
 

Hvernig lækkum við vexti af húsnæðislánum? 

Þegar kjör á húsnæðislánum eru orðin þannig, að venjuleg fjölskylda hefur hvorki ráð á því að kaupa 

né leigja meðalíbúð í fjölbýlishúsi – hvað þá par- eða raðhús – má öllum vera ljóst að grípa verður til 

rótækra aðgerða.  

En hvers vegna er þessi staða komin upp? Á nýafstöðnu þingi ASÍ var mikið fjallað um húsnæðismál 

og hvaða leiðir væru til úrbóta. Fram kom í umræðunni að mikilvægt væri að rannsaka betur 

verðmyndun á íbúðahúsnæði hér á landi, m.a. áhrif þess að sveitarfélög hafa stórhækkað lóðaverð og 

ört vaxandi opinberra afskipta af stærð, hönnun og gæðum íbúðahúsnæðis með kröfum í 

byggingareglugerðum. Vafalaust hafa þessi atriði áhrif en mestu munar þó um þau vaxtakjör sem 

almenningi standa til boð við fjármögnun á íbúðahúsnæði.  

Af hverju eru vextir svona háir?  

Á meðfylgjandi myndum er reynt að draga upp mynd af þeim vaxtakjörum sem almenningi stendur til 

boða af hálfu Íbúðalánasjóðs og bankanna og þeir vextir bornir saman við ávöxtunarkröfu 

sambærilegra bréfa á verðbréfamarkaðinum. 

Ef við byrjum á óverðtryggðum lánum bankanna (Íbúðalánasjóður hefur ekki hafið útgáfu slíkra bréfa 

en áformar að gera það) þá má á fyrstu myndinni sjá samanburð á milli bankanna og 

verðbréfamarkaðarins. Íslandsbanki og Landsbanki bjóða ýmist fasta (til fimm ára) eða breytilega 

vexti á óverðtryggðum húsnæðislánum en Arion banki býður aðeins fasta vexti til 5 ára. Breytilegu 

vextirnir eru á bilinu 6,4-6,75% (blái hluti súlunnar) en föstu vextirnir til 5 ára (öll súlan hjá 

bönkunum) eru 7,2-7,5%.  

Á verðbréfamarkaði er ávöxtunarkrafa á stuttum ríkisbréfum með 1-2 ár í gjalddaga á bilinu 3-4% og 

krafan á 4ra ára bréfum  er 4,65%. Samkvæmt þessu er ljóst að vextir bankanna eru allt 3-4% hærri 

en þeir vextir sem fjárfestar á eftirmarkaði krefjast. Það er þannig athyglisvert, að ávöxtunarkrafa á 

20 ára óverðtryggðum ríkisbréfum er um 7% sem er heldur lægra en bankarnir eru að krefjast á 5 ára 

húsnæðisbréfum með innan við 70-80% veðsetningu.  Ég hygg að æði margir myndu vilja festa 

húsnæðisvexti sína m.v. 7% til næstu 20 ára, stæði þeim það til boða. 



 

Ef við skoðum kjörin á verðtryggðu vöxtunum kemur ekki ósvipuð mynd í ljós, nema hvað hér getum 

við bætt Íbúðalánasjóði við. Hér bjóða Arion banki og Landsbanki bæði breytilega vexti og fasta vexti 

til 5 ára á meðan Íslandsbanki er einungis með fasta vexti til 5 ára . Íbúðalánasjóður er með fasta 

vexti allan lánstímann en býður mismunandi vaxtakjör eftir því hvort lántaki vilji hafa heimild til 

uppgreiðslu .  Verðtryggðir vextir bankanna eru á bilinu 3,75-4,1% eftir því hvort þeir eru fastir til 

fimm ára eða breytilegir en vextir Íbúðalánasjóðs eru 4,2-4,7% eftir því hvort heimilt er að greiða 

lánið upp eða ekki. Til samanburðar er ávöxtunarkrafan á eftirmarkaði á íbúðabréfum Íbúðalánasjóðs 

hins vegar á bilinu 0,5-2,5% eftir því hvort um 2, 10, 20 eða 30 ár í gjalddaga. Hér er vaxtamunurinn 3-

4% og ef horft er til 30 ára íbúðabréfa eru vextirnir tæplega 2% hærri. 

 

Athyglisverðast er að skoða stöðu Íbúðalánasjóðs. Honum stendur nú til boða lán á markaði með 1,6-

2,5% raunvöxtum en er að lána almenningi ný húsnæðislán með 4,2-4,7% raunvöxtum!  Í þessu ljósi 

er óhjákvæmilegt að skoða í alvöru hvert stjórnvöld eru komin með þennan sjóð. Verkalýðshreyfingin 

barðist lengi fyrir því að hér yrði sett á laggirnar húsnæðislánastofnun sem hefði það sem megin 

verkefni að lækka húsnæðiskostnað heimilanna og tryggja þeim langtímalán á sem hagstæðustum 

kjörum. Þessu var náð fram með því að veita ríkisábyrgð á lán (sem þó voru tryggð með öruggu veði í 

fasteignum landsmanna). Í dag er arftaki Húsnæðisstofnunar með hæstu vexti á markaði og reiknar 

sér mikið álag á þá vexti sem stofnuninni stendur til boða. Þetta eitt segir okkur, að taka þarf allt 

húsnæðislánakerfið til gagngerrar endurskoðunar því við munum ekki sætta okkur við þessa stöðu 

mála. 



Ef horft er á bæði íbúðalánasjóð og bankanna er ljóst að hér á landi eru vextir á húsnæðislánum  100-

150% hærri en í nágrannalöndunum. Á meðan íslenskir húsnæðiskaupendur standa frammi fyrir 7-9% 

vöxtum af húsnæðislánum eru algengir vextir í Evrópu 3,5-4%.  

Hvað er til ráða, hvernig lækkum við vexti af húsnæðislánum? 

Hér skiptir tvennt mestu máli, fyrir utan að sest verði af alvöru yfir það verkefni að lækka sjálfan 

byggingakostnaðinn. Í fyrsta lagi er brýnt að breitt samkomulag náist um verulegar breytingar á 

gengis- og peningamálastefnunni sem lagt getur grunninn að meiri festu um gengi krónunnar og þar 

með lægri verðbólgu og vöxtum. Seðlabankinn hefur í ágætri skýrslu sýnt fram á að peningastefnan 

frá mars 2001 með fljótandi gjaldmiðli, hefur mistekist. Hún hefur hvorki lagt grunn að stöðugu gengi, 

lágri verðbólgu eða lágum vöxtum né verið til þess að jafna sveiflur í þjóðarbúskapnum heldur sjálf 

oftar verið orsök slíkra sveiflna. Með því að taka upp fastgengisstefnu á grundvelli aðhaldssamra 

þjóðhagsvarúðartækja gagnvart fjármálahreyfingum og með agaðri stjórn á fjármálum hins opinbera, 

gætum við fyrr og betur náð tökum á innra ójafnvægi í hagkerfinu og stuðlað að lægri verðbólgu og 

vöxtum. Þegar fjárfestar reikna sér nafnvexti í dag á fjármálamarkaði gera þeir ráð fyrir ríflega 5% 

verðbólgu til næstu 5-10 ára. Ef okkur tekst með trúverðugum hætti að festa gengið ættum við að 

geta lækkað þessar væntingar niður í 2-2,5% og þá munu vextir einnig lækka. 

Í öðru lagi er afar brýnt að endurskoða allt húsnæðislánakerfið. Það gengur ekki að hér séu 

lántakendur útilokaðir frá þátttöku á fjármálamarkaði og þvingaðir til þess að taka lán hjá stofnunum, 

sem geta ákveðið að taka til sín gríðarlegan vaxtamun í skjóli fákeppni og hafta á fjármálamarkaði. 

Hér getum við horft til frænda okkar  Dana, þar sem lántakendur, bæði heimili og fyrirtæki, fá í 

gegnum sérstakar fasteignalánastofnanir einkaleyfi á að gefa út fasteignatryggð skuldabréf á markaði 

þar sem lántakendur njóta beint þeirra vaxtakjara sem þar gilda, ýmist breytilega eða fasta til langs 

tíma, með eðlilegu vaxtaálagi vegna umsýslu og áhættu. Í Danmörku er slíkt álag um 0,4% sem er í 

ágætu samræmi við reynslu Húsnæðisstofnunar af umsýslu og áhættu af greiðslufalli lántakenda. Slík 

breyting gæti lækkað vexti almennings um 1-1,5% m.v. núverandi ástand. Alþýðusambandið vinnur 

nú að útfærslu slíks húsnæðislánakerfis. 

Gríðarlegir hagsmunir í húfi 

Ef hvoru tveggja næði fram að ganga gætu húsnæðisvextir almennings lækkað í 4,5-4,8% hér á landi. 

Greiðslubyrði af 3ja herbergja íbúð myndi lækka um 50-70 þús.kr. á mánuði m.v. þau vaxtakjör sem 

almenningi bjóðast í dag. Málið er svo brýnt og hagsmunirnir eru svo miklir, að einsýnt er að það 

muni hafa áhrif á framvindu mála hér á allra næstu mánuðum. Það hlýtur nú sem endanær að standa 

okkur í verkalýðshreyfingunni nálægt að ryðja slíkum breytingum á húsnæðislánakerfinu örugga 

braut. Um það ályktaði 40. þing ASÍ og lagði okkur í forustu sambandsins skýrar línur. 


