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Húsnæðismarkaður

Breytingar á lánþegaskilyrðum



Ójafnvægi á íbúðarmarkaði enn mikið

Dregur úr framboði nýbygginga á þessu ári

Misvægi verðs og ákvarðandi þátta aukist

Vísbendingar um vaxandi áhættu á íbúðamarkaði

Fyrstu kaupendur fyrirferðamiklir á markaði



Ójafnvægi á íbúðamarkaði enn mikið
• Meðalsölutími húsnæðis mjög stuttur
• Verð hefur haldið áfram að hækka mikið
• Veltan helst í og við langtímameðaltal



• Auknar líkur á stöðnun raunverðs húsnæðis eða leiðréttingu þess
• Húsnæðisverð er liðlega 20% umfram langtímaleitni

Misvægi verðs og ákvarðandi þátta aukist



• Útlit fyrir minna framboð í ár af nýbyggingum
• Spár gera ráð fyrir að horfur batni á næsta ári

Dregur úr framboði nýbygginga á þessu ári



Fyrstu kaupendur fyrirferðamiklir á markaði



Breytingar á lánþegaskilyrðum



1. Einfalt meðaltal lægstu vaxta. 2. Vextir fastir frá 5 árum og allt upp í allan lánstímann. 
Heimildir: Almenni Lsj., Arion banki, Festa Lsj., Frjálsi Lsj., Gildi Lsj., Íslandsbanki, Landsbankinn, Lífsverk, Lsj. verslunarmanna, LSR, Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda, Seðlabanki Íslands.

Þróun auglýstra vaxta á fasteignalánum
• Óverðtryggðir vextir hækkað verulega síðustu mánuði
• Verðtryggðir vextir leitað niður á sama tíma



• Óvenjulágir verðtryggðir vextir skapa 
hvata til ósjálfbærrar skuldsetningar

• Kjör sem munu ólíklega halda til lengri 
tíma

• Aukin skuldsetning heimila samhliða 
miklum verðhækkunum á 
húsnæðismarkaði getur aukið á 
kerfisáhættu

Lágir vextir verðtryggðra lána



• Vaxtaviðmið við útreikning á 
greiðslubyrði í reglum um hámark 
greiðslubyrðar:

• Samningsvextir

• Þó að lágmarki 3% fyrir verðtryggð lán og 
5,5% fyrir óverðtryggð lán

• Myndar vaxtagólf þegar vextir 
mismunandi lánaforma eru mjög lágir

• Hámarkslánstími lækkaður í 25 ár fyrir 
verðtryggð lán við útreikning á 
greiðslubyrði í reglum um hámark 
greiðslubyrðar

Lágmarksviðmið um vexti bætt inn í reglur og 
viðmiðunarlánstími vtr. lána lækkaður



• Við núverandi aðstæður á 
fasteignamarkaði er 90% veðsetning 
mjög áhættusöm

• Nauðsynlegt að tryggja viðnámsþrótt 
fyrstu kaupenda

• Samræmi við framkvæmd á markaði

Lækkun hámarks veðsetningar fyrstu kaupenda


