
 

< 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breytilegir vextir neytendalána 
Hvenær er heimilt að breyta vöxtum neytendalána? 

L. liður 12. gr., sbr. 13. gr. Neytendalánalaga nr. 

33/2013 og 34. gr. laga um fasteignalán til neytenda 

nr. 118/2016 
 

 

 

 

 

 

 

Haukur Andreasson 
Lagadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

2022 



 

 

 

 

 

 

 

Breytilegir vextir neytendalána 
Hvenær er heimilt að breyta vöxtum neytendalána? 

L. liður 12. gr., sbr. 13. gr. Neytendalánalaga nr. 

33/2013 og 34. gr. laga um fasteignalán til neytenda 

nr. 118/2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

Haukur Andreasson 
 

12 eininga lokaverkefni 

 sem er hluti af 

Baccalaureus Artium-prófi í félagsvísindum 

 

 

 

 

Leiðbeinandi 

Ásgeir Helgi Jóhannsson 

 

 

 

 
 



 

 

 

Lagadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, maí 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titill: Breytilegir vextir neytendalána  

Hvenær er heimilt að breyta vöxtum neytendalána? L. liður 12. gr., sbr. 

13. gr. Neytendalánalaga nr. 33/2013 og 34. gr. laga um fasteignalán til 

neytenda nr. 118/2016. 

Stuttur titill: Breytilegir vextir neytendalána 

12 eininga bakkalárprófsverkefni sem er hluti af Baccalaureus Artium-

prófi í félagsvísindum. 

 

Höfundarréttur © 2022 Haukur Andreasson 

Öll réttindi áskilin. 

 

 

Lagadeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

 

Sími: 460 8000 

 

 

Skráningarupplýsingar: 

Haukur Andreasson, 2022, bakkalárprófsverkefni, lagadeild, Hug- og 

félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 45 bls. 

 

Prentun: Háskólaprent. 

Akureyri, 11. júní, 2022.



 

 
i 

Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um skyldur lánveitenda gagnvart neytendum vegna útlána sem bera 

breytilega vexti, með sérstaka áherslu á l. lið 12. gr., sbr. 13. gr. laga um neytendalán nr. 

33/2013 sem byggir á tilskipun Evrópuráðsins nr. 2008/48/EB, og 34. gr. laga um 

fasteignalán til neytenda nr. 118/2016, sem byggir á tilskipun nr. 2014/17/ESB (Mortgage 

Credit Directive, (MCD)). Umfjöllun þessi er gerð í kjölfar þess að Hæstiréttur Íslands 

hefur áður komist að þeirri niðurstöðu að neytendalán sem báru breytilega vexti voru 

ólögmæt, sbr. mál nr. 623/2016. Í ofangreindum lagaákvæðum er gerð sú krafa að allar 

þær upplýsingar sem neytandi þarf að fá til að geta tekið meðvitaða og upplýsta ákvörðun 

er varðar fjárhag hans við lántöku og á meðan lánsambandi stendur skuli veittar til 

neytenda. Til að tryggja það þurfa því að liggja fyrir skýrar upplýsingar um með hvaða 

hætti lán geta tekið breytingum út frá breyttu vaxtastigi. Slíkar upplýsingar þurfa því að 

vera bæði aðgengilegar og hlutlægar og unnt verður að vera að sannreyna þær, bæði fyrir 

aðila samningsins og einnig Neytendastofu, sem er eftirlitsaðili slíkra lána. Í 

athugasemdum með 13. gr. á frumvarpi til laga um neytendalán, er kveðið á um slíkar 

kröfur um skýrleika við breytingu vaxta. Tekið er sérstakt dæmi til viðmiðunar sem er 

orðað svona: „[...] svo sem lægstu vexti Seðlabankans á nýjum almennum óverðtryggðum 

útlánum lánastofnana.“ Lögin koma ekki í veg fyrir að vextir séu tengdir við aðrar breytur 

en vaxtaviðmið Seðlabankans, en setur kröfur um framkvæmd, skýrleika og áreiðanleika 

auk strangrar upplýsingagjafar slíkrar málsmeðferðar til neytenda. Þar sem Ísland er aðili 

að innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins, er því nauðsynlegt að skoða neytendalán 

með breytilegum vöxtum í víðara samhengi alþjóðasamningsins og skýra þau skilyrði sem 

þarf að uppfylla, svo slík lán falli undir viðmið neytendaverndar og séu lögmæt. 
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Abstract 
This dissertation deals with the lenders obligation when lending to consumers that bear 

variable interest rates, with special emphasis on Art. point of Article 12, cf. Article 13 Act 

on Consumer Loans no. 33/2013. and Article 34. Act on mortgage loans to consumers no. 

118/2016. This discussion comes after the Supreme Court of Iceland has previously 

concluded that consumer loans with variable interest rates were illegal, cf. case no. 

623/2016. The above legal provisions require that all the information that a consumer 

needs to be able to make a conscious and informed decision regarding his finances when 

borrowing and during the loan relationship must be provided to the consumers. To 

ensure this, clear information needs to be available on how loans can change based on a 

changed level of growth. Such information must therefore be both accessible, objective 

and it must be possible to verify it, both for the parties to the agreement and for the 

Consumer Agency, which is the supervisor of such loans. In the comments on Article 13 

on the Consumer Bill, provides for such a basket of clarity when changing interest rates. 

An example is given: "such as the Central Bank's lowest interest rate on new general 

non-indexed loans from credit institutions." The bill therefore does not prevent interest 

rates from being linked to variables other than the Central Bank's interest rate 

benchmarks the reliability of the information to which the changes are to be linked. 

Consumer Act no. 33/2013 and the Act on Real Estate Loans no. 118/2016. are rooted in 

the implementation of Directives 2008/48 / EC and 2014/17 / EU (Mortgage Credit 

Directive, MCD), through Iceland's EEA co-operation as a member of EFTA with the 

European Union. Consumer loans with variable interest rates must therefore be 

examined in the broader context of the International Convention and the conditions that 

must be met for such loans to fall under the criteria of consumer protection and be 

legitimate must be clarified.
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3 Inngangur  

Nútímasamfélag, þar sem hröð þróun og nýsköpun er grundvöllur framfara og 

velfarnaðar, er óhætt að segja að byggist að stórum hluta á grundvelli samninga, 

sérstaklega á sviði fjármunaréttar.1 Undirstrikaðist það í fjármálahruninu 2008, þegar 

samfélagið stóð frammi fyrir spurningum um hvernig slíkt gat átt sér stað og kallað var 

eftir rannsókn á framferði og regluverki fjármálafyrirtækja.2 

Í ljósi þess mikilvæga samfélagslega hlutverks sem lánveitendur hafa gagnvart 

samfélaginu og hagkerfinu í heild, meðal annars í formi útlána, er nauðsynlegt að rýna í 

réttindi og skyldur sem tengjast þeim afurðum sem þau bjóða upp á. 

Mun ritgerð þessi fjalla um tilgang breytilegra vaxta og hvenær heimilt er að breyta 

vöxtum á neytendalánum. Verður rýnt í aðdraganda svo og helstu reglur laga um 

neytendalán, þ.e. lög nr. 33/2013 og að auki lög um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016 

með sérstaka áherslu á l. lið 12. gr. sbr. 13. gr. neytendalánalaga, auk 34. gr. laga um 

fasteignalán til neytenda. Með gildistöku ofangreindra laga var neytendavernd efld og má 

þar nefna aukna upplýsingaskyldu lánveitanda, sem tekur meðal annars til árlegrar 

hlutfallstölu kostnaðar sem gefur neytanda möguleika á að bera saman mismunandi 

lánstilboð. Eins verður fjallað um þá kröfu að lánveitandi gæti að allri framsetningu og 

kynningu á afurðum sínum til neytenda og að slíkt sé ekki villandi en fallið hafa bæði 

úrskurðir og dómar um að samningsskilmálar lána hafi bæði verið villandi og óskýrir 

þegar kemur að vaxtabreytingum. Fallið hafa dómar í Hæstarétti þar sem framkvæmd 

breytinga á vöxtum í neytendalánum var talið andstætt lögum og Neytendastofa stefnir á 

hópmál gegn lánveitendum vegna lána með breytilegum vöxtum, því verður í lokakafla 

ritgerðarinnar gerð grein fyrr því við hvaða aðstæður heimilt sé að breyta vöxtum á 

neytendalánum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Páll Sigurðsson: Samningaréttur. Reykjavík: Bókaútgáfan Codex, 2004, bls. 23 
2 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir: „Aðdragandi og orsakir falls íslensku 

bankana 2008 og tengdir atburðir“. Rannsóknarnefnd Alþingis, 2008. 
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4 Þróun neytendalána, gildissvið og markmið 

4.1 Söguleg þróun neytendalána og meðferð 

breytilegra vaxta 
Þegar söguleg þróun neytendalána á Íslandi er skoðuð er óhjákvæmilegt að byrja á þeim 

forsendum sem urðu til þess að sett var fyrsta heildstæða löggjöfin um neytendalán hér á 

landi: lög nr. 30/1993. Ísland sem aðili að EFTA, stóð á tímamótum þar sem innleiddur 

hafði verið samningur um Evrópska efnahagssvæðið, svokallaður EES-samningur, með 

lögum nr. 2/1993 Í því fólst að innleiða tilskipanir og samræma regluverk 

Evrópusambandsins við íslenska löggjöf.3 Ein af megin forsendum samningsins er að 

samningsaðilar stuðli að einsleitni (e. homogeneity). Í því felst að samræma löggjöf 

Evrópusambandsins við innlenda löggjöf EFTA ríkjanna í gegnum EES samninginn.4 Er 

það svokölluð trúnaðarregla sem getið er um í 3. gr. laga. nr. 2/1993 um Evrópska 

efnahagssvæðisins. Íslenskum dómstólum ber að sama skapi skyldu til að túlka gildandi 

rétt í samræmi við Evrópudómstólinn.5  

Lög um neytendalána hafa tekið breytingum með tímanum og má nefna í því 

samhengi breytingarlög nr. 101/1994 sem urðu að lögum nr. 121/1994, með þeim 

breytingum var leitast við að aðlaga íslenska löggjöf að evrópskum rétti. Breytingar voru 

svo gerðar með lögum nr. 179/2000 en með þeirri breytingu var innleitt ákvæði tilskipunar 

ráðsins nr. 102 frá 22. desember 1986, um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum 

aðildarríkjanna varðandi neytendalán, ásamt síðari breytingum. Í dag gilda lög nr. 33/2013 

um neytendalán sem byggjast á tilskipun Evrópusambandsins nr. 2008/48/EB, með þeirri 

breytingu var aukið við neytendavernd og samræmt lagaumhverfi við veitingu 

neytendalána. Með samræmingu þá er átt við að um fulla samræmingu (e. full 

harmonisation) við Evrópulöggjöf, með því eru settar takmarkanir á heimild til frávika á 

innleiðingu efnisákvæða tilskipunarinnar í innlendan rétt. Að lokum voru gerðar þær 

breytingar, að lög um fasteignalán til neytenda voru undanskilin með lögum nr. 118/2016 

sem byggir á tilskipun nr. 2014/17/ESB. Ástæða þeirra breytinga var einkum vegna 

óábyrgrar útlánastefnu á fasteignalánamarkaði, sem leiddi til vanskila sem breiddist út 

yfir landamæri. Framkvæmdarstjórn Evrópusambandsins hefði þó haft slíkar 

lagabreytingar í huga allt frá 2003, en gefin var út hvítbók um samþættingu 

veðlánamarkaða innan Evrópska efnahagssvæðisins í desember 2007.6 

Megin áhersla löggjafans á þeim lagabreytingum sem hafa átt sér stað, var til að bæta 

réttarvernd neytenda, að sama skapi bregðast við breytilegum markaðsaðstæðum og setja 

 
3 Stjórnarráð Íslands: „Samningurinn um Evrópska efnahagssvæðið-almennt“. Stjórnarráð Íslands e.d. 

Sótt 4. apríl 2022 af https://www.stjornarradid.is/verkefni/utanrikismal/evropusamvinna/ees-

upplysingaveitan/almennt-um-ees-samninginn/ 
4 Davíð Þór Björgvinsson: Lögskýringar. Reykjavík: JPV útgáfa, 2019, bls. 322. 
5 Alþt. 1992, A-deild, bls. 180. 
6 Alþingistíðindi: Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál. 
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skýrar og skiljanlegar reglur fyrir aðila neytendalánasamninga. Slíkt má sjá í lögum nr. 

101/1994 sbr. athugasemdum við frumvarpi til laga nr. 121/1994 en þar er kveðið á um að 

lagfæra þyrfti óskýr ákvæði og skilgreiningar í lögunum þar sem þau annað hvort náðu 

ekki þeim réttaráhrifum sem lagagreinarnar áttu að ná fram, og eða að orðskýringar 

stönguðust á innan laganna og sköpuðu vandkvæði á að reikna út árlega hlutfallstölu 

kostnaðar.7  

 Endurskoðun löggjafans á lögunum hefur verið nauðsynleg, sérstaklega í ljósi þess 

að svo kölluð okurlán (Predatory lending) ásamt smálánum (Payday loan) höfðu verið við 

lýði og bregðast hefur þurft við til að tryggja neytendavernd gagnvart slíku.8 Engin bein 

skilgreining er til á okurlánum (Predatory lending), en hægt er að skýra þau þannig að 

hvers kyns útlán sem fela í sér óeðlilega eða óréttlætanleg lánskjör sem hafa í för með sér 

hreinan skaða fyrir lántaka telst okurlán. Að sama skapi þá teljast öll lán sem komið er á 

með villandi eða sviksamlegum hætti falla undir skilgreininguna. Tilgangur slíkra lána er 

að lánveitandi efnist umfram því sem vænta má, á kostnað neytanda.9  

Smálán (Payday loan), byrjuðu hér á landi um 2010 þegar smálánafyrirtæki hófu 

starfsemi, smálán eru þau lán sem veitt eru til skamms tíma og á okurvöxtum, eða allt að 

648% árlegs hlutfallstölu kostnaðar (Á.H.K). Lánveitendur sem veittu slík lán, beindu 

markaðssetningu sinni að ungum og efna minni neytendum.10 Með lögum nr. 33/2013 var 

neytendavernd aukin til muna með vaxtaþaki á Á.H.K., sem nam að hámarki 50%, að 

viðbættum stýrivöxtum Seðlabanka Íslands. Var það mat fjármalaeftirlitsins að heilbrigt 

fyrirtæki ætti ekki að þurfa hærri vaxtahlutfall en 50 – 100%, að viðbættum stýrivöxtum 

Seðlabankans fyrir rekstur sinn.11 Árið 2019 voru lögð fram breytingalög nr. 163/2019 á 

lögum nr. 33/2013, samkvæmt a. lið. 4. gr. þeirra laga, voru gerðar breytingar á vaxtaþaki 

Á.H.K úr 50% auk viðbættum stýrivöxtum sbr. 26. gr. lag nr. 33/2013, niður í 35% að 

viðbættum stýrivöxtum Seðlabanka Íslands. B. liður. 4. gr. breytingalaganna nr. 163/2019, 

fól í sér nýmæli:  

 Brjóti lánveitandi eða lánamiðlari gegn ákvæði 1. mgr. er neytanda ekki skylt að greiða heildar-

lántökukostnað láns. 

Lagaramminn um neytendalán hafa verið í stöðugri þróun til að auka neytendavernd, 

verða því lögin skoðuð út frá hverjum gildistíma fyrir sig.  

Lög um neytendalán nr. 30/1993 

Fyrir innleiðingu EES samningsins voru engin heildstæð lög um neytendalán hér á landi. 

Með innleiðingu á tilskipun 87/102 EBE ásamt 90/88 EBE er varð að lögum 30/1993 um 

 
7 Alþingistíðindi: Alþt. 1993-1994, A-deild, þskj. 117 – 430. mál. 
8 Finane-Watch „ Consumer credit market malpractices uncovered“. Sótt 30. apríl 2022 af 

https://www.finance-watch.org/publication/consumer-credit-market-malpractices-uncovered/ 
9 Peter Norwood og Alessandro Molinari, „Finane-Watch : Consumer credit market malpractices 

uncovered“. Sótt 30. apríl 2022 af https://www.finance-watch.org/publication/consumer-credit-

market-malpractices-uncovered 
10 Alþingistíðindi: Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
11 Alþingistíðindi: Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
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neytendalán, varð töluverð réttarbót á neytendavernd, er snéri einna helst að 

upplýsingaskyldu lánveitanda auk réttinda til að greiða inn á lán fyrir gjalddaga12 Að 

sama skapi er kveðið á í umsögn frumvarpsins til laga nr. 30/1993 að markmið 

lagasetningarinnar sé að lánveitendur tilgreini raunverulega vexti sem af lánssamningi 

leiði af sér.13  

Ef skoðað er hvernig tekið var á breytilegum vöxtum fyrir gildistíð laganna þá má 

sjá í dómi Hæstaréttar Íslands frá 19. mars 1993 í máli nr. 204/189, en í því máli deildu aðilar 

um útreikning dráttavaxta á skuld áfrýjanda. Taldi áfrýjandi að reikna ætti dráttavexti 

með 2,5% mánaðarvöxtum eingöngu, líkt og kveðið var á í dómi bæjarþings Reykjavíkur 

þann 21. febrúar 1985, án þess að þeir væru höfuðstólsfærðir á 12 mánaða fresti. Stefndi 

gerði þá kröfu að þeir yrðu reiknaðir í samræmi við vaxtaákvarðanir Seðlabanka Íslands. 

Lögmaður stefnda kvað vaxtaútreikning sinn í fullu samræmi við vexti Seðlabankans 

hvers tíma, þar með talið vaxtafót sem miðað var við og uppfærslu vaxtanna á 12 mánaða 

fresti. Dómurinn kvað að þrátt fyrir að samkomulag milli aðila sem gert var 1. október 

1987 hafi verið ófullkomið er snéri að stöðu skuldarinnar og vaxtareikning hennar, þá hafi 

eftirstöðvar verið skýrlega tilgreint og af því hefði áfrýjandi mátt vera það ljóst að skuldin 

yrði reiknuð með breytilegum vöxtum og vaxtavöxtum. Að sama skapi kvað dómurinn 

um að áfrýjanda bar að mótmæla án ástæðulauss dráttar, ef hann teldi vexti af kröfunni 

ranglega reiknaða, sem ekki var gert og gat því áfrýjandi ekki borið fyrir sig slíkum 

mótmælum eftir á.  

Pétur Kr. Hafsteinn hæstaréttardómari skilaði sér atkvæði þar sem hann kvað að 

dráttavextir hefðu átt að miðast við 2,5% líkt og getið var í dómsorði bæjarþings 

Reykjavíkur í málinu. Leiddi það til endurkröfumáls á ofgreiddum vöxtum þar sem borin 

var fyrir sig regla kröfuréttar um condictio indebiti, en hún tekur til mistaka á greiðslu til 

gagnaðila. Staðfesti dómurinn þá niðurstöðu að reikna bæri dráttavexti með breytilegum 

vöxtum og höfuðstólsfærslu þeirra á 12 mánaða fresti.  

Af þessu má sjá að þrátt fyrir að í samkomulagi lánveitanda og neytanda hafi ekki 

verið sérstaklega tilgreint að miða ætti dráttavexti við breytilega vexti er tengjast vaxtafæti 

Seðlabanka Íslands, þá taldi dómurinn það ekki grundvöll til að hnekkja útreikningi vaxta, 

af þeim sökum að neytanda ætti að vera það ljóst, þar sem eftirstöðvar skuldar hafi verið 

skýrlega tilgreint. Að sama skapi bar neytandi ekki fyrir sig andmælum við útreikning 

þann sem gefið var upp og glataði því neytandinn þeim rétti sínum til mótmæla á síðari 

stigum máls. 

 Þess ber þó að geta að ofangreindur dómur er fyrir gildistöku laga nr. 30/1993 og 

tekur á vaxtabreytingu dráttavaxta vegna vanskila neytanda. Ef litið er á 15. gr. laga nr. 

30/1993 þá er kveðið á um að ef lánveitandi vanrækir upplýsingaskyldu sína sbr. 6. gr. 

sömu laga ásamt því að vanrækja að gera samning skriflegan sbr. 5. gr. sömu laga, þá 

glatar lánveitandi þeim rétti að geta krafist greiðslu kostnaðar sem annars félli á lántaka 

vegna vanskila.  

 
12 Alþingistíðindi: Alþt. 1992, A-deild, bls. 180. 
13 Alþingistíðindi: Alþt. 1992, A-deild, bls. 180. 
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9. gr. laga nr. 30/1993 tekur svo á ef samningsaðilar semja um að hafa vexti 

lánssamnings breytilega að hluta eða öllu leyti, ber lánveitanda að tilgreina vexti á þeim 

tíma sem samningur er gerður og tilgreina með hvaða hætti vextir eru breytilegir. Skorður 

eru settar á við hvað hægt sé að miða breytingarnar við, en 9. gr. tekur til að einungis sé 

leyfilegt að miða við meðalvexti Seðlabanka Íslands og eða vexti annarra lánastofnana sem 

lánveitandi geti ekki haft áhrif á. Upplýsingaskylda lánveitanda nær því til þess að 

upplýsa neytanda um allar breytingar sem verða á árlegum nafnvöxtum eða öðrum 

kostnaði sem lagst getur á lánið við breytingar.14 

Af þessu má sjá að þau viðmið sem tengja má breytilega vexti við, skorðast annars 

vegar við meðal vexti Seðlabanka Íslands og eða sambærilega vexti annarra lánastofnana. 

Að sama skapi verður lánveitandi að gæta að upplýsingaskyldu sinni gagnvart neytanda, 

til að glata ekki þeim réttar úrræðum sem hann ella gæti átt ef til vanefnda kæmi. Slíkt má 

sjá í dómi Hæstaréttar frá 14. febrúar 2011 í máli nr. 604/2010. sem reifaður verður síðar í 

ritinu. 

 

Lög um neytendalán nr. 121/1994 

Neytendalána lög nr. 30/1993 voru endurútgefin sbr. 15. gr. laga nr. 101/1994 og eftir 

breytingar voru þau svo gefin út sem lög nr. 121/1994 og tóku gildi 18. október 1994. 

Lögin byggjast á tilskipun Evrópuráðsins nr. 87/102/EBE. 

 Gildissvið laganna ná til lánssamninga sem lánveitendur gera í atvinnuskyni til 

neytendur sbr. 1. gr. laga nr. 121/1994, þó með nokkrum undantekningum sem getið 

er um í a– e. liðar 2. gr. sömu laga.  

 Megin áhersla laganna snýr að upplýsingaskyldu lánveitenda til neytenda, verða 

því helstu atriði er snúa að þeim kröfum sem gerðar eru til lánveitanda, um 

upplýsingagjöf er snúa að breytilegum vöxtum og meðferð þeirra gerð skil. 

 Ef litið er til 3. gr. laga nr. 121/1994 þá nær sú grein til yfirdráttaheimildar af 

tékkareikningum svo og sambærilegra lánveitinga með breytilegum höfuðstól. 

Samkvæmt b. lið 1. mgr. sömu laga, þá ber lánveitanda að veita upplýsingar um 

hverjir vextir eru við gerð lánssamningsins, svo og hvaða gjöld falli á lánið. Að sama 

skapi ber lánveitanda að upplýsa neytanda við hvaða skilyrði megi breyta vöxtunum. 

d. liður 3. gr. sömu laga tekur að sama skapi til, ef vextir eða gjöld geta tekið 

breytingum, þá verði lánveitandi að upplýsa neytanda með hvaða hætti lánveitandi 

skuli tilkynna breytingarnar til neytanda. Lögin tilgreina að slíkt gæti verið með þeim 

hætti að lánveitandi tilkynni um breytingarnar í reikningsyfirliti, auglýsingum í 

fjölmiðlum eða á annan sambærilegan hátt. 

 II. kafli laganna tekur svo til megin áherslu upplýsingagjafar lánveitanda til 

neytenda, þá einkum 6., 8. og 9. gr. laga nr. 121/1994 sbr. 5. gr. en þar er kveðið á um 

að lánssamningur skuli vera skriflegir og að neytandi fái afrit af samninginum.  

 
14 Alþingistíðindi: Alþt. 1992, A-deild, bls. 180. 
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 Í dómi Hæstaréttar frá 1. nóvember 2018 í máli nr. 844/2017. Var tekist á nokkrum 

atriðum er að ofan greindi. Í því máli var deilt um lögmæti yfirdráttaláns þar sem ekki 

var gætt að formkröfum líkt og að samningur væri skriflegur sbr. 5. gr. laga nr. 

121/1994. Stefndi taldi sig ekki vera aðili að samninginum þar sem stefndi bar fyrir sig 

að þáverandi sambýlismaður hennar hefði stofnað til yfirdráttarins, stefndi færði fram 

þau rök að hún hefði ekki verið í neinum viðskiptum við umrædda lánastofnum. Af 

gögnum málsins þá var sannanlega stofnaður reikningur í nafni stefnda hjá 

umræddum lánveitanda 24. júlí 2019, en aðilar deildu um hvort það hafi verið gert í 

hennar nafni, án hennar vitundar. Upphafleg fjárhæð yfirdráttarins var kr. 3.000.000,- 

en í ársbyrjun 2014 var staða hans kr. 12.400.000,- var bæði gildistími yfirdráttarins 

framlengdur og heimild hækkuð á tímabilinu, en ekki var séð í gögnum málsins hver 

það hafi verið sem hafi óskað eftir slíku. Af þeim sökum krafðist stefndi að 

samningurinn yrði vikið til hliðar á grundvelli 33. og 36. gr. laga nr. 7/1936 þar sem 

yfirdrátturinn hefði verið komið á, án vitundar stefnda og ekki framkvæmt 

greiðslumat. Stefndi taldi að sama skapi að krafan væri bæði fyrnd og ætti að falla 

niður vegna tómlætis. Lánveitandi gat sýnt fram á í málinu að hafa sent stefnda 37 bréf 

með tilkynningum um fyrirhugaða niðurfellingu yfirdráttarins og eins um að hann 

hafi verið yfirdreginn umfram heimild, auk þess sendi lánveitandi 68 bréfa þar sem 

reikningsyfirlit með stöðu og hreyfingum, höfðu verið send til stefnda. Lánveitandi 

gat að sama skapi sýnt fram á að hluti af þeim fjármunum yfirdráttarins var ráðstafað 

til stefnda, annars vegar til bílakaupa og hins vegar ráðstafað inn á fyrirtæki í hennar 

eigu, þó stærsti hluti fjármagnsins hefði verið ráðstafað inn á reikning sambýlismann 

stefnda. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að ekki hafi verið gætt að 

formskilyrðum með að hafa skriflegan samning sbr. 5. gr. laga nr. 121/1994 með síðari 

breytingum, þá sé kveðið á í frumvarpi með 5. gr. í lögum nr. 30/1993 að ekki væri 

fortakslaus skylda að samningar væru skriflegir, heldur gætu einnig verið munnlegir 

sbr. dóm Hæstaréttar frá 22. desember 2014 í máli nr. 349/2014 auk dóms Hæstaréttar frá 22. 

febrúar 2018 í máli nr. 81/2017. Dómurinn komst einnig að þeirri niðurstöðu, þrátt fyrir 

skort á upplýsingagjöf lánveitanda sbr. 3. gr. laga nr. 121/1994 þá leiðir slíkt ekki til 

ógildingar á samninginum, enda hafi stefndi ekki borið fram andmæli á þeim sex árum 

sem heimildin var í gildi, að sama skapi þá hafi það ekki verið nauðsynlegt að 

framkvæma greiðslumat vegna síðustu hækkun yfirdráttarins sem tekið var í gildistíð 

neytendalána laga nr. 33/2013 en sbr. 10. gr. þá er þess ekki krafist ef upphæðin nemur 

lægri fjárhæð en kr. 500.000,-. 

 Líkt og kemur fram í Hrd. nr. 844/2017, þá var samkvæmt gögnum málsins ekki 

gerður skriflegur samningur og upplýsingaskylda lánveitanda dregin í efa. Ef litið er 

á 1. mgr. 14. gr. laga nr. 121/1994 þá er tekið fram að ef vextir og eða lántökukostnaður 

sé ekki tilgreindur í lánssamningi, þá sé lánveitanda óheimilt að krefja neytanda um 

greiðslu þeirra. Að sama skapi sé lánveitanda óheimilt að krefjast frekari greiðslu 

lántökukostnaðar en tilgreindur er í samningi sbr. 4. tl. 1. mgr. 6. gr. er tekur á árlega 

hlutfallstölu kostnaðar. Undantekning er þó á þessari reglu, þar að segja ef lánveitandi 

getur sannað að neytandi hefði mátt vera það ljóst hver lántökukostnaðurinn og þar 

með talið vextir, hefðu átt að vera, þá gilda ekki 1. og 2. mgr. 14. gr. laga nr. 121/1994 
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sbr. 3. mgr. 14. gr. sömu laga. Slíkt gæti þó skapað lánveitanda bótaskyldu gagnvart 

neytanda sbr. 15. gr. 

 Af þessu má sjá, þrátt fyrir að ekki hafi verið farið eftir formkröfum, þá taldi 

dómurinn að lánveitandi hefði sýnt fram á að lántaka hefði mátt vera það ljóst hver 

lántökukostnaður og vextir yfirdráttarins væri, þar sem lánveitandi sendi yfir 100 

tilkynningar á lántaka á þeim sex árum sem yfirdrátturinn var í gildi. Þó það séu 

vankantar á formkröfum, leiðir það ekki sjálfkrafa til ógildingar samningsins, sér í lagi 

ef háttsemi lántaka er á þá leið að hagnýta það fjármagn sem viðkomandi hafi fengið 

og bera ekki fyrir sig andmæli á þeim skilmálum sem í samningnum er, að sama skapi 

hafi lánveitandi gætt að allri sanngirni gagnvart neytandanum. 

Verður því að líta á að dómurinn teldi ofangreint mál ekki falla undir ósanngjarna 

samningsskilmála, slíkt má sjá í máli Aziz v Caixa15 sem tók á ákvæðum í tilskipun 

Evrópuráðsins nr. 93/13/EEC um ósanngjarna samningsskilmála í neytendalána 

samningum, en þar kom dómurinn inn á að dómstólar aðildarríkja verði að meta hvort 

verulegt ójafnvægi hafi verið á réttindum og skyldum aðila samkvæmt samninginum 

neytandanum í óhag, meta verði hvaða reglur myndu gilda um samninginn ef ekki 

hefði náðst samkomulag milli aðila og hvaða réttastöðu neytandi hefði með hliðsjón 

af þeim úrræðum sem hann hefur yfir að ráða, samkvæmt landslögum, til að koma í 

veg fyrir áframhaldandi notkun óréttmætra skilmála. Að sama skapi þegar lánveitandi 

komi fram á sanngjarnan og viðunandi hátt í garð neytanda, hvort hann gæti með 

sanngjörnum hætti gengið út frá því að neytandinn hefði fallist á slíka skilmála líkt og 

um þá hefði verið sérstaklega samið.16  

 Þegar samningsskilmáli er dæmdur ólögmætur, er vert að skoða hvernig dómstólar 

taka á slíkum málum, ef skoðaður er dómur Hæstaréttar frá 14. febrúar 2011 í máli nr. 

604/2010. Í því máli var tekist á um annars vegar hvort skuldbinding neytenda hefðu 

verið í íslenskum krónum eða í erlendum myntum, svo hins vegar hvaða vexti skuldin 

bæri, yrði niðurstaða sú að höfuðstóll skuldarinnar væri í íslenskum krónum og að 

óheimilt hefði verið að binda fjárhæð lánsins við breytingu á gengi krónu gagnvart 

erlendum gjaldmiðli. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu, að um var að ræða 

lánveitingu í íslensku krónum sem bundið væri við gengi erlendra gjaldmiðla, sem 

væri óheimilt. Dómurinn rökstuddi niðurstöðu sýna með að vísa í dóma Hæstaréttar frá 

16. júní 2010 í málum nr. 92/2010 og 153/2010. 

Lánveitandinn bar fyrir sig að umrædd aðferð hefði verið hagkvæmari kostur fyrir 

neytendur og taldi slíkt byggja á stoð 2. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. 

Dómurinn rökstuddi niðurstöðuna með að vísa í að umrætt lagaákvæði væri 

undantekning frá meginreglu laga nr. 38/2001 óheimilt væri að semja um grundvöll 

verðtryggingar, sem ekki væri stoð fyrir í lögum, en reglur 13 og 14. gr. laganna séu 

 
15 Mál nr. C-415/11 frá 14. mars 2013, Mohamed Aziz v Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i 

Manresa (Catalunyacaixa). 
16 Mál nr. C-415/11 frá 14. mars 2013, Mohamed Aziz v Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i 

Manresa (Catalunyacaixa). 
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ófrávíkjanleg sbr. 2. gr. þeirra laga og að lánveitandi bæri sönnunarbyrði að 

lánveitingin hefði verið hagkvæmari kostur fyrir neytanda við lántökuna, en engar 

sönnur hafi verið fyrir slíku.  

 Varðandi ákvörðun og úrlausn vaxta í málinu, þá báru stefnendur fyrir sig að 

vextir ættu að reiknast samkvæmt LIBOR vöxtum auk álags, þar sem ákvæði 

gengistryggingarinnar væri ólögmæt, ætti því að víkja því til hliðar sbr. 14. gr. laga nr. 

121/1994 en að samningurinn ætti að haldast óbreyttur að öðru leiti þar með talið 

vextir. Varnaraðili í málinu bar það fyrir sig að vextir ættu að miðast við ákvæði 4. gr. 

laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu, þar að segja, sambærilega vexti sem eru á 

hverjum tíma jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands ákveður með hliðsjón af lægstu 

vöxtum á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum hjá lánastofnunum og birtir eru 

samkvæmt 10. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu. Byggir það á þeim 

sjónarmiðum varnaraðila að þar sem gengistenging vaxtanna væri ólögmæt þá ætti að 

líta fram hjá ákvæðum samninganna hvað varðar ákvörðun vaxta og rökstyður mál 

sitt með dómi Hæstaréttar frá 16. september 2010 í máli nr. 471/2010 en í forsendum þess 

dóms var skýrt að vextir er tengdust gengistryggingunni hefðu aldrei komið til álita 

nema í tengslum við gengistryggingu þess sem dæmt hefði verið ólögmætt, var því 

niðurstaða þess dóms sem gaf fordæmi um að tengja ætti vexti í slíkum málum við 

sambærilega vexti sem eru á hverjum tíma jafnháir vöxtum sem Seðlabanki Íslands 

ákveður með hliðsjón af lægstu vöxtum á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum 

hjá lánastofnunum. Við úrlausn málsins endurreiknaði dómurinn lánsfjárhæðina út 

frá niðurstöðu málsins að miða vexti við sambærilega vexti sem eru á hverjum tíma 

jafnháir vöxtum Seðlabanka Íslands. Dómurinn reiknaði lánið upp mið við upphafs 

tíma þess, en stefnendur mótmæltu því og töldu að einungis ætti að endurreikna lánið 

frá dómsuppkvaðningu, töldu þau að ekki væri rétt að láta eftir á ákvarðaða vexti 

gilda aftur í tímann, dómurinn tóku þau rök ekki gild og staðfesti endur útreikninginn. 

 Ef litið er á úrlausn Evrópudómstólsins í máli Pohotovosť v. Iveta Korčkovská17 

Þá var borið undir dómstólinn fyrirspurn er snéri að upplýsingaskyldu lánveitanda til 

neytanda sem tók til 4. gr. tilskipunar Evrópuráðsins nr. 87/102/EBE en 4. gr. var 

innleidd í 14. gr. laga nr. 121/1994. Fyrirspurnin tók til þess að ef lánveitandi veitir ekki 

viðeigandi upplýsingar sbr. 4. gr. tilskipunarinnar þar með talið árleg hlutfallstala 

kostnaðar (ÁHK), hvort slíkt teldist falla undir að vera óréttmætur skilmáli sbr. 

tilskipun nr. 93/13/EBE um óréttmæta skilmála í neytendasamningum. Dómurinn 

komst að þeirri niðurstöðu, að ef slík upplýsingagjöf er ábótavant og það vanti ÁHK í 

samningsskilmála, þá teljist hann ekki skýr og skiljanlegur skilmáli þar sem slíkar 

upplýsingar séu mikilvægar fyrir neytendur við mat á lánsmöguleikum og mati á 

heildarskuldbindingu sem neytandi gengst við. Niðurstaða dómsins var að í slíkum 

tilfellum beri að meta lánið vaxta laust og án alls kostnaðar. 

 Af þessu má sjá að misræmi gætir á milli Hæstaréttar og Evrópudómstólsins við 

úrlausn samskonar mála. Líkt og komið hefur fram þá ber Hæstarétti að túlka 

 
17 Mál nr. C-76/10 frá 16. nóvember 2010, Pohotovosť s. r. o. v Iveta Korčkovská. 
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niðurstöður sínar í samræmi við niðurstöður Evrópudómstólsins, að því sögðu verður 

að draga þá ályktun að möguleg óvissa sé á þeim réttaráhrifum við úrlausn milli 

þessara máli að niðurstaða þeirra sé á mismunandi veg.  

Höfundur hallast fremur að úrlausn Hæstaréttar í máli nr. 604/2010. Í ljósi þess að 

neytandi var upplýstur um þá samningsskilmála er var fyrir hendi við lántöku, þar að 

segja að um væri að ræða LIBOR vextir sem gæti tekið hækkunum. Er því forsenda 

lántaka skýr við lántöku, þegar ákvæði er svo fundið ólögmætt, ber dómstólnum að 

meta þær forsendur út frá réttindum og skyldum samningsaðila, og reyna leysa úr því 

þannig að samningssamband geti haldist án samningsákvæðisins er fundið var 

ólögmætt. Gæta þarf samt við úrlausn að  hið nýja ákvæði verði ekki óhagkvæmari en 

neytandi mátti gera ráð fyrir við samningsgerðina. Þegar samningsákvæði eru fundin 

ólögmæt þá er: 

 Hugsanlegt að löggerningar öðlist aðra merkingu ef fyrirmælum laga hefur ekki verið fylgt við 

gerð hans og jafnvel þannig að í stað slíks samningsákvæðis komi önnur skylda sem leiða má af 

lögunum.18  

 Líkt í kom fram í máli Pohotovosť v. Iveta Korčkovská, þá var það niðurstaða dómsins 

að upplýsingar um Á.H.K. væri neytanda mjög mikilvægar og ein af grunn forsendum 

þess að geta metið þá skuldbindingu sem hann gengst við. Ef ekki er unnt að reikna 

út Á.H.K. sbr. 2. mgr. 6. gr. laga nr. 121/1994 skal lánveitandi þess í stað skýra neytanda 

frá því hverjir vextir eru, hvaða gjöld falla á lánið og við hvaða aðstæður breytingar 

geta orðið, en samkvæmt 5. tl. 1. mgr. 6. gr. er það skylda lánveitanda að veita slíkar 

upplýsingar við lántökuna.  

 Evrópudómstólinn komst að þeirri niðurstöðu, þegar lánveitendur veita ekki 

upplýsingar um Á.H.K í lánssamningum sínum, þá ber innlendum dómstólum að 

meta hvort slíkt gæti fallið undir að vera skýrt og á skiljanlegu máli sbr. 4. gr. 

tilskipunar 93/13, að sama skapi ber honum að meta hvort þau kjör sem í 

samninginum er, falli undir að vera ósanngjarn í ljósi 3. og 4. gr. tilskipunar nr. 93/13. 

Evrópudómstólinn kom inn á, að innlendir dómstólar hafa heimild til að taka upp 4. 

gr. eldri tilskipunar nr. 87/102 inn í landslög, en samkvæmt þeirri grein er kveðið á um 

að ef vanrækt er að tilgreina Á.H.K í lánssamningi á neytendaláni þá hefur það þær 

afleiðingar að lánið eigi að teljast vaxtalaust og án alls kostnaðar.19   

Útreikningur á hlutfallstölu kostnaðar fer eftir stærðfræðilíkani sem ráðherra 

ákveður með nánari útfærslu í reglugerð. Í 10.-12. gr. laga nr. 30/1993 eru leiðbeiningar 

og reglur um útreikning á Á.H.K., en í 12. gr. er kveðið á um að ef lánssamningur 

heimilar verðtryggingu eða breytingar á vöxtum eða öðrum gjöldum sem teljast hluti 

Á.H.K, en ekki er unnt að meta hverju nemi á þeim tíma sem útreikningur er gerður, 

skuli reikna út árlega hlutfallstölu kostnaðar miðað við þær forsendur að verðlag, 

vextir og önnur gjöld verði óbreytt til loka lánstímans, þó með hliðsjón af 8. gr. en þar 

 
18 Ása Ólafsdóttir, Ógildingarreglur samningaréttar, Fons Juris, bls. 91. 
19 Mál nr. C-76/10 frá 16. nóvember 2010, Pohotovosť s. r. o. v Iveta Korčkovská, liður 77. 
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er kveðið á um að ef kostnaður er óþekktur skal lánveitandi veita neytanda 

upplýsingar um hvernig hann er reiknaður út eða áætla hver hann er.  

Ef litið er á dóm Hæstaréttar Íslands frá 26. júní 2018 í máli nr. 636/2017 hvað varðar 

Á.H.K., en í því máli greindi aðilum á hvort árleg hlutfallstala kostnaðar sem getin var 

í samningnum sem 3,95% ætti að halda gildi sínu sem vaxtafót fram að 

endurútreikning lánsins, en samningsvextir voru breytilegir og tengdir ólögmætri 

gengistryggingu og færi því á svig við lög nr. 121/1994 sbr. núgildandi lög nr. 33/2013. 

Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að þar sem Á.H.K. tæki til fleiri atriða en bara 

vaxta, heldur einnig til kostnaðar sem tengdist gengistryggingunni. Komst dómurinn 

því að þeirri niðurstöðu að greiðsluáætlunin sem fylgdi lánssamninginum hafi ekki 

falið í sér bindandi  loforð um að árleg hlutfallstölu kostnaðar yrði óbreytt óháð þeim 

forsendum um lánskjör og skilmálabreytingum sem urðu á lánssamninginum.  

Slíkt má sjá í dómi um ráðgefandi álit EFTA dómstólsins frá 24. nóvember 2014 í máli nr. E-

27/13. Við lánveitingu hafði Landsbankinn sett fram í áætlun á útreikningi á áætlaðri 

hlutfallstölu kostnaðar sem tengt var við vísitölu að verðbólguspá í útreikningi hefði 

miðast við 0% verðbólgu. Komst dómurinn að þeirri niðurstöðu, að þar sem Ísland var 

í efnahagskreppu, hefðu aðilar getað gert sér það í hugarlund að raunin væri önnur 

og lánveitanda bar að upplýsa um raunhæfa áætlun sem gæfi ekki ranga mynd af 

mögulegu greiðslufyrirkomulagi samkvæmt lánasamningnum. Var það því talið 

andstætt góðum viðskiptavenjum við upplýsingagjöf til neytanda.20 Dómurinn komst 

að þeirri niðurstöðu að landsdómstólinn yrði að meta, að teknu tilliti til allra atvika 

málsins, hvaða áhrif röng upplýsingagjöf af þessu tagi hefur og hvaða úrræðum er 

hægt að beita af því tilefni, að því gefnu að þeirri vernd sem neytendalánatilskipunin 

veitir samkvæmt túlkun dómstólsins sé ekki stefnt í hættu.21   

  

   

Lög um neytendalán nr. 33/2013 

Lög um neytendalán nr. 33/2013 byggjast á tilskipun Evrópuþingsins og Evrópuráðsins 

nr. 2008/48/EB sem tók gildi 1. nóvember 2013 að undanskilinni 37. gr. sem tók gildi 5. 

apríl sama ár. Fyrir gildistöku tilskipunar 2008/48/EB var neytendavernd í Evrópu 

sundurleit og skorti alla samræmingu. Fyrsta tilskipun um neytendavernd var sett árið 

1986 með tilskipun nr. 87/102/EBE. Tilskipuninni var svo breytt í tvígang eða fyrst árið 

1990, var þá tekið upp reglan um árlega hlutfallstölu kostnaðar (Á.H.K), og formúlu til 

útreikning þess. Síðari breytingin var árið 1998, en með henni var nánari útfærsla á 

útreikning Á.H.K. kynnt sem finna má í III. viðauka tilskipunarinnar.22 Við setningu 

tilskipunar 2008/48/EB, þá voru lagðar fram nokkrar tillögur um það sem ætti að falla 

undir gildissvið tilskipunarinnar sbr. 2. gr., en náðu ekki fram að ganga. Má þar nefna 

 
20EFTAD, mál E-27/13, EFTACR 2014, bls. 12-13. 
21 EFTAD, mál E-27/13, EFTACR 2014, bls. 22. 
22 European Commission. „Directorate General for Justice and Consumers, Evaluations of Directive 

2008/48/EC on credit agreements for consumers: final report“. Sótt 4. maí 2022 af 

https://data.europa.eu/doi/10.2838/949753 

https://data.europa.eu/doi/10.2838/949753
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tillögur um að gildissviðið næði yfir sjálfskuldaábyrgðir, engan þröskuld á fjárhæðum, að 

yfirdráttalán félli undir gildissviðið, að vaxta- og kostnaðarlaus lán félli undir gildissviðið, 

að lána og ábyrgðaryfirlýsingar yrðu gerðar á staðnum hjá lánveitanda, skyldubundinn 

gagnagrunn sem innihéldi neikvæð, hlutlaus og áreiðanlega gögn um greiðslusögu 

neytenda og ábyrgðarmanna, að lokum að lánveitendur og lánamiðlarar þurfi starfsleyfi 

og séu undir eftirlitsstofnun, sem tryggir framkvæmd tilskipunarinnar.23 

Tilskipunin 2008/48/EB hefur verið í endurskoðun frá 2018 til 2019, lagðar hafa verið 

fram breytingatillögur á henni, þar með talið á 2. gr., en lagt er til að þröskuldur þess 

fjármagns sem fellur undir gildissviðsins verði 0 – 100.000,- Evrur, bætt verði við að 

hópfjármögnun falli undir gildissviðsins, vaxtalaus lán auk lána með óverulegan kostnað 

sem greiðast skal innan þriggja mánaða, yfirdráttalán, kaupleigusamningar, smálán og að 

lokum kaupa núna greiða seinna, lánafyrirkomulag falli undir gildissviðið.24  

Líkt og sjá má þá hafa fyrri breytingartillögur að einhverju leiti verið lagðar fram aftur 

við endurskoðun á tilskipuninni og áhugavert verður að sjá hvort þær nái fram að ganga.  

Ef litið er á þær breytingatillögur sem yrðu nýmæli í tilskipuninni, þá er í fyrsta lagi 

verið að leggja til að sett verði á laggirnar úrskurðanefnd lánamála sbr. viðbót við 3. gr. 

tilskipunarinnar.25 Að sama skapi er verið að auka á skyldu lánveitanda við 

upplýsingagjöf er snýr að persónusniðnum lánveitingum sbr. 13. gr., að auki er verið að 

leggja til reglulegri upplýsingagjöf á stöðu yfirdráttar sbr. 24. gr. tilskipunarinnar.26 Helstu 

nýmælin er snúa að vöxtum og kostnaði er að sjá í breytingartillögu með 31. gr. 

tilskipunarinnar, en þar er verið að leggja til að sett verði á vaxtaþak á útlán og á 

hópfjármagnanir, auk þess er lagt til að þak verðir sett á árlega hlutfallstölu kostnaðar 

(Á.H.K).27 

 Í lögum nr. 33/2013 er ákvæði er snýr að Á.H.K. við lántöku, nemur hún 50% að 

viðbættum stýrivöxtum Seðlabankans.28 Samkvæmt Seðlabanka Íslands eru stýrivextir 

þeir vextir sem hafa áhrif á aðrar tegundir vaxta innan hagkerfisins, sem dæmi á 

neytendalánum og sparnaðarreikningum. Stýrivextir stýra þar með eftirspurn og 

framboði fjármagns sem er í umferð. Stýrivextir eru því stjórntæki Seðlabankans til að 

bregðast við verðbólgu. 29 

Ef litið er á l. lið 12. gr. laga nr. 33/2013 sbr. 13. gr., byggja þær greinar á 10. gr. sbr. 11. 

gr. tilskipunar 2008/48/EB. Við skýringu á 12. gr. í frumvarpi til laga 33.2013 þá er vísað til 

orðskýringar með 7. gr. sömu laga, en sú grein byggir á 5. gr. framangreindrar tilskipunar. 

kveður hún á að upplýsa verði neytanda á skýran, hnitmiðaðan hátt með lýsandi dæmum 

um útlánsvexti, skilyrði sem gilda um beitingu útlánsvaxta og ef við á, vísitala eða 

 
23 European Commission. „Directorate General for Justice and Consumers, Evaluations of Directive 

2008/48/EC on credit agreements for consumers: final report“. Sótt 4. maí 2022 af 

https://data.europa.eu/doi/10.2838/949753 
24 Sjá viðauka 2, breytingartillögur á Evróputilskipun nr. 2008/48/EC, tillögur frá árinu 2021.  
25 Sjá viðauka 2, breytingartillögur á Evróputilskipun nr. 2008/48/EC, tillögur frá árinu 2021. 
26 Sjá viðauka 2, breytingartillögur á Evróputilskipun nr. 2008/48/EC, tillögur frá árinu 2021. 
27 Sjá viðauka 2, breytingartillögur á Evróputilskipun nr. 2008/48/EC, tillögur frá árinu 2021. 
28 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
29 Seðlabanki Íslands: „Hvað eru stýrivextir?“. Sótt 12. apríl 2022 af https://www.sedlabanki.is/um-

sedlabankann/kynningarefni/lauflettar-spurningar-og-svor/ 

https://data.europa.eu/doi/10.2838/949753
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viðmiðunarvexti sem gilda um upphaflegu útlánsvextina, svo og tímabil, skilyrði og 

málsmeðferð við breytingu á útlánsvöxtum; ef við mismunandi útlánsvexti gilda við 

mismunandi aðstæður, þarf að veita áður nefndar upplýsingar um þær allar. Ef litið er á 

orðskýringu í frumvarpi laga nr. 33/2013 með 13. gr., þá er skýrt að viðmiðunargengi sé 

vaxtastig sem notað er til grundvallar útreikningi á vöxtum og aðgengilegt er opinberlega 

og báðir aðilar að lánssamningi geti sannreynt, svo sem lægstu vextir Seðlabankans á 

nýjum almennum óverðtryggðum útlánum lánastofnana.30 Sú skilgreining á að sama 

skapi einnig við um meðferð vaxta á yfirdrætti, ef notast er við viðmiðunargengi og eða 

viðmiðunarvísitölu sbr. 14. gr. Í dómi Hæstaréttar frá 14. febrúar 2011 í máli nr. 604/2010. sem 

reifað er hér að ofan vegna ákvæðis með ólöglega gengistryggingu. Í þeim dómi fór 

sóknaraðili fram á að lán þeirra yrði reiknað upp miða við LIBOR vexti á óverðtryggðan 

höfuðstól og til vara ætti að miða við 5% ársvexti, varnar aðili gerði þá kröfu að lánið yrði 

endurreiknað miða við lög nr. 38/2001, þar að segja lægstu vexti Seðlabankans á nýjum 

almennum óverðtryggðum útlánum lánastofnana, í stað samningsákvæðis sem fundið 

hefur verið ólögmætt, dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að Seðlabankavextir ættu að 

gilda um lánið og það reiknað aftur í tímann. Ef skoðað er mál Pohotovosť v. Iveta 

Korčkovská,31 í því máli var deilt um hvort að ákveðnir samningsskilmálar væru óréttmætir 

og ekki í hlutfalli við væntingar lántaka þar sem kostnaður við lánið næmi um 91,25% og 

væri ekki hluti af Á.H.K. Dómurinn komst að þeirri niðurstöðu að það væri í verkahring 

landsdómstóls að meta hvaða áhrif ólögmætt ákvæði hefði á samningsaðila, og hvernig 

mætti bæta úr því. Dómurinn vísar í 1. mgr. 6. gr. tilskipunar nr. 93/13 um óréttmæta 

samningsskilmála í neytendasamningum, sem sé skylduákvæði og miðar það að því að 

skipta út óréttmætum samningsskilmálum með öðrum skilmálum sem endurheimtir 

jafnvægi á skyldum og réttindum á milli samningsaðila, dómurinn rökstyður mál sitt með 

að vísa í dóm Pannon GSM, sá dómur kemur að sama skapi inn á þá niðurstöðu sem 

skylduákvæðið kveður á um sbr. 1. mgr. 6. gr. tilskipunar nr. 93/13.32 

Hafa verður í huga að með setningu laga nr. 33/2013, þá voru innleiddar tvær 

mikilvægar reglur, sú fyrr tekur til upplýsingaskyldu lánveitanda til að veita neytanda 

fullnægjandi og samræmdar upplýsingar svo neytandi geti tekið upplýsta ákvörðun um 

samanburð á lánatilboðum.33 

Sú seinni felur í sér að lánshæfi lántaka skal metið, ef lántaki hefur fengið fullnægjandi 

upplýsingar og mat á lánshæfi hans hefur leitt í ljós að hann ræður við að greiða lánið til 

baka, þá ætti löggjafinn ekki að skipta sér frekar af skiptum lántaka og lánveitanda þó að 

lántaki sé neytandi nema brýna nauðsyn beri til, enda ber löggjafanum ætíð að gæta 

meðalhófs og velja minnst íþyngjandi leiðina til að ná settu marki – sem í þessu tilfelli er 

neytendavernd.34  

 
30 Alþingistíðindi: Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
31 Mál nr. C-76/10 frá 16. nóvember 2010, Pohotovosť s. r. o. v Iveta Korčkovská, liður 38. 
32 Mál nr. C-243/08 frá 4. júní 2009, Pannon GSM Zrt . v Erzsébet Sustikné Győrfi, liður 25. 
33 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
34 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220. mál  
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Lög um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016 

Lög um fasteignalán til neytenda nr. 118/2016 tóku gildi 1. september 2016 og byggjast á 

innleiðingu tilskipunar Evrópuþingsins og Evrópuráðsins nr. 2014/17/ESB eða (Mortgage 

Credit Directive), ásamt því að taka til breytinga á tilskipunum 2008/48/EB og 2013/36/ESB 

og reglugerð (ESB) nr. 1093/2010.35 

Gildissvið laganna tekur til samninga um fasteignalán sem lánveitandi eða 

lánamiðlari kynnir eða gerir í atvinnuskyni við neytendur. Undir það falla tvennskonar 

lánveitingar, annars vegar eru það lán með veðtryggingu í fasteign eða annars konar 

tryggingu í fasteign, svo sem tryggingabréfi og hins vegar er það lánveiting sem er gerð í 

þeim tilgangi að kaupa fasteign og eða viðhalda henni. 

Tilefni setningar sér laga um fasteignalán til neytenda var kerfishrun í 

fjármálageiranum árið 2008, bæði hérlendis og erlendis, en rekja má orsakir þess til 

okurlána (Predatory lending), auk undirmálslána (Subprime lending), og meðferð þeirra 

á markaði sem átti þátt í að koma á afleiðuviðskipti. Auðkýfingurinn Warren Buffett skýrir 

þessi fyrirbrigði sem fjárhagslegu gereyðingavopni.36 

Var því farið í gagngerða endurskoðun innan Evrópusambandsins á því hvernig 

mætti fyrirbyggja og styrkja fjármálakerfið fyrir mögulegum framtíðaráföllum og bæta 

regluverk fjármálageirans.37 Fyrstu drög að tilskipun nr. 2014/17/ESB hófst árið 2011 og 

tók gildi 4. febrúar 2014, markmið tilskipunarinnar var að koma í veg fyrir óábyrgar 

lánveitingar. Var því sett skyldu á lánveitendur að greiðslu- og lánshæfismeta neytendur 

(Creditworthiness assessment), að sama skapi var sett aukin upplýsingaskylda á 

lánveitendur og þá sérstaklega þegar um flóknari lánssamningar er um að ræða, má þar 

nefna lán með föstu grunnviðmiði vaxta (Floor rate clauses) auk lána í erlendri mynt.38  

Þegar útlán bera breytilega vexti, þá er grunnviðmið vaxta fest í lánssamninginum og 

miðast þeir við gildandi vexti hverju sinni við lántöku. Slík grunnviðmið koma í veg fyrir 

að lán með breytilegum vöxtum geti farið niður fyrir það viðmið, þó svo að 

viðmiðunargengi eða vísitala sé lægri en umsamið grunnviðmið, neytanda í óhag.39 Mikil 

aukning hefur verið í óverðtryggðum útlánum og stór hluti þeirra, eru útlán með 

breytilegum vöxtum40, lánveitendur hafa í auknu mæli boðið neytendum slík lán og það 

með ákveðnu grunnviðmiðum vaxta, en með slíku eru lánveitendur að taka stöðu gegn 

vaxtaáhættu útlánsins (Hedging), slík ráðstöfun fellur að ramma laganna svo framalega 

sem gætt er að upplýsingagjöf og gagnsæi.41 

 
35 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál.  
36 Joseph E. Stiglitz. The Price of Inequality. New York: W.W. Norton & Co, 2012. bls. 53 
37 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál. 
38 Fernando Zunzunegui „European Parlament; Mis-selling of Financial Products: Mortgage Credit“. 

Júní 2018.  
39 Fernando Zunzunegui „European Parlament; Mis-selling of Financial Products: Mortgage Credit“. 

Júní 2018. 
40 Sjá mynd nr. 2. 
41 Fernando Zunzunegui „European Parlament; Mis-selling of Financial Products: Mortgage Credit“, 

júní 2018. 
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Í því samhengi er vert að skoða 34. gr. laga nr. 118/2016 sem gildir um lán með 

breytilegum vöxtum, þá er kveðið á um að ef vaxtabreyting byggist á viðmiðunargengi, 

vísitölum eða viðmiðunarvöxtum, þá sé lánveitanda aðeins heimilt að notast við slíkt 

viðmið ef það er skýrt, aðgengilegt, hlutlægt og unnt að sannreyna, bæði fyrir aðila 

samnings og Neytendastofu. Byggist ákvörðun um breytingu á vöxtum ekki á slíkum 

viðmiðum, þá skal í samningi um fasteignalán greint frá þeim skilyrðum og þeirri 

málsmeðferð sem gildir um breytingu á vöxtum sbr. 1. mgr. greinarinnar. Lánveitanda er 

einnig skylt að varðveita upplýsingar um sögulega þróun viðkomandi vísitalna og 

viðmiðunarvaxta, annarra en þeirra sem ákvarðaðir eru og birtir af opinberum aðila sbr. 

2. mgr. sömu greinar.  

Ef litið er á ákvörðun Neytendastofu frá 19. desember 2019 í máli nr. 58/2019 þar sem skera 

átti úr um hvort samningsskilmáli sem var á láni hjá Lífeyrissjóði starfsmanna ríkisins 

uppfyllti ákvæði 34. gr. laga nr. 118//2016, sbr. f. lið 2. mgr. 12. laga nr. 33/2013 auk 6. gr. 

og 9. gr. laga nr. 121/1994 um neytendalán, um hvort skilyrði og málsmeðferð hafi verið 

viðundandi.42 Lífeyrissjóðurinn gaf formlega skýringu á hverju 

vaxtaendurskoðunarákvörðun þeirra byggðist með vísun í 1. ml. 1. mgr. 34. gr. laga nr. 

118/2016. 43 

 Neytendastofa komst að þeirri niðurstöðu að þróun verðtryggðra vaxta á markaði 

gætu ekki talist viðmiðunarvextir, þó svo þeir væru birtir opinberlega af lánveitanda og á 

vefsetrum, af þeirri ástæðu að þeir teldust ekki nægilega skýrir og skilmerkilegir og 

ómögulegt fyrir neytanda vita hvaða áhrif þeir hefðu á lán viðkomandi, þar sem 

lífeyrissjóðurinn ákvörðunarvald hafi til hvaða vaxta væri miðað, hvernig meðaltal þeirra 

sé fundið út og hvaða áhrif það hefði á vaxtabreytingu lánsins. Neytendastofa gerði að 

sama skapi athugasemd við skilmálann hvað varðar skilyrði fyrir breytingu á þeim, en þar 

segir að ákvörðun stjórnar ráði breytingu vaxta. Neytendastofa komst að þeirri niðurstöðu 

að upplýsingaskylda lánveitanda um að skýra fyrir fram þau skilyrði, það er að segja með 

hvaða hætti og við hvaða aðstæður þurfi til að vextir geti tekið breytingum hafi verið á 

fátt, þar sem ákvörðun stjórnar sé ekki gagnsætt ferli.44 

Þegar litið er á þá kröfu sem hvílir á lánveitanda um upplýsingagjöf til neytenda, er 

varðar lán með breytilegum vöxtum, þá er vert að skoða 35. gr. laga nr. 118/2016 en 

samkvæmt henni þá ber lánveitanda að upplýsa neytendur um allar þær breytingar á 

útlánsvöxtum skriflega á pappír eða öðrum varanlegum miðli, áður en breyting tekur 

gildi. Þær upplýsingar verða að innihalda þær fjárhæðir sem greiða skal eftir gildistöku 

nýrra útlánsvaxta, að sama skapi þarf að upplýsa neytanda ef fjöldi eða tíðni greiðslna 

breytist og það alla jafna með 30 daga fyrirvara sbr. 1. mgr. greinarinnar. Þó er ekki alltaf 

unnt að tilkynna neytendum vaxtahækkanir með svo miklum fyrirvara, ef breyting á 

útlánsvöxtum er ákvarðaðar með uppboði á fjármagnsmörkuðum getur það reynst 

lánveitendum ómögulegt að tilkynna breytinguna með slíkum fyrirvara. Ber lánveitanda 

þá að tilkynna neytanda skriflega, með hæfilegum fyrirvara fyrir uppboð fyrirhugaða 

 
42 Samningsskilmáli Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Sjá 1. tl. viðauka 1.  
43 Vaxtaendurskoðunarákvörðun Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Sjá 2. tl. viðauka 1. 
44 Neytendastofa, ákvörðun nr. 58/2019. 
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málsmeðferð og gefa neytanda upplýsingar um með hvaða hætti hún gæti haft áhrif á 

útlánsvexti sbr. 2. mgr. 35. gr. sömu laga. 

Samkvæmt 7. tl. formála tilskipunar 2014/17/ESB sbr. 1. mgr. 13. gr. laga nr. 118/2016, 

þá er gerð krafa um hámarkssamræmingar í tengslum við upplýsingagjöf áður en 

lánssamningur er gerður á stöðluðu Evrópsku eyðublaði (e. European Standardised 

Information Sheet (ESIS)),45 tekur það til útreikning á Á.H.K. sbr. 18. gr. laga. nr. 118/2016. 

Þegar lán eru með breytilegum vöxtum þá ber lánveitanda að framkvæma viðbótar 

útreikning árlegrar hlutfallstölu kostnaðar eða V.Á.H.K. sbr. 19. gr. laga nr. 118/2016. Ef 

fasteignalánasamningur felur í sér breytilega vexti þá skal hún miðast við hámarksvexti 

samkvæmt ákvæðum samnings, ef samningur kveður ekki á um hámarksvexti skal 

hlutfallstalan miðast við hæstu ársvexti sambærilegra lána hjá lánveitanda síðustu 15 ár 

sbr. 1. tl., eða ef samningur um fasteignlán kveður á um fasta vexti í upphafi samnings til 

fimm ára eða lengri tíma og í kjölfarið samið um fasta vexti að nýju til ákveðins tímabils 

skal útreikningurinn aðeins taka til upphaflega fast vaxta-tímabils og gera skal ráð fyrir 

að eftirstöðvar lánsins séu greiddar upp að því tímabili loknu sbr. 2. tl. sömu greinar. Falli 

samningur um fasteignalán bæði undir 1. og 2. tl. 1. mgr. 19. gr. skal V.Á.H.K reiknuð út í 

samræmi við 2. tl., að sama skapi getur neytandi óskað eftir að fá afhent á sérstöku skjali 

(ESIS), sem fylgt getur með eyðublaði skv. 1. mgr. 13. sömu laga. 

 

5 Breytilegir vextir neytendalána og 

neytendavernd 

5.1 Tilgangur breytilegra vaxta og áhætta sem 

fylgir þeim 
S 

Til að átta sig á hvers vegna notast er við breytilega vexti á lánum er gott að skoða 

skilgreiningar Landsbankans á muninum á lánum með breytilegum vöxtum og lánum 

með föstu vaxtatímabili til 36 eða 60 mánaða. 

Landsbankinn útskýrir að breytilegir vextir geti tekið hækkunum eða lækkunum út 

frá sveiflum á markaði eða efnahagsástandi og að þeir taki mið af vaxtatöflu hverju sinni. 

Breytilegir vextir geti verið bæði af hinu góða og af hinu slæma, það fari bara eftir 

þróuninni á þeim. Fastir vextir á lánum eru þannig að þeir eru festir við ákveðið tímabil, 

svo kallað fast vaxtatímabil; með því er neytandinn að tryggja sig fyrir vaxtasveiflum, en 

þess í stað leggst uppgreiðslugjald á slík lán.46 

 
45 Sjá viðauka 3, (e. European Standardised Information Sheet (ESIS). 
46Landsbankinn: „Íbúðalán“. Sótt 30. mars 2022 af https://www.landsbankinn.is/einstaklingar/lan-og-

heimildir/ibudalan?gclid=CjwKCAjw9LSSBhBsEiwAKtf0n-0D5dZxCKJZJHloZACo-

5ALSJC4CkjKw0cHu2XS6KuqVwM4Cj_tUxoCbZsQAvD_BwE 
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Báðir þessir valmöguleikar falla undir að vera lán með breytilegum vöxtum. Þó lán sé 

með bundið föstu vaxtatímabili taka vextir breytingum innan heildar lánstímans og falla 

þar með undir að vera lán með breytilegum vöxtum.47 

Líkt og kemur fram í útskýringum Landsbankans þá geta vextirnir verið bæði 

jákvæðir og neikvæðir fyrir neytanda. Ef neytandi tekur lán með lágum vöxtum og vextir 

breytast til hækkunar er afleiðingin sú að greiðslubyrði lánsins hækkar í takt við hækkun 

vaxta. Að sama skapi getur neytandinn notið góðra vaxtakjara þegar markaðurinn er 

hagstæður. Vextir eru því annað hvort endurskoðaðir á mánaðar fresti og/eða á árs fresti. 

Þetta fyrirkomulag býður upp á ákveðna óvissu þar sem fjármagnsmarkaðir er mjög kvikir 

og ýmsu háðir. Neytendur geta því kosið lán með föstu vaxtatímabili sem tryggir 

stöðugleika í 36 til 60 mánuði, en eftir þann tíma eru vaxtakjör endurskoðuð. 

Ástæðan fyrir þessu fyrirkomulagi vaxta er að: 

„Breytilegir vextir henta lánastofnunum vel þar sem dregið er verulega úr áhættu á 

raunvaxtalækkun með reglulegri endurskoðun vaxta. Einnig henta breytilegir vextir stjórntækjum 

Seðlabanka Íslands betur en fastir vextir, þar sem ákvörðun um hækkun stýrivaxta hefur áhrif á vexti þessara 

lána með þeim hætti að þeir hækka. Það ætti að draga úr einkaneyslu, eftirspurn eftir lánsfjármagni og þar 

með draga úr verðbólgu.“ 48 

Ef skoðað er hvers vegna lánveitendur og þá aðallega fjármálastofnanir veita ekki lán 

með föstum vöxtum út allt lánstímabilið þá er: 

„Helsta ástæða þess að ekki er boðið upp á fasta vexti á óverðtryggðum lánum til langs tíma er óvissa 

um framtíðarþróun markaðsvaxta, en þeir stýrast af lánakjörum til 

fjármálastofnana og verðbólguvæntingum. Ef verðbólga er hærri en fastir nafnvextir, tapar 

lánveitandi því sem nemur þeim mismun.“49 

Af þessu má sjá að útlánaáhætta lánastofnana eykst við að festa vexti til lengri tíma. 

Ef lánastofnun myndi bjóða upp á slík lán þyrfti áhættustuðull vaxtakjaranna að vera 

tiltölulega hár, en það myndi orsaka að slík lán yrðu mjög óhagkvæm gagnvart 

neytendum. Af þeim sökum leitast lánveitendur við að takmarka fasta vexti við skemmri 

tímabil, en með því geta lánveitendur brugðist betur við markaðsaðstæðum og boðið upp 

á hagkvæmari vexti á útlánum. Slík rök má sjá hjá Bank of Spain, en bankinn gaf tvær 

ástæður fyrir því að notast við breytilega vexti með vaxtafót á húsnæðislánum. Sú fyrri 

var að neytendur væru haldnir vissum fordómum gagnvart notkun slíkra ákvæða þrátt 

fyrir fjárhagslegan ávinning af slíkum lánum og sú síðari var að slík lán tryggja 

 
47 Alþingistíðindi: Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
48 Torfi Már Hreinsson: „Verðbólgutrygging á verðtryggð húsnæðislán“. Skemman 2018. Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/31374/1/Ver%c3%b0b%c3%b3lgutrygging%20%c3%a1%20ver%c3

%b0trygg%c3%b0%20h%c3%basn%c3%a6%c3%b0isl%c3%a1n.pdf 
49 Torfi Már Hreinsson: „Verðbólgutrygging á verðtryggð húsnæðislán“. Skemman 2018. Sótt af 

https://skemman.is/bitstream/1946/31374/1/Ver%c3%b0b%c3%b3lgutrygging%20%c3%a1%20ver%c3

%b0trygg%c3%b0%20h%c3%basn%c3%a6%c3%b0isl%c3%a1n.pdf 
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neytendum ávallt lægstu endurgreiðslu til lánveitandans. væri slíkt lánsframboð því 

jákvætt, ella myndi það leiða til hærri vaxta á lánum og samdrátt í útlánum.50  

Mynd 1: Aurbjörg.is, samanburður vaxtakjara. Sótt 9. apríl 2022. 

 

Hagkvæmustu lánin eru því lán með breytilegum vöxtum þar sem vaxtakjör eru 

endurskoðuð mánaðarlega. Þetta má sjá á eftirfarandi mynd:  

Líkt og taflan sýnir þá er töluverður munur á kjörum eftir því hvort lán ber fasta vexti 

í tiltekinn tíma eða hvort um breytilega vexti er að ræða. Líkt og komið var að hér að ofan 

þá miðast vaxtakjörin meðal annars við útlánaáhættu lánveitanda, en út frá þeirri áhættu 

er meðal annars fundið út hver vaxtaprósentan er sem viðkomandi lánastofnun getur 

boðið neytanda. Hins vegar þarf að meta áhættu neytanda við að taka slík lán út frá vaxta 

óvissu svo það rúmist innan marka neytendaverndar lántaka. Líkt og Ásgeir Jónsson 

seðlabankastjóri Íslands kom inn á í áliti sínu til efnahags- og viðskiptanefndar Alþingis, 

þá benti hann á að afborganir af lánum með breytilegum vöxtum séu mun næmari fyrir 

verðbólgu í samanburði við verðtryggð lán.51 

 
50 Fernando ZUNZUNEGUI, Mortgage Credit Mis-selling of Financial Products, Directorate-General 

for Internal Policies, bls. 27. 
51Seðlabanki Íslands: „Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri, tölvupóstur til Nefndarsviðs Alþingis“ 2. 

desember 2020. Sótt 12. apríl 2022 af https://www.sedlabanki.is/library/Skraarsafn/Umsagnir-

S.i/Umsogn_um_frv_t_l_um_vexti_og_verdtryggingu.pdf  
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Samkvæmt Húsnæðis- og mannvirkjastofnun þá hafa útlán óverðtryggðra lána færst í 

vöxt eins og sjá má á eftirfarandi mynd. 

Mynd 2: Hms.is, samanburður útlána. Sótt 16. apríl 2022. 

 

Stærsti hluti óverðtryggðra útlána ber breytilega vexti, en Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun segir að slíkum lánum fylgi miklar sveiflur í greiðslubyrði sem gæti 

verið varhugavert fyrir neytendur, sérstaklega þar sem vextir óverðtryggðra lána eru í 

sögulegu lágmarki.52 Dæmi um breytingar á greiðslubyrði má sjá á eftirfarandi mynd. 

 

 
52 Húsnæðis og mannvirkjastofnun: „Breytilegir vextir auka hættu á greiðsluerfiðleikum“. 27. ágúst 

2020. Sótt 14. apríl 2022 af https://hms.is/frettir/allar-frettir/breytilegir-vextir-auka-haettu-a-

greidsluerfidleikum 
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Mynd 3: Hms.is, mismunur á greiðslubyrði og vöxtum milli ára. Sótt 16. apríl 2022. 

Eins og sést á þessari mynd þá geta sveiflurnar verið ansi miklar í greiðslubyrði milli 

ára og ekki sjálfgefið að það sé ávallt neytandanum í hag. Því þarf ávallt að hafa í huga að 

slíkar sveiflur rúmist innan lánshæfis og greiðslumats viðkomandi lántaka sbr. 2. mgr. 22. 

gr. laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda, en þar er kveðið á um að: 

Lánveitandi skal aðeins veita fasteignalán ef hann telur líklegt að neytandi geti staðið í skilum með lánið 

að teknu tilliti til niðurstöðu lánshæfis- og greiðslumats. 

 Umboðsmaður Spænska þingsins del Pueblo gaf út skýrslu í janúar 2012 sem kynnt 

var þinginu 12. apríl 2013, þar sem hann gaf út viðvörun þess efnis að slík lán falla ekki að 

neytendavernd og auki hættu á yfirskuldsetningu og falli undir að vera óábyrg 

fasteignalán. Skýrslan og aðrar áskoranir leiddu til ályktunar Evrópuþingsins 8. október 

2015 um veðlöggjafar og áhættusama fjármálagerninga á Spáni nr. 2015/2740.53 

Lánveiting með breytilegum vöxtum verður því að rúmast innan þess að lánveitandi 

telji líklegt að viðkomandi lántaki geti staðið undir slíkum skilmálum. Ef skoðaðar eru 

upplýsingar sem Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gefur um mögulega þróun á 

greiðslubyrði lána, þá telur stofnunin að möguleg þróun stýrivaxta sé á þá leið að fara úr 

1% og upp í 3,5% ef ekki hærra, en slíkt gæti hækkað greiðslubyrði lána um 60%.54 Slík 

þróun gæti sett neytanda í þá stöðu að geta ekki staðið undir slíkri greiðslubyrði og þá 

með þeim afleiðingum að viðkomandi gæti lent í að lán hans sé gjaldfellt, og eða farið í 

greiðsluþrot. Í því samhengi þá má nefna að hluti af markmiði laga nr. 118/2016 

 
53 Fernando ZUNZUNEGUI, Mortgage Credit Mis-selling of Financial Products, Directorate-General 

for Internal Policies, bls. 27. 
54 Húsnæðis og mannvirkjastofnun: „Breytilegir vextir auka hættu á greiðsluerfiðleikum“ 27. ágúst 

2020. Sótt 14. apríl 2022 af https://hms.is/frettir/allar-frettir/breytilegir-vextir-auka-haettu-a-

greidsluerfidleikum/ 
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fasteignalán til neytenda sé að koma í veg fyrir óhóflega skuldasöfnun neytenda, sbr. 1. 

mgr. 1. gr. ofangreindra laga. 

 

5.2 Neytendavernd við lántöku 
Þegar skoðað er nánar hvað felst í neytendavernd við lántöku þá er eitt af markmiðum 

fasteignalánalaga til neytenda nr. 118/2016 að tryggja neytendavernd er snýr að kynningu, 

ráðgjöf, veitingu og miðlun fasteignalána til neytenda. Enn fremur er markmið laganna að 

stuðla að ábyrgum lánveitingum og sporna við óhóflegri skuldsetningu neytenda sbr. 1. 

gr. laganna. 

 Í því fellst neytendaverndin, það er að segja að setja lánveitanda skorður með hvaða 

hætti haga eigi samningsumleitunum og samningagerðinni við neytanda. Eru því settar 

ákveðnar formkröfur um að lánveitendur beri að veita neytendum ákveðnar upplýsingar 

við auglýsingar og markaðsefni, líkt og kemur fram í III. kafla laganna. Lögin gera einnig 

kröfu um að lánveitandi beri sig að með ákveðnum hætti við samningsgerðina með hag 

neytandans í fyrirrúmi, líkt og að starfa eftir góðum viðskiptaháttum, sbr. 5. gr. laganna.  

Við gildistöku á neytendalánalögum nr. 33/2013 var neytendaverndin aukin frá 

gildistíð fyrri laga. Fleiri lán voru felld undir gildissviðið en getið var til um í tilskipuninni 

sem lögin byggjast á, má þar nefna smálán sem dæmi. Að sama skapi var aukið við 

kröfurnar er snýr að formi og efni neytendalána ásamt upplýsingaskyldu lánveitenda til 

lántaka. Þá var sett hámark á árlegri hlutfallstölu kostnaðar neytendalána. Það snýr að 

grundvallarhagsmunum neytenda að þeir gangist ekki undir ósanngjörn lánakjör, en 

árlegur hlutfallskostnaður má ekki fara yfir 50 hundraðshluta að viðbættum 

stýrivöxtum.55 

Hluti af neytendavernd við lántöku er að Neytendastofa annast eftirlit með 

framkvæmd neytendalána, sbr. 29. gr. laga nr. 33/2013 ásamt 51. gr. laga um fasteignalán 

til neytenda nr. 118/2016. Geta því neytendur leitað með umkvörtunarefni til 

Neytendastofu, sem tekur það þá til efnislegrar meðferðar og hefur víðtækar heimildir til 

upplýsingaöflunar. Þar fyrir utan þá hefur Fjármálaeftirlitið sértæka eftirlitskyldu 

gagnvart lánveitendum sbr. 55. gr. laga nr. 118/2016 er snýr að viðmiðum á hæfni og 

öðrum skilyrðum sem lánveitendur þurfa að uppfylla. 

Ef sú staða kæmi upp að löggerningar væru andstæðir ákvæðum og markmiðum 

laganna yrði að meta réttaráhrif hvers tilfellis fyrir sig en samkvæmt 36. gr. laga um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga, þá má víkja og/eða breyta samningum í 

heild sinni og/eða að hluta til ef þeir eru andstæðir góðum viðskiptavenjum og/eða ef það 

yrði bersýnilega ósanngjarnt að bera þá fyrir sig. En í ákvörðun Neytendastofu í máli nr. 

17/2018 barst athugasemd frá neytanda vegna skilmála í láni hjá Arion banka um 

breytilega vexti; taldi hann að Arion banki skýrði ekki nægilega vel við hvaða aðstæður 

vextir gætu tekið breytingum. Neytendastofa komst að því að svo væri og úrskurðaði að 

 
55 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
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Arion banka væri óheimilt að notast við umrætt ákvæði í skilmálum lánssamningsins. Við 

þær aðstæður þarf að meta hvaða úrlausn yrði hagkvæmust til að leysa úr þeirri 

réttaróvissu sem af þessu hlyti. Arion banki kemur því að í úrskurði Neytendastofu í 

málinu að: 

„Vilji skuldari ekki sæta breytingu vaxtakjara er honum heimilt á framangreindum gjalddaga að greiða 

skuldina upp ásamt áföllnum vöxtum eins og þeir voru fram að breytingunni, verðbótum og öllum kostnaði.“ 

Af þessu má sjá að Arion banki býður neytandanum að greiða upp lánið út frá 

tilteknum gjalddaga. Slík lausn fellur undir skilmála að hægt sé að breyta samningum að 

hluta til, en þessi niðurstaða myndi ekki endilega falla undir að vera neytanda sérstaklega 

í hag, sér í lagi ef viðkomandi væri ekki í stöðu til að gera upp lánið miðað við þessar 

forsendur. Því er oft fundin önnur lausn svo að samningurinn haldist að megin hluta til, 

en önnur viðmið sem samningsaðilar geta sæst á, taka þá við af þeim skilmála sem fundinn 

var ólögmætur. Slíka lausn má sjá í úrlausn Evrópudómstólsins í máli nr. C-125/18 Marc 

Gómez del Moral Guasch v Bankia SA. Í því máli komst dómstólinn að þeirri niðurstöðu að 

landsdómstóll Spánar hefði þann möguleika að fjarlægja þann skilmála sem talinn var í 

andstöðu við lög, sem í þessu tilfelli var ákveðin vísitölutenging breytilegra vaxta sem 

talin var of óskýr, og skipta henni út fyrir vísitölu sem væri nægilega skýr fyrir neytanda. 

Í ofangreindum málum er ljóst að leita þurfti til dómstóla til að leysa úr þeim ágreining 

sem var á milli aðila, er það ekki alltaf nauðsynlegt þar sem aðilar geta ef samkomulag 

næst þeirra á milli að leysa málið með sátt hjá Neytendastofu, sbr. 54. gr. laga nr. 118/2016. 

 

5.3 Upplýsingaskylda lánveitanda 
Upplýsingaskylda lánveitanda jókst með gildistöku neytendalánalaga nr. 33/2013 með 

síðari breytingum sbr. lög nr. 36/2017. Ber lánveitandi sérstaka upplýsingaskyldu, það er 

að upplýsa neytanda um sögulega þróun verðlags og vaxta og áhrif þeirra er varðar 

breytingar á greiðslubyrði og eða höfuðstól láns viðkomandi óháð því hvort um sé að ræða 

verðtryggð lán og eða óverðtryggð, sbr. 1. mgr. 25. gr. neytendalánalaga. Megin 

tilgangurinn er að upplýsa hvernig höfuðstóll og greiðslubyrði láns geta þróast en slíkar 

upplýsingar eru aðeins til viðmiðunar.56 

II. kafli neytendalána laga nr. 33/2013. fjallar nánar um þá upplýsingaskyldu sem hvílir á 

lánveitendum, en veita þarf þær upplýsingar á áberandi hátt og þurfa þær bæði að vera 

hnitmiðaðar og skýrar.  

Ef skoðuð er upplýsingaskylda er snýr að auglýsingum og/eða öðru markaðsefni, 

sbr. a -f liðum. 6. gr. laganna, þá kemur fram í a. lið að lánveitanda beri að upplýsa um 

útlánsvexti, fasta eða breytilega eða hvort tveggja, ásamt nákvæmri lýsingu á öllum 

kostnaði sem er innifalinn í heildarlántökukostnaði neytanda, þar með talið árlega 

hlutfallstölu kostnaðar, sbr. c. lið sömu greinar. En í því fellst að lánveitandi ber að upplýsa 

neytanda með skýru og raunsæju dæmi sem er lýsandi fyrir markaðsaðstæður við lántöku, 

 
56 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
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þau lánskjör sem í boði eru. Er það gert til að útiloka að misræmi sé í veittum upplýsingum 

um eiginleika lánsins og þess sem raunverulega yrði.57 

7. gr. neytendalánalaga fjallar um þær upplýsingar sem verða að liggja fyrir áður 

en samningur er gerður. En samkvæmt f. lið 4. mgr. 7. gr. þá ber lánveitanda að gefa 

upplýsingar um: 

útlánsvextir, skilyrði um beitingu þeirra og, ef við á, vísitala eða viðmiðunarvextir sem geta haft áhrif á 

upphaflega útlánsvexti, svo og tímabil, skilyrði og málsmeðferð við breytingu á útlánsvöxtunum; gildi 

mismunandi útlánsvextir við mismunandi aðstæður skal veita áðurnefndar upplýsingar um þá alla. 

Að sama skapi þarf að upplýsa samkvæmt l. lið 4. mgr. 7. gr. um 

gildandi vextir þegar um er að ræða greiðslu eftir gjalddaga og fyrirkomulag á breytingu á þeim og, ef við á, 

kostnaður sem greiða þarf vegna vanskila. 

 Samskonar ákvæði er að finna í e. og i. liðum. 8 gr. er fjallar um kröfur um 

upplýsingar fyrir og við gerð tiltekinna lánssamninga í formi yfirdráttarheimildar og 

tiltekinna sérstakra lánssamninga. Undantekningu frá 7. og 8. gr. er svo að finna í 9. gr. 

laganna.  

 Í VI. kafla neytendalánalaga koma fram þær upplýsingar sem skulu koma fram í 

lánssamningum, en þær þurfa að vera settar fram á skýran og hnitmiðaðan hátt, sbr. 2. 

mgr. 12. gr. Í l. lið. 2. mgr. sömu greinar, er þess getið að upplýsa verði neytanda um: 

 gildandi vextir þegar um er að ræða greiðslu eftir gjalddaga sem gilda á þeim tíma þegar lánssamningur er 

gerður og fyrirkomulag við breytingu á þeim og, ef við á, kostnaður sem greiða þarf vegna vanskila. 

Ýtarlegri útfærslu er að finna í 13. gr. sömu laga, henni verður gerð skil í kafla 4.2. um 

túlkun lagaákvæða, en ákvæðið tekur nær að öllu leiti á sömu skyldu gagnvart 

upplýsingagjöf og getið er í l. lið. 12. gr. 

 Í lögum nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda er kveðið á um skyldu 

lánveitanda til að útskýra samninga fyrir neytendum, sbr. 13.-15. gr. laganna. En í því felst 

mikilvæg forsenda fyrir neytanda að skilja hvað í lánssamningi felst. Ber lánveitanda að 

skýra allar helstu forsendur sem neytandi þarf að fá til að geta tekið upplýsta ákvörðun 

um eðli og eiginleika lánsins, svo sem um allar breytingar sem geta haft áhrif á 

greiðslubyrði og eða árlegu hlutfallstölu kostnaðar, að sama skapi muninn á því og 

viðbótar-árlegri hlutfallstölu kostnaðar. Lánveitanda ber að útskýra mismun á milli 

samanburðar ýmissa lánamöguleika og mun á eiginleikum hvers og eins þeirra. Ef um 

raunvaxta lán er að ræða, ber lánveitanda að skýra að lánið taki mið af verðbólgu og þá 

hvaða áhrif hún getur haft á lánið til hækkunar eða lækkunar. Ef um verðtryggð lán er að 

ræða ber lánveitanda að skýra að vextir lánsins eru raunvextir, og árleg hlutfallstala 

kostnaðar reiknast miða við óbreytt verðlag. Lánveitanda ber einnig að greina neytanda 

frá sögulegri þróun verðlags og vísitala, að sama skapi gera neytanda grein fyrir því að 

söguleg þróun er aðeins áætlun og endurspegli ekki hvernig þróunin verður út 

lánstímann.58 

 
57 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
58 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál.  
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 Af þessu má sjá að skylda lánveitanda til að upplýsa neytanda um eðli og 

framkvæmd lánssamningsins er ein af megin forsendum þess að lántaki geti gert sér grein 

fyrir og metið lánstilboðið út frá þeim forsendum sem viðkomandi hefur og skilið þau 

réttindi og skyldur sem í samningurinn kveður á um. 

 Líkt og kom fram í máli Pohotovost v Iveta, þar sem aðstöðu munur var milli 

samningsaðila við gerð samningsins, þá var þess getið að ef skilmálar í samninginum væri 

ekki skýrir og skiljanlegir fyrir neytandann þá ætti að dæma láni vaxta og kostnaðarlaust. 

Dómurinn kom að sama skapi inn á að það væri á valdi landsdómstóls að meta réttaráhrif 

og beita viðeigandi úrræði til að bæta upp ólögmætan skilmála milli aðila.59  Slíkt má sjá í  

dómi Hæstaréttar Íslands frá 26. júní 2018 í máli nr. 636/2017, í því máli kost dómurinn að 

þeirri niðurstöðu að þrátt fyrir að gefnar upplýsingar um Á.H.K., þá væri ekki hægt að 

bera slíkar upplýsingar fyrir sig þegar það tengist ólögmætu ákvæði þar sem forsenda 

upplýsinganna væru brostnar, því þyrfti að finna aðra lausn til að koma á jafnvægi milli 

réttinda og skyldna milli samningsaðila.  

 

5.4 Krafa um eðlilega viðskiptahætti  
Við mat á hvað teljist nægilega skýrir samningsskilmálar í samræmi við tilskipun nr. 

93/13/EEC um óréttmæta skilmála í neytendasamningum sbr. lög nr. 57/2005 um eftirlit 

með viðskiptaháttum og markaðssetningu, þá skilgreindi Evrópudómstóllinn, í máli nr. C-

125/18 Marc Gómez del Moral Guasch v Bankia SA, hversu skýrir samningsskilmálar þurfi að 

vera. Í dóminum segir: 

Samningsskilmálar sem ákveða breytilega vexti í húsnæðislánasamningi, eiga ekki aðeins að vera 

formlega og málfræðilega skiljanlegur, heldur einnig gera meðalneytanda sem er sæmilega vel upplýstur og 

sæmilega athugull og glöggur, kleift til að vera í aðstöðu til að skilja tiltekna virkni þeirra aðferðar sem notuð 

er til að reikna það verð og meta þannig, á grundvelli skýrra, skiljanlegra viðmiðana, hugsanlega mikilvæga 

efnahagslega afleiðingar slíks skilmála á fjárhagslegar skuldbindingar hans. 

 Ef ekki er einhugur um hvað felist í samningnum og ef aðilar leggja mismunandi 

skilning í orðalag og/eða túlkun samningsins, þá er óvíst að samningsaðilar og þá aðallega 

löggerningsgjafi sé meðvitaður um hvaða réttaráhrif samningurinn hefur.60 

Evrópudómstólinn þurfti, samkvæmt forúrskurði í máli nr. C-670/20,61 að skera úr um hvort 

skilmálar skuldabréfs féllu undir að vera ósanngjarnir samningsskilmálar. Í því máli 

útskýrði Evrópudómstólinn að þegar um er að ræða samninga þar sem allir eða ákveðnir 

skilmálar sem neytendum er boðnir eru skriflegir, skuli skilmálar þessir ávallt vera samdir 

á látlausu og skiljanlegu máli, það er í samræmi við 5. gr. tilskipunar nr. 93/13/EEC. 

 Í III. kafla laga nr. 118/2016 um fasteignalán til neytenda, er kveðið á um í 11. gr. 

laganna að gerð er krafa um að auglýsingar og markaðssetning fasteignalána skuli ekki 

vera villandi, þá er einnig gerð sú krafa að upplýsingarnar séu settar fram á 

skilmerkilegan, hnitmiðaðan og áberandi hátt. Gerð er sú skylda að lánveitandi gefi 

 
59 Mál nr. C-76/10 frá 16. nóvember 2010, Pohotovosť s. r. o. v Iveta Korčkovská. 
60 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 47. 
61 Evrópudómstólinn þurfti, samkvæmt forúrskurði í máli nr. C-670/20. 
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skýringardæmi eftir því sem við á, en dæmi um villandi auglýsingu má sjá í ákvörðun 

Neytendastofu frá 11. júní 2008 í máli nr. 12/2008. Í því máli var lánastofnun ekki heimilt að 

auglýsa lán með 0% vöxtum án þess að geta til um heildargreiðslu lánsins.62 

 Við mat á því hvort auglýsingar og eða markaðsefni séu villandi ber að hafa til 

hliðsjónar lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu. Þegar 

lánveitendur beina auglýsingum og/eða markaðsefni að neytendum, þá verða þeir að taka 

mið af þörfum þessa aðila svo ekki séu byggðar upp óraunhæfar væntingar.63 

6 Skilyrði og formkröfur  

6.1 Samningsfrelsi og takmörkun byggð á 

neytendavernd 
Ein af megin stoðum viðskiptalífsins byggir á þeirri grundvallarreglu að í gildi sé 

samningsfrelsi, það er að segja að aðilum sé frjálst að velja hverjir séu viðsemjendur, um 

hvað sé samið og hvort samningur verði gerður yfir höfuð.64 Önnur mikilvæg meginregla 

samningsréttar er að efna verði gerðan samning, eða á latínu: „Pacta sunt servanda“. Eru 

því lagðar gagnkvæmar skyldur á samningsaðila.65 En um þetta gilda lög um 

samningsgerð, umboð og ógilda löggerninga nr. 7/1936. Samningar, eða löggerningar öðru 

nafni, geta verið gerðir munnlega og/eða skriflega og eru almennt taldir jafngildir í 

einkaréttarlegu eðli.66 

 Ein af megin einkennum löggerninga er að þeim er ætlað að stofna rétt, breyta rétti 

og eða fella niður rétt.67 Af þessu leiðir að löggerningum er ætlað að hafa viss réttaráhrif 

milli samningsaðila og er því brýnt að skýr vilji samningsaðila komi fram sem og tilætlanir 

samningsaðila við samningsgerðina. Slíkt er gert með almennu og skýru orðalagi sem 

notast er við í samningsgerð milli aðila, það tryggir að samningsaðilar hafi sama skilning 

á efni samningsins og hvað felist í samkomulaginu svo raunverulegt samkomulag milli 

samningsaðila náist (e. consensus).68 

  Hagsmunir aðila til samningagerðar takmarkast af þeim hagsmunum neytanda 

sem verndaðir eru í lögunum.69 Í því fellst að samningsaðilar verða að haga samkomulagi 

sínu á þann veg að hann rúmist innan þeirra marka líkt og komið var að í kafla 3.2. hér að 

framan. 

 Ef samningar eru gerðir með þeim hætti að þeir fara út fyrir þá neytendavernd sem 

lögin segja til um, þá kemur til skoðunar hvaða réttaráhrif slíkt getur haft á samkomulag 

 
62 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 215. 
63 Alþingistíðindi: Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál.  
64 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25-26. 
65 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 24-35.  
66 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 40-45. 
67 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 37. 
68 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 52-53. 
69 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 25. 
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samningsaðila, þar sem ógildingareglur kveða ekki skýrt á um slíkt umfram það sem 

kemur fram í a.-d. liðum 36. gr. laga nr. 7/1936 um samningsgerð, umboð og ógilda 

löggerninga.70 

Í ákvörðun Neytendastofu frá 12. júní 2018 í máli nr. 27/2019 þá komst Neytendastofa að 

því að samningsskilmálar er voru í lánssamningi hjá Frjálsa fjárfestingabankanum 

varðandi vaxtaendurskoðunarákvæði, með því að tilgreina ekki í skilmálum um 

endurskoðun vaxta, verðtryggðs veðskuldabréfs, við hvaða aðstæður vextir geti breyst. 

En slíkt er andstætt 2. mgr. 6. gr. ásamt 9. gr. eldri neytendalána laga nr. 121/1994. En 

samskonar ákvæði er að finna í núgildandi lögum um neytendalán nr. 33/2013 þó ekki 

efnislega eins, má þar nefna 2. mgr. 6. gr. ásamt 13. gr. þeirra laga. 

Skilmálinn í lánssamningnum var orðaður með eftirfarandi hætti: 

VAXTAENDURSKOÐUN. Kröfuhafa er heimilt að liðnum 5 árum frá útgáfudegi, og þar á eftir á 5 

ára fresti, að endurskoða ofangreint vaxtaálag til hækkunar eða lækkunar á vöxtum. Ákveði kröfuhafi að 

breyta vaxtaálagi verður skuldara tilkynnt um það og ástæður þess tilgreindar. Vilji skuldari ekki una 

breytingunni er honum heimilt að greiða upp skuldina, án uppgreiðslugjalds, með því vaxtaálagi sem í gildi 

var fram að breytingunni, enda greiði hann skuldina að fullu innan 30 daga frá dagsetningu tilkynningar 

kröfuhafa.  

Í ákvörðun Neytendastofu var þess ekki getið með hvaða hætti ætti að leysa úr þeim 

annmörkum sem í lánssamninginum var, þó í skilmála bréfsins hafi verið kveðið á um að 

ef neytandi uni ekki breytingunni þá hafi hann tök á að greiða umrætt lán upp innan 30 

daga frá tilkynningu án kostnaðar, þá getur það ekki talist viðunandi lausn ef viðkomandi 

neytandi er ekki í aðstöðu til að gera slíkt og yrði því þessum samningsskilmála líkt við 

afarkosti. Ef litið er til 36. gr. laga nr. 7/1936 um samninga, umboð og ógilda löggerninga, 

þá kveður sú grein um að víkja megi samning í heild og/eða að hluta til ásamt því að breyta 

samningi ef hann telst andstæður góðum viðskiptaháttum. Að sama skapi þá er kveðið á 

um það í 3. mgr. 36. gr. c. sömu laga að: 

Samningur telst ósanngjarn stríði hann gegn góðum viðskiptaháttum og raski til muna jafnvægi milli 

réttinda og skyldna samningsaðila, neytanda í óhag. Ef slíkum skilmála er vikið til hliðar í heild eða að hluta, 

eða breytt, skal samningurinn að kröfu neytanda gilda að öðru leyti án breytinga verði hann efndur án 

skilmálans. 

Af þessu að dæma þá ætti samningurinn að haldast óbreyttur að undanskildu því 

ákvæði sem fundið var ólögmætt, nema algjör forsendubrestur verði við slíkt.71 

Samningafrelsið er því bundið við mörk neytendaverndar á hinum ýmsum sviðum, 

þar með talið úrlausnum dómara við ákvörðun um úrbætur samningsákvæða sem fara 

gegn lögum. Líkt og kom fram í máli nr. 27/2019 sem reifað var hér að ofan, þá virðist 

ágreiningurinn byggjast á mismunandi túlkun samningsákvæða og hvað í því felst, verður 

því vikið að túlkun lagaákvæða í næsta kafla. 

 

 
70 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 41. 
71 Ása Ólafsdóttir: Ógildingarreglur samningaréttar, bls. 40–41. 
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6.2 Túlkun laga á l. lið 12. gr., sbr. 13. gr. laga nr. 

33/2013 ásamt 34. gr. laga nr. 118/2016 
Þegar skoða skal í hvaða tilfellum leyfilegt sé að breyta vöxtum á neytendaláni, ber að 

athuga á hvaða heimild það byggir og hvað í heimildinni felst. Þegar túlka á lagareglur 

ber að hafa í huga að það er samfélagslega mikilvægt til að greina gildandi rétt hvers tíma 

og hvaða rök liggja þar að baki.72 

Við mat á því hvenær þurfi að túlka lagareglur þá kemst Lárus H. Bjarnason prófessor 

að þessari niðurstöðu með eftirfarandi skilgreiningu: 

„Sjeu orðin einræð og skýr, hlýtur löggjafinn að hafa þann vilja, sem orðin lýsa. Í því falli þarf ekki að 

leita lengra. Sjeu orðin hins vegar tvíræð eða óskýr að öðru leyti, er ekki aðeins heimilt, heldur eftir atvikum 

skylt að rannsaka öll þau atriði, er gefið geta upplýsingar um það, hvað löggjafinn hefur viljað af því, sem 

liggur innan vjebanda orðanna.“73 

Í 2. mgr. 12. gr. neytendalánalaga nr. 33/2013 er þess getið að í lánssamningi skuli 

koma fram á skýran og hnitmiðaðan hátt þær upplýsingar sem getið er um í a.-v. lið 

málsgreinarinnar en l. liður 12. gr. er svohljóðandi: 

gildandi vextir þegar um er að ræða greiðslu eftir gjalddaga sem gilda á þeim tíma þegar lánssamningur 

er gerður og fyrirkomulag við breytingu á þeim og, ef við á, kostnaður sem greiða þarf vegna vanskila, 

Af þessu má sjá að lánveitanda ber að gefa neytanda á skýran og hnitmiðaðan hátt 

upplýsingar um hverjir séu gildandi vextir við gerð lánssamnings. Honum ber einnig að 

skýra með hvaða hætti vextir geti tekið breytingum og að lokum þann kostnað sem greiða 

þarf vegna vanskila. Ef litið er til orðskýringa í frumvarpi laganna er ekki skýrt nánar 

hvaða felist í fyrirkomulagi sem lánveitanda ber að tilgreina og sem leitt getur til breytingu 

vaxta. 

Ef litið er á 13. gr. sömu laga kemur fram krafa um upplýsingar um útlánsvexti: 

Upplýsa skal neytanda um allar breytingar á útlánsvöxtum, á pappír eða öðrum varanlegum miðli, áður 

en breyting tekur gildi. Í upplýsingum skulu koma fram þær fjárhæðir sem greiða skal eftir gildistöku nýrra 

útlánsvaxta og, ef fjöldi eða tíðni greiðslna breytist, upplýsingar um það. 

Samningsaðilar geta þó komið sér saman um það, í lánssamningi, að veita skuli neytanda upplýsingar 

skv. 1. mgr., með ákveðnu millibili þegar breytingar á útlánsvöxtum eru af völdum breytinga á 

viðmiðunargengi, viðmiðunarvöxtum eða vísitölum og upplýst er um hið nýja viðmið opinberlega á 

viðeigandi hátt og það gert lántaka aðgengilegt hjá lánveitanda. 

 Ef þessi grein er skoðuð ber að hafa í huga orð Lárusar H. Bjarnasonar prófessors um 

hvenær túlka eigi lagareglur þar sem nokkur atriði krefjast skýringar. Ef byrjað er á að 

skoða hvað felst í hugtakinu varanlegur miðill þá er það útskýrt í r. lið 5. gr. laga nr. 33/2013. 

um neytendalán, að varanlegur miðill sé tæki sem gerir neytanda kleift að geyma 

upplýsingar, sem beint er til hans persónulega, óbreyttar þannig að hann geti afritað þær 

 
72 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða. Reykjavík: Bókaútgáfan Codex, 2007, bls. 45. 
73 Róbert R. Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 48. 
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og flett upp í þeim í hæfilegan tíma. Í frumvarpinu með lögunum er tekið dæmi um 

geisladiska, harða diska og vefsíður sem uppfylla áðurgreind skilyrði. 

Af þessu má sjá að lánveitanda ber að tryggja að upplýsingar séu geymdar á 

varanlegan hátt, til lengri tíma og sé aðgengilegt neytandanum. 

Um fjárhæðir og greiðslur í 1. mgr. er þess getið að:  

Í upplýsingum skulu koma fram þær fjárhæðir sem greiða skal eftir gildistöku nýrra útlánsvaxta og, ef 

fjöldi eða tíðni greiðslna breytist, upplýsingar um það. 

 Af þessu orðalagi má sjá að eftir að vöxtum hefur verið breytt þá sé tækt fyrir 

lánveitanda að breyta fjölda og/eða tíðni greiðslna og lánveitanda beri að upplýsa 

neytanda um það.  

Þess ber að geta að lánveitandi ber skyldu til að veita upplýsingar í lánssamningi sbr. h. 

lið. 12. gr. laga nr. 33/2013., en þar kveður að: 

 fjárhæð, fjöldi og tíðni greiðslna sem neytandi þarf að standa skil á og, ef við á, með hvaða hætti greiðslum 

verður skipt á hinar ýmsu útistandandi skuldir með mismunandi útlánsvöxtum þegar um endurgreiðslu er 

að ræða  

Af þessu má sjá að ósamræmi er að finna í lagatexta neytendalánalaga um hvort og þá 

hvernig breyta megi fjölda og eða tíðni greiðslna eftir vaxtaákvörðunar lánveitanda. Ef 

litið er á að það sé heimilt, þá verður að leggja slíkar breytingar að jöfnu við þær kröfur 

sem gerðar eru til lánveitenda um breytingar á vöxtum í lánssamningum, sbr. l. lið. 12. gr. 

sbr. 13. gr. neytendalána laga nr. 33/2013, það er að segja að neytandi sé upplýstur fyrir 

fram um allar breytingar á pappír eða varanlegum miðli, fyrirkomulag breytinganna og 

við hvaða aðstæður slíkar breytingar geta orðið. Að sama skapi bæri lánveitanda að taka 

mið af lánshæfis- og greiðslumati viðkomandi, svo og forsendum er lágu fyrir við lántöku, 

mætti það ekki vera neytanda í óhag, sbr. b. lið. 2. gr. neytendalána laga nr. 33/2013 en þar 

er kveðið á um að: 

Neytandi þarf ekki að hlíta óhagstæðari skilmálum en þeim sem er mælt fyrir um í upphaflegum 

lánssamningi. 

Í 2. mgr. 13. gr. neytendalánalaga nr. 33/2013 er getið um undanþágu frá 

meginreglunni, þar sem aðilar geta komið sér saman um að lánveitandi geti upplýst 

neytanda skv. 1. mgr., með ákveðnu millibili ef breytingar vaxta stafa af breytingu á 

viðmiðunargengi, viðmiðunarvöxtum og/eða af breytingu á vísitölu. 

Hér er nokkuð skýrt hvað löggjafinn á við með að hægt sé að ákvarða upplýsingagjöf 

með ákveðnu millibili, en í því fellst að upplýsingagjöfin sé gerð opinber á viðeigandi hátt 

og gert aðgengileg hjá lánveitanda, samkvæmt orðskýringu sbr. 2. mgr. 34. gr. í frumvarpi 

til laga. nr. 118/2016.74 

Óljósara er hvað viðmiðunargengi, viðmiðunarvextir og vísitala merkir nákvæmlega, 

og hvort einhver mörk séu á hvað geti talist til viðmiðunar. Líta má á ákvörðun 

Neytendastofu þann 19. desember 2019 í máli nr. 58/2019 um vaxtaendurskoðun 

veðskuldabréfa Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins. Þar greindi aðila á um túlkun 

 
74 Alþingistíðindi: Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál. 
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samningsskilmála er sneru að breytingu vaxta út frá viðmiðunarvöxtum en í skilmálanum 

kom fram: 

Breytilegir vextir munu framvegis breytast samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni og taka 

mið af þróun verðtryggðra vaxta á markaði, og er þar meðal annars litið til samanburðarhæfra 

skuldabréfa á markaði og vaxtakjara á markaði fyrir sambærileg lán. 

Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins rökstuddi mál sitt á þá leið að þróun verðtryggðra 

vaxta á markaði, séu viðmiðunarvextir í skilningi f. liðar 12. mgr. 12. gr. laga nr. 33/2013 

og 1. málsl. 1. mgr. 34. gr. laga nr. 118/2016. Eru þannig færð rök fyrir því að hið breytta 

viðmið sé skýrt, aðgengilegt, hlutlægt og unnt að sannreyna. Neytendastofa tók ekki undir 

þau sjónarmið og benti á að ekki væri nægilegt að viðmiðunarvextir tækju mið af 

markaðsvöxtum, þrátt fyrir að þeir væru birtir opinberlega af bæði lánveitanda og 

opinberum miðli. Neytendastofa telur að óljóst sé fyrir neytanda hvernig vextir einstakra 

lánveitanda hafa áhrif á viðmiðið, lánveitandi hafi ákvörðunarvald til hvaða lánveitinga 

litið sé til, hvernig meðaltal þeirra sé fundið og hversu mikil áhrif það hefur til breytinga 

á útlánsvöxtum sjóðsins. Ákvarðaði því Neytendastofa að þetta bryti í bága við 6. og 9. gr. 

laga nr. 121/1994 ásamt f. lið. 2. mgr. 12. gr. laga nr. 33/2013. 

 Ef litið er nánar á skýringar löggjafans á hvað felst í viðmiðunargengi, 

viðmiðunarvöxtum og vísitölu þá er þess getið í frumvarpi til laga nr. 33/2013 að með:  

viðmiðunargengi er átt við gengi sem er notað til grundvallar útreikningi við gjaldeyrisviðskipti og er 

aðgengilegt hjá lánveitanda og opinberlega. Viðmiðunarvextir í skilningi þessa frumvarps er vaxtastig sem 

notað er til grundvallar útreikningi á vöxtum og aðgengilegt er opinberlega og báðir aðilar að lánssamningi 

geta sannreynt, svo sem lægstu vextir Seðlabankans á nýjum almennum óverðtryggðum útlánum 

lánastofnana.75 

Af þessu má sjá þá er ekki takmarkað með berum orðum hvaða vaxtaviðmið hægt er 

að tengja lánveitingu við, aðeins að það takmarkist við að þær upplýsingar séu 

aðgengilegar bæði hjá lánveitanda og opinberlega. Að sama skapi þarf neytandi að geta 

sannreynt upplýsingarnar og gefið er sem dæmi lægstu vextir Seðlabankans á 

óverðtryggðum útlánum stofnunarinnar. Verður því upplýsingagjöf um vaxtaviðmiðið að 

vera innan þeirra marka að hinn almenni neytandi hafi skilning á hvað í þessu felst og 

hvernig virkni á tengingunni geti haft áhrif á lánið hjá sér en slíkt má sjá í dómi EFTA 

dómstólsins frá 24. nóvember 2014 í máli nr. E-27/13. Í því máli leitaði Héraðsdómur 

Reykjavíkur ráðgefandi álits EFTA dómstólsins á túlkun á tilskipun sem neytendalánalög 

nr. 121/1994 voru byggð á og vörðuðu samningsskilmála í lánssamningi hjá 

Landsbankanum en við útreikning á heildarlántökukostnaði var ekki gert ráð fyrir 

verðbólgu í útreikningi á vísitölubundnu útláni. Dómstólinn kom inn á að við mat á slíku 

verði landsdómstóllinn að hafa til hliðsjónar hvort viðkomandi neytandi geti talist 

almennur neytandi, sem er ágætlega upplýstur, athugull og forsjáll.76 

Ef skoðað er svo 34. gr. laga nr. 118/2016 þá má sjá að gildissvið laganna tekur til 

skilgreininga á hvað séu neytendur, hvað flokkist undir að vera seljendalán, 

niðurgreiðslutöflu, árlegri hlutfallstölu kostnaðar, skylduna til að útskýra samninga, 

 
75 Alþingistíðindi: Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
76 EFTAD, mál E-27/13, EFTACR 2014, bls. 22. 
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lánshæfis og greiðslumats og ákvörðun um lánveitingu og að lokum veðsetningarhlutfall 

fasteignalána.77 

 Ef litið er til skýringar á hvað sé neytandi sbr. 18. tl. 4. gr. þá kemur fram að neytandi 

er einstaklingur sem á lánaviðskipti sem lögin ná til, enda séu þau ekki gerð í atvinnuskyni 

af hans hálfu. Það sem átt er við með „í atvinnuskyni“ er að hann tengist ekki 

atvinnustarfsemi (e. trade), viðskiptum (e. business) eða sérgrein (e. profession), 

viðkomandi einstaklings. Ákvæðið er því samhljóða l. lið 5. gr. laga nr. 33/2013, um 

neytendalán.78 

Ef litið er til skýringar á seljandaláni, ef um er að ræða lán sem neytandi lánar öðrum 

neytanda fyrir hluta af kaupverði eignar og er ekki hluti af atvinnustarfsemi hans, fellur 

það ekki undir gildissvið laganna. Ef um er að ræða lánveitingu í atvinnuskyni svo sem á 

milli verktaka og neytanda vegna íbúðar sem fyrrnefndi byggði, þá fellur það undir 

gildissvið laganna.79 

Ef litið er til skýringar á hvað felist í niðurgreiðslutöflu með lánveitingu, þá er þess 

getið í frumvarpi til laganna að aðeins í tveimur tilvikum ber lánveitandi skyldu til að 

afhenda neytanda slíka töflu; annars vegar ef fasteignalán bera fasta vexti út lánstímann 

og hins vegar ef afborgun af höfuðstól fasteignaláns er frestað í upphaf lánstímans. Ef um 

er að ræða lán sem ber breytilega vexti, séu verðtryggðir og eða tengdir við erlenda 

gjaldmiðil, þá er ekki talið nauðsynlegt að veita neytanda slíka niðurgreiðslutöflu þar sem 

óvissan á þróun slíkra lána sé slík að það gæti orðið villandi fyrir neytenda.80 

Lánveitanda er skylt að veita upplýsingar um árlega hlutfallstölu kostnaðar til 

neytenda (Á.H.K), en því er ætlað að auðvelda neytendum að bera saman kostnað 

mismunandi lánatilboða. Það er í tveimur tilvikum þar sem lánveitandi ber að veita 

neytanda viðbótarupplýsingar um Á.H.K; annars vegar ef um er að ræða fasteignalán sem 

bera breytilega vexti og þeir taka miklum breytingum til hækkunar sem hefur áhrif á 

neytanda, hins vegar ef um er að ræða endurnýjun á lánasamning með fast-vaxtatímabili 

til fimm ára eða lengur.81 

Ef litið er til þess hvað felst í veðsetningarhlutfalli lánveitinga, þá er það stjórntæki 

Seðlabanka Íslands að fenginni ráðleggingu fjármálastöðugleikaráðs til að vernda 

hagkerfið fyrir kerfisáhættu vegna bólumyndunar, og of milli þenslu á 

fasteignamarkaðinum. Er þessi stýring gerð af tveimur ástæðum; annars vegar til að auka 

viðnámsþrótt heimila og lánveitanda fyrir áföllum og hins vegar til að jafna út útlána og 

fasteignasveiflu á markaði.82 

 
77 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál. 
78 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál. 
79 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál. 
80 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál. 
81 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál. 
82 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 519 – 383. mál. 
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6.3 Staðlaðir samningsskilmálar í neytendalánum  
 

Ein af megin forsendum þess að viðskiptalífið nái þeim vexti og hraða sem samfélagið 

kallar eftir er að samningar séu byggðir upp að stórum hluta á stöðluðum 

samningsskilmálum.83 Ef litið er til skilgreiningarinnar á hvað séu staðlaðir skilmálar, þá 

má skýra þá þannig að: 

Samningur, sem að öllu leyti eða að hluta er gerður til samræmis við áður gerða fyrirmynd skilmála, 

sem ætlað er að nota á sama hátt við gerð fleiri en eins samnings um samskonar efni.84 

Staðlaðir samningsskilmálar eru alla jafna samdir einhliða sem hluti af atvinnurekstri 

annars samningsaðilans, þar sem viðsemjandi er alla jafna neytandi.85 

Ef slíkur samningsskilmáli er óskýr og eða á óskiljanlegu máli, eða ef vafi leikur á um 

merkingu orða í skilmálum samningsins, þá ber að túlka samninginn neytanda í hag sbr. 

1. mgr. 36. gr. a. laga nr. 7/1963 um samninga, umboð og ógilda löggerninga. 

Fyrir því liggur það sjónarmið að mikill aðstöðumunur geti verið milli samningsaðila við 

samningagerð en slíkt má sjá koma fyrir í dómi Hæstaréttar Íslands frá 5. mars 2015. í máli 

nr. 625/2014., en þar segir orðrétt: 

 Að mati dómsins er ljóst að aðstöðumunur var með aðilum þar sem stefndi er fjármálafyrirtæki sem 

starfar á lánamarkaði og hafði þar boðið viðskiptavinum upp á lán með ólögmætri gengistryggingu en ekkert 

er fram komið í málinu um að stefnandi, sem taldist neytandi í skilningi laga nr. 121/1994 um neytendalán, 

hafi búið yfir sérstakri þekkingu á gjaldeyrisviðskiptum. Stóð það því stefnda almennt nær að gæta að því að 

lánssamningurinn væri í samræmi við lög og bera áhættuna af því ef svo væri ekki.86 

Staðlaðir samningsskilmálar hafa einnig sína kosti ef vel er að þeim staðið, en nefna 

má, að líkt og að ofan greinir, mikinn tímasparnað fyrir samningsaðila, að sama skapi 

stuðla þeir að meira réttaröryggi þar sem oftar en ekki eru settir ítarlegir skilmálar um 

réttindi og skyldur. Við gerð samningsskilmála hafa aðilar tækifæri til að notast við 

lögfræðilega og tæknilega aðstoð fagaðila sem að sama skapi stuðlar að jafnri stöðu milli 

samningsaðila.87 

12. gr. í IV. kafla neytendalána laga nr. 33/2013 tekur til þeirra atriða sem ber að 

koma fram í lánssamningi. Þær kröfur sem taldar eru upp í a.-i. lið 12. gr. er alla jafna 

andlag þeirra samningsskilmála sem falla undir að vera staðlaðir og einhliða samdir af 

lánastofnunum. 

 Ef skoðaður er f. liður 12. gr. laganna þá er kveðið á um að upplýsa verði í 

skilmálum um útlánsvexti, skilyrðin um breytingu á þeim, að sama skapi ef vextir eru 

tengdir við vísitölu og eða viðmiðunarvexti sem gætu haft þau áhrif að upphaflegir vextir 

taki breytingum. Að sama skapi tekur f. liðurinn til þess að tilgreina verði það tímabil sem 

 
83 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 142. 
84 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 142. 
85 Ása Ólafsdóttir og Eiríkur Jónsson: Neytendaréttur, bls. 65. 
86 Dómur Hæstaréttar frá 5. mars 2015 í máli nr. 625/2014. 
87 Páll Sigurðsson: Samningaréttur, bls. 152. 
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vextir eigi að gilda og þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar svo og þá málsmeðferð sem 

komi til, svo unnt sé að breyta vöxtum lánssamningsins. Ef mismunandi útlánsvextir gilda 

við mismunandi aðstæður ber lánveitanda að upplýsa neytanda um þá alla. Ef litið er til 

g. liðar sömu greinar, þá er kveðið á um að lánveitandi beri að veita upplýsingar um árlega 

hlutfallstölu kostnaðar, þær upplýsingar beri að veita í upphaf lánssamnings og tilgreina 

skuli allar þær forsendur sem notaðar eru við útreikninginn.88 Til upprifjunar þá er árleg 

hlutfallstala kostnaðar: 

prósentutala þar sem allur árlegur kostnaður af láninu er settur í eina prósentutölu. ÁHK sýnir því bæði 

vexti og lántökukostnað á ársgrundvelli.89 

 Í h. lið 12. gr. neytendalánalaga nr. 33/2013 er kveðið á um að lánveitandi verði að 

upplýsa um þá fjárhæð, þann fjölda og þá tíðni greiðslna sem neytanda ber að standa skil 

á. Verður því lánveitandi að tilgreina með hvaða hætti greiðslum sé skipt á útistandandi 

skuldum og hvort mismunandi útlánsvextir séu á á endurgreiðslunni.90 

 Samkvæmt l. lið 12. gr. sömu laga þá ber lánveitanda að upplýsa í lánasamningi um: 

 gildandi vextir þegar um er að ræða greiðslu eftir gjalddaga sem gilda á þeim tíma þegar 

lánssamningur er gerður og fyrirkomulag við breytingu á þeim og, ef við á, kostnaður sem greiða 

þarf vegna vanskila. 

En í því fellst skylda lánveitanda að upplýsa neytanda um þá vexti sem á láninu eru og 

þann kostnað sem hlýst af ef til vanskila kemur, má þar nefna dráttavexti og kostnað við 

frum- og milliinnheimtu samkvæmt innheimtulögum nr. 95/2008.91 

Af þessu má sjá að miklar skyldur hvíla á lánveitendum til að veita tilteknar 

upplýsingar um réttindi og skyldur í lánssamningum sjálfum, ber að leitast við að slíkir 

skilmálar séu almennir og skýrlega orðaðir. Eins þurfa þeir að vera innan ramma 

markmiða laganna sem er að tryggja neytendavernd og endurspeglast það í að ef skilmáli 

er óskýr ber að túlka hann neytanda í vil. 

 

 

7 Skilyrði breytinga vaxta á neytendalánum? 

7.1 Skilyrði vaxtabreytinga á neytendaláni 
Í ljósi þeirrar umfjöllunar sem að framan greinir og þeirrar staðreyndar að útlán sem bera 

breytilega vexti færast í vöxt, þá er nauðsynlegt að varpa ljósi á hvenær heimilt sé að breyta 

vöxtum á neytendaláni. Sérstaklega í ljósi þess að Neytendasamtökin hyggjast höfða hóp 

 
88 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
89Aurbjörg: Árleg hlutfallstala kostnaðar (ÁHK). Sótt 19. apríl 2022 af 

https://aurbjorg.is/blog/ahk?gclid=CjwKCAjwu_mSBhAYEiwA5BBmf1_UIZsWq1Wvs4XH4OofEUu

OjGp_9zodReXsizs7cEMR7AZaBkAiohoCyHAQAvD_BwE 
90 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
91 Alþt. 2015-2016, A-deild, þskj. 228 – 220 mál. 
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málssókn á hendur lánveitendum vegna neytendalána með breytilegum vöxtum, á 

grundvelli þess að samningsskilmálar, þar með talið stöðluðu skilmálarnir standist ekki 

lögmætar kröfur um upplýsingagjöf og skýrleika, eins telja samtökin að vextir hafa ekki 

þróast í takt við stýrivaxta ákvarðanir Seðlabanka Íslands. Gera þau meðal annars kröfu 

um að skilmálar og framkvæmd verði lagfært og að viðmið sem vextir eru tengdir við séu 

skýr, aðgengileg og hlutlæg svo unnt sé að sannreyna þau.92 

  Að því sögðu, þá mun höfundur draga saman helstu atriði sem fjallað hefur verið 

um, og hafa komið til kasta dómstóla, og varpar ljósi á hvernig úrlausn þeirra mála hefur 

verið í framkvæmd:  

- Við upplýsingagjöf í samningsskilmálum ber að miða þær við raunhæfar 

upplýsingar, ella getur ákvæðið fallið undir að vera óréttmætt þar sem það er þá 

ekki skýrt og skiljanlegt, en slíkt mátti sjá í dómi EFTA dómstólsins í máli nr. 27/13. 

- Þegar vextir eru breytilegir og tengt við viðmiðunarvexti, vísitölu og eða önnur 

sambærileg viðmið, þá verða lánveitendur að upplýsa neytendur við hvaða 

aðstæður og þá aðferð sem notast er við á breytingu vaxta, auk þess þurfa 

lánveitendur að upplýsa neytendur við hvaða tilefni unnt sé að breyta vöxtum og 

þau áhrif sem þær breytingar geti haft á viðkomandi lán, Slíkt mátti sjá í dómi 

Hæstaréttar frá 12. október 2017 í máli nr. 623/2016.  

- Þegar lán er með breytilegum vöxtum og breytingarnar tengdar viðmiðunarvöxtum, 

þá ber lánveitendum að gæta að slík tenging sé ekki við þróun verðtryggðra vaxta á 

markaði, þar sem slíkt geti ekki talist viðmiðunarvextir. Er það af þeim ástæðum að 

lánveitandi hefur þá ákvörðunarvald til hvaða vaxta væri miðað, hvernig meðaltal 

þeirra sé fundið út og hvaða áhrif það hefði á vaxtabreytingu lánsins. Slíka 

niðurstöðu mátti sjá í ákvörðun Neytendastofu í máli nr. 58/2019. 

- Ef lánveitandi gætir ekki að upplýsingagjöf sinni, gæti hann glatað þeim 

réttarúrræðum sem hann ella hefði, ef til vanefnda kæmi hjá neytanda sbr. 15. gr. 

laga nr. 33/2013.  

- Þegar árleg hlutfallstala kostnaðar hefur vantað í samningsskilmála þá hefur 

dómstólinn komist að þeirri niðurstöðu að lán sé ekki nægilega skýrt og skiljanlegt, 

við slíkar aðstæður er unnt að meta lán vaxta og kostnaðarlaust við endurgreiðslu, 

Evrópudómstóll hefur lagt það í hendurnar á landsdómstólum að meta réttaráhrif 

sem slíkt leiðir af sér milli samningsaðila, og finna viðeigandi úrlausn sem tryggir að 

nýju, réttindi og skyldur milli þeirra, slíkt mátti sjá í máli nr. C-76/10 Pohotovost v 

Iveta. 

- Við úrlausn á óréttmætu samningsákvæði er snýr að vöxtum, þá leitast dómstóll við 

að finna annað hentugt viðmið til að viðhalda samninginum. Við slíkar aðstæður þá 

er lán endurreiknað miða við nýjar forsendur, þá frá upphafi lánstímans, en ekki 

einungis frá uppkvaðningu dóms, slíkt mátti sjá í dómi Hæstaréttar í máli nr. 471/2010.  

 
92 Neytendastofa: „Lán með breytilegum vöxtum talin ólögleg“. 4. september 2020. Sótt 8. maí 2022 af 

https://ns.is/2020/09/04/lan-med-breytilegum-voxtum-talin-ologleg/ 
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- Við endurmat á samningsskilmálum þegar þeir hafa verið fundnir óréttmætir og 

fundið er nýtt vaxtaviðmið, svo sem lægstu vexti Seðlabankans á nýjum almennum 

óverðtryggðum útlánum lánastofnana, þá ber að hafa í huga að ef Seðlabanka vextir 

eru hærri en almennir vextir á markaði, beri að meta hvort það viðmið henti í ljósi 

þess að neytandi þarf ekki að hlíta óhagstæðari skilmálum en upprunalega var 

samið um sbr. 2. gr. laga nr. 33/2013, kæmi það því til álita að nýtast við 

hagkvæmasta kostinn sem í boði er við slíkar aðstæður.  

- Þrátt fyrir að ákvæði samnings gæti fallið undir að vera óréttmætt vegna 

formgalla, þá gæti háttsemi lántaka og tómlæti orðið til þess að samningur sé 

túlkaður á þá leið að neytandi sé samþykkur samningsskilmálanum, en slíkt mátti 

bæði sjá á dómi Hæstaréttar í máli nr. 349/2014, auk dóm Evrópudómstólsins í máli nr. C- 

415/11. Aziz v Caixa. 

- Í ljósi þeirrar óvissu og áhættu fyrir neytendur að taka lán með breytilegum vöxtum 

og eða lán í erlendri mynt, þá er spurning hvort löggjafinn þurfi ekki að bregðast við 

og setja sér löggjöf er tekur sérstaklega á þessum tegundum útlána sbr. álit del 

Pueblo er varð að nýrri lagasetningu á Spáni nr. 2015/2740. 

 

Draga verður þá ályktun að einungis sé heimilt að breyta vöxtum á neytendalánum ef 

lánveitandi uppfyllir upplýsingaskyldu sína gagnvart neytanda, er snýr að kynningu 

lánsins, formi, innihaldi og áhrifum þess á réttindi og skyldur neytandans. Slík 

upplýsingagjöf verður að vera á skýru og skiljanlegu máli, auk þess verður neytandi að 

geta sannreynt þær upplýsingar hjá hlutlausum og opinberum aðila, svo raunverulegt 

samkomulag náist um samningsatriði lánsins. Lánsskilmálar þurfa að vera skýrir og ekki 

villandi og tilgreina við hvaða aðstæður vextir geta tekið breytingu, tilefni sem geta 

orðið til vaxta breytinga, málmeðferð og framkvæmd breytinga á vöxtum, svo hvaða 

áhrif breytingin mun hafa á skyldur neytenda til endurgreiðslu. Lánveitandi þarf að 

upplýsa neytanda um árlega hlutfallstölu kostnaðar svo og viðbótarupplýsingar um 

árlega hlutfallstölu kostnaðar þegar um fasteignalán til neytenda er um að ræða, slíkar 

upplýsingar þurfa að miða út frá sögulegri þróun og miðast út frá hæsta miðgildi á þeim 

tíma. Við slíka upplýsingagjöf þar að tilkynna neytanda að einungis er um að ræða 

viðmið út frá sögulegum upplýsingum en ekki hvernig lán muni þróast. 

 Að því söguðu þá má draga það saman að meðal skynsamur neytandi þarf að 

hafa fullan skilning á allri virkni sem í lánssamningnum er auk þeirra réttinda og 

skyldna sem af neytandanum er krafist.  
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8 LOKAORÐ 

Í ritgerð þessari hefur höfundur farið yfir þær forsendur sem liggja að baki ákvörðun um 

breytingu vaxta í lánssamningum. Rýnt var í þau mörk sem skilmálar lánssamninga þurfa 

að uppfylla og að sama skapi þá upplýsingaskyldu sem lánveitendur þurfa að uppfylla, 

hvenær viðskiptahættir eru innan marka neytendaverndar og hvað felst í henni. Höfundur 

fór yfir ákvarðanir Neytendastofu og dóma Hæstaréttar Íslands og Evrópudómstólsins við 

mat og skýringar á því hvar mörk þess liggja að breytingar séu heimilar. 

Það er mat höfundar að vanda þurfi til verka þegar veita á neytendum lán með 

breytilegum vöxtum. Þau viðmið sem notast er við til að breyta vöxtum í lánssamningum 

þurfa að vera fyrir fram ákveðin og án matskenndra atriða, líkt og sambærilegra vaxta á 

markaði, en slíkt býður uppá handahófskennt val lánastofnana á viðmiði. Það er mat 

höfundar að setja þurfi mörk við það hvaða vextir geti tekið breytingum og/eða setja 

vaxtaþak út frá greiðslumati einstaklinga, þar sem hvati er til staðar fyrir lánastofnanir að 

beina neytendum í áttina að þessari tegund lána umfram aðrar vegna lægri áhættu 

bankans á útláni, þó þessi lánategund veiti Seðlabanka Íslands betri stjórntæki í baráttu 

við verðbólgu. Viðrað var væntanlegt dómsmál Neytendastofu gegn lánveitendum og 

telur höfundur niðurstöðu þess verða Neytendastofu í hag, þó úrlausnin yrði í samræmi 

við fyrri niðurstöður Hæstaréttar, það er að segja að miða vexti við lægstu vexti 

Seðlabanka á sambærilegum lánum. Höfundur telur þörf á að löggjafarvaldið setji ný lög 

sem skýri mörk þess hvenær má breyta vöxtum á neytendalánum til að takmarka þá 

óvissu sem ríkir vegna óljósra og matskenndra viðmiða.
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Viðaukar 

Viðauki 1 
 

1. Samningsskilmáli Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins: 

Vextir sjóðfélagalána sem gefin voru út fyrir 15. janúar 2019 breytast fjórum sinnum á ári; 

þann 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí og 1. október ár hvert. Vextir eru reiknaðir og birtir einum 

mánuði fyrir gildistöku nýrra vaxta. 

Breytilegir vextir munu framvegis breytast samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni og taka 

mið af þróun verðtryggðra vaxta á markaði, og er þar meðal annars litið til 

samanburðarhæfra skuldabréfa á markaði og vaxtakjara á markaði fyrir sambærileg lán.  

2. Vaxtaendurskoðunarákvæði Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins: 

Af láni þessu greiðast nú [xx]% ársvextir, sem greiðast eftir á, á sama tíma og afborganir. 

Fyrsta vaxtatímabil láns þessa getur verið lengra eða skemmra en að ofan greinir. Vextir 

lána með breytilegum vöxtum breytast fjórum sinnum á ári, þann 1. janúar, 1. apríl, 1. júlí 

og 1. október ár hvert. Vextirnir eru reiknaðir einum mánuði fyrir gildistöku nýrra vaxta (1. 

desember, 1. mars, 1. júní og 1. september ár hvert) og eru meðaltal ávöxtunarkröfu 

skuldabréfaflokks Íbúðalánasjóðs HFF150644 í viðskiptakerfi Kauphallar Íslands síðustu 

þrjá mánuðina á undan að viðbættu 0,60% álagi. Stjórn LSR er þó ávallt heimilt að taka 

ákvörðun um að vextir lána með breytilegum vöxtum taki breytingum miðað við annað 

viðmið en að framan greinir eða að þeir breytist samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni 

og taka þá mið af þróun verðtryggðra vaxta á markaði. Verði breyting á útlánsvöxtum er 

nægilegt að veita lántaka upplýsingar vegna breytinga á útlánsvöxtum með 12 mánaða 

millibili, á pappír eða öðrum varanlegum miðli, t.d. í netbanka eða sjóðfélagavef. 
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Viðauki 2 
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Viðauki 3 
 Annex 1 European Standardised Information Sheet (ESIS) 
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