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Formáli
Örugg langtímafjármögnun íbúðarhúsnæðis fyrir viðskiptavini
er einn af hornsteinunum í starfsemi Íslandsbanka. Um það bil
12.000 íslensk heimili eru fjármögnuð með húsnæðisláni frá
Íslandsbanka og lætur nærri að húsnæðislán séu 30% af öllu
lánasafni bankans. Þrátt fyrir að þeim sem leigja húsnæði hafi
fjölgað er 70% heimila í eigu þeirra sem þar búa samkvæmt
könnun Íbúðalánasjóðs í maí 2017 og er íbúðarhúsnæði stærsta
eign langflestra fjölskyldna. Þróun íbúðamarkaðar hefur því mikil
áhrif á fjárhag íslenskra fjölskyldna og er að sama skapi mikilvæg
fyrir bankann.
Undanfarin misseri hafa verið óvenjuleg á íbúðamarkaði.
Kaupmáttur hefur vaxið hratt, vextir húsnæðislána hafa lækkað
og framboð á nýju íbúðarhúsnæði hefur verið minna en eftirspurn.
Þetta hefur leitt til talsverðra verðhækkana og er raunverð
íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu nú hærra en það hefur
nokkru sinni verið. Þetta hefur meðal annars leitt til þess að
Fjármálaeftirlitið hefur nýtt heimild í lögum um fasteignalán til að
setja hámark á leyfilega veðsetningu vegna fasteignalána með
það að markmiði að varðveita fjármálastöðugleika. Hámark FME
hefur ekki haft áhrif á lánveitingar Íslandsbanka því bankinn hefur
verið varkár og innri reglur um veðhlutföll um langt skeið sett
þrengri skorður en fram koma í hinum nýju reglum FME.
Þótt raunverð íbúðarhúsnæðis sé hátt, þarf að taka með í
reikninginn að kaupmáttur hefur aukist talsvert og einnig að
vextir húsnæðislána eru lægri en þeir hafa verið í seinni tíð.
Nú býður Íslandsbanki t.d. óverðtryggð húsnæðislán á 6,15%
vöxtum og eru þeir fastir í fimm ár. Margir á miðjum aldri muna
eftir því þegar vextir á verðtryggðum húsnæðislánum voru á
sama róli og óverðtryggðir vextir eru núna. Vextir á verðtryggðum

húsnæðislánum Íslandsbanka hafa líka lækkað og eru nú 3,85%
og fastir í 5 ár. Þessi mikla lækkun vaxta hefur þau áhrif að þrátt
fyrir að fasteignaverð hafi hækkað hefur mánaðarleg greiðslubyrði
húsnæðislána vegna fasteignakaupa hækkað miklu minna.
Þegar fasteignaverð er hátt getur það virst næstum ógerlegt
fyrir ungt fólk að eignast sína fyrstu íbúð. Leiguverð hefur
hækkað samhliða hækkandi fasteignaverði og ungu fólki á
leigumarkaði getur sóst það seint að safna fyrir útborgun í íbúð.
Íslandsbanki hefur gefið þeim sem hyggja á sín fyrstu íbúðarkaup
sérstakan gaum, bæði með ráðgjöf, sparnaðarúrræðum og með
viðbótarlánum vegna fyrstu kaupa sem hjálpa til við að brúa
útborgunarbilið. Viðbótarlán Íslandsbanka vegna fyrstu kaupa
hafa gagnast mörgu ungi fólki undanfarin misseri til að komast
í eigin húsnæði fyrr en annars hefði verið. Viðskiptavinir sem
eru að kaupa sína fyrstu fasteign greiða engin lántökugjöld hjá
Íslandsbanka og greiðslumat er þeim einnig að kostnaðarlausu.
Þeir drifkraftar sem haft hafa mest áhrif til hækkunar
fasteignaverðs undanfarin misseri munu líklega ekki verka
jafn sterkt til hækkunar og þeir hafa gert. Framboð á nýju
íbúðarhúsnæði fer vaxandi og óvarlegt væri að gera ráð fyrir jafn
mikilli aukningu kaupmáttar á næstu misserum og verið hefur.
Líklega er því ekki að vænta jafnmikillar hækkunar á fasteignaverði
í náinni framtíð og verið hefur undanfarið en ekkert bendir til
annars en að hagstæð skilyrði verði áfram til fjármögnunar á
íbúðarhúsnæði og til endurfjármögnunar eldri fasteignalána.

Sigríður Hrefna Hrafnkelsdóttir
Framkvæmdastjóri einstaklingssviðs

Íslandsbanki og
íbúðamarkaðurinn
Íslandsbanki býður einstaklingum fjölbreytt úrval húsnæðislána
sem henta ólíkum hópum. Í öllum útibúum Íslandsbanka eru
starfandi sérhæfðir húsnæðislánaráðgjafar sem flestir eru
vottaðir fjármálaráðgjafar frá Háskólanum í Reykjavík ásamt
því að búa yfir langri starfsreynslu við lánveitingar vegna
húsnæðiskaupa. Á vefslóðinni www.islandsbanki.is er að
finna greinargóðar upplýsingar og reiknivélar sem aðstoða
fólk í fasteignahugleiðingum við að velta fyrir sér ólíkum
lánamöguleikum. Samhliða aukinni veltu á íbúðamarkaði
hefur orðið mikill vöxtur í nýjum húsnæðislánveitingum hjá
Íslandsbanka. Húsnæðislán telja nú tæplega þriðjung af
útlánasafni bankans. Auk þess ber að nefna að fjölmörg fyrirtæki
sem starfa á fasteignamarkaði eru í viðskiptum við Íslandsbanka,
svo sem byggingaverktakar, fasteignasalar og verkfræðistofur
svo dæmi séu tekin. Það er því ljóst að íbúðamarkaðurinn er
bankanum afar mikilvægur.

Mynd 1. Skipting lánasafns Íslandsbanka um mitt árið 2017
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Samantekt
•

Við spáum því að íbúðaverð hækki að jafnaði um ríflega 20% í ár
frá síðasta ári. Á næsta ári teljum við að hækkunin muni nema
tæplega 12%, og árið 2019 spáum við tæplega 5% hækkun að
jafnaði.

•

Kaupmáttarþróun heimila er lykilþáttur í verðþróun á
íbúðamarkaði, enda hefur sagan sýnt að til lengri tíma litið
tekur hlutfall húnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum tiltölulega
litlum breytingum. Kaupmáttarþróunin mun því áfram styðja við
hækkun íbúðaverðs fremur en hitt.

•

•

•

Í þjóðhagsspá Greiningar fyrir árin 2017-2019 er því spáð
að stýrivextir muni áfram lækka lítillega þegar kemur fram
á árið 2018. Raunstýrivextir lækka hins vegar nokkru meira
samkvæmt spánni, þar sem verðbólga og verðbólguvæntingar
verða öllu hærri á spátímanum en verið hefur undanfarið. Það
styður við þá skoðun okkar að framundan gæti verið lækkun á
langtímavöxtum hérlendis, þar með talið á vöxtum íbúðalána.

•

Útlit er fyrir hægari hækkun launa á næstu misserum en raunin
var í fyrra, og þar með talsvert minni aukningu kaupmáttar þrátt
fyrir tiltölulega hóflega verðbólgu. Við spáum engu að síður
ríflega 3% kaupmáttaraukningu á ári, sem má telja myndarlegt
í sögulegu og alþjóðlegu samhengi.

Atvinnuleysi stóð hæst árið 2010 þegar það var 7,6% af vinnuafli
en það hefur lækkað með hverju ári síðan þá og stóð í 2,8% að
meðaltali fyrir fyrstu átta mánuði ársins 2017. Einnig hefur
talsvert verið um innflutning vinnuafls. Þannig eru fleiri sem geta
sýnt fram á tekjustreymi, staðið undir afborgunum lána og ráðist
í íbúðakaup sem hækkar að öðru óbreyttu íbúðaverð.

•

Samfara hraðri raunhækkun íbúðaverðs undanfarið ár hefur
dregið sundur með vexti kaupmáttar launa annars vegar og
hækkun íbúðaverðs hins vegar. Verði þróunin áfram með þeim
hætti mun það óhjákvæmilega leiða til aukinnar skuldsetningar
heimila þegar fram í sækir.

Erlendir ríkisborgarar sem hlutfall af íbúðafjölda gefur til kynna
álag vegna erlends vinnuafls á íbúðamarkað viðeigandi svæðis.
Hlutfallið er langhæst á Suðurnesjum eða 8% sem bendir
til þess að álag á íbúðamarkað þess svæðis vegna erlends
vinnuafls sé mest allra landsvæða.

•

Meðalaldur Íslendinga hefur hækkað mikið undanfarna
áratugi og þjóðin er langlífari en áður. Einnig hefur dregið úr
fæðingatíðni og meðalaldur foreldra hækkað talsvert síðustu
áratugi. Þessi þróun hefur gerbreytt aldurssamsetningu
þjóðarinnar og hefur til að mynda hlutfall einstaklinga 65 ára og
eldri aldrei verið hærra. Hagstofan reiknar með að þessi þróun
muni halda áfram og að hlutfallslega muni fækka enn frekar í
hópi þeirra sem tilheyra yngstu hópum þjóðarinnar. Þessi þróun
ásamt minnkandi fjölskyldustærðar bendir til að eftirspurn eftir
smærri eignum hafi aldrei verið meiri en nú.

•

Eigendaskipti íbúða eru tíðust á Suðurlandi og Suðurnesjum þar
sem ein af hverjum níu íbúðum á svæðinu var seld á árinu 2016
að meðaltali. Eigendaskipti íbúða eru svo fátíðust á Norðurlandi
vestra, Austurlandi og Vestfjörðum.

•

Á árinu 2017 hafa að meðaltali 922 íbúðir á mánuði verið
auglýstar til sölu og er meðaltalið í sögulegu lágmarki. Fjöldi
íbúða á söluskrá náði hámarki árið 2010 þegar 4.188 íbúðir á
mánuði voru á skrá, og hefur því íbúðum á söluskrá fækkað um
78% frá hámarki.

•

Eftir lægð í íbúðafjárfestingu á fyrri hluta áratugarins hefur hún
tekið myndarlega við sér upp á síðkastið. Við spáum tæplega
27% vexti í íbúðafjárfestingu í ár, 20% vexti á næsta ári og 12%
vexti árið 2019. Undir lok spátímans eru horfur á að framboð á
nýju húsnæði verði loks komið í takt við eftirspurn, en undanfarið
hefur íbúðamarkaður einkennst af talsverðum mun þarna á milli.

•

Samkvæmt talningu Samtaka Iðnaðarins (SI) eru um 1.540
íbúðir í byggingu á höfuðborgarsvæðinu um þessar mundir
og gerir spá SI ráð fyrir að um 8.000 íbúðir verði fullbyggðar á
höfuðborgarsvæðinu á árunum 2017-2020. Nemur það auknu
framboði um 2.000 íbúðir að meðaltali á hverju ári á tímabilinu.

•

Í júní síðastliðnum námu skuldir heimilanna um 1.918 mö. kr.
og er ríflega helmingur þeirra gagnvart bönkunum eða 51%.
Skuldir heimilanna gagnvart öðrum fjármálafyrirtækjum, sem
er að mestu Íbúðalánasjóður, nema 34% og 15% þeirra eru
gagnvart lífeyrissjóðum sem hafa aukið hlutdeild sína talsvert í
íbúðalánum til heimilanna að undanförnu.

•

Í júní síðastliðnum námu skuldir heimilanna með veð í húsnæði
um 1.453 mö. kr. og voru þar af um 84% verðtryggðar skuldir og
16% óverðtryggðar.

•

Veðsetningarhlutfall einstaklinga með íbúðaskuldir var rúmlega
42% um síðustu áramót og hefur nánast helmingast frá árinu
2010. Bæði hafa skuldir lækkað og íbúðaverð hækkað sem leiðir
af sér lækkandi veðsetningarhlutfall heimilanna.

•

Í síðustu uppsveiflu hækkaði veðsetningarhlutfall íbúða
þrátt fyrir miklar íbúðaverðshækkanir. Bendir það til þess að
verðhækkanir íbúða hafi verið drifnar áfram af skuldsetningu í
mun meiri mæli í síðustu uppsveiflu en í þessari.

•

Á þessu ári hafa heimili landsins aukið skuldir sínar að meðaltali
um rúma 7 milljarða í hverjum mánuði og er aukin lántaka
heimilanna að þessu sinni að mestu drifin áfram af lánveitingum
lífeyrissjóðanna. Fyrir áratug nam aukning skulda heimilanna
rúmum 30 milljörðum að meðaltali í hverjum mánuði. Enn er því
til staðar veðrými hjá heimilum landsins og svigrúm til aukinnar
skuldsetningar.

•

Séu skuldir heimilanna sem hlutfall af ráðstöfunartekjum
skoðaðar í sögulegu samhengi hefur hlutfallið ekki verið lægra
frá aldamótum. Einnig eru vextir á Íslandi í sögulegu lágmarki
að gengistryggðum lánum undanskildum. Bendir það til
þess að heimili landsins séu að verja tiltölulega lágu hlutfalli
ráðstöfunartekna í vaxtagjöld um þessar mundir í sögulegu
samhengi.

Íslenskur íbúðamarkaður

•

Nafnverð íbúða hefur hækkað hraðar en byggingarkostnaður
á öllum landsvæðum, sem eykur hvata framkvæmdaraðila til
nýbygginga. Er því hagkvæmara að byggja í öllum landshlutum
um þessar mundir en var árið 2010.

•

Fjármagnskostnaður vegna byggingarframkvæmda fylgir
yfirleitt sveiflum í vaxtastigi Seðlabankans sem hefur
lækkað talsvert að undanförnu. Samtök iðnaðarins hafa
áætlað að fjármagnskostnaður sé um 12% af heildar
framkvæmdakostnaði.
Lægri
fjármagnskostnaður
byggingaraðila hefur þannig að öllum líkindum stuðlað að lægri
framleiðslukostnaði íbúða.

•

•

•

•

Hérlendis hefur íbúðaverð hækkað umfram laun að undanförnu
og því má segja að erfiðara sé, miðað við laun, að kaupa íbúð á
Íslandi um þessar mundir en að meðaltali í sögulegu samhengi.
Þessi þróun hefur einnig átt sér stað í 14 öðrum aðildarþjóðum
efnahags- og framfarastofnunarinnar OECD og í tilfelli 12 þeirra
er ójafnvægi í íbúðaverðs- og launaþróunar meira en hér.
Hér á landi er hlutfall íbúðaverðs og launa um 7% yfir
langtímameðaltali. Er það nokkuð undir hlutfalli landa sem
Íslendingar bera sig iðulega saman við líkt og í Svíþjóð (57%),
Noregi (39%) og Danmörk (23%) og í takti við meðaltalið á
Evrusvæðinu.
Sambærilega sögu má segja af hlutfalli íbúða- og leiguverðs.
Sé hlutfallið yfir 0% gefur það til kynna að óarðbærara sé
að fjárfesta í íbúðarhúsnæði til útleigu nú en að meðaltali
í sögulegu samhengi. Hlutfallið á Íslandi er 12% sem er í
samræmi við meðaltal evrusvæðisins. Hlutfallið er svo hæst í
Noregi (99%), Kanada (86%) og Sviss (76%).
Verð íbúða er afar ólíkt eftir landshlutum og er það sem fyrr
hæst á höfuðborgarsvæðinu. Þar er verð rúmlega fjórfalt hærra
en á ódýrasta landsvæðinu (Vestfirðir). Sögulega hefur munur á
milli dýrasta og ódýrasta landshlutans aukist þegar almennar
hækkanir á íbúðaverði eiga sér stað. Verðmunur á þessum
landsvæðum hefur aldrei verið meiri en nú.

•

Hlutfall íbúðaverðs og launa er um þessar mundir í sögulegu
hámarki á höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi, sem bendir til
þess að nú sé erfiðara að kaupa íbúð á þeim landsvæðum en
áður. Önnur landsvæði hafa hækkað talsvert en eru enn nokkuð
frá sögulegu hámarki hvað þetta hlutfall varðar sem bendir til að
auðveldara sé í dag að kaupa íbúð en í síðustu uppsveiflu miðað
við laun.

•

Íbúðaverð hefur tilhneigingu til að hækka umfram laun í
efnahagsuppsveiflu. Þegar núverandi uppsveifla er borin saman
við þá síðustu kemur í ljós að íbúðaverðs- og launaþróun hefur
haldist mun betur í hendur í núverandi uppsveiflu. Má því
ætla að launahækkanir skýri íbúðaverðshækkanir í núverandi
uppsveiflu í meiri mæli en í þeirri síðustu. Líkt og bent hefur
verið á voru íbúðaverðshækkanir í síðustu uppsveiflu drifnar
áfram af aukinni skuldsetningu heimilanna að talsverðu leyti á
meðan verðhækkanir í núverandi uppsveiflu skýrast frekar af
framboðsskorti.

•

Líkt og komið hefur fram er íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu
mun hærra en á öðrum landsvæðum. Hins vegar er munur
á launum á milli landsvæða óverulegur. Það gefur til kynna að
íbúðareigendur sambærilegra eigna á landsbyggðinni ráðstafi
að öðru óbreyttu minni hluta af launum sínum bæði til þess að
kaupa og reka húsnæði.

•

Raunverð íbúða hefur aldrei verið hærra á Norðurlandi og á
höfuðborgarsvæðinu en nú. Á höfuðborgarsvæðinu er íbúðaverð
hærra í sögulegu samhengi eftir því sem íbúðirnar eru smærri.
Þannig eru íbúðir undir 70m2 15% yfir sögulegu hámarki á
meðan íbúðir yfir 210m2 eru 13% undir sögulegu hámarki.

•

Hátt íbúðaverð í miðbænum og á nærliggjandi svæðum
veldur því að hæsta fermetraverð höfuðborgarsvæðisins er í
Reykjavík. Lægsta meðalfermetraverð á höfuðborgarsvæðinu er
í Hafnarfirði og í Mosfellsbæ.

•

Raunverð íbúða hefur aldrei verið hærra í Reykjavík, Kópavogi og
í Hafnarfirði. Raunverð íbúða hefur hins vegar ekki náð sögulegu
hámarki á Seltjarnarnesi, í Mosfellsbæ og í Garðabæ.

•

Í flestum sveitarfélögum innan höfuðborgarsvæðisins hefur
fermetraverð íbúða undir 110m2 aldrei verið hærra en nú. Íbúðir
undir 70m2 í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og á Seltjarnarnesi
eru að meðaltali á bilinu 14%-22% yfir sögulegu hámarki um
þessar mundir. Í Mosfellsbæ er raunverð íbúða undir 70m2 um
4% yfir sögulegu hámarki á meðan raunverð íbúða í Garðabæ er
ennþá undir sögulegu hámarki óháð stærð.

•

Dýrustu íbúðir á höfuðborgarsvæðinu eru sem fyrr staðsettar
í miðbænum en þar er meðalfermetraverð um 523 þúsund
kr. um þessar mundir. Einnig hefur verð í miðbænum hækkað
meira en á öðrum svæðum til lengri tíma og því er svokallað
miðbæjarálag að aukast og miðbærinn að verða hlutfallslega
dýrari en önnur hverfi yfir tíma.

•

Raunverð íbúða er um þessar mundir hæst í Vesturbænum
(pnr. 107) og Hlíðunum (pnr 105) þar sem það er um 14%
hærra en sögulegt hámark. Raunverð íbúða í miðbænum (pnr.
101) er einnig 10% umfram sögulegt hámark. Raunverð íbúða
í Garðabæ (pnr. 210) er um þessar mundir lægst allra hverfa á
höfuðborgarsvæðinu í sögulegu samhengi.
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Fjölbreytilegur íbúðamarkaður
Umfjöllun um íbúðamarkaðinn gefur oft tilefni til að halda að um
mjög einsleitan markað sé að ræða en staðreyndin er sú að það
er mikill fjölbreytileiki sem einkennir þennan mikilvæga markað.
Aðstæður kaupenda eru mjög misjafnar, svo sem eftir því hvort
verið sé að kaupa í fyrsta skipti, skipta um íbúðarhúsnæði; stækka
við sig eða minnka við sig. Að sama skapi þá er íbúðarhúsnæði
afar misjafnt eftir tegund, staðsetningu, ástandi og gæðum; getur
verið sérbýli eða eign í fjölbýli, eldra húsnæði eða nýbygging, svo
dæmi sé tekið.

Fyrstu kaup

hefur ekki verið að ástæðulausu enda fyrstu íbúðarkaupendur
mikilvægir fyrir markaðinn í heild sinni til þess að nauðsynleg
endurnýjun eigi sér stað og kaupendakeðjan virki sem skyldi.
Nú er svo komið að þinglýstum kaupsamningum vegna fyrstu
íbúðarkaupa hefur fjölgað mjög mikið á undanförnum árum og
hlutfall fyrstu kaupa af þinglýstum kaupsamningum var komið
yfir 25% sbr. mynd 2. Kemur þar margt til sem hefur stuðlað að
þessari þróun eins og; stórir árgangar að komast á það aldurskeið
sem fólk gjarnan festir fyrst kaup á íbúðarhúsnæði, bætt lífskjör
þess stóra hóps, betri aðstæður hjá foreldrum fyrstu kaupenda og
aukinn stuðningur við fyrstu íbúðarkaupin, m.a. frá hinu opinbera.

Á undanförnum árum hefur töluvert verið fjallað um fyrstu
íbúðarkaupin og aðstæður fyrstu íbúðarkaupenda. Sú umræða

Mynd 2. Fjöldi fyrstu íbúðarkaupenda og hlutfall fyrstu kaupa af þinglýstum kaupsamningum til og með fyrsta ársfjórðungi 2017
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Lög um séreignasparnað – fyrstu kaup
Allir þeir sem ekki hafa átt fasteign áður geta nýtt sér úrræði ríkisins
vegna fyrstu kaupa. Um er að ræða skattfrjálst úrræði sem gildir
í samfellt 10 ár. Úrræðið skiptist í þrjár leiðir og velja má á milli og
blanda saman.
1. Sparnaðarleið – safnað fyrir útborgun
• Taka út séreignasparnaðinn skattfrjálst til að kaupa fyrstu íbúð
2. Höfuðstólsleið – regluleg innborgun á höfuðstól
• Ráðstafa iðgjaldi inn á höfuðstól láns sem tryggt er með veði í
		 fyrstu íbúð
3. Blönduð leið – innborgun og lækkun greiðslubyrði á
óverðtryggðu láni
• Ráðstafa iðgjaldi sem afborgun inn á óverðtryggt lán, sem tryggt
		 er með veði í fyrstu íbúð, og sem greiðslu inn á höfuðstól þess.
Ef blönduð leið er valin fer iðgjaldið fyrstu 12 mánuðina að fullu til
greiðslu reglulegra afborgana og vaxta á óverðtryggðu húsnæðisláni
en það hlutfall lækkar svo um 10% ári en hlutfall til greiðslu inn á
höfuðstól lánsins hækkar á móti. Umsækjandi velur upphafsdag hins
samfellda 10 ára tímabils

Þann 1. júlí síðastliðinn tóku gildi ný lög um stuðning til kaupa
á fyrstu íbúð (nr. 111/2016). Lögin fela í sér heimild til að
ráðstafa séreignarsparnaði til kaupa á fyrstu íbúð og eru hluti af
húsnæðisstuðningi hins opinbera á húsnæðismarkaði. Markmið
laganna er að auðvelda fyrstu kaupendum að safna fyrir útborgun
í íbúð ásamt því að létta undir greiðslubyrði á fyrstu árum líftíma
húsnæðislána með því að nota skattfrjálsan séreignarsparnað
til niðurgreiðslu húsnæðislána eða til greiðslu á mánaðarlegum
afborgunum óverðtryggðra lána.

Nýting á séreignarsparnaði
til útborgunar í fasteign
Þrátt fyrir að nú sé búið að festa stuðning við fyrstu
íbúðarkaupendur í lög þá hefur verið heimilt að nýta
séreignarsparnað til húsnæðissparnaðar frá því í júlí 2014
og virðist vera þó nokkur meðvitund um að hægt sé að nýta
séreignarsparnað til útborgunar í fasteign, eða til að greiða niður
núverandi lán, þar sem 93% aðspurðra í könnun sem Maskína
gerði fyrir Íslandsbanka í júní 2017 svöruðu því til að þeir vissu
af þeim möguleika. Í sömu könnun svaraði yfir helmingur
þeirra sem ekki höfðu átt fasteign að þeir ætluðu að nýta sér
séreignarsparnaðinn til að kaupa fyrstu fasteign.
Að nýta sér séreignarsparnaðarúræðið getur verið eitt púslið
í púsluspilinu við að koma sér þaki yfir höfuðið en ljóst er

• Hámarksheimild á einstakling er kr.500.000 á 12 mánaða tímabili
og því tvöföld sú fjárhæð fyrir hjón/sambýlisfólk
• Heimilt er að nýta það sem einstaklingur á uppsafnað í 		
séreignasparnað frá 30.06.2014
• Hámarks heimild er 2% frá launagreiðanda og 4% af eigin iðgjaldi
• Skilyrði úttektar á séreignasparnaði er að rétthafi ekki átt fasteign
áður
• Skilyrði er að lánið veiti rétt til vaxtabóta og sé sannarlega
húsnæðislán
• Kaupandi þarf að eiga a.m.k. 30% í fasteigninni
• Sækja þarf um á www.leidretting.is
Þetta 10 ára samfellda tímabil getur byrjað að líða t.d. 15 árum eftir
að viðkomandi byrjar að leggja fyrir í séreignasparnað. Heimilt er þá
að nýta 5 ára uppsafnaða séreignasparnað til útborgunar í fasteign og
næstu fimm árin má þá nýta sem innborgun á húsnæðislán, svo lengi
sem um samfellt 10 ára tímabil er að ræða.

að séreignarsparnaðurinn einn og sér mun ekki nægja til
þess að kljúfa útborgun á fyrsta íbúðarhúsnæðinu nema
í undantekningartilfellum sbr. mynd nr. 3 sem sýnir dæmi
um sparnað fyrir fyrstu íbúð. Á myndinni er tekið dæmi um
einstakling sem safnar fyrir útborgun í fyrstu íbúð og er með 400
þúsund krónur í laun fyrir skatt.

» Sé sá einstaklingur með 4% eigið framlag í
séreignarsparnað dugir sá sparnaður til að safna rétt
rúmlega 900 þúsund krónum á þremur árum miðað við
gefnar forsendur um 3,5% raunávöxtun, sem dugir skammt
við útborgun á íbúð í dag.
» Ef þessi aðili leggur til viðbótar fyrir 40 þúsund krónur
í reglubundinn sparnað og nær að draga úr neyslu sem
nemur að jafnaði 10 þúsund krónum á mánuði og leggur
það fyrir líka, nær viðkomandi að spara til viðbótar tæplega
1.900 þúsund krónur og þar með er heildarsparnaður fyrir
útborgun orðinn tæplega 2.800 þúsund krónur.
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Mynd 3. Dæmi um einstakling sem safnar fyrir útborgun í fyrstu íbúð og er með 400 þúsund krónur í laun fyrir skatt.
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Samtals sparnaður til íbúðarkaupa
Heimild : útreikningur Íslandsbanka

Raunhæfur mánaðarlegur sparnaður?
Hversu háar fjárhæðir ungt fólk getur lagt fyrir í hverjum mánuði
er að sjálfsögðu mjög persónubundið og veltur á aðstæðum hvers
og eins. Mánaðarleg útgjöld eru misjöfn en til að setja fyrrgreint
dæmi í samhengi er í töflu 1 notast við tölur velferðarráðuneytisins
sem gefur út bæði grunnviðmið og dæmigert neysluviðmið. Þá
má sjá hvað fólk ætti að vera með til ráðstöfunar að teknu tilliti til
viðmiða velferðarráðuneytisins, sem eru án húsnæðiskostnaðar
og reglubundins sparnaðar.

Tafla 1. Til ráðstöfunar að teknu tilliti til neysluviðmiða
Velferðaráðuneytis
Grunnviðmið
Útborguð laun
Mánaðarleg útgjöld

Dæmigert
viðmið

284.968 kr. 284.968 kr.
85.169 kr. 137.903 kr.

Eðli málsins samkvæmt er auðveldara að kljúfa útborgun ef tveir
eru að kaupa saman enda líklegra að samanlagt eigið fé dugi
betur fyrir útborgun í fasteign. Séu tveir að safna til þess að kaupa
fyrsta íbúðarhúsnæðið saman, og ef miðað er við sömu forsendur
fyrir báða aðila, má miðað við fyrrgreint dæmi gera ráð fyrir að
heildarsparnaður fyrir útborgun geti verið 5,6 milljónir króna yfir
þriggja ára sparnaðartímabil.

Samgöngukostnaður

Hvað dugir sparnaðurinn til að
kaupa dýra fasteign?

» Einstaklingur sem nær að safna 2,8 milljónum króna til
útborgunar í fyrstu eign getur keypt sér íbúð að kaupverði
24 milljónir króna miðað nýtingu á hámarkslánsfjárhlutfalli
hjá Íslandsbanka.

Að þessu sögðu er áhugavert að skoða hversu dýra fasteign
er hægt að kaupa miðað við það eigið fé sem hefur safnast og
nýtingu á hámarkslánsfjárhlutfalli lánastofnana.

7.833 kr.

85.143 kr.

LÍN (dæmi)

20.000 kr.

20.000 kr.

Sparnaður

40.000 kr.

40.000 kr.

131.966 kr.

1.922 kr.

Til ráðstöfunar

Heimild: RSK og Velferðaráðuneytið

» Ef tveir eru að kaupa saman eins og í dæminu að ofan
gætu safnast 5,6 milljónir króna, sem er nægt eigið fé til
útborgunar í allt að 38 milljóna króna fyrstu íbúð.

Íslenskur íbúðamarkaður

Mynd 4. Lágmarks eigið fé / útborgun í fyrstu eign miðað við hámarkslán hjá Íslandsbanka
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Kaupverð fyrstu íbúðar

Ef gert er ráð fyrir að fyrstu íbúðar kaupandinn í dæminu sé að
kaupa sér 70 fermetra íbúð er forvitnilegt að skoða áætlað verð
slíkra eigna eftir staðsetningu miðað við meðalfermetraverð
tveggja herbergja íbúða á árinu 2017. Samkvæmt gögnum
Þjóðskrár um þinglýsta kaupsamninga hefur verð slíkra eigna að
verið að meðaltali 34 milljónir í Reykjavík, 31 milljón í Hafnarfirði
og tæplega 20 milljónir í Reykjanesbæ, sbr. mynd 5. Á þessum
dæmum sést að miðað við dæmið sem tekið var hér að ofan um
einstakling sem sparar fyrir fyrstu eign í þrjú ár ætti sá sparnaður
að duga til útborgunar fyrir meðal tveggja herbergja fasteign
í Reykjanesbæ en hann dugir ekki til að kaupa meðal tveggja
herbergja íbúð í Hafnarfirði eða Reykjavík. Séu á hinn bóginn
tveir að kaupa saman miðað við fyrrgreindar forsendur, eða sé
sparnaðartímabil lengt í fimm ár, þá ætti eigið fé að nægja til að
leggja út fyrir meðal tveggja herbergja íbúð hvort sem það er í
Reykjavík, Hafnafirði eða Reykjanesbæ.

35.000.000

40.000.000

Heimild : útreikningur Íslandsbanka

Mynd 5. Áætlað kaupverð 70 fermetra, 2 herbergja íbúðar miðað
við meðalfermetraverð á tímabilinu janúar til september 2017

ISK 34.011.740

ISK 30.944.970

ISK 19.698.070

Reykjavík

Hafnafjörður

Reykjanesbær
Heimild: Þjóðskrá

Hvernig er fólk að spara?
Í flestum tilvikum þarf ungt fólk að færa talsverðar fórnir til að
safna fyrir útborgun í húsnæði, s.s. spara við sig í neyslu eða leita
leiða til að auka tekjur sínar á meðan safnað er fyrir útborgun. Í
skoðanakönnunum hafa verið nefnd ótal dæmi um leiðir sem fólk
fer til þess að auka við sparnað sinn sbr. töflu 2 sem gefur yfirlit
yfir beinar tilvitnanir frá þátttakendum í könnun sem Maskína
gerði fyrir Íslandsbanka í júní 2017.
Þessi fjölmörgu sparnaðarráð leiða hugann að svokölluðum „latteáhrifum“ (e. Latte Factor) sem David Bach fjármálaráðgjafi hefur
sett fram. Þau byggjast á einföldum hugmyndum um að fólk skoði
þá litlu hluti sem það eyðir peningunum sínum í á hverjum degi
og athugi svo hvort mögulegt sé að hætta að kaupa þessa hluti
og leggja peningana frekar í sparnað. Oft og tíðum gerir fólk sér
ekki grein fyrir hversu háum fjárhæðum það eyðir í litla hluti eins
kaffibolla, skyndibita, drykki og tímarit svo fátt eitt sé nefnt.

Dæmi um latte áhrifin
Einstaklingur fer í líkamsrækt á þrisvar í viku. Eftir hverja
æfingu kaupir hann sér heilsuhristing (e. boozt) sem kostar
900 kr. Á viku gera það samtals 2.700 krónur, á mánuði
10.800 krónur og á einu ári samtals 118.800 krónur, að því
gefnu að viðkomandi æfi 11 mánuði á ári.
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Tafla 2. Leiðir sem fólk nefnir til að auka við sparnað skv. könnun þegar spurt er: „Hvaða leiðir hefur þú notað til að auka við þinn
sparnað?“
1. Legg fyrir afgang/Spara þar sem hægt er:

3. Legg fyrir í upphafi mánaðar/Spara

» Almennt þar sem hægt er.

reglulega/Sjálfkrafa:

» Börnin farin að heiman og eftir verður peningur.

» Auka það sem er dregið sjálfkrafa af launum mínum.

» Ef ég eignast auka pening þá set ég hann í sparnað.

» Byrja mánuðinn á að taka frá pening.

» Enga sérstaka. Tökum að vísu allar dósir og svoleiðis og
bætum þeim á ferðareikning.

» Draga sparnaðinn strax af laununum um leið og peningarnir
koma inn á bankabókina. Svo nota restina til að greiða
reikninga. Ef það er afgangur, þá fer hluti í neyslu en hluti
inn á sparnaðinn.

» Er með sveiflukenndar tekjur, þ.e. er ellilífeyrisþegi en vinn
nokkuð í verktöku. Stundum koma miklar tekjur inn og þá
legg ég fyrir í varasjóð.
» Er skuldlaus þarf ekki að nota þennan pening svo að ég
legg hann inn.

» Leggja reglulega fyrir, þeir aurar eru ekki til í mínum huga
nema í algjörri neyð eða fyrirhuguðum verkefnum.

» Ég neita mér ekki um neitt til þess að geta sparað. Ég
ætti samt að taka mig á og spara meira. Eyði allt of miklu í
óþarfa.

» Leggja reglulega inn sömu upphæð. Legg til að mynda
inn á framkvæmdasjóð, ferðasjóð, niðurgreiðslu lána sjóð.
Ákvað á einhverjum tímapunkti líklega einhvern tímann
þegar tekjur voru að breytast (lánin lækka) að í stað þess
að eyða ábótanum að leggja hann fyrir eða nota til að lækka
skuldir enn frekar.

» Ég veiti mér allt sem mig langar til en legg reglulega inn á
varasjóðinn minn.

» Lít ekki á þann pening sem ég spara sem hluta af
ráðstöfunartekjum.

» Ef að það er afgangur um mánaðarmót fer það inn á
sparnaðarreikning, einfalt lítið dregur vesælan(fer reyndar
aldrei á kaffihús og sjaldan út að borða).

» Millifæri ákveðna upphæð strax á 1. útborgunardegi.

» Eyði minna en aflað er.

» Með aldrinum og færri í heimili hafa heimilisútgjöldin
lækkað.
» Spara bara þegar ég get.

2. Vinna meira/Hærri laun/Yfirvinna:
» Vinna meira.
» Aukavinna.
» Fyrst og fremst vinna/þéna meira. En svo líka kaupa minna
af tilbúnum mat og nammi.

» Skammta mér neyslupening í hverjum mánuði, restin fer í
sparnað.
» Sparnaður partur af föstum útgjöldum. Mætir ekki afgangi.
» Tek frá í upphafi mánaðar.
» Það að leggja fyrir, þá eyði ég því ekki.

Annað:
» Ég kaupi ríkisbréf fyrir 10.000 kr. í bönkunum.
» Handgera hluti og selja. Ágóði fer í sparnað.
» Reyna að fá eins mikið af ókeypis dóti og mögulegt er.

» Hef oft lagt alla yfirvinnu fyrir.

» Taka ekki lán, eiga fyrir því sem keypt er.

» Hærri laun.

» Taka engin neyslulán, borga eins litla vexti og hægt er.
Versla fyrir eigið fé í t.d. Bónus eða Krónunni. Gera við sem
flest sjálfur t.d. bíl eða hús.

» Launahækkanir fara að hluta til beint í sparnað.
» Vinna aukavinnu, kaupa matvöru á tilboðum, forðast allan
óþarfa.

Á þessum dæmum má sjá að fólk notar margar mismunandi
leiðir til að auka sparnað og því til viðbótar er staðreyndin sú að
sumir búa svo vel að vera með sterkt bakland. Það hefur færst í
vöxt að fyrstu kaupendur njóti stuðnings frá foreldrum við kaup á

fyrstu íbúð. Þessi stuðningur getur til dæmis verið allt frá beinum
fjárhagslegum stuðningi við útborgun á fasteign til þess að ungt
fólk fái að búa lengur í foreldrahúsum eða flytja aftur í foreldrahús
á meðan safnað er fyrir útborgun.

Íslenskur íbúðamarkaður

Tíminn mikilvæg breyta við
uppbyggingu á sparnaði
Í dæmunum hér að ofan er miðað við þriggja ára sparnaðartímabil. Það gefur augaleið að það er frekar knappur tími til þess
að safna fyrir útborgun í fasteign. Því er ein mikilvægasta breytan í
þessu samhengi hvenær reglubundinn sparnaður hefst, það er að
byrjað sé nógu snemma að safna fyrir útborgun í fyrstu fasteign
og tíminn vinni með þeim sem er að leggja fyrir. Í því samhengi
er vert að benda á að sparnaður sem foreldrar hefja fyrir börnin
sín allt frá unga aldri getur reynst afar dýrmætur sé hann nýttur
sem grunnur til þess að byggja upp sparnað til útborgunar á fyrstu
íbúð.

» Sé miðað sé við að ungur einstaklingur eigi 500 þús. kr. í
grunnsparnað áður en húsnæðissparnaðartímabilið hefst
og að það tímabil vari í fimm ár í stað þriggja ára í dæminu
ofar lítur myndin öðruvísi út. Þá er sá einstaklingur með
ríflega 5,3 milljónir krónur til útborgunar í fyrstu íbúð í stað
2,8 milljóna í fyrra dæminu.

Mynd 6. Dæmi um einstakling sem safnar fyrir útborgun í fyrstu íbúð og er með 400 þús. kr. í laun fyrir skatt.
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Heimild: útreikningur Íslandsbanka

Skipt um húsnæði
Ýmsar ástæður liggja að baki því að skipta um húsnæði.
Tilgangurinn getur verið að stækka við sig, minnka við sig, breyta
um staðsetningu og fleira.
Þegar komið er að því að skipta um húsnæði þarf oft að fara vel
yfir fjármálin og hvernig er best að standa að þeim viðskiptum
með skynsömum hætti. Þessu fylgir vissulega ávallt nokkur
áhætta sem felst meðal annars í því hvort það takist að tryggja sér
húsnæði sem uppfyllir þær þarfir sem leitast er eftir að uppfylla
og hvort takist að selja fyrra húsnæði á ásættanlegu verði.
Misjafnt er hvernig þessum viðskiptum er háttað. Sumum finnst
skynsamlegra að selja eldra húsnæði fyrst og fara svo að leita
að nýju húsnæði en þó er algengara að fólk finni fyrst hentugt
húsnæði til að flytja í og setji svo núverandi íbúðarhúsnæði
á sölu. Það sem hafa þarf í huga við þessar aðstæður er að

tilboð í íbúðarhúsnæði er bindandi og því er í flestum tilfellum
skynsamlegt að setja fyrirvara um sölu á fyrri eign innan ákveðins
tímaramma. Ef þessi fyrirvari er ekki til staðar er hættunni á því
boðið heim að sitja uppi með tvær fasteignir og þá þarf að standa
skil á skuldbindingum vegna þeirra beggja. Slíkt er í mörgum
tilfellum of stór biti fyrir meðalheimili, að eiga og reka tvær
fasteignir, þó tímabundið sé.
Að þessu sögðu er þó ávallt grundvallaratriði að fara í greiðslumat
tímanlega og fá staðfestingu á eigin greiðslugetu, hversu dýra
eign fólk ræður við og vill fjárfesta í, áður en byrjað er að skoða
eignir. Með því móti er fólk komið með það verðbil á fasteignum
sem er viðráðanlegt áður en haldið er af stað. Það einfaldar
íbúðaleitina og dregur úr áhættu sem óneitanlega fylgir þessum
stóru viðskiptum á mælikvarða einstaklinga og heimila.
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Taka nýtt lán eða færa lán
með sér á nýja eign?
Hvað lánamálin snertir nægir sumum að flytja áhvílandi lán á fyrri
eign yfir á þá næstu á meðan aðrir þurfa á viðbótarlánveitingu að
halda s.s. þegar verið er að stækka við sig. Að flytja lán með sér er
í flestum tilfellum afar einfalt mál þar sem sótt er um veðflutning
sem er svo þinglýst á hina nýju eign. Það getur verið ákvæðið
hagræði fólgið í því að flytja eldra lán með sér en það veltur engu
að síður á kjörum núverandi láns og hvaða aðrir lánamöguleikar
eru í boði á þeim tímapunkti. Þess ber þó sérstaklega að geta
að nú um stundir eru lánskjör frekar hagstæð á nýjum lánum í
sögulegu samhengi og því er líklegra en ella að hagstæðara sé að
endurfjármagna lán samhliða því að skipta um íbúðarhúsnæði.

Gæði og ástand íbúðarhúsnæðis
Stærstu fjárfestingar flestra á lífsleiðinni felast í íbúðarkaupum.
Margir hverjir eru að fjárfesta megninu af sínu sparifé til
íbúðarkaupa og eru svo að skuldbinda sig til greiðslu af háum
lánum um hver mánaðarmót til allt að 40 ára. Það ætti því að gefa
augaleið hversu mikilvægt það er að vanda til verka og kaupa
íbúðarhúsnæði sem stendur vel undir kaupverðinu til lengri tíma
litið og að kaupendum komi til með að líða vel í húsnæðinu.
Töluverð vitundarvakning hefur orðið hvað varðar ástand
húsnæðis og þá sérstaklega áhrif þess á heilsufar fólks. Það
á bæði við um atvinnuhúsnæði sem og íbúðarhúsnæði enda
verja flestir megninu af sínum tíma á þessum tveimur stöðum.
Umræðan um slæmt ástand húsnæðis hefur að mestu leyti snúist
um áhrif þess á heilsufar fólks en kostnaðaraukning sem kaupandi
fasteignar verður fyrir vegna þeirra framkvæmda sem þarf að
ráðast í til að lagfæra ástand íbúðarhúsnæðis er ef til vill algengari
afleiðing.

Fasteign er seld í því ástandi sem hún er í. Skoðunarskylda
kaupanda er rík og því er mikilvægt að kaupendur skoði vel
þá fasteign sem þeir hyggjast gera tilboð í. Upplýsingaskylda
seljanda er einnig rík og ber seljanda að upplýsa væntanlega
kaupendur um allt sem hann veit um fasteignina. Gott er að fá
fagaðila til að taka ástand eignarinnar út til að geta verið viss um
að ástand hennar sé sannarlega eins og fram kemur í söluyfirliti.
Í 18. gr. laga um fasteignakaup segir: Fasteign telst gölluð ef hún
stenst ekki þær kröfur um gæði, búnað og annað sem leiðir af
lögum þessum og kaupsamningi. Notuð fasteign telst þó ekki
gölluð, nema ágallinn rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða
seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi. Alla jafna er talið að
meiri háttar galli sé um og yfir 10% af söluverði eignar.
Þó svo að umræðan um ástand íbúðarhúsnæðis hér á landi
hafi aukist er áhugavert að skoða hversu margir lenda í því að
kaupa fasteignir þar sem upp koma gallar sem ekki var vitað um
fyrir kaup. Til að varpa ljósi á það lét Íslandsbanki framkvæma
netkönnun meðal könnunarhóps Zenter rannsókna sem leiddi
í ljós að 69% fasteignaeigenda sögðust ekki hafa lent í því að
komið hafi upp gallar á fasteign sem ekki var vitað fyrir kaup en
31% sögðust hafa lent í því, þar af sögðu 21% að um minniháttar
galla væri að ræða (áætlað tjón innan við 1 milljón kr.), 6,1%
sögðust hafa lent í töluverðum göllum þar sem áætlað tjón væri
yfir 1 milljón kr. en þó innan við 10% af kaupverði eignar, og 3,1%
sögðust hafa lent í meiriháttar galla þar sem áætlað tjón væri yfir
10% af kaupverði eignar.
Eins og niðurstaða könnunarinnar ber með sér hefur tæplega
þriðjungur fasteignakaupenda lent í gallamálum vegna fasteignar
sem þeir hafa keypt en ekki var vitað um fyrir kaup. Það er því
áhugavert að skoða hvernig fólk bar sig að við að ganga úr skugga
um ástand þess íbúðarhúsnæðis sem keypt var.

Mynd 7. Fjöldi fasteignaeigenda sem hafa lent í göllum á fasteign
Hafa komið upp gallar á fasteign sem þú vissir ekki um fyrir kaup?
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Heimild: Zenter
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Samkvæmt netkönnuninni sögðust 76% þeirra sem eiga fasteign
hvorki hafa leitað til fagmenntaðs iðnaðarmanns né faggildrar
skoðunarstöðvar til að leggja mat á ástand fasteignar fyrir
fasteignakaup. Tæplega 20% sögðust hafa fengið fagmenntaðan
iðnaðarmann til að skoða eignina með sér og 4,3% sögðust hafa
fengið faggilda skoðunarstöð til að leggja óháð mat á ástand
eignarinnar. Könnunin leiddi enn fremur í ljós að þeir sem hafa
keypt sér fasteign á síðastliðnum níu árum eru þó marktækt

líklegri til að hafa leitað til slíkra aðila heldur en þeir sem keyptu
sér fasteign fyrir 10 árum eða fyrr. Það ætti að gefa til kynna að
þegar hafi orðið ákveðin vitundarvakning um mikilvægi þess að
leita ráða varðandi ástand íbúðarhúsnæðis. Enn fremur svöruðu
ríflega 70% þátttakenda því til að það væri líklegt að þeir myndu
leita til fagaðila við mat á ástandi fasteignar væru þeir að kaupa
fasteign í dag en 12,2% töldu það ólíklegt og 17,5% svöruðu
hvorki né.

Mynd 8. Fjöldi fasteignaeigenda sem hefur leitað til fagaðila við mat á ástandi fasteignar.
Hefur þú leitað til fagaðila við mat á ástandi fasteignar fyrir fasteignakaup?
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Heimild: Zenter

Mynd 9. Líkur á á því að leitað verði til fagaðila við mat á ástandi fasteignar.
Ef þú værir að kaupa fasteign í dag, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir leita til fagaðila við mat á ástandi fasteignar?
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Val á lánstegund/um
Á undanförnum misserum hefur verið talsvert meiri ásókn í
verðtryggð lán til fjármögnunar á íbúðarhúsnæði en óverðtryggð
lán. Helsta ástæðan fyrir þessari þróun er að undanfarin misseri
hefur verið tiltölulega lág verðbólga og lágir verðtryggðir vextir
í sögulegu samhengi. Auk þess ber að geta að greiðslubyrði er
lægri í upphafi lánstímans af verðtryggðum lánum heldur en
á sambærilegum óverðtryggðum lánum sem bera hærri vexti.
Staðreyndin er því sú að auðveldara er að fjármagna íbúðarkaup
með verðtryggðum lánum heldur óverðtryggðum lánum þegar
greiðslugetan er takmarkandi þáttur. Hækkandi húsnæðisverð
leiðir oft til þess að kaupendur þurfa að taka hærri lán fyrir kaupum
á íbúðarhúsnæði en ella væri. Það leiðir af sér að færri hafa tök á

því að taka óverðtryggð lán til fjármögnunar á íbúðarkaupum og
leita því í verðtryggð lán í staðinn.
Það sem hefur vegið á móti þessari þróun síðastliðin misseri eru
lækkandi óverðtryggðir vextir á húsnæðislánum í kjölfar lækkunar
Seðlabanka Íslands á stýrivöxtum. Sem dæmi um þetta má nefna
að breytilegir óverðtryggðir húsnæðislánavextir hjá Íslandsbanka
hafa lækkað úr 7,25% í 5,75% á rétt rúmu ári og hefur fyrsta
mánaðarlega greiðsla af 20 m.kr. króna slíku jafngreiðsluláni til 40
ára lækkað um ríflega 21 þús. kr., úr 128 þús. kr. í 107 þús. kr., sbr.
mynd 10.

Mynd 10. Vaxtaþróun á breytilegum óverðtryggðum húsnæðislánakjörum hjá Íslandsbanka og dæmi um fyrstu greiðslu af 20 m.kr.
óverðtryggðu jafngreiðsluláni til 40 ára.
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Heimild: Íslandsbanki

Er tækifæri til að festa vexti?

Blönduð húsnæðisfjármögnun vænlegur kostur

Fastir óverðtryggðir vextir hafa einnig farið lækkandi og þá er
gjarnan spurt hversu lengi sú þróun geti haldið áfram, hvort
og hvenær botninum sé náð og hvort það sé skynsamlegt að
festa óverðtryggða vexti núna? Í því samhengi ber að nefna að
óverðtryggð húsnæðislánakjör með föstum vöxtum hafa ekki verið
lægri frá því að bankarnir hófu að bjóða upp á slík kjör í núverandi
mynd eins og sjá má á yfirliti húsnæðislánavaxta hjá Íslandsbanka
á mynd 11. Enginn veit þó hvað framtíðin ber í skauti sér.
Langtímaleitni vaxta hefur verið niður á við og erlendis eru vextir
nú í sögulegu lágmarki og mun lægri en hér á landi. Það er alls
óvíst hvernig sú þróun verður litið fram á við en hagsagan á Íslandi
ber vissulega með sér miklar sveiflur bæði á verðlagi og vöxtum.

Að því sögðu getur því fylgt ákveðin hugarró að vera með a.m.k.
ákveðinn hluta af húsnæðisfjármögnuninni í formi óverðtryggðs
láns með föstum vöxtum til ákveðins tíma inn í framtíðina. Með
því fyrirkomulagi liggur ljóst fyrir að hvorki breytingar á verðlagi
(verðbólga) né vöxtum mun hafa áhrif á greiðslubyrði og höfuðstól
þess hluta fjármögnunarinnar á meðan fastvaxtatímabilið varir.
Flestir lánveitendur bjóða fasta óverðtryggða vexti annars vegar
til 3ja eða 5 ára í senn og það verður að teljast vænlegur kostur
að blanda húsnæðisfjármögnuninni til þess að draga úr líkum á
áföllum vegna óhagstæðrar þróunar á verðlagi og vöxtum.
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Mynd 11. Þróun óverðtryggðra húsnæðislánavaxta Íslandsbanka (lán innan 70% af fasteignamati)
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Auknar skuldbindingar – hvað
þarf að hafa í huga?
Að festa kaup á íbúðarhúsnæði eru stór tímamót í lífi flestra.
Tímamót sem í langflestum tilfellum kalla á auknar skuldbindingar.
Þessum skuldbindingum fylgir aukin ábyrgð og það ekki eingöngu
gagnvart hefðbundnum skuldunautum (lánveitendum) heldur
einnig gagnvart þeim sem standa manni næst.

Greiðslumatið er tækifæri
Við lántöku vegna húsnæðiskaupa er lánveitendum skylt skv.
fasteignalánalögum að greiðslumeta lántakendur. Greiðslumatið
felur í sér frekar ítarlega greiningu á fjárhagstöðu lántakenda
og því ætti ekki síst lántakandinn sjálfur að nýta þá greiningu
til að taka skynsamlegar ákvarðanir. Til dæmis er gert ráð
fyrir ákveðnum mánaðarlegum kostnaði sem fellur til vegna
viðhalds á íbúðarhúsnæði sem margir átta sig ekki á. Hluti af
þessum útgjöldum er frekar reglubundinn eins og fasteignagjöld,
tryggingar og fleira en önnur útgjöld, svo sem vegna viðhalds
fasteigna, eru einnig tekin með í reikninginn. Þrátt fyrir það eiga
þessi útgjöld það til að koma óvænt upp. Því er afar mikilvægt að
eiga varasjóð til að leita í þegar slíkt kemur upp á. Það verður því
að teljast skynsamur kostur að stofna til reglubundins sparnaðar
um leið og íbúðarkaup ganga í gegn og eiga þá nokkurs konar
varasjóð þegar óvænt útgjöld vegna fasteignar koma upp.
Þegar einstaklingur hefur gert skriflegt tilboð í fasteign telst
samningur bindandi þegar tilboðið hefur verið samþykkt af
móttakanda þess með undirskrift (7. grein laga um fasteignakaup).
Það er því ekki hægt að falla frá samþykktu kauptilboði. Gott er
að setja fyrirvara í kauptilboð um lánsfjármögnun og að kaupandi
standist greiðslumat. Alla jafna er kaupanda veittur 20-30 daga
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frestur til að sýna fram á að hann hafi staðist greiðslumat og fái
lánsfjármögnun frá lánveitanda.
Niðurstaðan úr greiðslumatinu gefur líka til kynna hversu
mikið lántaki hefur tök á að leggja fyrir, það er, hversu mikið
er til ráðstöfunar eftir að búið er að taka tillit til framfærslu,
húsnæðiskostnaðar og greiðslu af lánum. Eftir því sem
afgangurinn er meiri ætti að vera því mun stærra tækifæri til að
stofna til reglubundins sparnaðar sem nemur þeim afgangi sem
niðurstaða greiðslumatsins gefur til kynna, eða huga að því að
stytta lánstímann til þess að hraða niðurgreiðslu höfuðstóls og þá
um leið spara vaxtakostnað á lánstímanum.
Greiðslumatið varpar líka ljósi á það hvort sambúðarfólk er háðari
tekjuframfærslu frá öðrum aðilanum umfram hinn. Ef svo er, þá er
ástæða til að staldra sérstaklega við og velta því fyrir sér hvernig
fjölskyldan kæmi til með að framfleyta sér ef upp kæmu áföll
eins og veikindi eða fráfall. Reynslan hefur sýnt að stærstu áföll í
lífi fólks eru tengd veikindum, slysum og dauðsföllum. Þetta eru
þeir þættir sem hafa mest áhrif á fjármál og fjárhagsstöðu heimila
og því gríðarlega mikilvægt að vera viðbúinn og tryggja sig fyrir
afleiðingum slíkra áfalla.

Tryggingar órjúfanlegur hluti þess að
takast á við auknar skuldbindingar
Fasteignaviðskipti eru yfirleitt stærstu viðskipti fjölskyldunnar
og því mjög mikilvægt að huga að vátryggingum, bæði þeim
tryggingum sem snúa að munum og eignum en ekki síður
að einstaklingnum sjálfum og fjölskyldunni. Í ljósi þessa er
orðið algengara að lánveitendur beini sérstaklega athygli
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viðskiptavina sinna sem taka húsnæðislán að því að huga að
persónutryggingum, þ.e. líf- og sjúkdómatryggingum, til að
tryggja fjárhagslegt öryggi fjölskyldunnar komi til fráfalls eða
veikinda.
Eigendur íbúðarhúsnæðis verða að huga sérstaklega að
tryggingum fyrir húsnæðið og ef það stendur til að kaupa

fyrstu fasteign er mikilvægara en ella að leita ráðgjafar um þær
tryggingar sem nauðsynlegar eru. Þetta gildir bæði fyrir fullbúnar
fasteignir og eignir í byggingu.
Í töflu 3 má sjá yfirlit yfir helstu tryggingar sem er nauðsynlegt að
kynna sér og taka afstöðu til vegna fasteignaviðskipta og aukinnar
skuldsetningar.

Tafla 3. Yfirlit yfir helstu tegundir trygginga

Tegund trygginga

Lýsing á mikilvægi tryggingar og helstu eiginleikum

Líf- og sjúkdómatryggingar

Fólk í blóma lífsins sem er að leggja grunn að framtíðinni, mennta sig, stofna fjölskyldu og koma
sér upp þaki yfir höfuðið þarf að búa vel um hnútana gagnvart sjálfu sér og sínum nánustu. Líf- og
sjúkdómatryggingar eru þar ómissandi þáttur.

» Líftryggingin veitir þeim sem eftir sitja fjárhagslega hugarró og sjúkdómatryggingin veitir
fjárhagslegt öryggi meðan viðkomandi einbeitir sér að batanum.

» Örorkutryggingar eru líka mjög mikilvægar og hentar mjög vel ungu fólki sem vilja auka við vernd
sína komi til langtíma heilsubrests. Réttur til örorkulífeyris hjá lífeyrissjóðum er lítill fyrstu ár
sjóðsaðildar á meðan réttindum er safnað. Örorkutrygging tengd séreignarsparnaði er því kjörin
leið til að tryggja vernd komi til slyss eða veikinda.

Lánalíftrygging –
Húsnæðisvernd

Auknum fjárhagslegum skuldbindingum, t.d. við húsnæðiskaup og lántökur í tengslum við þau, fylgir
aukin ábyrgð og á þeim tímamótum er mjög mikilvægt að tryggja fjárhagslegt öryggi fjölskyldunnar
og vernda heimilið.

» Íslandsbanki kynnti á árinu lánalíftryggingu, Húsnæðisvernd, sem er ætlað að vernda fjárhag

fjölskyldunnar komi til fráfalls. Verndin greiðir upp lánið eða inn á lánið, allt eftir fjárhæð. Einföld
og aðgengileg umsókn með yfirlýsingu um heilsufar og tryggingin er gefin út um leið og lánið er
greitt út.

Brunatryggingar

Brunatryggingar eru lögbundnar sem þýðir að þær eru skyldutryggingar og byggist
vátryggingarfjárhæðin á brunabótamati fasteignarinnar. Síðan eru aðrar tryggingar sem eru frjálsar
og bæta annað tjón sem verður á húseigninni og innbúi auk þess að bæta tjón vegna vatns, innbrota
og óveðurs.

» Þar sem brunatryggingin er lögboðin trygging þarf að tryggja allar tegundir húsnæðis og

sér fasteignasalinn yfirleitt um að tilkynna eigendaskipti til Fasteignaskrár og þannig berast
upplýsingar til viðkomandi tryggingarfélags.

» Í sumum tilfellum þar sem brunabótamat þykir ekki endurspegla kostnað við endurbyggingu, t.d.
við eldri hús, getur verið nauðsynlegt að óska eftir endurskoðun brunabótamats hjá Þjóðskrá
Íslands. Viðbótarbrunatrygging getur líka verið kostur þar sem brunamótamat er lágt.

Húseigendatryggingar

Húseigendatrygging er valkvæð trygging sem bætir tjón á sjálfri húseigninni, t.d. vegna innbrota,
vatnsleka eða tjóns á innréttingum.

» Um er að ræða mjög mikilvæga tryggingu sem getur sparað húseigendum miklar fjárhæðir komi
til tjóns.

» Algengt er að húsfélög fjölbýlishúsa kaupi slíka tryggingu fyrir fjölbýlið í heild sinni.

Íslenskur íbúðamarkaður

Tegund trygginga

Lýsing á mikilvægi tryggingar og helstu eiginleikum

Heimilistryggingar

Tryggingarfélögin hafa sett saman tryggingapakka sem auðvelda viðskiptavinum að kaupa
nauðsynlegar tryggingar fyrir fjölskylduna og innbúið. Hægt er að velja mismunandi pakka allt eftir
stærð og þörfum heimilisins.

» Allir þessir pakkar innihalda meðal annars innbústryggingu, sem tryggir innbúið fyrir tjóni,

og innbúskaskó sem veitir víðtækari vernd á innbúi og tryggir meðal annars síma, tölvur og
húsgögn.

» Ábyrgðartrygging sem bætir tjón sem þeir sem falla undir trygginguna valda þriðja aðila og eru
gerðir ábyrgir fyrir samkvæmt skaðabótalögum.

» Frítímaslysatrygging sem bætir tjón vegna slysa í frístundum, við heimilisstörf, nám og almenna
íþróttaiðkun.
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Hvaða þættir hafa áhrif á íbúðaverð?
Fjölmargir þættir hafa áhrif á íbúðaverð en þar spila framboð og
eftirspurn lykilhlutverk. Í þessum kafla er litið til helstu áhrifaþátta
á íbúðaverð. Má þar nefna fjárhagslega þætti á borð við kaupmátt
launa, eigna- og skuldastöðu heimilanna en einnig lýðfræðilega
þætti á borð við fólksfjölgun, fólksflutninga og fjölskyldustærð. Þá
hefur framboð á byggingarlandi áhrif ásamt fleiri þáttum.

Spáum hækkun íbúðaverðs um 20% í
ár, 12% á næsta ári og 5% árið 2019

innflæði vinnuafls muni draga úr hækkunarþrýstingi á íbúðaverð
næstu ár. Við gerum ráð fyrir að íbúðaverð hækki að jafnaði um
ríflega 20% í ár frá síðasta ári. Á næsta ári teljum við að hækkunin
muni nema tæplega 12%, og árið 2019 spáum við tæplega 5%
hækkun að jafnaði. Að raunvirði mun íbúðaverð hækka um nærri
10% að jafnaði ár hvert árin 2017-2019, gangi spáin eftir. Árin
2017 og 2018 verður raunhækkun íbúðaverðs að mati okkar
talsvert hraðari en sem nemur kaupmáttarvexti. Árið 2019 ætti
að vera komið allgott samræmi í þróun þessara stærða, sem
endurspeglar þá meira jafnvægi á íbúðamarkaði.

Útlit er fyrir að aukið framboð á nýju húsnæði, sala eigna sem
verið hafa í skammtímaleigu, hægari kaupmáttarvöxtur og minna

Eftirspurnaráhrif
Hér á eftir er fjallað um helstu eftirspurnarþætti sem hafa áhrif á
íbúðaverð:

Kaupmáttur launa

Lýðfræðilegir þættir

» Launatekjur eru stærsti hluti heildartekna
heimilanna og því er sterkt samband á milli
kaupmáttar launa og íbúðaverðs. Undanfarið
hefur kaupmáttur launa aukist umtalsvert sem
hefur leitt til hækkunar á íbúðaverði.

» Meðalaldur Íslendinga er að hækka, fjölskyldur
eru að minnka og íbúafjöldi á suðvesturhorni
landsins að aukast hlutfallslega hraðar en í
öðrum landshlutum. Einnig er aldursamsetning
þjóðarinnar að breytast, en flestir íbúar landsins
eru á aldrinum 20 til 29 ára. Þetta hefur m.a.
þau áhrif að eftirspurn eftir húsnæði og ekki síst
smærri íbúðum hefur að öllum líkindum aldrei
verið meiri.

» Fjöldi fólks á vinnumarkaði á Íslandi hefur
aukist og þar með stækkar hópur þeirra
sem hafa fjárhagslega burði til að kaupa sér
íbúðarhúsnæði.

Eiginfjár- og skuldastaða heimilanna
» Skuldastaða heimilanna hefur ekki verið
lægri í rúman áratug sem hefur aukið getu til
íbúðarkaupa og þannig stuðlað að hækkun
íbúðaverðs.

Framboð lánsfjár og vaxtakjör
» Vaxtastig hefur áhrif á greiðslubyrði lána. Lægri
vextir leiða til hagstæðari lánakjara og auka
eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði sem stuðlar að
hækkun á íbúðaverði.
» Framboð lána og kvaðir um eigin fjárframlög hafa
mikil áhrif á það svigrúm sem heimilum er skapað
til íbúðarkaupa. Þannig stuðlar t.d. aukið framboð
lána og minni kvaðir um eiginfjárframlag að
hækkun á íbúðaverði.

» Íbúum landsins er að fjölga vegna þess að fleiri
flytjast nú til landsins en áður, sem stuðlar að
hækkun íbúðaverðs.

Erlendir ferðamenn
» Hin mikla fjölgun ferðamanna undanfarið
eykur eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði í gegnum
deilihagkerfið. Það leiðir til verðhækkunar
á íbúðarhúsnæði og gætir þessara áhrifa
einna mest á þeim svæðum þar sem
ferðamenn vilja helst gista, t.d. miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu.

Aðgerðir stjórnvalda
» Hið opinbera getur haft áhrif á íbúðamarkaðinn
með ýmsum hætti, m.a. með húsnæðisbótum,
vaxtabótum og ívilnunum fyrir fyrstu kaupendur.
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Kaupmáttarþróun lykilþáttur í þróun íbúðaverðs
Kaupmáttarþróun heimila er lykilþáttur í verðþróun á
íbúðamarkaði, enda hefur sagan sýnt að til lengri tíma litið tekur
hlutfall húnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum tiltölulega litlum
breytingum. Undanfarið hefur kaupmáttur heimila aukist hröðum
skrefum. Frá ársbyrjun 2012 hefur kaupmáttur launa vaxið um

4,7% á ári að jafnaði. Þessi hagfellda þróun hefur bæði komið
til af allhraðri hækkun launa og hóflegri verðbólgu á tímabilinu.
Kaupmáttaraukningin náði hámarki á síðasta ári, þegar hún nam
9,5%.

Mynd 12. Kaupmáttar- og íbúðaverðsþróun
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Undanfarið hefur kaupmáttur heimila aukist hröðum skrefum.
Frá ársbyrjun 2012 hefur kaupmáttur launa vaxið um 4,7%
á ári að jafnaði. Þessi hagfellda þróun hefur bæði komið til
af allhraðri hækkun launa og hóflegri verðbólgu á tímabilinu.
Kaupmáttaraukningin náði hámarki á síðasta ári, þegar hún nam
9,5%.
Útlit er fyrir hægari hækkun launa á næstu misserum en raunin
var í fyrra, og þar með talsvert minni aukningu kaupmáttar
þrátt fyrir tiltölulega hóflega verðbólgu. Aukning kaupmáttar
verður þó að jafnaði ríflega 3% á ári samkvæmt spá okkar,
sem má telja myndarlegt í sögulegu og alþjóðlegu samhengi.
Kaupmáttarþróunin mun því áfram styðja við hækkun íbúðaverðs
fremur en hitt.
Samfara hraðri raunhækkun íbúðaverðs undanfarið ár hefur
dregið sundur með vexti kaupmáttar launa annars vegar og

Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands og Greining Íslandsbanka

hækkun íbúðaverðs hins vegar eftir allgóða fylgni þessara stærða
árin á undan. Gerum við ráð fyrir að þróunin verði áfram með þeim
hætti fram að árinu 2019 og mun það óhjákvæmilega leiða til
aukinnar skuldsetningar heimila þegar fram í sækir.
Hækki íbúðaverð umfram kaupmátt launa þannig að hækkunin
verði ekki skýrð með öðrum áhrifaþáttum má líta á slíkt sem
vísbendingu um verðbólu. Á árunum fyrir efnahagsáfallið
2008 sést að hækkun á íbúðaverði er töluvert umfram hækkun
kaupmáttar launa. Sá mælikvarði gaf því nokkuð skýrt til kynna
einkenni um verðbólu. Á þeim tíma voru aðrir áhrifaþættir að
mynda þrýsting til hækkunar á verði íbúða en kaupmáttarþróun.
Má þar m.a. nefna aukið framboð lánsfjár á hagstæðum kjörum til
íbúðakaupa, rýmri kröfur um eiginfjárframlag og aukningu erlends
vinnuafls. Nánar er fjallað um einkenni verðbólu síðar í skýrslunni.

Mynd 13. Raunverð íbúða og kaupmáttur launa, vísitölur
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Heimild: Seðlabanki Íslands og Greining Íslandsbanka
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Meiri sparnaður heimila á þessu
vaxtarskeiði en á því síðasta
Hagur heimila landsins hefur vænkast á hverju ári frá 2010
m.a. vegna hás atvinnustigs og vaxandi kaupmáttar launa.
Sparnaður hefur einnig aukist þar sem ráðstöfunartekjur hafa
vaxið hraðar en einkaneysla. Mestur var vöxturinn árið 2015
þegar ráðstöfunartekjur heimila jukust um tæp 10% frá fyrra ári
en einkaneyslan um 4%. Vöxtur einkaneyslunnar hefur verið að
aukast og á síðasta ári jókst einkaneysla um 6,9% frá fyrra ári. Á
sama tíma jukust ráðstöfunartekjur um 7,3%. Sparnaðarhlutfallið
er ríflega tvöfalt hærra á þessu vaxtarskeiði en á því síðasta eins
og sést á mynd 14.

Mynd 14. Árlegur raunvöxtur einkaneyslu og kaupmáttar
og sparnaður sem hlutfall af ráðstöfunartekjum á tveimur
vaxtarskeiðum
Mynd 14. Árlegur raunvöxtur einkaneyslu og kaupmáttar
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Skuldastaða heimilanna var há í ársbyrjun 2009 bæði í
sögulegum og alþjóðlegum samanburði. Mikil skuldsetning getur
hamlað efnahagsbata og var hún því orðin mikið áhyggjuefni.
Að ná skuldsetningu niður hefur verið mjög mikilvægt fyrir vöxt
hagkerfisins og viðsnúning íbúðamarkaðarins. Skuldastaða
heimilanna er nú orðin nokkuð viðráðanleg og hvorki há í
alþjóðlegum né sögulegum samanburði. Skuldir heimilanna
stóðu hæst eftir efnahagsáfallið 2008, í 127,9% af VLF á þriðja
fjórðungi ársins 2008. Fyrir skuldaleiðréttingu stjórnvalda í lok
árs 2014 höfðu skuldir heimilanna lækkað um rúmlega 200
ma.kr. vegna hinna ýmsu úrræða og dóma. Undir lok árs 2016
varð aukning í skuldum heimila vegna íbúðalána en taktur í
aukningu á heildarskuldum heimilanna er þó mun hægari en
hækkun landsframleiðslu og aukning ráðstöfunartekna. Undir
lok ársins 2016 voru skuldir heimilanna komnar í 77,5% af VLF
og höfðu lækkað um 17,4 prósentustig frá því í lok árs 2014.
Skuldir heimilanna sem hlutfall af VLF hafa ekki verið lægri yfir allt
tímabilið á mynd 15.
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Í maí 2014 voru samþykkt lög á Alþingi sem stuðla að lækkun á
verðtryggðum skuldum heimila vegna íbúðalána. Aðgerðirnar
sneru annars vegar að beinni niðurfærslu lána og hins vegar að
heimild til skattfrjálsrar ráðstöfunar iðgjalda séreignarsparnaðar
inn á húsnæðislán eða til húsnæðiskaupa. Þessar aðgerðir hafa
stuðlað að lækkun skulda heimilanna, en samtímis auka þær að
öðru óbreyttu eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði og stuðla þannig
að hækkun húsnæðisverðs. Nánari upplýsingar um aðgerðir
stjórnvalda er að finna í kaflanum „Aðgerðir stjórnvalda“.

Mynd 15. Skuldir heimilanna sem hlutfall af VFL
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Rúmlega helmingur skulda heimilanna
er gagnvart bankakerfinu
Í júní síðastliðnum námu skuldir heimilanna um 1.918 mö. kr. og
er ríflega helmingur þeirra gagnvart bönkunum eða 51%. Skuldir
heimilanna gagnvart öðrum fjármálafyrirtækjum, sem er að
mestu Íbúðalánasjóður, nema 34% og 15% þeirra eru gagnvart
lífeyrissjóðum sem hafa aukið hlutdeild sína talsvert í íbúðalánum
til heimilanna að undanförnu.

Mynd 16. Skuldir heimilanna eftir lánveitanda í júní 2017
Mynd 16. Skuldir heimilanna eftir lánveitanda í júní 2017
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Verðtryggð fjármögnun umdeild en algengust – 84%
íbúðaskulda heimilanna verðtryggðar

975.356

34%

Í júní námu skuldir heimilanna með veð í húsnæði um 1.453
mö.kr. og voru þar af um 84% verðtryggðar skuldir og 16%
óverðtryggðar. Verðtryggð lán bera lægri greiðslubyrði en
sambærileg óverðtryggð lán og gefa lántaka þannig möguleika
á hærri lántöku. Í kjölfar sveiflukenndrar verðbólgu og
óstöðugleika í efnahagsmálum á árunum eftir efnahagsáfallið
2008 urðu óverðtryggð lán álitlegri kostur en áður. Höfuðstóll
verðtryggðra lána hafði í mörgum tilfellum hækkað umtalsvert
umfram íbúðaverð og ráðstöfunartekjur heimilanna. Með
lækkandi óverðtryggðum vöxtum sáu margir tækifæri í því að
endurskipuleggja fjármál sín og endurfjármagna verðtryggð
og gengistryggð lán með óverðtryggðum húsnæðislánum sem
bankarnir hófu að bjóða upp á. Hlutfall óverðtryggðra lána af
nýjum lánveitingum var því hátt frá 2010 til 2012. Hins vegar var
veltan á íbúðamarkaði ekki mikil á sama tíma. Ef hrein ný íbúðalán
innlánsstofnana eru skoðuð sést að hlutdeild verðtryggðra lána
hefur aukist á ný á síðustu árum. Eins og sést á mynd 18 voru
ný verðtryggð íbúðalán 69% af íbúðalánum innlánsstofnana árið
2016. Útlit er fyrir að hlutfall verðtryggðra og óverðtryggðra lána
verði svipað 2017, en í janúar-maí var hlutfallið eins og á árinu
2016. Aukna hlutdeild verðtryggðra lána á þessu tímabili er helst
hægt að skýra með lítilli verðbólgu síðustu ár. Undanfarin þrjú
og hálft ár, frá því í febrúar 2014, hefur verðbólga haldist undir
2,5% verðbólgumarkmiði Seðlabankans og er það langlengsti
tími verðbólgu undir markmiði frá því að peningastefna með
verðbólgumarkmið var tekin upp í mars 2001.
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Mynd 18. Hlutfallsleg skipting hreinna nýrra útlána eftir lánaformum
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Veðsetningarhlutfall lækkar í þessari uppsveiflu en
hækkaði í þeirri síðustu
Veðsetningarhlutfall íbúða var í heildina 35% m.v. fasteignamat
um síðustu áramót og hefur lækkað hratt frá árinu 2010 þegar
það var sem hæst, eða um 56,5%. Ef einungis er tekið tillit til
einstaklinga með íbúðaskuldir og horft fram hjá einstaklingum
sem eiga sitt húsnæði skuldlaust var veðsetningarhlutfall
húsnæðis sem tilheyrir þessum hópi rúmlega 42% um síðustu
áramót og hefur nánast helmingast frá árinu 2010. Bæði hafa
skuldir lækkað og íbúðaverð hækkað sem leiðir af sér lækkandi
veðsetningarhlutfall heimilanna. Í síðustu uppsveiflu hækkaði
veðsetningarhlutfall íbúða þrátt fyrir miklar verðhækkanir íbúða.
Bendir það, ásamt öðrum mælikvörðum sem nefndir hafa verið í
þessu samhengi, til þess að verðhækkanir íbúða hafi verið drifnar
áfram af skuldsetningu í mun meiri mæli í síðustu uppsveiflu
en í þessari. Skuldir heimilanna hafa engu að síður aukist að
undanförnu og vega lífeyrissjóðirnir þyngst auknum útlánum til
heimilanna enda vaxtakjör þeirra í flestum tilfellum hagstæðust.
Engu að síður er aukning skulda heimilanna talsvert minni en
í síðustu uppsveiflu líkt og sjá má á mynd 20. Á þessu ári hafa
heimili landsins aukið skuldir sínar að meðaltali um rúma 7 ma.kr.
í hverjum mánuði og er aukin lántaka heimilanna að þessu sinni
að mestu drifin áfram af lánveitingum lífeyrissjóðanna. Fyrir
áratug nam aukning skulda heimilanna rúmum 30 milljörðum
að meðaltali í hverjum mánuði. Enn er því til staðar veðrými hjá

Mynd
19. Veðsetningahlutfall íbúða
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heimilum landsins og svigrúm til aukinnar skuldsetningar. Í
því samhengi hefur vaxtastig mikil áhrif á hvata heimilanna til
lántöku og hvetur lægra vaxtastig að öðru óbreyttu til aukinnar
lántöku. Við slíkt ástand getur myndast þrýstingur til hækkunar
á íbúðaverði líkt og sást á árunum fyrir efnahagsáfallið 2008 en
aukin skuldsetning átti ríkan þátt í hækkun íbúðaverðs á þeim
tíma.

Mynd 20. Meðal útlánavöxtur til heimilanna í hverjum mánuði eftir lánveitanda á verðlagi ársins 2017
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Vaxtabyrði heimilanna í sögulegu lágmarki
Skuldir heimila sem hlutfall af ráðstöfunartekjum eru nú víða
orðnar hærri en hér á landi, t.d. í Danmörku, Hollandi, Noregi,
Svíþjóð og Kanada. Inn í þennan samanburð þarf þó að taka að
hér er íbúðareign almennari en í nálægum ríkjum en hins vegar eru
vaxtagreiðslur þyngri þar sem raunvextir langtímalána hér á landi
eru hærri en í þessum viðmiðunarríkjum. Séu skuldir heimilanna
sem hlutfall af ráðstöfunartekjum skoðaðar í sögulegu samhengi
sést að hlutfallið hefur aldrei verið lægra á tímabilinu á mynd 21.
Einnig eru vextir á Íslandi í sögulegu lágmarki að gengistryggðum
lánum undanskildum. Bendir það til þess að heimili landsins séu

að verja tiltölulega lágu hlutfalli ráðstöfunartekna í vaxtagjöld um
þessar mundir í sögulegu samhengi.
Umræða um vaxtakjör íbúðalána hefur verið hávær á Íslandi
undanfarin misseri. Er það skiljanlegt í ljósi þess að stærsti
hluti þess fjármagnskostnaðar sem heimili standa frammi
fyrir eru vaxtagjöld vegna íbúðalána. Á stundum mætti ráða
af umræðunni að vextir á íbúðalánum væru sögulega háir, og
fjármagnskostnaður íslenskra heimila margfalt meiri en gerist og
gengur almennt meðal landa heims. Veruleikinn er hins vegar
nokkuð annar.

Íslenskur íbúðamarkaður

Mynd 21. Skuldir heimila sem hlutfall af ráðstöfunartekjum

Mynd 21. Skuldir heimila sem hlutfall af ráðstöfunartekjum ársins 2017
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Raunvextir fara lækkandi hérlendis sem erlendis
Eitt það fyrirbæri sem helst hefur einkennt alþjóðlega
fjármálamarkaði undanfarna áratugi er leitni raunvaxta til
lækkunar. Þessi þróun virðist býsna almenn, og gildir nánast einu
hvort horft er á meginmyntir eða minni markaði, skammtímavexti
eða langtímavexti. Þrátt fyrir að hagsveifla, fjármálaáföll og
viðbrögð peningastefnu í löndum heims við þessu tvennu hafi
valdið tímabundnum frávikum frá þeirri leitni virðist jafnan hafa
sótt í sama farið að nýju. Sem dæmi má nefna að sé tekið einfalt
meðaltal langtíma raunvaxta í Bandaríkjunum, Bretlandi og
Þýskalandi var það 4,6% árið 1990, 3,6% árið 2000, 1,3% árið
2010 en 1,0% árið 2015. Eins og mynd 22 sýnir hefur þróunin
verið áþekk á hinum Norðurlöndunum, og sé leiðrétt fyrir sveiflum

í áhættuálagi í kjölfar alþjóðlegu fjármálakreppunnar undir lok
síðasta áratugar virðist það sama gilda t.d. á Írlandi.
Ýmsar mögulegar ástæður hafa verið nefndar fyrir þessari þróun.
Má þar nefna hægari vöxt vinnuafls, hækkandi hlutfall vinnandi af
heildarmannfjölda, aukna misskiptingu þar sem sparnaðarhneigð
eykst með vaxandi auði, sparnaðargnótt (e. savings glut) í stórum
nýmarkaðsríkjum á borð við Kína, hlutfallslega verðlækkun á
fjárfestingarvörum o.fl. Sumar þessara skýringa stangast raunar
á, og eins eru skiptar skoðanir um mikilvægi þeirra fyrir þróun
jafnvægisraunvaxta. Flestir virðast búast við því að raunvextir verði
að jafnaði umtalsvert lægri á komandi árum en þeir voru fyrir 2-3
áratugum síðan.

Mynd 22. Raunvextir 10 ára ríkisbréfa (%)
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Raunvextir á Íslandi eru um þessar mundir talsvert hærri en gerist
og gengur í flestum landanna í kring um okkur, enda talsvert meiri
gangur í hagkerfinu hérlendis en víðast hvar í nágrannalöndum.
Raunstýrivextir eru þannig á bilinu 2,5% - 3,0% hér á landi þessa
dagana, og ávöxtunarkrafa 4 ára verðtryggðra ríkisbréfa u.þ.b.

2,4%. Líkt og í öðrum löndum hefur þó leitni langtíma raunvaxta
verið niður á við undanfarna áratugi eins og sjá má á mynd 23,
sem sýnir þróun ávöxtunarkröfu verðtryggðra skuldabréfa með
ríkisábyrgð.
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Mynd 23. Langtíma verðtryggð ávöxtunarkrafa*
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Hafa ber í huga að um nokkuð grófa nálgun er að ræða og þau bréf
sem mynda kröfuröðina á myndinni eru ekki fyllilega sambærileg.
Leitnin sem myndin sýnir er þó það afgerandi að ekki virðist
blöðum um það að fletta að langtíma jafnvægisraunvextir hafa
lækkað verulega undanfarin 30 ár. Á þennan kvarða voru langtíma
raunvextir 6,0% að meðaltali á árunum 1990-2000, 4,6% á
árunum 2001-2010 og 2,4% það sem af er þessum áratug.
Með hliðsjón af því hversu keimlík þróunin hérlendis hefur verið
þróuninni á heimsvísu, og því að margir þeirra þátta sem nefndir
eru til sögunnar sem orsakir þróunar í öðrum löndum eiga einnig
við hér á landi, má telja líklegt að raunvextir verði áfram talsvert
lægri að jafnaði en þeir voru síðustu áratugi. Jafnvel gæti verið
þrýstingur á þá til frekari lækkunar ef fer saman á komandi
misserum bæði hægari vöxtur í hagkerfinu, þeir alþjóðlegu

áhrifaþættir sem lýst er hér að ofan og síðast en ekki síst áhrif af
losun hafta, sem ættu að öðru jöfnu að leiða til aukinnar samleitni
við erlenda raunvexti.
Þrátt fyrir að umhverfi íbúðalánamarkaðar hafi breyst mikið
síðustu áratugina hefur framangreind þróun einnig endurspeglast
í vöxtum íbúðalána. Fastir vextir á verðtryggðum íbúðalánum
banka og lífeyrissjóða eru nú á bilinu 3,6% - 4,1% eins og sést
á mynd 24 og breytilegir vextir í sumum tilfellum talsvert lægri.
Um miðjan síðasta áratug voru vextir slíkra lána hins vegar á
bilinu 4,2% - 4,5%. Erfiðara er um vik að gera beinan samanburð
við vaxtakjör íbúðalána aftur fyrir síðustu aldamót, þar sem
fyrirkomulag markaðarins hefur breyst í veigamiklum atriðum. Þó
má segja að í grófum dráttum hafi lánskjörin fylgt verðtryggðum
grunnvöxtum.

Mynd 24. Verðtryggðir vextir íbúðalána (%)
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Útlit er fyrir að vextir gætu lækkað á komandi árum. Í þjóðhagsspá
Greiningar fyrir árin 2017-2019 er því spáð að stýrivextir
muni áfram lækka lítillega þegar kemur fram á árið 2018.
Raunstýrivextir lækka hins vegar nokkru meira samkvæmt spánni,
þar sem verðbólga og verðbólguvæntingar verða öllu hærri á
spátímanum en verið hefur undanfarið. Það, ásamt framangreindri
langtímaþróun, styður við þá skoðun Greiningar að framundan
gæti verið lækkun á langtímavöxtum hérlendis, þar með talið

á vöxtum íbúðalána. Almennt áætlum við að verðtryggðir
grunnvextir verði í kringum 2,0% þegar komið er fram á árið
2019, samanborið við 2,8% árið 2016. Sú þróun ætti að öðru
jöfnu að endurspeglast í þróun vaxta á íbúðalánum og þar með
greiðslubyrði heimila af hverri milljón sem tekin er að láni. Lægra
vaxtastig ýtir á hinn bóginn undir íbúðaverð að öðru óbreyttu,
enda virðist hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum
sækja í jafnvægi til lengri tíma litið.

Lágt atvinnuleysi og aukning erlends vinnuafls skapar
þrýsting á verðhækkanir íbúða

Mynd 25. Hlutfall atvinnulausra að meðaltali

Fjöldi fólks á vinnumarkaði er einnig stærð sem hefur talsverð áhrif
á íbúðaverð. Atvinnuþátttaka hefur aukist mikið og atvinnuleysi
minnkað töluvert síðastliðin ár. Atvinnuleysi stóð hæst árið 2010
þegar það var 7,6% af vinnuafli en það hefur lækkað með hverju
ári síðan þá og stóð í 2,8% að meðaltali fyrir fyrstu átta mánuði
ársins 2017. Einnig hefur talsvert verið um innflutning vinnuafls.
Þannig eru fleiri sem geta sýnt fram á tekjustreymi, staðið undir
afborgunum lána og ráðist í íbúðakaup sem hækkar að öðru
óbreyttu íbúðaverð.

7,2

7,6

7,1
6,0

3,4

5,4

5,0
4,0

3,1

3,0 2,8

3,0
2,6 2,9 2,3

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
Heimild: Hagstofa Íslands

Mynd 26. Raunverð íbúða, kaupmáttur launa og hlutfall starfandi, breyting á milli ára
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Erlent vinnuafli hefur mestu hlutfallslegu
áhrifin á Suðurnesjum
Mynd 27. Aðfluttir erlendir ríkisborgarar 2016
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Þegar staðsetning erlendra ríkisborgara er skoðuð, eru flestir
staðsettir á höfuðborgarsvæðinu (56%) og næst flestir á
Suðurnesjum (19%). Aðfluttir umfram brottflutta sem hlutfall
af íbúðafjölda gefur til kynna álag vegna erlends vinnuafls
á íbúðamarkað viðeigandi svæðis. Hlutfallið er langhæst á
Suðurnesjum eða 8% sem bendir til þess að álag á íbúðamarkað
þess svæðis vegna erlends vinnuafls sé mest allra landsvæða.
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Á árunum 1998-2005 voru erlendir ríkisborgarar á íslenskum
vinnumarkaði að meðaltali ríflega 4% af heildarvinnuafli.
Á uppsveifluárunum 2006-2007 jókst fjöldi erlendra
ríkisborgara á innlendum vinnumarkaði og voru þeir tæplega
10% af heildarvinnuafli þegar mest lét árið 2008. Í kjölfar
efnahagsáfallsins 2008 flutti hluti þessa vinnuafls aftur af landi
brott. Í núverandi efnahagsuppsveiflu hefur vinnuaflsskortur
myndast, til dæmis á sviðum ferðaþjónustu og í byggingariðnaði,
og hefur því innflutningur vinnuafls aukist á ný. Hlutfall erlends
vinnuafls síðustu ár hefur verið að færast nær stöðunni sem var
uppi fyrir efnahagsáfallið og er nú umfang erlends vinnuafls orðið
meira en það var á árinu 2008, á hápunkti síðustu uppsveiflu. Árið
2016 voru rúmlega 20.000 erlendir ríkisborgarar á vinnumarkaði
eða um 10,3% af vinnuafli.
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Mynd 28. Aðfluttir umfram brottflutta sem hlutfall af íbúðafjölda eftir landsvæðum 2016
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Aukning erlends vinnuafls ýtir undir eftirspurn eftir íbúðum, kallar
á auknar íbúðabyggingar og hækkar verð íbúða og þá sérstaklega

á þeim svæðum þar sem að erlent vinnuafl vegur hlutfallslega
þungt.

Mynd 29. Þróun erlends vinnuafls
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Lýðfræðileg þróun undirstöðuatriði
á íbúðamarkaðnum
Lýðfræðilegir þættir hafa áhrif á þróun íbúðaverðs til lengri
tíma litið. Þetta eru þættir líkt og fólksfjölgun, fjölskyldustærð,
aldurssamsetning þjóðarinnar og fólksflutningar á milli landa
og landshluta. Íbúum landsins hefur fjölgað á síðustu árum
og nemur vöxturinn 1,1% að meðaltali síðustu 15 árin. Í
efnahagsuppsveiflunni fyrir árið 2008 var talsverður vöxtur í
íbúafjölda en sá vöxtur nam 2,4% á ári að meðaltali á tímabilinu
2005-2007. Helsta skýringin á því var fjöldi fólks sem kom til
landsins til að vinna enda var talsverð umframeftirspurn eftir
vinnuafli á þessum árum. Hins vegar flutti umtalsverður fjöldi fólks
af landi brott í kjölfar efnahagsáfallsins 2008 og árið 2009 mældist
fólksfækkun í landinu í fyrsta sinn síðan 1888. Það má rekja til
aukins atvinnuleysis og lakari innlendra lánakjara í samanburði

við erlendar þjóðir. Með uppsveiflunni í hagkerfinu síðustu
árin hefur íbúum fjölgað á ný og hefur fólksfjölgun verið um og
yfir 1,0% frá því að aðfluttir urði fleiri en brottfluttir árið 2013.
Innflutningur vinnuafls hefur færst í aukana og bætt í fólksfjölgun
samhliða. Mannfjöldaspá Hagstofunnar byggist á lágspá, miðspá
og háspá sem byggir m.a. á mismunandi forsendum um hagvöxt,
frjósemishlutfall og búferlaflutninga. Miðspáin gerir ráð fyrir því
að mannfjöldi á Íslandi verði um 443 þúsund á árinu 2066 sem
þýðir 0,7% fólksfjölgun að meðaltali á ári. Árleg fólksfjölgun er
grundvöllur fyrir lágmarksfjölgun íbúða sem þörf er á árlega.
Samtök iðnaðarins meta þessa þörf að lágmarki um 1.800 íbúðir
á hverju ári. Er þá ótalin uppsöfnuð þörf og þörf vegna fjölgunar
ferðamanna svo að dæmi séu tekin.

Mynd 30. Mannfjöldaþróun
Mynd 30. Mannfjöldaþróun
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Þróun íbúa eftir landshlutum einkennist
að ásókn í suðvesturhorn landsins
Þegar þróun íbúðamarkaðsins er skoðuð er mikilvægt að skoða
fólksfjölgun milli landshluta þar sem þróun fjölda íbúa er afar
mismunandi eftir landshlutum. Eins og sést á mynd 31 voru
íbúar landsins 338 þúsund miðað við tölur 1. janúar 2017 og
fólksfjölgun í öllum landshlutum nema tveimur. Fólksfækkun var
á Vestfjörðum (-0,9%) og Norðurlandi vestra (-0,75%) en helstu
ástæður fyrir því gæti verið einsleitt atvinnulíf og lakar samgöngur.
Hlutfallslega meiri ásókn er í suðvesturhorn landsins en aðra
landshluta. Á síðustu tveimur árum hefur fólksfjölgun verið mest
þar en að meðaltali nam vöxturinn 2,5% á Suðurnesjum og 1,3%
á höfuðborgarsvæðinu. Þegar horft er 15 ár aftur í tímann kemur
í ljós að mesta fjölgunin hefur orðið í fyrrgreindum landshlutum,
mest á Suðurnesjum (+2,5%) og á höfuðborgarsvæðinu (+1,3%).
Þessir landshlutar sýna hlutfallslega fjölgun umfram fjölgun

á landinu öllu yfir sama tímabil (1,1%) og hefur hlutfall íbúa á
Íslandi sem búa á ofangreindum svæðum vaxið úr 68% í 71% á
síðustu 15 árum. Þessa miklu fólksfjölgun á Suðurnesjum má
helst rekja til uppbyggingar í Innri-Njarðvík, nýrrar íbúðabyggðar
á varnarstöðvarsvæðinu, fjölgunar á erlendu vinnuafli og
aukinna fólksflutninga frá höfuðborgarsvæðinu vegna ódýrara
íbúðarhúsnæðis á Suðurnesjum. Íbúafjöldi í öðrum landshlutum
stendur hlutfallslega í stað eða minnkar. Að öðru óbreyttu
stuðlar þessi þróun að ríkari hvata til að byggja íbúðarhúsnæði á
suðvesturhorni landsins en annars staðar á landinu. Einnig verður
að öðru óbreyttu mestur þrýstingur á verð til hækkunar þar sem
fólksfjölgunin er mest.

Mynd 31. Hlutfallsleg fólksfjölgun/-fækkun sl. 2 ár (og sl. 10 ár) m.v. 1. jan. 2017
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Heimild: Hagstofa Íslands
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Meiri eftirspurn eftir smærri íbúðum en áður

Mynd 33. Íbúafjöldi landsins eftir fjölskyldugerð

Meðalaldur Íslendinga hefur hækkað mikið undanfarna áratugi og
þjóðin er langlífari en áður eins og sjá má á mynd 35. Sé tekið mið
af miðspá mannfjöldaspár Hagstofunnar mun þessi þróun halda
áfram, og mun meðalaldur Íslendinga standa í 44 árum undir lok
spátímabilsins árið 2066. Einnig hefur dregið úr fæðingatíðni.
Fædd börn á hverja konu í dag eru um einu barni færra en á árinu
1970 líkt og sést á mynd 34. Þá hefur meðalaldur foreldra hækkað
talsvert síðustu áratugi. Meðalaldur mæðra sem eignast sitt fyrsta
barn er 27,7 ár en feðra er 30,3 ár. Til að mynda var meðalaldur
mæðra sem eignaðist sitt fyrsta barn 22,1 ár og feðra 24,6 ár á
árinu 1981.
Ofangreind þróun hefur gerbreytt aldurssamsetningu þjóðarinnar
og hefur til að mynda hlutfall einstaklinga 65 ára og eldri aldrei
verið hærra. Hlutfall þess aldurshóps hefur hækkað úr 9% í 14%
frá árinu 1970 og gerir miðspá Hagstofunnar ráð fyrir því að
þessi hópur stækki enn frekar og muni standa í 26% af þjóðinni
árið 2066. Þá hefur orðið mikil hlutfallsleg fækkun í hópi þeirra
sem tilheyra yngstu hópum þjóðarinnar. Árið 1970 voru aldurshóparnir 0-9 ára og 10-19 samtals 43% af Íslendingum en í dag
telja þeir rúmlega 26% þjóðarinnar. Hlutfallslega hefur fækkað í
öllum hópum undir tvítugu en fjölgað í öllum hópum yfir tvítugu.
Flestir íbúar landsins eru nú á aldrinum 20-29 ára, sem er sá
aldur þegar fyrstu skrefin á húsnæðismarkaði eru iðulega tekin.
Fyrstu kaupendur leita meira í minni íbúðir vegna þess að þeir
hafa almennt minna eigið fé en eldri hópar þjóðfélagsins.

Mynd 33. Íbúafjöldi landsins eftir fjölskyldugerð
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Mynd 34. Fædd börn á hverja konu
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Fjölskyldustærðir hafa farið minnkandi undanfarna áratugi.
Aðilar í hjónabandi og óvígðri sambúð með börn eru nú 5,8
prósentustigum færri en árið 1998 eða svo langt aftur sem
gögn Hagstofunnar ná. Þá hefur mest fjölgað í hópi einstaklinga
eða um 3,4 prósentustig. Minnkandi fjölskyldustærð ætti að
öðru óbreyttu að benda til þess að þörf á minni íbúðum sé
nú hlutfallslega meiri en áður. Samkvæmt spá Hagstofunnar
mun þróun minnkandi fjölskyldustærðar halda áfram.
Mynd 32. Meðalaldur Íslendinga
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Mynd 35. Hlutfall fólks á ellilífeyrisaldri

Mynd 31. Meðalaldur Íslendinga
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Mynd 37. Þróun á aldurssamsetningu íslensku þjóðarinnar
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Fjölgun ferðamanna stuðlar að hækkun íbúðaverðs
Ekkert lát hefur verið á fjölgun ferðamanna til landsins að
undanförnu, en frá árinu 2010 til ársins 2016 hefur fjölgun
ferðamanna numið um 267%. Reiknum við með að fjöldi
ferðamanna verði um 2,3 milljónir í ár. Fjölgun ferðamanna
og vöxtur ferðaþjónustunnar hér á landi hefur haft umtalsverð
áhrif á eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði á síðustu árum. Þar
sem mikil umframeftirspurn er eftir gistirými hefur aukinni
eftirspurn ferðamanna verið mætt að stórum hluta með framboði
af íbúðarhúsnæði í gegnum deilihagkerfið. Segja má að
deilihagkerfið hafi stutt dyggilega við vöxt íslenskrar ferðaþjónustu
því án þess hefði ekki verið hægt að taka á móti öllum þeim fjölda
ferðamanna sem ferðast hefur hingað til lands undanfarið.
Þessi gífurlegi vöxtur ferðaþjónustunnar hefur verið stór þáttur
í atvinnusköpun og hagvexti hér á landi síðustu ár og þannig
stuðlað að bættri fjárhagslegri stöðu heimilanna. Uppgangur
ferðaþjónustunnar hefur ekki aðeins valdið talsverðri fólksfjölgun

hér á landi, sérstaklega yfir háannatíma ferðaþjónustunnar, heldur
einnig stuðlað að fjölgun í þeim hópi íslenskra heimila sem hefur
tök á því að kaupa sér íbúð.
Mynd 36. Fjöldi ferðamanna og % breyting frá fyrra ári
Mynd 36. Fjöldi ferðamanna og % breyting frá fyrra ári
30%

2.500.000
39%

2.000.000
29%

1.500.000
1.000.000

16%

19%

500.000
0

2011

2012

Deilihagkerfið heldur áfram að vaxa hratt
Í Reykjavík hefur skráðum gistirýmum í útleigu á Airbnb fjölgað
hratt síðustu ár. Á árinu 2016 jókst fjöldi skráðra gistirýma
um 76% frá árinu á undan. Ásamt þeirri aukningu hefur
nýtingarhlutfall gistirýma einnig aukist, og var það 55% að
meðaltali á árinu 2016 eða um 11 prósentustigum hærra en árið
2015. Umfang deilihagkerfisins í Reykjavík hefur því vaxið mikið á
skömmum tíma.
Airbnb hækkar íbúðaverð
Fjölgun skráðra íbúða á Airbnb er talsvert umfram fjölgun nýrra
íbúða í Reykjavík yfir sama tímabil sem gefur til kynna að Airbnb
eigi stóran þátt í hækkun íbúðaverðs og þá sérstaklega á svæðum
þar sem flestar íbúðir eru í útleigu. Í júlí 2016 voru flestar íbúðir í
útleigu í 101 Reykjavík eða um 12,4% allra íbúða á svæðinu. Næst
á eftir voru íbúðir í póstnúmerum 107 (5,2%) og 105 (4,1%). Eins
og áður hefur komið fram er hækkun íbúðaverðs mest á þessum
svæðum.
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Heimild: Ferðamálastofa og Greining Íslandsbanka

Mynd 38. Meðalfjöldi og nýting gistirýma á Airbnb í Reykjavík
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Mynd 39. Áætlaður fjöldi heimila í heilsársleigu á Airbnb í Reykjavík á hverjum tíma
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Heimild: Airdna og Greining Íslandsbanka

Umfang viðskipta á íbúðamarkaði að aukast
Fjöldi kaupsamninga á árinu 2016 var 12.408 og hafði þeim þá
fjölgað um 1.125 eða tæp 10% frá fyrra ári. Velta á íbúðamarkaði
nam um 462 mö. kr. á árinu 2016 og hefur hún aukist um
25% frá árinu 2015. Á fyrstu níu mánuðum ársins hefur velta á
íbúðamarkaði verið um 13,9% meiri en fyrstu níu mánuði 2016,

en hins vegar hefur fjöldi kaupsamninga verið svipaður sem
endurspeglar verðhækkanir íbúðahúsnæðis. Miðað við veltu
og fjölda kaupsamninga það sem af er ári 2017 má reikna með
að heildarvelta ársins aukist um rúm 20% frá fyrra ári og verði í
kringum 570 ma. kr. og kaupsamningar verði um 14.400.

Mynd 40. Heildarvelta og heildarfjöldi kaupsamninga
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Mynd 41. Eigendaskipti með 1 af hverjum X íbúðum á árinu
2016
Mynd 41. Eigendaskipti með 1 af hverjum X íbúðum á árinu 2016
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Fjöldi kaupsamninga í hverjum landshluta sem hlutfall
af fjölda íbúða er hæst á Suðurlandi, Suðurnesjum og
höfuðborgarsvæðinu. Segir það til um hversu ört hver íbúð
í hverjum landshluta skiptir um eigendur að jafnaði. Eru
eigendaskipti íbúða tíðust á Suðurlandi og Suðurnesjum þar
sem ein af hverjum níu íbúðum á svæðinu var seld á árinu
2016. Eigendaskipti íbúða eru svo fátíðust á Norðurlandi vestra,
Austurlandi og Vestfjörðum.

Heimild: Þjóðskrá Íslands og Greining Íslandsbanka
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Fjöldi íbúða til sölu og meðalsölutími í sögulegu lágmarki
Heildarfjöldi íbúða á söluskrá hefur undanfarin ár minnkað
umtalsvert og hafa þær ekki verið færri svo langt sem gögn
Þjóðskrá Íslands ná. Á árinu 2017 hafa að meðaltali 922 íbúðir
á mánuði verið auglýstar til sölu. Fjöldi íbúða á söluskrá náði
hámarki árið 2010 þegar 4.188 íbúðir á mánuði voru á skrá, og
hefur því íbúðum á söluskrá fækkað um 78% frá hámarki. Fækkun
íbúða til sölu hefur verið hröð síðustu misseri og á fyrri helming
þessa árs voru að meðaltali um helmingi færri eignir til sölu en
á árinu 2007. Til að mynda hefur framboð einbýla, raðhúsa og
parhúsa dregist saman um 35% frá síðasta ári og framboð fjölbýla
og hæða dregist saman um 17%.
Meðalsölutími íbúða náði hámarki árið 2009 og var 23,96
mánuðir að jafnaði. Síðastliðin ár hefur meðalsölutími íbúða
styst talsvert og hefur aldrei verið styttri en nú, en á þessu ári er
meðalsölutími íbúða að jafnaði 1,55 mánuðir. Meðalsölutími á
árinu 2017 er því 93,5% skemmri en á árinu 2009. Endurspeglar
þessi þróun umtalsverða og vaxandi umframeftirspurn eftir
íbúðarhúsnæði.

Mynd 42. Fjöldi íbúða á söluskrá
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Mynd 43. Meðalsölutími í mánuðum
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Aðgerðir stjórnvalda
Húsnæðisstuðningi hins opinbera á húsnæðismarkaði er ætlað að
stuðla að húsnæðisöryggi allra landsmanna. Í því felst að stuðla
að hæfilegu framboði af húsnæði sem mætir ólíkum þörfum
fólks, efnum og aðstæðum ásamt því að veita fjárhagslegan

stuðning þeim sem þess þurfa. Miklar breytingar urðu á umgjörð
húsnæðismarkaðarins með komu nýrra húsnæðislaga sem tóku
gildi um mitt ár 2016.

Ný húsnæðislög
•

Lögum um almennar íbúðir er ætlað að bæta húsnæðisöryggi efnaminni fjölskyldna og einstaklinga
með að auka aðgengi þess hóps að ódýrara og hentugu húsnæði til lengri tíma. Einnig skal tryggja að
kostnaður við húsnæðið sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda og verði ekki yfir 25% af tekjum heimilis.

•

Lagabreytingum á húsaleigulögum er ætlað að auka réttaröryggi leigjenda og koma samskiptum
leigjenda og leigusala í fastara horf, til að reyna að komast hjá myndun ágreinings.

•

Ný lög um húsnæðisbætur fela í sér að grunnfjárhæð húsnæðisbóta hækkar eftir því sem fleiri eru á
heimili óháð aldri. Einnig færist stjórnsýsla og umsýsla húsnæðisbóta til ríkis frá sveitarfélögunum.
Markmið þessara laga er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni leigjenda með greiðslu húsnæðisbóta
vegna leigu á íbúðarhúsnæði og draga úr aðstöðumun á húsnæðismarkaði.

•

Lög um húsnæðissamvinnufélög eiga að auðvelda húsnæðissamvinnufélögum að starfa á Íslandi, skýra
betur réttarstöðu búseturétthafa og auka vernd þeirra.

Lög um
almennar íbúðir

Lög um húsaleigu

Lög um
húsnæðisbætur

Lög um húsnæðis
samvinnufélög

Íslenskur íbúðamarkaður

Lög um stuðning til kaupa á fyrstu íbúð
Þann 1. júlí 2017 tóku gildi lög um skattfrjálsa úttekt
séreignasparnaðar til kaupa á fyrstu íbúð. Með lögunum var
tímabundin heimild um nýtingu séreignasparnaðar framlengd
ásamt öðrum nýjungum. Markmið laganna er að auðvelda fyrstu
kaupendum að safna fyrir útborgun íbúð ásamt því að létta undir
greiðslubyrði á fyrstu árum líftíma lánsins. Heimilt er að nýta
séreignasparnað sinn í allt að 10 ár og boðið er upp á þrjár leiðir
til að nýta hann:

1. Sparnaðarleið: verja uppsöfnuðum sparnaði til útborgunar
á fyrstu íbúð.
2. Höfuðstólsleið: ráðstafa sparnaðinum reglulega inn á
höfuðstól húsnæðisláns.
3. Blönduð leið: nýta sparnaðinn til lækkunar á greiðslubyrði
óverðtryggðs húsnæðisláns ásamt innborgun inn á höfuðstól.

Til viðbótar við lög um stuðning við fyrstu kaupendur
voru samþykkt lög um takmörkun á 40 ára verðtryggðum
jafngreiðslulánum. Óheimilt er að veita neytendalán í formi
verðtryggðra jafngreiðslulána til lengri tíma en 25 ára.
Undanþága frá þessu er veitt fyrir fólk yngra en 44 ára, tekjulága
og lántaka með lágt veðsetningarhlutfall. Markmið laganna
er að stemma stigu við þeirri hættu sem felst í verðtryggðum
langtímafasteignalánum.

Reglur um hámark veðsetningarhlutfalls
fasteignalána til neytenda
Fjármálaeftirlitið hefur sett reglur sem hámarka leyfilegt
veðsetningarhlutfall nýrra fasteignalána. Veðsetningarhlutfall má
vera að hámarki 85% af markaðsverði fasteignar. Aukið svigrúm
skal veita neytendum vegna kaupa á fyrstu fasteign en heimilt
er að lána allt að 90% af markaðsverði fasteignar. Tilgangur
reglnanna er að varðveita fjármálastöðugleika og treysta á
viðnámsþrótt lánveitenda og lántaka gagnvart mögulegum
viðsnúningi á fasteignaverði, nú þegar vaxandi spennu gætir á
húsnæðismarkaði.

Framboðsáhrif
Hér verða nefndir helstu þættir sem hafa áhrif á framboð af
íbúðum.

Nýbyggingar og íbúðarfjárfesting

Fjármagnskostaður byggingaraðila

» Nýbyggingar hafa verið í sögulegu lágmarki
undanfarin ár en hafa hægt og rólega verið að
taka við sér. Eftirspurnin er mest miðsvæðis á
höfuðborgarsvæðinu en aukning íbúða þar er
hlutfallslega hæg enda er byggð þar þéttbýl og
lítið lóðaframboð.

» Vaxtalækkanir Seðlabankans hafa skapað skilyrði
fyrir lægri fjármagnskostnað byggingaraðila.
Mun þetta að öðru óbreyttu auka umsvif
byggingaraðila og framboð nýbygginga.

» Spá okkar um íbúðafjárfestingar gefur til kynna
að framboð nýbygginga muni aukast töluvert á
næstu árum.

Byggingarkostnaður
» Byggingarkostnaður hefur hækkað og vega
þar launahækkanir þyngst. Íbúðaverð hefur þó
hækkað talsvert umfram byggingakostnað að
undanförnu og er því orðið hagkvæmara að
byggja sem ætti að öðru óbreyttu að auka hvata
til nýbygginga.

Lóðaframboð
» Lóðaverð hefur verið að hækka mikið og þá
sérstaklega miðsvæðis í Reykjavík þar sem meiri
eftirspurn er eftir lóðum, m.a. vegna uppgangs
ferðaþjónustunnar. Hins vegar er byggð þar mjög
þétt og lóðaframboð því takmarkað. Þetta leiðir
af sér hærri kostnað nýrra íbúða á svæðinu og
myndar þrýsting til hækkunar á íbúðaverði.
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Nýbyggingar á landsvísu
ennþá undir áætlaðri þörf
Á árunum 1990-2008 var að meðaltali byrjað að byggja 2.000
íbúðir á hverju ári, en frá 2005-2008 var meðaltalið 4.000
íbúðir. Eftir efnahagsáfallið 2009-2014 lækkaði meðaltalið af
nýbyggingum í 400 íbúðir á ári og hefur því myndast uppsöfnuð
þörf sökum þess hve lítið var byggt á þessum tíma. Hagdeild
íbúðalánasjóðs hefur áætlað uppsafnaða þörf nýbygginga vegna
þessa og telja að það skorti 4.845 íbúðir til þess að jafnvægi náist á
íbúðamarkaðnum. Að teknu tilliti til mannfjöldaspár Hagstofunnar
og fjölda íbúa á hverja íbúð mun íbúafjölgun til og með árinu 2020
kalla á 1.600 íbúðir árlega. Að viðbættri áðurgreindri uppsafnaðri

þörf þyrfti því að lágmarki að byggja um 2.800 íbúðir á landsvísu
á fjögurra ára tímabili frá 2017-2020 til að mæta uppsafnaðri þörf
og viðhalda lágmarksfjölgunar þörf íbúða á sama tíma. Árið 2015
var byrjað að byggja 1.612 íbúðir og hafa ekki mælst fleiri íbúðir
á því byggingarstigi frá árinu 2008. Íbúðum sem byrjað var að
byggja fækkaði árið 2016 í 1.133 íbúðir en á því ári voru 1.513
íbúðir fullgerðar sem hefur ekki gerst síðan 2008. Þrátt fyrir þessa
aukningu síðustu tvö ár nær þetta ekki þeirri þörf sem við áætlum
að sé á markaðinum um þessar mundir.

Mynd 44. Bygging íbúðarhúsa á öllu landinu 1990-2016
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Heimild: Hagstofa Íslands, Seðlabanki Íslands

Við spáum enn meiri vexti í
íbúðafjárfestingu á komandi árum
Eftir lægð í íbúðafjárfestingu á fyrri hluta áratugarins hefur
hún tekið myndarlega við sér upp á síðkastið. Fjárfesting í
íbúðarhúsnæði óx hratt á síðasta ári, sér í lagi á seinni hluta
þess árs. Alls nam vöxturinn ríflega þriðjungi í fyrra frá árinu
áður, og hefur hann ekki fyrr mælst meiri svo langt aftur sem
tölur Hagstofunnar ná. Margt leggst á eitt við að ýta undir
íbúðafjárfestingu þessa dagana. Kaupmáttur heimilanna hefur
aukist verulega og fjárhagsleg staða þeirra styrkst, lánskjör hafa
batnað og fólksfjölgun, m.a. vegna innflutnings á vinnuafli, hefur
verið umtalsverð. Í kjölfarið hefur raunverð íbúðarhúsnæðis
hækkað hratt. Þannig hefur hækkun byggingarkostnaðar verið
nokkuð undir verðhækkun húsnæðis og hefur það hvatt til
aukinnar fjárfestingar í íbúðarhúsnæði. Þá lítur út fyrir að meira
svigrúm verði hjá verktökum til að ráðast í byggingar fjölbýlishúsa
þar sem útlit er fyrir að fjárfestingar í hótelum hafi náð hámarki.

Breytt byggingarreglugerð er svo til þess fallin að auka
sveigjanleika og lækka byggingarkostnað sem mun einnig stuðla
að aukinni fjárfestingu í íbúðum. Loks má nefna að lóðaframboð
er að aukast á höfuðborgarsvæðinu, ekki síst í Reykjavík en einnig
í ýmsum nágrannabyggðum.
Við teljum að íbúðafjárfesting muni áfram vaxa myndarlega á
spátímanum. Við spáum tæplega 27% vexti í ár, 20% vexti á
næsta ári og 12% vexti árið 2019. Undir lok spátímans eru horfur
á að framboð á nýju húsnæði verði loks komið í takt við eftirspurn,
en undanfarið hefur íbúðamarkaður einkennst af talsverðum mun
þarna á milli.

Íslenskur íbúðamarkaður

Mynd 45. Íbúðafjárfesting og raunverð íbúða
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Fjölgun íbúða á höfuðborgarsvæðinu mætir þörf
Samtök iðnaðarins (SI) mæla árlega umfang framleiðslu
íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu og spá fyrir um byggingu
íbúðarhúsnæðis á næstu árum þar sem forsendur spárinnar
eru skipulag sveitarfélaga, álit lóðaeigenda, hönnuða og
framkvæmdaaðila. Samkvæmt talningu SI eru um 1.540 íbúðir
væntanlegar á markaðinn á höfuðborgarsvæðinu á árinu 2017
og gerir spá SI ráð fyrir að um 8.000 íbúðir verði fullbyggðar á
höfuðborgarsvæðinu á árunum 2017-2020. Nemur það auknu
framboði um 2.000 íbúðir að meðaltali á hverju ári á tímabilinu.
Teljum við að árlegri þörf nýbygginga, að uppsafnaðri þörf
meðtalinni, fyrir höfuðborgarsvæðið í heild verði mætt gangi spá
SI fram til ársins 2020 eftir. Mun að okkar mati aukið framboð
hægja á verðhækkunum íbúða litið fram á við líkt og við greinum
frá í spá okkar um íbúðaverð á næstu árum.

Mynd 46. Fjöldi íbúða á höfuðborgarsvæðinu eftir sveitarfélögum í
árslok 2016
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Mynd 47. Áætlaður heildarfjöldi nýbygginga á höfuðborgarsvæðinu
sveitarfélögum
2017-2020
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Mynd 49. Árleg fjölgun íbúða á höfuðborgarsvæðinu á völdum tímabilum og spátímabili
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Verði spá SI að veruleika verður hraðari hlutfallsleg uppbygging á
nýjum íbúðum í Mosfellsbæ og Seltjarnarnesi en á árunum fyrir
efnahagsáfallið. Í Reykjavík, Kópavogi og Garðabæ er gert ráð fyrir
svipuðum fjölda og fyrir efnahagsáfallið en aftur á móti er því spáð
að fjölgun íbúða í Hafnarfirði á spátímabilinu verði talsvert undir
því sem átti sér stað á árunum fyrir 2008.

Fjölgun íbúða hægust í Reykjavík og Hafnarfirði
og hröðust í Mosfellsbæ og Garðabæ
Íbúðirnar sem áætlað er að verði byggðar á árunum 20172020 skiptast niður á höfuðborgarsvæðið líkt og sést á mynd
48.Gangi spá SI eftir munu flestar íbúðir vera byggðar í Reykjavík,
eða 2.987 talsins, og fæstar á Seltjarnarnesi, eða 165 íbúðir. Á
höfuðborgarsvæðinu eru um 85.000 íbúðir og skiptast þær á milli
sveitarfélaga líkt og sést á mynd 47. Þessar 8.000 íbúðir sem SI
spáir að verði fullbyggðar mun auka fjölda íbúða um 9,1% yfir
spátímabilið, sem jafngildir 2,5% árlegri meðalaukningu. Sé sú
aukning skoðuð í sögulegu samhengi þá er hún 1,2 prósentustigi
meiri en á árunum eftir efnahagsáfallið (2008-2016) þegar hún
nam 1,0% árlega og 0,2 prósentustigi lægri en árlega aukningin
sem átti sér stað fyrir efnahagsáfallið (2000-2007) sem var 2,5%.

Á spátímabilinu verður aukning íbúðarhúsnæðis meiri á
höfuðborgarsvæðinu eftir því sem líður á tímabilið, en hún er 1,8%
árið 2017, 2,4% árið 2018, 2,3% árið 2019 og 2,6% á árinu 2020.
Fjölgun íbúða verður hlutfallslega mest í Mosfellsbæ (29,1%),
Garðabæ (22,4%), Kópavogi (14,6%) og á Seltjarnarnesi (9,4%)
yfir tímabilið. Fjölgun íbúða er svo minnst í Reykjavík (5,6%),og í
Hafnarfirði (5,0%) yfir tímabilið.

Mynd 50. Hlutfallsleg fjölgun íbúða eftir sveitarfélagi
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2020

svæðum en á öðrum svæðum. Bendir það til þess að það sé
meiri þörf fyrir fjölgun íbúðarhúsnæðis þar en annars staðar á
höfuðborgarsvæðinu.
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Byggingarkostnaður hækkar aðallega
vegna hækkunar á launum
Í kjölfar efnahagsáfallsins 2008 var lengi vel óarðbært að
ráðast í byggingaframkvæmdir. Íbúðaverð hafði lækkað og
byggingarkostnaður hafði hækkað sökum gengisfalls sem olli
miklum verðhækkunum á innfluttu efni. Nú þegar íbúðaverð
hefur tekið við sér er orðið arðbærara að ráðast í framkvæmdir,
sérstaklega á þeim svæðum þar sem íbúðaverð hefur hækkað
mest, þ.e. á höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi eystra.
Byggingarkostnaður hefur hækkað minna en húsnæðisverð,
sem hvetur til nýbygginga. Byggingarvísitalan mælir breytingar á
byggingarkostnaði íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu og er
reiknuð eftir undirvísitölum þ.e. vinnu, efni, flutningum, vélaleigu
og þess háttar. Frá því í janúar 2010 hefur byggingarvísitalan
hækkað um 32,6%. Undirvísitalan vélar, flutningar og orkunotkun
hefur hækkað mest á tímabilinu eða um 81,9%. Mikil hækkun
á undirvísitölunni átti sér stað í maí 2012, sem má rekja til
þess að jarðvegslosun fyrir höfuðborgarsvæðið var flutt frá
Hólmsheiði í Bolaöldur í mars 2012 og þarf því að flytja jarðveg
um lengri veg en áður. Einnig hefur verið töluverð hækkun á
vinnuliðnum, sem vegur þyngra í byggingarvísitölunni en vélar,
flutningur og orkunotkun, og nemur hækkunin um 71%. Vegur
því hækkun á vinnuliðnum þyngst þegar ástæður hækkunar á
byggingarkostnaði eru skoðaðar. Frá upphafi ársins 2015 hefur

byggingarvísitalan til að mynda hækkað um 9,7% og má rekja
þá hækkun að mestu leyti til hækkunar á vinnukostnaði, en
vinnuliðurinn hækkaði um 38,9% yfir sama tímabil. Ástæðurnar
fyrir þessu eru fyrst og fremst nýir kjarasamningar árið 2015. Hins
vegar er ein undirvísitala sem hefur lækkað, innflutt efni, en hún
hefur lækkað um 17,1% frá 2015. Þá þróun má rekja til styrkingar
krónunnar.
Ríkari hvati til nýbygginga á öllum landsvæðum
Nafnverð íbúða hefur hækkað hraðar en byggingakostnaður
á öllum landsvæðum, sem eykur hvata framkvæmdaraðila til
nýbygginga. Er því hagkvæmara að byggja í öllum landshlutum
um þessar mundir en var árið 2010. Þó ber að hafa í huga að
byggingarvísitalan tekur ekki tillit til alls þess kostnaðar sem fellur
til við byggingu íbúða eins og fjármagnskostnaðar, kostnaðar
við hönnun, leyfisgjalda, lóðaverðs og annars svæðisbundins
kostnaðar.

Mynd 51. Vísitala byggingarkostnaðar og undirvísitölur
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Mynd 52. Þróun íbúðaverðs og byggingarkostnaðar eftir landsvæðum frá 2010
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Ný reglugerð eykur sveigjanleika og skapar
svigrúm til lækkunar á byggingarkostnaði
Í júní á árinu 2016 tóku að fullu gildi breytingar á
byggingarreglugerð sem hafa það markmið að lækka
byggingarkostnað vegna íbúðarhúsnæðis. Nákvæmar formkröfur
um lágmarksstærðir rýma í reglugerðinni ollu því að óhagkvæmt
var að byggja smærri íbúðir. Með breytingunum eru slíkar
formkröfur felldar niður og í staðinn eru sett inn markmið sem
veita meira frelsi við útfærslu hönnunar svo lengi sem markmiðin
eru uppfyllt. Hefur lágmarksstærð íbúða minnkað verulega fyrir
vikið, og því hefur sveigjanleiki við gerð íbúðarhúsnæðis aukist.
Verð smærri íbúða hefur undanfarin ár hækkað mest, sem bendir
til þess að þörfin á auknu framboði smærri íbúða sé meiri en á
þeim sem stærri eru. Einnig bendir lýðfræðileg þróun til þess að
þörfin á smærri íbúðum muni aukast enn frekar á næstu árum.
Eru áðurgreindar breytingar á byggingarreglugerð til þess fallnar
að auka framboð á smærri eignum og stuðla að auknu jafnvægi
á milli framboðs og eftirspurnar með smærri íbúðir. Þannig munu
þessar breytingar að öllum líkindum gefa fleiri einstaklingum færi
á að eignast húsnæði á komandi árum.

Íbúðum í eigu fjármálastofnana fækkar
Í júní 2017 voru íbúðir í eigu fjármálastofnana 773 talsins og tæp
53% af þeim í útleigu. Íbúðalánasjóður á stóran hlut af þessum
íbúðum (69%) en sjóðurinn átti 585 íbúðir í mars 2017 og í lok
júní hafði íbúðum í eigu Íbúðalánasjóðs fækkað í 531. Íbúðum
í eigu fjármálastofnana hefur fækkað töluvert síðastliðin ár. Til
að mynda fækkaði íbúðum um 56% frá júní 2016 til júní 2017.
Íbúðalánasjóður hefur selt mikið magn af eignum sínum. Það
sem af er ári hefur sjóðurinn selt 156 íbúðir og jafnframt eru 157
eignir í almennri sölumeðferð. Flestar íbúðir í eigu sjóðsins eru á
Suðurnesjum (21%) og svo á höfuðborgarsvæðinu (17,5%).
Meira en helmingur allra íbúða í eigu fjármálastofnana er í útleigu
(53%) sem minnkar söluþrýsting á þær að einhverju leyti. Engu
að síður má gera ráð fyrir því að megnið af þessum íbúðum sé
ýmist nú þegar til sölu eða verði seldar eins fljótt og auðið er þar
sem rekstur fasteigna er alla jafna ekki hluti af reglulegri starfsemi
þessara stofnana.

Lægra vaxtastig lækkar fjármagnskostnað
og þar með framleiðslukostnað íbúða

Mynd 53. Fjöldi íbúða í eigu fjármálastofnana

Fjármagnskostnaður byggingarframkvæmda getur verið
mjög misjafn eftir áhættu, eðli og stærð framkvæmda. Hann
á það þó sameiginlegt að í flestum tilfellum hefur hann sterka
fylgni við stýrivaxtaákvarðanir Seðlabankans. Þannig fylgir
fjármagnskostnaður vegna byggingaframkvæmda yfirleitt
sveiflum í vaxtastigi Seðlabankans sem hefur lækkað talsvert að
undanförnu. Samtök iðnaðarins hafa áætlað að almennt séð sé
fjármagnskostnaður um 12% af heildarframkvæmdakostnaði.
Lægri fjármagnskostnaður byggingaraðila hefur þannig að
öllum líkindum stuðlað að lægri framleiðslukostnaði íbúða. Hefur
aðgengi að lánsfé verið nokkuð gott fyrir byggingaraðila á síðustu
árum m.a. vegna góðrar lausafjárstöðu, og hefur aðgengi að
lánsfé bankanna einnig aukist með batnandi fjárhagslegri stöðu
fyrirtækja í greininni.
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Framboðs- og eftirspurnaráhrif
ólík á milli landshluta

Íbúðum fjölgað hlutfallslega meira
en íbúum í öllum landshlutum

Í lok árs 2016 voru tæplega 136.500 íbúðir á landinu öllu og
skiptust niður í landshluta eins og sést á mynd 54. Langstærstur
hluti íbúða er á höfuðborgarsvæðinu eða um 62,4%. Á
Norðurlandi eystra eru svo næstflestar íbúðir eða um 9,3% allra
íbúða. Þetta er í samræmi við íbúafjölda á landinu en flestir
íbúar landsins (64%) búa á höfuðborgarsvæðinu og næstflestir á
Norðurlandi eystra (9%). Þegar skipting íbúða er borin saman við
hvernig íbúar landsins dreifast niður á landshlutana er í flestum
tilvikum samræmi þar á milli. Hins vegar sker höfuðborgarsvæðið
sig úr þar sem hlutfall íbúa af heildaríbúum landsins er 1,7
prósentustigum hærra en hlutfall íbúða af heildaríbúðum. Sé
eingöngu horft á þennan mælikvarða bendir hann til þess að
skortur sé á íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Það er þó mikil
einföldun því taka þarf tillit til fleiri þátta eins og stærðar íbúðar og
lýðfræðilega þátta þegar lagt er mat á hvort skortur eða offramboð
sé af íbúðum á tilteknum landshlutum.

Um 2,5 íbúar eru á hverja íbúð á Íslandi og á mynd 55 sést
hvernig þetta hlutfall hefur þróast síðastliðin 16 ár. Þróunin sýnir
að íbúðum fjölgaði hraðar en íbúum á öllu landinu á fyrstu tíu
árum tímabilsins (2000-2010). Sú þróun snerist við á síðustu
sex árum tímabilsins (2011-2016) og fjölgaði íbúum hlutfallslega
hraðar en íbúðum. Undirstrikar þetta lítið framboð nýbygginga
undanfarin ár líkt og bent hefur verið á. Frá árinu 2000 hefur
fjöldi íbúða á öllu landinu aukist um rúm 30%, sem nemur um
1,7% árlegri aukningu. Íbúum hefur fjölgað um 19,4% á sama
tímabili eða um 10,8 prósentustigum minna en íbúðum (1,1%
árleg aukning). Sú þróun er í takti við minnkandi fjölskyldustærðir
og aðra lýðfræðilega þróun. Þegar þróun íbúða- og íbúafjölda
eftir landshlutum er skoðuð sjást einkenni um offramboð á
Suðurnesjum þar sem hlutfallsleg fjölgun íbúða hefur verið
talsvert umfram hlutfallslega fjölgun íbúa. Þar hefur íbúðum
fjölgað um 76% frá árinu 2000 meðan íbúum hefur fjölgað um
45%. Hins vegar hefur íbúðum nánast ekkert fjölgað frá árinu
2008 á Suðurnesjum, í kjölfarið varð skörp lækkun á fjölda íbúa
á hverja íbúð og hefur fermetraverð á Suðurnesjum verið lengur
að taka við sér eftir efnahagsáfallið 2008 en í öðrum landshlutum.
Undanfarið hafa íbúðaverðshækkanir á Suðurnesjum þó verið
talsverðar samhliða miklum uppgangi í atvinnulífinu á svæðinu.

Mynd 54. Hlutfallsleg skipting íbúða og íbúa eftir landshlutum
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Mynd 55. Fjöldi íbúa á hverja íbúð eftir landshlutum, áramótastöður
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Mynd 56. Þróun íbúða- og íbúafjölda eftir landshlutum frá árinu 2000
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Yfir tímabilið hefur íbúðum og íbúum fjölgað í öllum landshlutum
nema á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra, en þar er fólksfækkun
yfir tímabilið. Athyglisvert er að á höfuðborgarsvæðinu hefur
íbúðum fjölgað hlutfallslega meira en íbúum frá árinu 2000, sem
ætti að öðru óbreyttu að vega á móti verðhækkun íbúða. Engu
að síður hefur verðhækkun verið mest þar, og þá sérstaklega
miðsvæðis. Má því áætla að þau eftirspurnaráhrif sem rakin eru
hér að ofan vegi þyngra en áhrif aukins framboðs. Þættir á borð
við fjölgun erlendra ferðamanna og aukning á erlendu vinnuafli
hafa þar áhrif til hækkunar á íbúðaverði. Einnig hefur lýðfræðileg
þróun orðið til þess að eftirspurn eftir smærri íbúðum er meiri nú
en áður.

Hækkun íbúðaverðs umfram grunnáhrifaþætti gefur tilefni til að vera á varðbergi
Hækkun húsnæðisverðs hér á landi hefur verið nokkuð hröð
undanfarið og hefur það vakið upp spurningar um hvort hún
sé umfram það sem er stutt efnahagslegum grunnþáttum.
Erfitt getur verið að meta hvort verðmæti eigna sé í jafnvægi,
en sögulegt hlutfall milli íbúðaverðs og launa, leiguverðs og

byggingarkostnaðar getur gefið nokkuð góða vísbendingu.
Þegar lagt er mat á áðurgreind hlutföll sést að íbúðaverð hefur
hækkað talsvert umfram laun, byggingarkostnað og leiguverð
að undanförnu. Bendir það til verðbólu þegar þessir mælikvarðar
eru að einvörðungu skoðaðir og gefur tilefni til að fylgjast grannt
með þróun þessara mælikvarða. Aðrir áhrifaþættir geta þó
skýrt tímabundið ójafnvægi áðurgreindra hlutfalla. Framboð
íbúðarhúsnæðis hefur til að mynda ekki mætt eftirspurn og því
er ennþá hægt að benda á grunnáhrifaþátt íbúðaverðs sem
skýrir hækkanir á íbúðaverði að undanförnu að talsverðu leyti. Af
þeim hlutföllum sem hér eru til skoðunar er hlutfall íbúðaverðs
og byggingarkostnaðar mest umfram langtímameðaltal eða um
24%. Er því um þessar mundir talsvert hagkvæmara að byggja
en áður sem ætti að öðru óbreyttu auka hvata til byggingar á
íbúðarhúsnæði. Spá okkur um aukna fjárfestingu í íbúðarhúsnæði
endurspeglar þetta.

Meira ójafnvægi á íbúðamarkaðinum í
Svíþjóð, Noregi og Danmörk en á Íslandi
Hér á landi er hlutfall íbúðaverðs og launa um 7% yfir
langtímameðaltali. Er það nokkuð undir hlutfalli landa sem
Íslendingar bera sig iðulega saman við líkt og í Svíþjóð (57%),

Mynd 57. Yfir - undirverðlagning íbúðaverðs m.v. langtímameðaltal valinna hlutfalla
Mynd 57. Yfir - undirverðlagning íbúðaverðs m.v. langtímameðaltal valinna hlutfalla
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Noregi (39%) og Danmörk (23%). Hlutfallið hérlendis er í takti
við meðaltalið á Evrusvæðinu. Íbúðaverð á Íslandi hefur hækkað
umfram laun að undanförnu og því má segja að erfiðara sé, miðað
við laun, að kaupa íbúð á Íslandi um þessar mundir en að meðaltali
í sögulegu samhengi. Þessi þróun hefur einnig átt sér stað í
þeim 14 aðildarþjóðum efnahags- og framfarastofnunarinnar
OECD, sem tilgreindar eru á mynd 58. Í tilfelli 12 af 14 þjóðum
er ójafnvægi í íbúðaverðs- og launaþróunar meira en hér. Ef sú
þróun íbúðaverðs og launa sem átt hefur sér stað hérlendis er

talin alvarleg verður hún að teljast talsvert alvarlegri í flestum
samanburðarþjóðum sem hér eru til skoðunar.
Sambærilega sögu má segja af hlutfalli íbúða- og leiguverðs. Sé
hlutfallið yfir 0% gefur það til kynna að óarðbærara sé að fjárfesta í
íbúðarhúsnæði til útleigu nú en að meðaltali í sögulegu samhengi.
Hlutfallið á Íslandi er 12% sem er í samræmi við meðaltal
evrusvæðisins. Hlutfallið er svo hæst í Noregi (99%), Kanada
(86%) og Sviss (76%).

Mynd 58. Yfir - undirverðlagning íbúðaverðs m.v. langtímameðaltal valinna hlutfalla í árslok 2016
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Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu
rúmlega fjórfalt hærra
en á Vestfjörðum
Verð íbúða1 er afar ólíkt eftir landshlutum og er það sem fyrr
hæst á höfuðborgarsvæðinu. Þar er verð rúmlega fjórfalt hærra
en á ódýrasta landshlutanum (Vestfirðir). Sögulega hefur munur
á milli dýrasta og ódýrasta landshlutans aukist þegar almennar
hækkanir á íbúðaverði eiga sér stað. Verðmunur á þessum
landsvæðum hefur aldrei verið meiri en nú. Samanburður
á áðurgreindum landsvæðum litast af gerólíkum áhrifum
staðbundinna áhrifaþátta á borð við íbúaþróun, áhrif erlends
vinnuafls, ferðaþjónustunnar og fleiri þátta. Nærtækara er að
bera íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu saman við nærliggjandi
landshluta líkt og Suðurnes eða Suðurland, en þar er íbúaþróun
sambærileg og áhrifa ferðaþjónustunnar gætir í ríkari mæli en
annars staðar. Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu er engu að síður
á bilinu 1,7-1,9 sinnum hærra en á Suðurnesjum og á Suðurlandi.
Norðurland Eystra er næstfjölmennasta landshluta landsins og er
íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu einnig 1,7 sinnum hærra en þar.

Mynd 59. Íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu sem margfeldi af
íbúðaverði á öðrum landsvæðum 2017
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Mynd 60. Meðalfermetraverð eftir landsvæðum frá árinu 2000
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Um sjö af hverjum tíu kaupsamningum
eiga sér stað á höfuðborgarsvæðinu

Mynd 61. Fjöldi kaupsamninga eftir landsvæðum árið 2016
Mynd 61. Fjöldi kaupsamninga eftir landsvæðum árið 2016
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Verðmunur íbúða er í samræmi við umfang íbúðamarkaðsins
eftir landsvæðum en 69% kaupsamninga voru gerðir á
höfuðborgarsvæðinu í fyrra. Næst á eftir koma svo landshlutarnir
Suðurnes (9%), Norðurland eystra (8%), og Suðurland (6%).
Um 92% allra íbúðaviðskipta fara því fram á áðurgreindum
landsvæðum þegar horft er á fjölda kaupsamninga. Sé horft til
fjárhæða er umfang þessara landsvæða ennþá hærra, eða 95%,
enda eru þetta þeir landshlutar þar sem verð er hæst.

Höfuðborgarsvæðið
Suðurnes
Norðurland eystra
Suðurland
Vesturland
Austurland
Vestfirðir
Norðurland vestra

4%
6%
8%
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Heimild: Þjóðskrá Íslands og Greining Íslandsbanka

árunum eftir efnahagsáfallið leitaði svo hlutfall íbúðaverðs og
launa í jafnvægi áður en það hóf að hækka aftur í núverandi
uppsveiflu. Hlutfall íbúðaverðs og launa er um þessar mundir

Aldrei verið erfiðara að kaupa sér
íbúð á höfuðborgarsvæðinu og á
Norðurlandi miðað við laun
Þegar íbúðaverð náði hámarki í síðustu uppsveiflu hafði
hlutfall íbúðaverðs og launa hækkað umfram jafnvægi á öllum
landsvæðum nema á Vestfjörðum. Var því orðið erfiðara að festa
kaup á íbúð á þeim tíma en áður á flest öllum landsvæðum. Á

í sögulegu hámarki á höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi,
sem bendir til þess að nú sé erfiðara að kaupa íbúð á þeim
landsvæðum en áður. Aðrir landshlutar hafa hækkað talsvert en
eru ennþá nokkuð frá sögulegu hámarki hvað þetta hlutfall varðar
sem bendir til að auðveldara sé í dag að kaupa íbúð en í síðustu
uppsveiflu miðað við laun.

Mynd 62. Yfir- eða undirverðlagning íbúðaverðs m.v. langtímameðaltal hlutfalls íbúðaverðs og launa eftir landsvæðum
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Íbúðaverð hækkaði meira umfram laun í
síðustu uppsveiflu en í núverandi uppsveiflu
Íbúðaverð hefur tilhneigingu til að hækka umfram laun í
efnahagsuppsveiflu. Þegar núverandi uppsveifla er borin
saman við þá síðustu sést að íbúðaverðs- og launaþróun hefur
haldist mun betur í hendur í núverandi uppsveiflu. Má því
ætla að launahækkanir skýri íbúðaverðshækkanir í núverandi

uppsveiflu í meiri mæli en í þeirri síðustu. Líkt og bent hefur
verið á voru íbúðaverðshækkanir í síðustu uppsveiflu drifnar
áfram af aukinni skuldsetningu heimilanna að talsverðu leyti á
meðan verðhækkanir í núverandi uppsveiflu skýrast frekar af
framboðsskorti.

Mynd 63. Launa- og íbúðaverðsþróun eftir landsvæðum á tveimur uppgangsskeiðum
Mynd 63. Launa- og íbúðaverðsþróun eftir landsvæðum á tveimur uppgangsskeiðum
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Íbúar á landsbyggðinni ráðstafa lægra
hlutfalli launa í húsnæðiskostnað
Líkt og komið hefur fram er íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu mun
hærra en á öðrum landsvæðum. Hins vegar er munur á launum á
milli landsvæða óverulegur. Það gefur til kynna að íbúðareigendur
sambærilegra eigna á landsbyggðinni ráðstafi að öðru óbreyttu
minni hluta af launum sínum bæði til þess að kaupa og reka

Mynd 64. Hversu mörg árslaun þarf til að kaupa 100m2 íbúð
Mynd 64. Hversu mörg árslaun þarf til að kaupa 100m2 íbúð

húsnæði. Með búsetu á landsbyggðinni er þannig hægt að verja
hærra hlutfalli í aðra neyslu og/eða sparnað. Mestur munur er á
milli höfuðborgarsvæðisins og Vestfjarða, en íbúðir á Vestfjörðum
kosta að jafnaði aðeins um fjórðung af verði sambærilegra íbúða á
höfuðborgarsvæðinu.

Mynd 65. Íbúðaverð og laun sem hlutfall af íbúðaverði og
launum á hbsv.

Mynd 65. Íbúðaverð og laun sem hlutfall af íbúðaverði og launum á hbsv.
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Raunverð íbúða í sögulegu hámarki á
Norðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu
en ekki á öðrum landsvæðum
Raunverð íbúða hefur aldrei verið hærra á Norðurlandi og á
höfuðborgarsvæðinu en nú. Þegar íbúðir eru skoðaðar eftir stærð
kemur í ljós mismunandi þróun eftir landsvæðum. Íbúðaverð á
Norðurlandi vestra er í sögulegu hámarki óháð stærð en vakin skal
athygli á því að fáir kaupsamningar eru að baki útreikninganna
og því talsverðar sveiflur í verðþróun þess landshluta. Á
höfuðborgarsvæðinu er íbúðaverð hærra í sögulegu samhengi
eftir því sem íbúðirnar eru smærri. Þannig eru íbúðir undir 70m2
15% yfir sögulegu hámarki á meðan íbúðir yfir 210m2 eru 13%
undir sögulegu hámarki.

Mynd 66. Raunverð íbúða m.v. sögulegt hámark eftir landsvæðum

Mynd 66. Raunverð íbúða m.v. sögulegt hámark eftir landsvæðum
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Mynd 67. Raunverð íbúða m.v. sögulegt hámark eftir landsvæðum og stærð
Mynd 67. Raunverð íbúða m.v. sögulegt hámark eftir landsvæðum og stærð
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Íbúðaverð ekki náð sögulegu hámarki á
Seltjarnarnesi, í Mosfellsbæ og í Garðabæ
Hátt íbúðaverð í miðbænum og á nærliggjandi svæðum veldur
því að hæsta fermetraverð höfuðborgarsvæðisins er í Reykjavík.
Lægsta meðalfermetraverð á höfuðborgarsvæðinu er í Hafnarfirði
og í Mosfellsbæ. Sé íbúðaverð í hverju sveitarfélagi skoðað í
Mynd 68. Meðalfermetraverð á hbsv. eftir sveitarfélagi

Mynd 69. Raunverð íbúða á hbsv. m.v. sögulegt hámark eftir

Mynd 68. Meðalfermetraverð á hbsv. eftir sveitarfélagi
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Mynd 69. Raunverð íbúða á hbsv. m.v. sögulegt hámark eftir sveitarfélögum
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Fermetraverð smærri íbúða í sögulegu
hámarki í öllum sveitarfélögum á
höfuðborgarsvæðinu nema Garðabæ
Í flestum sveitarfélögum innan höfuðborgarsvæðisins hefur
fermetraverð íbúða undir 110m2 aldrei verið hærra en nú. Íbúðir
undir 70m2 í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði og á Seltjarnarnesi
eru að meðaltali á bilinu 14%-22% yfir sögulegu hámarki um

þessar mundir. Í Mosfellsbæ er raunverð íbúða undir 70m2 um
4% yfir sögulegu hámarki á meðan raunverð íbúða í Garðabæ er
ennþá undir sögulegu hámarki óháð stærð.

Mynd 70. Raunverð íbúða á hbsv. m.v. sögulegt hámark eftir sveitarfélögum og stærð
Mynd 70. Raunverð íbúða á hbsv. m.v. sögulegt hámark eftir sveitarfélögum og stærð
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Miðbærinn og nærliggjandi svæði
dýrust og hækka að jafnaði mest
Dýrustu íbúðir á höfuðborgarsvæðinu eru sem fyrr staðsettar í
miðbænum en þar er meðalfermetraverð um 523 þúsund kr. um
þessar mundir. Einnig hefur verð í miðbænum hækkað meira en
á öðrum svæðum til lengri tíma og því er svokallað miðbæjarálag

að öllu jafna að aukast og miðbærinn að verða hlutfallslega
dýrari en önnur hverfi yfir tíma. Þar á eftir koma þau svæði sem
að liggja næst miðbænum (póstnúmer 107 og 105) þar sem
meðalfermetraverð er á bilinu 479-495 þúsund kr.

Mynd 58. Meðalfermetraverð (í þús.kr.) eftir póstnúmerum á hbsv og langtímaverðþróun
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Mynd 83. Meðalfermetraverð á höfuðborgarsvæðinu eftir póstnúmerum 2016
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Raunverð einnig aldrei verið hærra í
miðbænum og á nærliggjandi svæðum
Raunverð íbúða er um þessar mundir hæst í Vesturbænum
(pnr. 107) og Hlíðunum (pnr. 105) þar sem það er um 14%
hærra en sögulegt hámark. Raunverð íbúða í miðbænum

(pnr. 101) er einnig 10% umfram sögulegt hámark. Raunverð
íbúða í Garðabænum (pnr. 210) er um þessar mundir lægst allra
hverfa á höfuðborgarsvæðinu í sögulegu samhengi.

Mynd 59. Raunverð íbúða á hbsv. m.v. sögulegt hámark eftir póstnúmerum
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Lagalegur fyrirvari
Skýrsla þessi er tekin saman af Greiningu Íslandsbanka hf.
Upplýsingar í skýrslu þessari eru upprunnar frá innlendum og erlendum
upplýsinga- og fréttaveitum, sem taldar eru áreiðanlegar, ásamt opinberum
upplýsingum, eigin úrvinnslu Greiningar og mati á hverjum tíma. Upplýsingarnar hafa ekki verið kannaðar sjálfstætt af Íslandsbanka og ábyrgist bankinn ekki
nákvæmni upplýsinganna, áreiðanleika eða réttmæti þeirra. Skoðanir höfunda
geta breyst án fyrirvara og ber Íslandsbanka ekki skylda til að uppfæra, lagfæra
eða breyta skýrslunni við breyttar forsendur.
Skýrslan er einungis birt í upplýsingaskyni og skal því ekki litið á hana sem
ráðleggingu/ráðgjöf um að ráðast eða ráðast ekki í tiltekna fjárfestingu eða
tilboð um að kaupa, selja eða skrá sig fyrir tilteknum fjármálagerningum.
Íslandsbanki og starfsmenn bankans bera ekki ábyrgð á viðskiptum sem kunna
að vera gerð á grundvelli þeirra upplýsinga sem fram koma í skýrslunni. Þeim
aðilum sem hafa hug á viðskiptum er bent á að leita sér sérfræðilegrar ráðleggingar og kynna sér vel hina ýmsu fjárfestingarkosti sem í boði eru. Fjárfestingum fylgir ávallt fjárhagsleg áhætta og ber m.a. að hafa í huga áhættu vegna
alþjóðlegra fjárfestinga og gengisflökts gjaldmiðla. Fjárfestingamarkmið og
fjárhagsstaða fjárfesta er mismunandi. Bent skal á að árangur í fortíð er ekki
trygging um árangur í framtíð.
Skýrslur og aðrar upplýsingar sem berast frá Íslandsbanka eru einungis ætlaðar
til einkanota.

Hvorki má afrita efnið, vitna í það né dreifa því, í heild eða að hluta, án skriflegs
leyfis frá Íslandsbanka.
Skýrsla þessi er stutt samantekt og ber ekki að líta svo á að í henni sé að finna
allar tiltækar upplýsingar um þau viðfangsefni sem hún fjallar um.
Eftirlitsaðili: Fjármálaeftirlitið (www.fme.is).
Bandaríkin
Skýrslu þessari eða afritum hennar má ekki dreifa í Bandaríkjunum eða til
viðtakenda sem eru bandarískir ríkisborgarar í andstöðu við takmarkanir sem
kveðið er á um í bandarískum lögum. Dreifing skýrslunnar í Bandaríkjunum
kynni að teljast brot á þeim lögum.
Kanada
Upplýsingarnar í skýrslu þessari eru ekki ætlaðar til dreifingar eða útbreiðslu
með neinum hætti í Kanada og því ber ekki að líta á þær sem fjármálaráðgjöf
eða ráðleggingu um fjárfestingar í skilningi kanadískra verðbréfalaga.
Önnur lönd
Lög og reglugerðir í öðrum löndum kunna einnig að takmarka dreifingu skýrslu
þessarar.
Frekari upplýsingar varðandi efni Greiningar Íslandsbanka má finna á vefsíðunni: islandsbanki.is
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