
 

Danska húsnæðiskerfið  

Í byrjun desember stóð ASÍ fyrir tveimur opnum fundum um háa vexti á Íslandi og verðtrygginguna auk 

þess sem þeirri spurningu var velt upp hvað krónan kosti heimilin í landinu. Þessir þættir voru settir í 

samhengi við húsnæðislán sem jafnan eru stærstu lán sem almenningur á Íslandi tekur. Samhliða 

fundunum birtust yfirgripsmiklar greinar eftir þá Gylfa Arnbjörnsson forseta ASÍ og Ólaf Darra 

Andrason hagfræðing um sama efni í Fréttablaðinu. Í janúar verður framhald á þessum fundum en þá 

stendur til að halda málþing með gestafyrirlesurum um gjaldmiðilsmál og nýja valkosti í 

húsnæðislánum. Varðandi síðarnefnda efnið verður m.a. skoðað hvað er að gerast í 

nágrannalöndunum, einkum Danmörku. 

Ef litið er til annarra landa hafa margir einmitt staldrað við danska húsnæðislánakerfið, en það kerfi 

varð til í lok 18. aldar og hefur af bæði Moody‘s og Alþjóðagjaldeyrissjóðnum verið talið það kerfi sem 

staðið hefur af sér áföll og tryggt hagsmuni bæði fjárfesta og skuldara miðað við ólíkar aðstæður. 

Helstu einkenni danska húsnæðiskerfisins eru einmitt að þar eru það vextir á verðbréfamarkaði sem 

ráða húsnæðisvöxtum í gegnum sérhæfðar húsnæðislánastofnanir. Vextirnir eru lágir eða 1,5% 

breytileg kjör og 4,5% m.v. fasta vexti og geta lántakendur valið hversu á milli þessara 

vaxtaviðmiðanna.  

 

Kerfið byggir á ströngum reglum og viðurkenndum húsnæðisstofnunum er einum heimilt að gefa út 

skráð veðskuldabréf. Svo virðist sem ýmis atriði í okkar kerfi, eins og þinglýsingarkerfið, 

skráningarkerfi íbúða, umfang húsnæðismarkaðar á verðbréfamarkaði o.s.fr. falli einkar vel að þessu 

kerfi og því hefur ASÍ ákveðið að bjóða dönskum sérfræðingum hingað til lands í janúar til að fjalla 

nánar um einkenni þessa lánakerfis.  

Óverðtryggð húsnæðislán 



Spurningin er hvort við getum myndað nægilega virkan og umfangsmikinn markað fyrir óverðtryggð 

húsnæðislán, þar sem við gætum byrjað að fikra okkur nær því fyrirkomulagi sem þekkist í Evrópu. 

Heimilin gætu þá valið sér óverðtryggð húsnæðislán með mismunandi kjörum s.s. vöxtum, lengd og 

tíma milli vaxtaendurskoðunar. Danska kerfið er athyglisvert að því leyti að uppgreiðslur og 

endurfjármögnun eru hannaðar með það að leiðarljósi að auka viðskipti með þessi bréf á markaði og 

gera eftirmarkaðinn þannig virkari og dýpri en ella. Eins og sjá má af mynd 4 eru húsnæðislán hér á 

landi um 45-55% af umfangi verðbréfamarkaðarins og óverðtryggð ríkisbréf önnur 30%.  

 

Ef farið yrði í slíka kerfisbreytingu með skipulögðum hætti er líklegt að umfang þessa markaðar gæti 

orðið nægjanlegt til að tryggja eðlilega verðmyndun. Það gæti orðið mikilvægur grunnur að algerlega 

nýrri nálgun í húsnæðislánum, en þá yrði að huga að eftirfarandi þáttum. 

Í fyrsta lagi verður að setja skýran ramma um þetta fyrirkomulag með löggjöf. 

Í öðru lagi er mikilvægt að bjóða upp á mismunandi vaxtakjör þar sem heimilin geta valið milli 

breytilegra óverðtryggðra vaxta eða festa vextina í tiltekin tíma með endurskoðunarákvæði. 

Í þriðja lagi verðum við að horfast í augu við þá staðreynd, að á meðan við búum við óstöðugan 

gjaldmiðil mun vaxta- og greiðslubyrði hækka mikið þegar gengið fellur og vextir hækka. Því verður að 

byggja greiðslujöfnun inn í kerfið, sem tekur á þeim vanda sem verður af verðbólguskot í kjölfar 

gengisfalls. Víða erlendis hafa húsnæðislán einmitt verið útfærð með þeim hætti að lántakendur hafa 

möguleika á því að jafna greiðslubyrðina með því að breyta vægi afborgana af höfuðstól á móti 

breytingum á vöxtum og jafnvel valið neikvæðar afborganir þegar vextir hækka mikið – þ.e. að taka lán 

fyrir vöxtunum með einföldum og ódýrum hætti. 

 

(Tekið úr grein Gylfa Arnbjörnssonar og Ólafs Darra Andrasonar sem birtist í Fréttablaðinu 10 . 

desember 2011) 


