmi myndi taka 1.8 ár í stað 3.7 ár að safna 

fyrir útborgun. Einstætt foreldri myndi taka 3 ár í stað 6 ára að safna fyrir útborgun og fyrir 

barnlaust par myndi aðeins taka 6 mánuði í stað 11 mánuða. 

Það tekur helmingi styttri tíma fyrir fólk á þessum heimilum að safna fyrir útborgun með 

eiginfjárlán sem möguleik. 

 

Tafla 9 Lánveitingar með 25% eiginfjárlán sem valkost 

 

Í töflu 9 má sjá í síðasta dálknum greiðslubyrði og útborgun ef eiginfjárlán væru möguleiki. 

Útborgun helmingast en greiðslubyrgði er áfram 114.825 kr ef tekið er lán hjá lífeyrissjóði. En 

eftir fimm ár þyrfti að fara borga vexti til ríkissins af eiginfjárláninu en þeir vextir eru lágir. 

  Lánveiting 1 Lánveiting 2 Lánveiting 3 Lánveiting 4 Eiginfjárlán 

Grunnlán 

70% 

óverðtryggt 

jafngreiðslul

án í banka, 

6% 

breytilegir 

vextir í 40 ár 

70% 

verðtryggt 

jafngreiðslulá

n í banka, 

3,55% 

breytilegir 

vextir í 40 ár 

70% 

verðtryggt 

jafngreiðslulá

n í banka, 

3,55% 

breytilegir 

vextir í 40 ár 

70% 

verðtryggt 

lán í 

lífeyrissjóði, 

jafnar 

afborganir, 

2,36% 

breytilegir 

vextir í 40 ár 

70% 

verðtryggt 

lán í 

lífeyrissjóði, 

jafnar 

afborganir, 

2,36% 

breytilegir 

vextir í 40 ár 

Viðbótarlán 

1  

15% 

verðtryggt 

lán í banka, 

jafnar 

afborganir, 

7% 

breytilegir 

vextir í 15 ár 

15% 

verðtryggt 

lán í banka, 

jafnar 

afborganir, 

7% 

breytilegir 

vextir í 15 ár 

15% 

verðtryggt 

lán í banka, 

jafnar 

afborganir, 

7% 

breytilegir 

vextir í 15 ár   

25% 

eiginfjárlán 

frá ríkinu, 

engir vextir 

fyrr en eftir 

5 ár 

Viðbótarlán 

2 

5% 

verðtryggt 

jafngreiðslul

án í 

lánasjóði, 

7,25% 

breytilegir 

vextir í 25 ár 

5% 

verðtryggt 

jafngreiðslulá

n í lánasjóði, 

7,25% 

breytilegir 

vextir í 25 ár       

Mánaðarleg 

greiðslubyrði 

lána 241.793 kr  196.557 kr 181.290 kr 114.825 kr 114.825 kr 

Útborgun 4.070.000 kr 4.070.000 kr 6.105.000 kr 12.210.000 kr 2.035.000 kr 
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Greiðslubyrðin hefur ekki verið vandamál fyrir þessa hópa vegna þess að þetta fólk er oft að borga 

hærri leigu í leiguhúsnæði. 

Augljóst er að þetta myndi gera fleira ungu fólki og tekjulágum kleift að eignast íbúð og með 

hagkvæmari hætti án þess að þurfa að taka óskynsamleg viðbótarlán eða fá hjálp frá fjölskyldu.  

 

Ef við berum saman lánakost 1 og eiginfjárlánskostinn sjáum við að það munar helmingi á 

útborgun eða rúmum tveimur milljónum og á greiðslubyrði munar um 127 þúsund krónum.  

Greiðslumats þröskuldurinn myndi einnig lækka því nú myndu lánveitendur fá öruggari lán vegna 

minna veðhlutfalls. Því ættu lánveitendur að getað boðið betir kjör og slakað á kröfum 

greiðslumatsins. 

Því er úrræðið um eiginfjárlán til þess fallið að bæta stöðu ungs fólks og tekjulágra sem vilja kaupa 

sér íbúð. 

10.2 Áætluð áhrif á íslenskan húsnæðismarkað 

 

Eins og áður kom fram eiga íslenski og breski húsnæðismarkaðurinn margt sameiginlegt. Á báðum 

stöðum hefur fasteignaverð hækkað hraðar en laun sem og að laun yngra fólks hafa ekki hækkað 

eins hratt og laun annara aldurshópa. Því á ungt fólk á erfitt með að komast inn á 

fasteignamarkaðinn. Auk þessa ríkir skortur á framboði á báðum stöðum. ,,Help to Buy” á 

Bretlandi hefur hjálpað til við þessi vandamál, en þó ekki leyst þau að fullu. Þegar úrræðið var 

kynnt til sögunnar árið 2013 átti það að gefa verktökum sjálfstraust til þess að byrja að byggja aftur 

eftir hrunið og talið er að það hafi átt þátt í um 14% af nýbyggðum eigum síðan þá. ,,Help to Buy” 

hefur ekki leitt til þeirra verðhækkanna sem margir bjuggust við til að byrja með. Það sem úrræðið 

gerði frekar var að koma stöðugleika á óstöðugan markað (Great Britain & Department for 

Communities and Local Government, 2017). Eiginfjárlánaúrræðið á nýbyggðu húsnæði hefur tvö 

megin markmið, þ.e. að auka eftirspurn eftir nýbyggingum og gera kaup á þeim auðveldari með 

því auka aðgengi fólks að húsnæðislánum sem og að hvetja verktaka til þess að byggja fleiri íbúðir. 

Ef tillaga starfshóps barna- og félagsmálaráðherra um að ríkið veiti einstaklingum eiginfjárlán til 

húsnæðiskaupa verður að veruleika er eðlilegt að áætla að það myndi hafa eitthver áhrif á íslenskan 

húsnæðismarkað. Eins og kom fram í skýrslu starfshóps barna- og félagsmálaráðherra þá er stærsta 

hindrun ungs fólks og tekjulágra að safna fyrir fyrstu útborgun. Að veita fólki þann möguleika að 
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fá 15-30% eiginfjárlán myndi gera mörgum sem ekki hafa getað safnað fyrir útborgun kleift að 

eignast sitt eigið húsnæði. 

 

Úrræðið myndi veita aukinn aðgang að fjármagni til húsnæðiskaupa og þar með ætti eftirspurn að 

aukast og eftirspurnarferillinn hliðrast til hægri. Þetta myndi leiða til þess að húsnæðisverð hækki 

til skamms tíma. Myndin fyrir neðan sýnir hvernig eftirspurnarferillinn hliðrast til vinstri og við 

færumst úr punkti A í punkt B. Verð fer þá úr Ph í Ph’ en magn breytist ekki og er áfram í H. 

 

Til lengri tíma litið myndi aukin eftirspurn skapa hvata fyrir verktaka til þess að byggja. Við 

færumst þá úr punkti B í punkt C og verð lækkar aftur í Ph en magn fer úr H í H’. 

 

Mynd 16 Framboð og eftirspurn á húsnæðismarkaði (Heimild: Seðlabanki Íslands) 

 

 Ef úrræðið væri bundið við nýbyggðar íbúðir líkt og á Bretlandi, myndi þetta ekki hafa mjög mikil 

áhrif á verð á heildarmarkaði þar sem nýbyggingar eru aðeins lítill hluti af honum. Það sem gæti 

hins vegar gerst ef úrræðið væri eingöngu bundið við nýbyggingar gæti verð á nýjum íbúðum 

hækkað á meðan verð notaðra íbúða stæði að mestu leyti í stað. Slík álagning yrði óhagstæð fyrir 

kaupendur sem nýttu sér úrræðið því hætta yrði á því að virði íbúðarinnar myndi rýrna skömmu 

eftir kaup og þeim gæti reynst erfitt að selja. Á Bretlandi er álagning nýbygginga orðin um 15% 

og hefur ekki verið hærri síðan fyrir hrun. MHCLG telur hins vegar ekki hægt að tengja þessa 
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álagningu beint við ,,Help to Buy” þar sem sem hún kemur að mestu leyti fram í dýrari tegundum 

íbúða sem eru minna keyptar með ,,Help to Buy” (Whitehead o.fl., 2017). 

Þessi mögulega áhætta sem gæti myndast við hækkandi verð nýbyggðra íbúða er eitthvað sem 

íslenska ríkið þyfti að hafa í huga ef það ákveður að bjóða upp úrræðið.  

 

Þó líkan framboðs og eftirspurnar sýni að aukningin í eftirsprun vegna úrræðisins myndi hækka 

verð þá benda gögn frá Bretlandi á annað. MHCLG segir ,,Help to Buy” ekki hafa orðið til 

verhækkana og það sé aðallega vegna þess hve lítinn hluta húsnæðis á markaði sé hægt að kaupa 

með hjálp úrræðisins, þ.e. nýbyggt húsnæði. Byggingaverktakar þar í landi segja að úrræðið hafi 

ekki leitt til mikilla verðhækkana á nýjum íbúðum vegna þess að óbreytt verð notaðra íbúða hamli 

því. Notaðar íbúðir eru þá staðgönguvara í þessu tilfelli. Þeir segja að álagning á nýjum íbúðum sé 

frekar hægt að tengja við eiginleika hússins, gæði, tegund o.þ.h. (Whitehead o.fl., 2017). 

 

Samanburður á nýklassísku líkani framboðs og eftirspurnar og raundæmis frá Bretlandi sýnir 

hversu erfitt er að nota slíkt líkan til að spá fyrir um hver nákvæmlega áhrifin yrðu á 

húsnæðismarkaðinn ef eiginfjárlán frá ríkinu stæðu til boða. Það er óljóst hver áhrifin raunverulega 

yrðu og myndu þau ráðast af fjölmörgum atriðum, svo sem eiginleikum markaðarins með tilliti til 

staðar og stundar sem erfitt er að reikna með í einföldu líkani framboðs og eftirspurnar. Við höfum 

þegar borið saman aðstæður á breskum og íslenskum húsnæðismarkaði og sýnt fram á líkindin 

milli þeirra. En það sem ýtir undir að viðbrögð íslenska húsnæðismarkaðarins verði jákvæðari er 

að höfuðborgarsvæðið er ekki eins þéttbýlt og í London. Því væri höfuðborgarsvæðið ekki eins 

heft við aukingu framboðs.  

 

Það sem er þó ljóst er að eiginfjárlánaúrræði líkt og ,,Help to Buy” getur hjálpað fjölda fólks í 

erfiðri stöðu á húsnæðismarkaði til þess að eignast eigið húsnæði. Könnun MHCLG sýndi að um 

59% þeirra sem nýttu sér ,,Help to Buy” hefðu ekki getað keypt eigið húsnæði eins fljótt og raun 

varð  og hefðu þurft að minnsta kosti ár eða meira til þess að safna. 69% sögðu að ,,Help to Buy” 

hafi gert þeim kleift að kaupa stærri íbúð en þau hefðu annars haft efni á. Áhugavert er að bera 

þetta saman við nýlegar aðstæður á íslenskum húsnæðismarkaði,en seljendur nýrra íbúða hafa í 

auknum mæli þurft að gefa afslátt af ásettu verði og meðalsölutími nýrra íbúða hefur verið að 

lengjast. Framboð af minni nýjum íbúðum hefur verið að aukast en þær er einfaldlega of dýrar 

https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
https://www.zotero.org/google-docs/?A99V36
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fyrir yngra og efnaminna fólk með lítið eigið fé. Afsláttur af ásettu verði og lengri meðalsölutími 

þessara íbúða gefur til kynna að framboð er á skjön við eftirspurn. Þetta eru ekki beint hvetjandi 

aðstæður fyrir byggingaverktaka enda er nú að hægjast á umsvifum á byggingamarkaði. HMS sér 

þetta sem vandamál og óttast framboðsskort á íbúðahúsnæði ef hægist enn frekar á. 

Eiginfjárlánaúrræði myndi hjálpað til við að leysa þennan vanda því þá ætti fleira af yngra og 

efnaminna fólki að hafa efni á að kaupa þessar nýju íbúðir sem hafa selst illa og gæti það aukið 

hvata byggingarverktaka til að byggja meira og halda í við íbúðaþörf til lengri tíma. 

11. Lokaorð 

 

Áhrif eiginfjárlána ríksinsins til einstaklinga myndi lækka þröskuld fjármögnunar fyrir ungt fólk 

og tekjulága og þannig auka möguleika þeirra til þess að kaupa eigið húsnæði. Slíkt 

eiginfjárlánaúrræði myndi minnka þann tíma sem það tekur að safna fyrir útborgun um helming. 

Einnig gæti slíkt úrræði gert fólki kleift að taka íbúðalán með lægra veðhlutfalli og lækkað þannig 

greiðslubyrði þeirra til muna. Eiginfjárlánaúrræði myndar hvata fyrir byggingaverktaka til þess að 

byggja meira og uppfylla eftirspurn eftir húsnæði. Einnig yrði aukin fyrirsjáanleiki á eftirspurn 

fyrir byggingarverktakana. Það gerir verktökum kleift bregðast fyrr við eftirspurn og byggja fyrr. 

Lánveitendur myndu að auki fá öruggari lán því veðhlutfallið lækkar og því ættu lánveitendur að 

geta boðið betri kjör og minnkað þröskuld greiðslumats. 

 

Nýklassískt líkan framboðs og eftirspurnar segir að okkur að eiginfjárlánaúrræði myndi hækka 

verð til skamms tíma. Slíkt líkan er þó að mörgu leiti ófullkomið þegar það kemur að 

húsnæðismarkaðinum vegna einstakra eiginleika húsnæðis sem vöru. Betra er því að horfa til 

Bretlands og skoða hvaða áhrif eiginfjálánaúrræðið ,,Help to Buy“ hefur haft á húsnæðismarkaðinn 

þar. Í Bretlandi hefur úrræðið hjálpað ungum og tekjulágum að eignast eigið húsnæði og aukið 

framboð án þess að hafa áhrif á íbúðaverð.  

 

Höfundar telja eiginfjárlán til einstaklinga frá ríkinu geta hjálpað til við að leysa helstu vandamálin 

á íslenskum húsnæðismarkaði. Höfundar hvetja stjónvöld til þess að beina sjónum sínum að tillögu 

starfshóps félags- og barnamálaráðherra um eiginfjárlán. 
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