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Útdráttur 

Verðmyndun á íbúðarhúsnæði fer eftir mörgum ólíkum þáttum.  Markmið þessarar 

rannsóknar er að finna út hvaða áhrifaþættir grundvalla framboð og eftirspurn eftir 

íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Reynt verður að meta áhrif einstakra þátta og samspil 

þeirra á milli.  

Fasteignaverð hefur sveiflast sögulega. Það sem einkennir íbúðaverð er fyrst og 

fremst þessar sveiflur, það er, raunverðið sveiflast upp og niður með tímanum. Þessar 

sveiflur standa yfirleitt í töluverðan tíma en eru þó mislangar. Sögulega hafa íbúðir gefið 

laka raunávöxtun. Gögn sýna tímabil þar sem raunávöxtun hefur verið góð og einnig á 

sama hátt löng tímabil þar sem að raunávöxtun íbúðaverðs hefur verið neikvæð. Til að 

hagnast á íbúðarviðskiptum skiptir því miklu máli hvenær húsnæðið er keypt og á sama 

hátt hvenær selt er. Þetta er mikilvægt vegna veðsetningarhlutfallsins, en ekki er 

óalgengt að við íbúðarkaup sé lagt út fyrir um einum fimmta hluta verðs íbúðarinnar. 

Sveiflur í söluverði hafa því allt að fimmföld áhrif á eignamyndun eða eignarýrnun.  

Til að ná því markmiði að skilja þessar verðsveiflur skiptir miklu máli að skilja þá 

áhrifaþætti sem að grundvalla verðmyndun íbúðarhúsnæðis. Um leið er það 

rannsóknarspurning þessa verkefnis, það er að setja fram og greina helstu áhrifaþætti á 

verðmyndun íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu og að kortleggja samspil þeirra og 

mikilvægi.  

Nokkrir áhrifaþættir virðast vera lykilþættir á bak við verðmyndun á íbúðarhúsnæði 

að mati þeirra sérfræðinga sem viðtöl voru tekin við og út frá þeim tölulegu gögnum og 

rannsóknum annarra sem greind voru í þessari ritgerð. Þeir eru helstir leiguverð, 

kaupmáttur, atvinnustig, hagvöxtur, vextir, lánstími, lýðfræðilegir þættir, framboð íbúða 

og veltuhraði, byggingarkostnaður og framboð fjármagns.  

Fjölmargir aðrir þættir hafa einnig áhrif og eru áhrif þeirra mismikil eftir tímabilum. 

Meðal þeirra þátta eru verðvæntingar, aðrir fjárfestingarkostir, staðsetning, óvissa, 

sálrænir og félagslegir þættir, gjaldeyrishöft, auðsáhrif, skattkerfisbreytingar og 

fjárhagsleg staða heimila.  



 

6 

Út frá þessari rannsókn má álykta að íbúðaverð muni hækka verulega að raungildi á 

næstu árum. Forsendur að baki þeirri hækkun eru meðal annars fjölgun kaupenda, 

lækkun vaxta, hlutfallslega hár byggingarkostnaður og aukinn hagvöxtur (með auknum 

kaupmætti og lægra atvinnuleysi). Skortur á nýju íbúðarhúsnæði mun hafa mikil áhrif til 

verðhækkunar. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að eignir sem staðsettar eru miðsvæðis 

munu hækka hlutfallslega mun meira en  aðrar eignir.  

Aðferðafræðin sem notuð er í þessari ritgerð er sambland af eiginlegri og 

megindlegri. Viðtöl með opnum spurningum voru tekin við sérfræðinga sem bentu á þá 

þætti sem hafa að þeirra mati áhrif á verðmyndun íbúðarhúsnæðis á 

höfðuðborgarsvæðinu. Þessum ábendingum var svo fylgt eftir með tölulegum 

greiningum. Þess var ávallt gætt að nota þekkta aðferðafræði og vísindaleg vinnubrögð, 

það er að setja rannsóknina og greiningarvinnuna þannig upp að annar rannsóknaraðili 

geti tekið sömu aðferðafræði og greiningu sem tilgetið er í ritgerðinni og fengið sömu 

niðurstöður. 
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1  Inngangur  

Markmið þessarar ritgerðar er að skilgreina hvaða þættir grundvalla framboð og 

eftirspurn eftir íbúðum á höfuðborgarsvæðinu og ákvarða í raun og veru samningsverð 

þeirra.   

Beitt verður bæði megindlegum og eigindlegum aðferðum til að reyna að greina 

áhrifaþættina. Mat verður lagt á stöðu þeirra út frá sögulegu samhengi og reynt að 

greina mikilvægi þeirra á markaðnum með íbúðir á höfuðborgarsvæðinu.    

Í fyrsta hluta þessa rits verður tilgangur íbúðarhúsnæðis skoðaður og hvort að við 

Íslendingar höfum einhverja sérstöðu hvað varðar eignarhald og áherslur. Skoðað  

verður hvort fjárfesting í íbúðarhúsnæði sé skynsamleg með tilliti til sögulegrar arðsemi.  

Í öðrum hluta verða eftirspurnarþættir greindir. Siðan verður fjallað um helstu 

framboðsþætti og loks aðra áhrifaþætti. Aðferðafræðin sem hér er einkum stuðs við er 

meðferð um almenna úrvinnslu gagna (e. secondary data) og byggir á vísindalegri 

gangnasöfnun og úrvinnslu. Notast var við traustar heimildir, það er að stærstum hluta 

gagnasöfn sem safnað hefur verið saman af opinberum aðilum, og þau greind nánar.  

Í þriðja hluta er íbúðamarkaðurinn skoðaður nánar með eigindlegri rannsókn. Með 

viðtölum við fagaðila er farið dýpra í greiningu á áhrifaþáttum þeim sem grundvalla 

fasteignaverð, hvaða áhrifaþættir eru mikilvægastir og samspil þeirra á milli. Lögð er 

sérstök áhersla á að draga fram séreinkenni innlends íbúðamarkaðar.  

Í fjórða kafla eru niðurstöður. Dregið er fram hvaða þættir eru lykilþættir og hverjir 

eru það ekki. Þættir sem að jafnaði teljast ekki beinir lykilþættir geta þó við ákveðnar 

aðstæður haft mjög mikil áhrif. Flokkunin er ekki algild því að vægi einstakra áhrifaþátta 

getur breyst með tímanum vegna samspils þeirra við aðra þætti. Sett verður fram mat á 

stöðu helstu áhrifaþátta og framtíðarhorfur.  

Að lokum er umfjöllun og lokaorð. Tekinn er saman lærdómur af þessari 

ritgerðarvinnu, hvað hefði mátt fara betur ef þessi rannsókn væri endurtekin og loks 

komið með tillögur um frekari rannsóknarefni sem hægt væri að byggja á þessari 

ritgerð. 
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2 Fjárfesting í íbúðarhúsnæði 

2.1 Íbúðarkaup 

Íbúðarhúsnæði uppfyllir þá grundvallarþörf mannsins að veita honum skjól og öryggi. Í 

ljósi þess alþjóðlega hruns sem orðið hefur á húsnæðismörkuðum víða um heim má 

velta því fyrir sér hvort að þetta hafi orðið akkilesarhæll fyrir þá íbúðarkaupendur sem 

keyptu sér húsnæði á síðari árum.  

Undir „eðlilegum“ aðstæðum er íbúðarhúsnæði álitið eitthvað sem bæði má 

skilgreina sem neyslu og fjárfestingu, þ.e. húsnæðið skapar eigandanum húsaskjól og 

telst á sama tíma vera fjárfesting. Fannie Mae, einn stærsti íbúðalánveitandi í 

Bandaríkjunum kannaði ástæður fyrir íbúðarkaupum hjá kaupendum í júlí 2010 (Palmer, 

2011) og komst að því að kaupendur höfðu ýmsar ástæður fyrir íbúðarkaupum, svo sem  

að skapa börnum sínum öruggt umhverfi, hafa meiri stjórn á umhverfi sínu og að 

hagnast fjárhagslega. Í Kína má benda á að fyrir marga unga menn þá er forsenda fyrir 

því að  ná sér í konu að eiga íbúð (Palmer, 2011).   

Gallinn við að  kaupa sér húsnæði felst í þessu samblandi af fjárfestingarkosti og 

neyslu. Fjárfestar verða nátengdari íbúðarhúsnæði sínu heldur en mörgu öðru sem þeir 

fjárfesta í, til dæmis skuldabréfum eða innlánum. Íbúðarfjárfestar telja gjarnan að þeir 

hafi einstakan valkost í höndunum sem skilgreinist af góðri staðsetningu meðal annars, 

frábærri hönnun, einstöku útsýni eða einhverju í þá veru. Íbúðareigendur telja að 

jafnaði að verðmat íbúða þeirra sé 5-10% yfir raunvirði (Benítez-Silva, Eren, Heiland og 

Jiménez-Martín, 2008). Á tímum efnahagslegra þrenginga verða kaupendur þó mun 

raunsærri hvað varðar raunverulegt markaðsverð (Benítez-Silva o.fl., 2008). 

Þar sem fleiri þættir heldur en einvörðungu ávöxtun blandast í fasteignakaup þá 

verður það að tilfinningahlaðinni ákvörðun eins og t.d. þeirri að kaupa sér listaverk 

(Palmer, 2011). Bent hefur verið á að fasteignamarkaðurinn er að stórum hluta drifinn 

áfram af hjarðhegðun og sálfræðilegum þáttum (Akerlof og Shiller, 2009).  

Þar sem að svo margir hafa hagsmuni af þróun íbúðarverðs þá eru fáir eignaflokkar 

sem skapa eins mikinn áhuga hjá almenningi. Fjárfestingar í íbúðarhúsnæði er einn 
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stærsti eignaflokkur sem til er og mun stærri heldur en til dæmis fjárfestingar í 

hlutabréfum. Dæmi um þetta eru á mynd 1 og 2.  

 

Mynd 1 Hlutfall verðmætis í íbúðarhúsnæði, verslunar-/iðnaðarhúsnæði og í hlutbréfum hjá þróaðri 
hagkerfum heims frá 2001-2011 

Heimild: (Palmer, 2011) 

 

Mynd 2 Hlutfall nokkurra helstu eignaflokka hjá þróuðum hagkerfum í upphafi árs 2011 

Heimild: (Palmer, 2011) 

Íbúðarfjárfesting er stór hluti af hinu daglega lífi. Ætla má að í þjóðfélögum þar sem 

að stór hluti þjóðarinnar býr í eigin húsnæði þá verði vangaveltur um þróun 

húsnæðisverðs sérlega stór þáttur af hinu daglega lífi.  

Þættir eins og „Innlit/útlit“ sem miða að því að gera íbúðarhúsnæði eigulegra og 

hækka verð þess, verða oft vinsælt sjónvarpsefni. Jafnvel þeir sem eru áhættufælnir 

fylgjast með þróun húsnæðisverðs þar sem að allir þurfa á húsnæði að halda. Telja má 

að í löndum þar sem að ófullkominn eða lítill leigumarkaður sé fyrir hendi skipti þróun 
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verðs með íbúðarhúsnæði meira máli heldur en þar sem að auðvelt sé að finna sér 

leiguhúsnæði. Ástæða þess er að erfitt kann að vera að finna sér leiguhúsnæði við hæfi 

og neyðast einstaklingar því til að kaupa.  

Það er mikilvægt atriði að sveiflur í verði á íbúðarhúsnæði hafa tilhneigingu til að hafa 

langan líftíma (Palmer, 2011). Þegar sveiflur hafa hafist í þróun raunverðs á íbúðum þá 

er skriðþunginn töluverður. Fyrir kaupendur eða seljendur er augljóslega mikið 

hagsmunamál að gera sér grein fyrir eðli markaðarins og hvort og hvenær um 

viðsnúning geti verið að ræða.  Til eru tvo engilsaxnesk orðtiltæki sem eiga við markaði 

sem hegða sér á þennan hátt, þ.e. „the trend is your friend“ og „once it turns it burns“. 

Þetta mætti þýða lauslega á þann hátt að leitnilínan sé vinur þinn en þegar að hún snýr 

sér er voðinn vís. Því meiri skilning sem unnt er að öðlast á áhrifaþáttum 

íbúðarverðsmyndunar, því meiri möguleikar á að hagnast.  Á sama hátt er hægt að nýta 

sér þessa þekkingu til áhættustýringar þ.e. til að lágmarka hugsanlegt fjárhagslegt tjón.   

2.2 Íslensk húsnæðisstefna 

Heildarfjöldi íbúða á Íslandi voru í árslok 2010 taldar vera 130.844 (Þjóðskrá Íslands, 

e.d.-b). Þar af voru 80.659 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu (Þjóðskrá Íslands, e.d.-b). Í 

þessari ritgerð verður fjallað um markaðinn á höfuðborgarsvæðinu. Ástæða þess er að 

þar er mesta dýptin, það er mest framboð af eignum og flest viðskipti. Nauðsynlegt er 

að töluvert framboð sé af eignum og fjöldi viðskipta sé fyrir hendi svo unnt sé að tala um 

virkan markað.  

Hér á landi hefur mikið verið byggt á séreignarstefnu, áherslan hefur verið á að 

auðvelda einstaklingum að eignast eigið húsnæði (Velferðarráðuneyti, 2011). Lengst af 

tímabilsins hefur ekki verið tekið mikið tillit til leigjenda. Á 20 öldinni breyttist hlutfall 

leiguhúsnæðis mikið á Íslandi. Árið 1920 voru 62,9% íbúða leiguíbúðir. Um 1980 voru 

um 17% íbúða á leigumarkaði en í könnun sem gerð var fyrir Íbúðalánasjóð í lok árs 

2009 var hlutfall leigjenda áætlað um 13% (Velferðarráðuneyti, 2011). Í ljósi þess að 

fjöldi þinglýstra leigusamninga hefur aukist eftir hrun má áætla að þetta hlutfall hafi 

hækkað eitthvað. Hvort það sé tímabundið ástand eða viðvarandi er ekki ljóst en að 

minnsta kosti er hægt að álykta að hluti af því stafi af strangari skilyrðum um eigið fé 

nýrra kaupenda sem og að raunverð fasteigna lækkaði töluvert eftir hrun sem hefur án 

efa fælt hugsanlega íbúðarkaupendur frá.   



 

16 

Það að búa við húsnæðisöryggi er einn af hornsteinum velferðarkerfisins og álitin 

grundvallarmannréttindi sem eigi að vera óháð félagslegum aðstæðum. Óöryggi í 

húsnæðismálum felur í sér umrót sem að stuðlar að því að börn þurfi að skipta um leik- 

og grunnskóla. Húsnæðisöryggi felur í sér að húsnæði er varanlega tryggt fyrir 

einstaklinga og fjölskyldur og er þannig ein af grunnstoðum velferðarkerfisins. Áherslan 

hefur verið sú hér á landi að talið hefur verið að þetta búsetuöryggi náist fyrst og fremst 

með því að byggja upp öfluga séreignarstefnu.  

Ekki er ljóst hvort séreignarstefna sé betri heldur en að hafa stóran og virkan 

leigumarkað. Öflugur leigumarkaður dregur úr sveiflum í verði á íbúðarhúsnæði (Own 

goal, 2011). Einnig hefur verið bent á það að þegar tekið er tillit til ýmissa breyta svo 

sem atvinnu hverfa „margir“ helstu þættir sem eru taldir tengjast kostum þess að eiga 

eigið íbúðarhúsnæði (Barker og Miller, 2009). Bucchianeri (2011) fann ekki dæmi þess 

að íbúðareigendur væru hamingjusamari heldur en leigjendur. 

Séreignareðli Íslendinga kemur glöggt fram í baráttu Bjarts í Sumarhúsum í 

samnefndri bók eftir Halldór Laxness. Þá er talið að þeir sem að búa í eigin húsnæði hafi 

meiri áhuga á að vinna fyrir nærumhverfið þar sem að þeir hafa meiri hagsmuni af því 

heldur en leigjendur. Hér má nefna baráttu fyrir grænum útivistarsvæðum, umbætur í 

skólamálum, hraðahindrunum og fleira. Íbúðareigendur flytja sjaldnar heldur en 

leigjendur (Levitin og Wachter, 2011). Með því að stuðla að stórum hópi íbúðareigenda 

má áætla að til verði hverfi með stöðugum íbúum sem hafi hvata til að viðhalda eignum 

sínum og sinna nærumhverfinu. Ætla má að þetta leiði aftur til aukinnar velsældar og 

færri glæpa.  

Á móti þessari röksemdafærslu má velta því fyrir sér hvort stór og öflugur 

leigumarkaður leiði til þess að íbúar verði hreyfanlegri þar sem að þeir eiga auðveldara 

með að finna sér nýtt húsnæði og eru ekki eins háðir því að þurfa að selja eigið húsnæði 

með tilheyrandi viðskiptakostnaði og óvissu um söluverð. Þessi hreyfanleiki getur síðan 

aftur skapað sveigjanlegri vinnumarkað. Ljóst er að unnt er að finna mörg mismunandi 

rök sem mæla með og gegn því að hlúa að virkri séreignarstefnu.  

Meginmarkmið stjórnvalda á Íslandi hefur í gegnum tíðina verið að tryggja 

húsnæðisöryggi landsmanna með áherslu á hátt hlutfall séreignar (Velferðarráðuneyti, 
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2011). Á mynd 3 má sjá hvernig hlutfall íbúða skiptist á milli ólíkra búsetuúrræða í lok 

árs 2009 (Velferðarráðuneyti, 2011). Þar kemur fram að 76,9% íbúða voru í séreign. 

 

Mynd 3. Skipting á eignarhaldi íbúðarhúsnæðis á Íslandi í lok árs 2009  

Heimild: (Velferðarráðuneyti, 2011). 

Séreignarformið hentar ekki öllum. Eins og kemur fram á mynd 3 þá eru ýmis önnur 

búsetuform einnig fyrir hendi.  

Ástæður þess að menn búa ekki í eigin húsnæði geta verið margvíslegar svo sem 

félagslegar aðstæður, fjárskortur, eigið val auk ýmissa fleiri skýringa. Hinsvegar er ljóst 

að séreignarfyrirkomulagið er ráðandi hér á landi þar sem að rúmlega þrír fjórðu hlutar 

búa í eigin húsnæði.  

Mjög mismunandi er á milli landa hvernig eignarhaldi á íbúðarhúsnæði er háttað. Á 

mynd 4 sést að á Spáni og í Singapore er hlutfall íbúðareigenda yfir 80%. Þetta hlutfall er 

mun lægra í Þýskalandi og í Sviss eða í kringum 40%.   
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Mynd 4 Hlutfall íbúðareiganda í ýmsum löndum 

Heimild: (Own goal, 2011) 

Ástæður fyrir þessum mun geta verið ýmsar meðal annars skattalegar, félagslegar, 

efnahagslegar, sálrænar og fleira.  

2.3 Ávöxtun og sveiflur í verði íbúðarhúsnæðis 

Það er skiljanlegt að einstaklingar og fjölskyldur vilji eignast eigið húsnæði í ljósi þeirrar 

þarfar að búa við vissu hvað búsetu varðar. Fjárfesting í íbúðarhúsnæði er yfirleitt 

stærsta einstaka fjárfesting sem að einstaklingar og fjölskyldur ráðast í á lífsleiðinni. Það 

er ekki einungis að þetta séu stærstu kaup sem ráðist er í heldur mynda íbúðarkaup 

helstu skuldsetningu fjölda einstaklinga. Þetta eru viðskipti sem flestir eiga afar sjaldan 

og hafa því oftast litla þekkingu á þeim. Skuldsetning sú sem íbúðarkaupendur leggja í er 

að öllum líkindum byggð á takmarkaðri fjármálalegri þekkingu. Höfundur þekkir þess 

engin dæmi að íbúðarkaupendur hafi kynnt sér langtíma gögn um sögulega ávöxtun 

íbúðarhúsnæðis. Ekki er unnt að gera þær kröfur til hefðbundins íbúðarkaupenda að 

hann geti gert sér grein fyrir beinum afleiðingum vaxtabreytinga og kaupmáttar og 

afleiðingum þess á greiðslugetu.  

Afleiðingar af skuldsetningu sem fylgir íbúðarkaupum hefur komið skýrt í ljós hér á 

Íslandi síðustu ár eftir hrunið. Vegna verðtryggingar íbúðarlána hafa þau hækkað mikið í 

kjölfar þess að gjaldmiðill landsins hrundi í verði. Á sama tíma hefur íbúðaverð lækkað 

að raunverði. Afleiðingin hefur verið sú að stór hluti íbúðareiganda sem átti töluvert 
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eigið fé í íbúðum sínum fyrir hrun er komin í neikvæða stöðu. Við þetta hefur bæst skert 

greiðslugeta fjölda íbúðarkaupenda vegna minni kaupmáttar.  

Fyrir flestar fjölskyldur eru íbúðir þeirra ekki aðeins húsaskjól heldur einnig þeirra 

megin eign. Raunverð íbúða sveiflast reglulega frá því að vera ofmetnar yfir í það að 

vera vanmetnar (Global Property Guide, 2011). Eftir því sem sveiflur aukast í verði íbúða 

þá verða fjárfestar hræddari við að binda fé í þeim. Þeir fara að líta á íbúðir sem 

áhættusamari fjárfestingarkost og krefjast aukins áhættuálags. Langtíma ávöxtun íbúða 

skiptir einnig máli. Það viðhorf hefur lengi vel verið ríkjandi að íbúðir hækki að raungildi 

til lengri tíma og séu því góður fjárfestingarkostur.  Sú lækkun sem orðið hefur á verði 

fasteigna víða um heim í kjölfar hins alþjóðlega fjármálahruns hefur haft þær afleiðingar 

að margir líta gagnrýnni augum á þær sem fjárfestingarkost.  

Erfitt er að meta arðsemi af íbúðarkaupum til lengri tíma þar sem að fasteignir eru 

ekki líkar mörgum öðrum fjárfestingarvalkostum. Þetta er m.a. vegna þess að takmarkað 

hefur verið til af sögulegum gögnum og því lítið gagnsæi. Það að afla gagna um 

íbúðaviðskipti felur í sér kostnað og fyrirhöfn. Sömu eignir skipta sjaldan um hendur og 

seljanleiki fasteigna er ekki eins mikill og margra annarra eignaflokka svo sem 

ríkisskuldabréfa eða hlutabréfa á virkum markaði. Að auki eru íbúðir misleitnar. Hér er 

átt við að tvær íbúðir sem eru jafnvel hlið við hlið, eru ólíkar eftir innréttingum, útsýni, 

stærð og fleiru. Hins vegar er notað sem viðmið til að finna út ávöxtun af arðsemi íbúða 

að um er að ræða ýmsa sameiginlega þætti eins og til dæmis staðsetningu og stærð.  

Til er ein vísitala sem hefur algera sérstöðu í heiminum varðandi langtímaþróun 

íbúðaverðs. Hér er um að ræða vísitölu sem sýnir fram á ávöxtun af því að eiga viðskipti 

með íbúðarhúsnæði sem staðsett er við Herengracht skurðinn í Amsterdam.  
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Mynd 5 Herengracht skurðurinn í Amsterdam 

Heimild: (iamamsterdam.com, e.d.) 

Það sem gerir þessa vísitölu einstaka er að þessi staðsetning í Amsterdam hefur ætíð 

verið mjög eftirsótt. Þegar bera á saman verðþróun til lengri tíma getur það skekkt 

samanburð ef hverfi það sem skoða á hefur sveiflast í vinsældum á milli tímabila. Hér 

höfum við ekki aðeins einstaka tímaröð sem nær allt til ársins 1628 heldur hefur efnað 

fólk ávallt kosið að búa þar. Staðsetningin hefur ætíð verið miðsvæðis og húsnæðið 

hefur verið endurbætt í tímans rás. Af þessum sökum er þessi húsnæðisvísitala einstök.   

 

Mynd 6 Raunbreytingar íbúðaverðs í Herengracht frá 1628-2008 

Heimild: (Loungani, 2010) 
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Eichholtz (1997) birti upphaflega þessa vísitölu fyrir tímabilið frá 1628 til 1973. Eins 

og sjá má á mynd 6 þá hefur Eichholtz uppfært vísitöluna til 2008 og nær tímaröðin nú 

yfir  370 ár. Myndin sýnir þróun raunverðs á húsnæði í Amsterdam frá 1628. Þegar 

myndin er skoðuð er auðséð að þó að verðleitni kunni að vera í sömu átt í töluverðan 

tíma þá kemur fram á myndinni að frekar virðist vera um að ræða langtímasveiflur. 

Myndin sýnir að eftir tæplega 200 ár þá hafði húsnæðið lækkað verulega að raunvirði og 

á sama hátt þá tvöfaldaðist húsnæðið að raunvirði á fyrstu tíu árum eftir að hafið var að 

mæla það.  

Fyrstu 350 árin tvöfaldaðist verðið að raunvirði eða um 0,2% að meðaltali á ári. Ef 

mæling Herengracht vísitölunnar hefði hafist tíu árum síðar eða 1638 þá hefði 

raunhækkun til 1973 verið óveruleg. Frá 1973 þá tvöfaldaðist verðið aftur á næstu 22 

árum. Líklegt er að verðið hafi lækkað eitthvað síðan í ljósi þeirrar lækkunar sem 

almennt hefur orðið á íbúðarhúsnæði síðan þá. Samkvæmt þessu er fjárfesting í 

íbúðarhúsnæði ekki sérlega ábatasöm heldur virðist tímasetningin skipta mestu máli. Sá 

sem kaupir þegar leitnilínan er að byrja að leita upp kann að eiga möguleika á góðri 

arðsemi svo lengi sem hann nær að selja áður en leitnilínan byrjar að leita niður aftur. Á 

sama hátt kann sá sem kaupir rétt áður en niðursveiflan hefst að tapa eigin fé því sem 

hann fjárfesti fyrir og jafnvel að verða yfirskuldsettur vegna þess að í flestum tilfellum 

eru íbúðarkaup skuldsett. Dæmi um skuldsetninguna er að skömmu áður en að 

húsnæðisverð hóf almennt að lækka var unnt að fá lán í tíu Evrópulöndum sem voru 80-

100% af markaðsvirði (Neytendasamtökin, 2005). 

Fram hefur komið að arðsemi íbúðarfjárfestingar var 0,2% á ári samkvæmt 

Herengracht vísitölunni fyrstu 350 árin. Siegel (Shorto, 2006) fann út að yfir 200 ára 

tímabil var raunávöxtun hlutabréfa 6,8%. Samkvæmt þessu er mun minni arðsemi af því 

að fjárfesta í íbúðarhúsnæði í samanburði við hlutabréf.  

Hve mikið íbúðarverð sveiflast má sjá á mynd 7 sem sýnir sveiflur í íbúðarverði í 

Bandaríkjunum í samanburði við sveiflur á byggingarkostnaði, fólksfjöldaþróun og 

vaxtaþróun.  
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Mynd 7 Þróun raunverðs íbúðarhúsnæðis í Bandaríkjunum frá 1880-2011 

Heimild: (Shiller, e.d.) 

Skuldsetning vegna íbúðarkaupa er áhættusöm. Það má jafnvel telja að íbúðarkaup 

séu hættulegustu fjárfestingar einstaklinga (Palmer, 2011). Þetta kemur til af því að 

jafnaði eru aðrar fjárfestingar einstaklinga með mun minni skuldsetningu svo sem kaup 

skuldabréfa, hlutabréfa eða listaverka.  

 Mynd 8 sýnir hve mikið raunverð íbúða hefur sveiflast í Bretlandi frá 1975-2011.  Á 

þessu tímabili hefur leitnin hins vegar verið til hækkunar eða að jafnaði um 2,9% á ári.  
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Mynd 8 Sveiflur í raunverði á bresku íbúðarhúsnæði frá 1975-2011 

Heimild: (Nationwide, e.d.) 

Eins og glöggt kemur fram á þessari mynd getur það skipt verulegu máli hvenær 

íbúðarkaupin eiga sér stað þegar mæla á arðsemi yfir ákveðið tímabil. 

Þess ber að geta að lengd Herengracht vísitölunnar fyrir fasteignaverð er 

undantekning því almennt eru ekki til mikið um gögn í heiminum um arðsemi 

íbúðarfjárfestingar sem ná yfir meira en 20-30 ár (Shiller, 2008). Það sem einkennir 

Herengracht vísitöluna er að yfir 370 ára tímabil þá einkennist hún af verðsveiflum. Yfir 

löng tímabil þá annað hvort lækkar hún eða hækkar og ekki er auðvelt að greina 

ákveðna verðleitni. Miðað við ýmsa aðra ávöxtunarkosti þá virðist íbúðarfjárfesting ekki 

vera sérlega hagstæð fjárfesting samkvæmt Herengracht vísitölunni.  

Frá 1965 til 2003 var árleg raunhækkun húsnæðisverðs á höfuðborgarsvæðinu um 

1,1% (Ásgeir Jónsson, Snorri Jakobsson og Steingrímur Finnsson, 2004). Þrátt fyrir þessa 

leitni var um töluverða sveiflu að ræða á milli tímabila og lækkaði fasteignaverð um 17% 

að raunverði frá 1988-1997 (Ásgeir Jónsson o.fl., 2004). Frá 1997-2007 hækkaði 

raunverð húsnæðis á Íslandi um 120%, sem samsvarar um 8% raunhækkun á ári að 

meðaltali (Seðlabanki Íslands, 2011-a). Í Bandaríkjunum hækkaði raunverð húsnæðis um 

81% frá 1997 til 2006 þegar það náði hámarki en það gerir um 7,2% raunhækkun að 

meðaltali (Seðlabanki Íslands, 2011-a). 
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Það virðist því skipta mestu máli hvenær húsnæði er keypt eða selt því ekki virðist 

unnt að stóla á að verðþróun verði ætíð hagstæð. Með því að greina og skilja þá þætti 

sem stuðla að því að markaðurinn sé í jafnvægi á að vera unnt að álykta hvort um of eða 

vanmat kunni að vera að ræða .  

Það er því sem næst ómögulegt að finna út hvenær íbúðarverð hefur náð hámarki 

eða lágmarki að raungildi (Pestov, 2010). Þó er unnt að áætla íbúðarverð út frá innra 

virði, svo sem byggingarkostnaði og leiguverði, og leiða líkur að stefnu raunverðs í náinni 

framtíð. Það að kaupa eða selja á hárréttum tíma er tilviljun. En unnt er að færa rök fyrir 

því hvenær viðsnúningur verður með töluverðri vissu (Pestov, 2010). 

Það sem gerir þessa vinnu að áskorun er að sjaldan er mikið til af aðgengilegum 

gögnum um fasteignamarkaðinn, aðferðafræðin sem fjallar um raunverð íbúða er oft 

misvísandi, skortur er á alþjóðlegum stöðlum og margir af þeim sem fjalla um 

markaðinn  og greina hann hafa hagsmuna að gæta (Street, 2011).  

2.4 Helstu áhrifaþættir  

Hér á eftir verður reynt að greina helstu áhrifaþætti sem að ætla má að hafi áhrif á verð 

íbúða á höfuðborgarsvæðinu. Þeir geta verið breytilegir eftir löndum og haft 

mismunandi áhrif bæði til lengri og skemmri tíma. Eftirfarandi eru nokkur dæmi um 

áhrifaþætti sem áður hefur verið fjallað um í hinum ýmsu ritum. 

Brueggeman og Fisher (2008) telja helstu þætti áhrifa vera lýðfræðilega, heimilisgerð, 

atvinnuþátttöku, tekjur og kaupmátt, fjármögnun og vaxtastig, skattstig og leiguverð. 

Schirenbeck og Németh (2006)  telja að til lengri tíma séu helstu áhrifaþættir 

fólksfjöldi, tekjur og heildarupphæð útistanda lána. Hins vegar til skemmri tíma séu það 

verðbólga, vextir og heildarupphæð útistanda lána. 

Mauellbauer (2008) komst að þeirri niðurstöðu að ef litið væri sérstaklega á 

eftirspurnarþætti þá væru það tekjur, vextir, aðgengi að fjármagni, lýðfræðilegir þættir 

og verðvæntingar. Framboðsþættirnir væru hins vegar framboð á landi (lagalegar 

takmarkanir), skattkerfið og framboð af niðurgreiðslum og samsetning staðbundinna 

yfirvalda. 

Í skýrslu frá OECD (André, 2010) er fjallað um eftirspurnarþætti og þeir taldir meðal 

annars vera raunverulegar ráðstöfunartekjur heimila,  vextir, þróun íbúðarlána og 
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nýjungar, lýðfræðilegir þættir og verðvæntingar. Í sömu skýrslu er bent á að erfitt sé að 

leggja mat á þá þætti sem hafa áhrif á framboðið.  

Madsen (2011) komst að þeirri niðurstöðu að til skamms tíma þá hafi 

vaxtabreytingar, lýðfræðilegir þættir, og tekjur helst áhrif. En til lengri tíma þá sé það 

verð á nýtanlegu landi, virðisaukaskattur, stimpilgjöld og byggingarkostnaður.  

Shiller leggur áherslu á tekjuvöxt, vaxtabreytingar, lýðfræðilega þætti, 

byggingarkostnað en ekki síst sálræna þáttinn (Loungani, 2010).  

Í skýrslu eftir Gunnar Haraldsson og Magnús Árna Skúlason (2007) er bent á að helstu 

áhrifaþættir íbúðarverðs séu vaxtakjör húsnæðislána,  kaupmáttur ráðstöfunartekna, 

framboð af nýju og umbreyttu húsnæði, lánstími íbúðarlána, lánsfjársframboð, 

skattaumhverfi,  lýðfræðilegar breytingar og fólksfjölgun, staðsetning og umhverfi, 

útsvar sveitarfélaga og gæði grunnþjónustu. Þeir benda á að sambönd þjóðhagsstærða 

séu flóknari en svo að auðvelt sé að finna einhlítar reglur um áhrif einnar stærðar á 

aðra. Auk þess þá er hætta á að tengsl hagstærða breytist á milli tímabila. 

Taipalus (2006) bendir á að nokkrir mikilvægustu þættir sem hafa áhrif á 

fasteignaverð séu tekjur, vextir, framboð, fjármálastofnanir, lýðfræðilegar breytur, 

framboð fjármagns, skattar og stefna stjórnvalda í húsnæðismálum.  

Að lokum bendir Loungani (2010) á að til lengri tíma hljóti leiguverð og tekjur að 

fylgja húsnæðisverði. Skýringin er að ef misræmi skapast á milli leiguverðs og verðs á 

íbúðarhúsnæði þá muni fólk venja þann valkost sem kemur betur út og misræmið 

leiðréttast til lengri tíma. Á sama á hátt hljóti húsnæðisverð að takmarkast við kaupgetu 

íbúðarkaupenda. Hann bendir á að til skemmri tíma geti þetta samband sveiflast mikið 

og skekkjur myndast. Ástæða þess er sú að á sérhverjum tíma eru margir misáhrifamiklir 

þættir að verki.   
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3 Áhrifaþættir 

Hér á eftir verða skoðaðir þeir áhrifaþættir sem grundvalla verð íbúða á 

höfuðborgarsvæðinu. Til aðgreiningar hefur þeim verið skipt upp í þrjá flokka, það er 

eftirspurnarþætti, framboðsþætti og aðra þætti. Skipting þessi er þó með köflum mjög 

óljós og er hér einvörðungu sett fram til einföldunar.  

3.1 Eftirspurnarþættir 

3.1.1 Leiguverð 

Einstaklingar og fjölskyldur sem þurfa húsaskjól, geta ef fjármagn er fyrir hendi, valið á 

milli þess að kaupa eða leigja. Þess vegna ætti hlutfall kostnaðar á milli þessara tveggja 

valkosta að haldast nokkuð stöðugt að minnsta kosti til lengri tíma. Þetta kemur glöggt 

fram á mynd 9 sem sýnir hlutfall á milli húsnæðisverðs og leiguverðs í Bandaríkjunum frá 

1970. Þar kemur fram að hlutfallið sveiflast töluvert en virðist þó leita að ákveðnu 

jafnvægi til lengri tíma.  

 

Mynd 9 Hlutfall húsnæðisverðs og leiguverðs  í Bandaríkjunum frá 1970-2010. Hlutfall húsnæðisverðs 
og tekna í Bretlandi frá 1970-2010 

Heimild: (Loungani, 2010) 

Ef að hlutfall leigu og kostnaðar við að kaupa bjagast þá færir fólk sig yfir á þann 

valkost sem að kemur betur út fjárhagslega. Samkvæmt hagfræðinni ætti dýrari 

valkosturinn við minni eftirspurn að lækka í verði og ódýrari valkosturinn ætti á sama 

hátt að hækka í verði í ljósi aukinnar eftirspurnar. Hlutfallið á milli þessara valkosta ætti 

að leita að jafnvægi til lengri tíma. 

Greining á leiguverði er góð nálgun til að líta á neysluþátt þess að búa í húsnæði. Sá 

sem þarf á húsnæði að halda ætti að vera jafnsettur hvort heldur ef hann leigir eða 
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kaupir ef hann lítur á húsnæðið sem neyslu og vill einungis velja þann valkost sem 

skapar lægri tilkostnað. Hins vegar eru íbúðir ekki aðeins byggðar á neyslu heldur eru 

þær einnig fjárfesting. Fjárfesting er í eðli sínu núvirt greiðsluflæði framtíðargreiðslna. Ef 

sá kostnaður sem fylgir því að kaupa sér íbúð eykst og það verður hlutfallslega ódýrara 

að leigja þá ætti það að fela í sér að leigutekjur hækki í framtíðinni   

Langvinnt og mikið frávik frá langtíma jafnvægi er hugsanlega vísbending um að 

markaðsbrestur eða verðbóla sé fyrir hendi. Það er þó alltaf möguleiki að kerfislegar 

breytingar geti verið að baki svo sem mikil breyting á vaxtakjörum og þar með kostnaði 

við íbúðarkaup.  

Eins og fram hefur komið þá hefur séreignarstefna verið áherslan á íslenskum 

húsnæðismarkaði, það er að sem flestir eigi sitt eigið húsnæði. Afleiðing þess hefur verið 

að leigumarkaðurinn hér á landi hefur löngum verið lítill og ófullkominn. Stór hluti af því 

leiguhúsnæði sem hefur verið í boði hefur verið í eigu einstaklinga en ekki leigufélaga. 

Upplýsingagjöf um markaðinn hefur verið lítil og erfitt að átta sig á langtímahlutföllum á 

milli leiguverðs og íbúðarverðs. Upplýsingagjöf um markaðinn hefur aukist. Frá árinu 

2008 hafa Neytendasamtökin reglulega framkvæmt markaðskannanir á húsaleigu 

(Neytendasamtökin, 2011). Þessi aukni áhugi kann að stafa af því að mikil aukning hefur 

orðið í fjölda þinglýstra leigusamninga (Þjóðskrá Íslands, e.d.-a). Það er líklega afleiðing 

af efnahagsþrengingum þeim sem gengið hafa yfir frá fjármálahruni. Raunverð 

íbúðarhúsnæðis hefur lækkað frá hruni auk þess sem verð á íbúðarhúsnæði hefur verið 

sveiflukennt síðustu ár sem fælir frá hugsanlega fjárfesta. Talsverð raunhækkun varð á 

verði íbúða fram að hruni. Í febrúar 2012 hóf Þjóðskrá Íslands að birta upplýsingar um 

leiguverð á höfuðborgarsvæðinu sem byggt er á þinglýstum kaupsamningum frá upphafi 

árs 2011 (Þjóðskrá Íslands, e.d.-b).  Úr þessum gögnum hefur verið unnin leiguvísitala 

sem stendur til að birta mánaðarlega.  

Fjölgun í þinglýstum leigusamningum sýnir að leigumarkaðurinn hefur eflst. Það 

virðist þó vera farið að myndast ákveðið jafnvægi í fjölda þinglýstra leigusamninga. Sé 

litið á 12 mánaða meðaltal síðustu 2 árin miðað við mynd 10 þá hefur 557  samningum á 

mánuði verið þinglýst en þeir voru að jafnaði um 285 að meðaltali 2005 og 2006. 

Árstíðabundnar sveiflur eru í fjölda leigusamninga. 
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Mynd 10 Þinglýstir leigusamningar á höfuðborgarsvæðinu frá janúar 2005 til febrúar 2012 

Heimild: (Þjóðskrá Íslands, e.d.-a) 

Fjöldi þinglýstra leigusamninga segir ekki allt þar sem ekki er skylt að þinglýsa 

leigusamningum og helstu réttaráhrifin eru þau að viðkomandi leigjandi getur átt rétt á 

húsaleigubótum. Húsaleigubætur skerðast í hlutfalli við tekjur og eignir leigjenda. Við 

þær aðstæður má segja að óverulegur hvati sé fyrir fólk með góðar tekjur og eignir að 

þinglýsa leigusamningi. Það eru líkur á því að samningum þar sem að um er að ræða 

minni og ódýrari íbúðir sé frekar þinglýst vegna þess að einstaklingar með meðaltekjur 

og hærri hafa ekki sérstakan hag af því að þinglýsa sínum samningum. Hér er átt við að 

þeir einstaklingar sem geta að jafnaði greitt hæstu leiguna hafa ekki fjárhagslegan 

ávinning af því að þinglýsa leigusamningi.  Í ljósi þessa er erfitt er að áætla hvaða 

hlutfalli af leigusamningum er þinglýst, það kann að vera breytilegt eftir aðstæðum. Á 

tímum mikillar óvissu kunna efnaðri og tekjuhærri einstaklingar frekar að leigja. Hér er 

átt við þann hóp sem hefði að öðru jöfnu ákveðið að fjárfesta í íbúðarhúsnæði. Vegna 

þessa er líklegt að Þjóðskrá Íslands sem byggir á þinglýstum leigusamningum vanmeti 

almennt leiguverð. Ekki eru til upplýsingar um aldur leigjenda en benda má á að hlutfall 

þeirra sem leigja lækkar að jafnaði með hækkandi aldri (Anderson, McLemore, Conner 

og Liang, 2003). Því má velta upp hvort að leigumarkaðurinn hér á landi hafi sögulega 

byggst á ungu fólki og útlendingum. Það er hugsanlegt að stór hluti fólks kaupi sér 

húsnæði um leið og möguleiki gefst á því jafnvel þó að það sé ekki fjárhagslega betri 
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kostur en að leigja. Street (2011) bendir á það að í Ástralíu eru íbúðir keyptar um leið og 

það er unnt fjárhagslega. Ef það er reyndin þá má velta því fyrir sér hvort að það sé ekki 

að jafnaði einhver skekkja fyrir hendi á milli arðsemi íbúða og leiguverðs. Þetta 

ójafnvægi getur skapast ef stór hópur íbúðarkaupenda fjárfestir um leið og hann hefur 

fjárhagslega getu til. Það gæti verið fjárhagslega betra fyrir þennan hóp að leigja en 

hann velji eigi síður að fjárfesta í eigin íbúð. Þannig verður hugsanlega til hópur 

kaupenda sem ætti, ef hann hugsaði einungis hagfræðilega, að leigja frekar. 

Langtímahlutfall leigu og kostnaðar við að kaupa fasteign myndi benda til þess að íbúðir 

séu ofmetnar.    

Hvað leiguverð varðar þá er leigjendum og íbúðareigendum frjálst að semja um það 

sín á milli. Í lögunum segir að umsamin fjárhæði eigi að vera sanngjörn og eðlileg 

(Húsaleigulög nr. 36/1994). Ætla má að þeir sem að leigja út íbúðir séu verðþegar á 

markaði, það er þeir verða að leigja eign sína að minnsta kosti ekki á hærra verði heldur 

en aðrar sambærilegar eignir eru leigðar á. Ef þeir myndu ætla að leigja eign sína á 

hærra verði þá yrði eftirspurnin lítil þar sem að hugsanlegir leigjendur myndu frekar 

leigja aðrar sambærilegar íbúðir sem væru til leigu á hagstæðari kjörum. Einnig stuðlar 

of hátt leiguverð að hugsanlegu hrakvali, það er framboði leigusala er einungis mætt af 

leigutökum sem geta ekki leigt  við eðlilegar aðstæður til dæmis vegna skorts á 

meðmælum eða takmarkaðri getu til að útvega tryggingar.  

Páll Árnason (2010) verðmat nokkrar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu í hlutfalli við 

leigutekjur og komst að þeirri niðurstöðu að leiguverð væri það lágt að ekki borgaði sig 

að kaupa húsnæði til að endurleigja. Niðurstaða hans var að betra væri fyrir eigendur 

íbúða að selja húsnæði sitt. Þetta hefði átt að leiða til þess að leiguverð myndi hækka 

hlutfallslega meira en kostnaður við að fjárfesta í íbúðarhúsnæði þar til jafnvægi kæmist 

á að nýju.  

Tafla 1 sýnir útreikninga á því hvort hagstætt var fyrir fjárfesti í upphafi árs 2012 að 

kaupa sér íbúðarhúsnæði til þess að leigja. Þessi aðferð sem hér er sýnd miðast við 

frjálst sjóðsstreymi og eru helstu forsendur kynntar nánar í viðauka 1 og 2. Hér er miðað 

við að stofnað sé félag um reksturinn. Telja má eðlilegt að fjárfestar sem kaupi íbúðir til 

útleigu starfræki um það sérstakt félag en skuldbindi sig ekki persónulega. Ef fjárfestar 

meta það svo að þeir muni ekki fá eðlilega arðsemi á fjárfestingu sína þá munu þeir ekki 
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fjárfesta og selja frekar. Viðskiptakostnaður fylgir því að selja og  getur stuðlað að því að 

ákveðin tregða sé fyrir hendi að selja þá íbúð sem leigusali á, jafnvel þó að arðsemi 

eignarinnar sé ekki viðunandi. Á sama hátt fylgir alltaf einhver viðskiptakostnaður 

kaupum svo kaupendur þurfa almennt að telja að horfur séu jákvæðar til að ákveða að 

fjárfesta í húsnæði.  

Tafla 1 Verðmat fyrir 2 herbergja íbúð í Reykjavík í febrúar 2012 

 

Samkvæmt töflu 1 þá er meðaltals markaðsvirði tveggja herbergja íbúðar metið á kr. 

16.671.000 en arðsemismat á sömu eign miðað við leigutekjur gefur kr. 18.143.000 sem 

er töluvert hærra. Hér því um ójafnvægi að ræða, þ.e. núverandi leiguverð skilar 

arðsemi sem er yfir núverandi verðmati.   

Tími 1 2 3 4 29 30

Tekjur

Mánaðarleiga 110 110 110 110 110 110

Rekstrartekjur alls 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270

Gjöld 

Ýmis gjöld 167 167 167 167 167 167

Viðhaldskostnaður 167 167 167 167 167 167

Rekstrargjöld alls 333 333 333 333 333 333

EBITDA 937 937 937 937 937 937

Afskriftir 500 500 500 500 500 499

EBIT 436 436 436 436 436 438

Skattur 87 87 87 87 87 88

Afskriftir 500 500 500 500 500 499

FCFF 849 849 849 849 849 849

13.670

Samtals 849 849 849 849 849 14.519

1,043 1,087 1,133 1,182 3,353 3,496

Núvirt 815 781 749 719 253 4.154

Núvirt mat 18.143

Markaðsvirði 16.671

Yfir/undirmat 8,1%
Forsendur eru í Viðauka 1 og 2.
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Í töflu 2 má sjá hvort að hagstæðara sé fyrir fjárfesti að fjárfesta frekar í þriggja 

herbergja íbúð í Reykjavík. Á sama hátt og í töflu 1 eru helstu forsendur skýrðar í 

viðauka 1 og 2.  

Tafla 2 Verðmat fyrir 3 herbergja íbúð í Reykjavík í febrúar 2012 

 

Verðmat á þriggja herbergja íbúð í Reykjavík gefur verð sem er 9,1% yfir 

markaðsverði íbúðarinnar. Global Property Guide er með á heimsíðu sinni upplýsingar 

um hvernig unnt er að verðmeta íbúðarmarkaði í hlutfalli við leiguverð (Global Property 

Guide, 2010). Í töflu 3 er hægt að sjá hvernig þessar leiðbeiningar eru settar fram ásamt 

niðurstöðu fyrir íbúðirnar hér að framan. Samkvæmt þessum alþjóðlega samanburði er 

fasteignaverð á höfuðborgarsvæði lítillega vanmetið.  

 

 

Tími 1 2 3 4 29 30

Tekjur

Mánaðarleiga 145 145 145 145 145 145

Rekstrartekjur alls 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670

Gjöld 

Ýmis gjöld 217 217 217 217 217 217

Viðhaldskostnaður 217 217 217 217 217 217

Rekstrargjöld alls 433 433 433 433 433 433

EBITDA 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236

Afskriftir 650 650 650 650 650 650

EBIT 586 586 586 586 586 586

Skattur 117 117 117 117 117 117

Afskriftir 650 650 650 650 650 650

FCFF 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119

17.763

Samtals 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 18.882

1,043 1,087 1,133 1,182 3,353 3,496

Núvirt 1.073 1.029 987 947 334 5.401

Núvirt mat 23.834

Markaðsvirði 21.662

Yfir/undirmat 9,1%

Forsendur eru í Viðauka 1 og 2.
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Tafla 3 Mat á raunverði íbúða á höfuðborgarsvæðinu í alþjóðlegum samanburði miðað við leiguverð 

 

Heimild: (Global Property Guide, 2010) 

Leigumarkaðurinn hér hefur verið afar lítill í samanburði við flest önnur lönd og 

aðstæður verið þannig að einstaklingar hafa frekar verið knúnir áfram til þess að 

fjárfesta í íbúðarhúsnæði fremur en að búa í leiguhúsnæði.  Því má velta upp að þar sem 

ekki eru til langtímatölur yfir sambandið á milli leiguverðs og íbúðaverðs hvort að 

áhersla á séreign á Íslandi hafi leitt til þess að einstaklingar séu tilbúnir að fá lakari 

ávöxtun gegn því að búa í sínu eigin húsnæði. Einnig gæti það skýrt af hverju 

leigumarkaðurinn hefur farið minnkandi hér á landi þar sem að fjárfestar hafa ekki verið 

að fá viðunandi ávöxtun á fé sitt á þessum markaði. Erfitt er að átta sig á því hvort að 

núverandi verðhlutfall á milli húsaleigu og íbúðarverðs sé langt frá langtímajafnvægi.  

Leiguverð hækkaði töluvert á árinu 2010 (Neytendasamtökin, 2011). Einnig hækkaði 

leiguverð meira en fasteignaverð á árinu 2011 (Þjóðskrá Íslands, e.d.-b). Hvort að þessi 

hækkun á leiguverði sé vegna aukinnar eftirspurnar eftir leiguhúsnæði vegna óvissu er 

óvíst. Aukin upplýsingagjöf um leiguverð og leigumarkaðinn verður til að auðvelda 

greiningu á langtímahlutföllum á milli íbúðarverðs og leigu.  

Yfir töluverðan tíma getur orðið mikið misræmi hvað varðar hagkvæmni þess að 

kaupa eða leigja. Sé litið til síðustu 30 ára í Bandaríkjunum þá hefur verið hagkvæmara 

að leigja fremur en að kaupa (Beracha og Johnson, 2012). Leigutakar þurfa þá að nýta 

sér þann sparnað sem fylgir því að leigja fremur en að kaupa og fjárfesta fyrir hann. Ætla 

má að reyndin sé oft þannig að þegar hagstæðara er að leigja heldur en að kaupa þá fer 

mismununurinn í neyslu. Að öðrum kosti mætti ætla að leigutakar séu agaðir í 

fjármálum. Íbúðarkaup eru því í raun þvingaður sparnaður sem hægt er að leysa út 
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þegar að komið er á elliárin og því ættu hugsanlegir íbúðarkaupendur frekar að vilja 

kaupa en leigja ef kostirnir eru sambærilegir. Benda má á að ef raunverð leigu lækkar 

hlutfallslega þá er eðlileg ályktun að verðvæntingar séu farnar að myndast um að 

raunverð íbúða hækki meira en almennt verðlag. Leigusali ætti ekki að sætta sig við að 

arðsemi af því að leigja sé undir arðsemiskröfu þeirri sem hann gerir nema að hann hafi 

væntingar um raunhækkun íbúðarverðs. 

Á mynd 11 er hlutfall leigutekna sýnt miðað við markaðsvirði íbúðarhúsnæðis á 

Írlandi frá 1980-2006. Hér kemur fram að hlutfallið var nokkuð stöðugt frá 1980-1995. 

Eftir þann tíma þá fór það stöðugt lækkandi og var orðið 64% lægra í upphafi árs 2006 

heldur en meðaltalið var frá 1980-1995. Myndin sýnir glöggt hve hlutfall leiguverðs og 

markaðsverðs á íbúðarhúsnæði getur breyst mikið og að þessar breytingar geta varað í 

töluverðan tíma. Hafa ber í huga að lítil arðsemi af leigutekjum þarf ekki endilega að fela 

í sér að framtíðararðsemi eignarinnar verði lítil. Töluverð hækkun getur orðið á 

fasteignaverði. Mikil lækkun eða hækkun á arðsemi leigutekna getur bent til þess að 

markaðurinn sé í ójafnvægi og ástæða sé til að greina orðsakir þess nánar.  

 

Mynd 11 Hluttfall leigutekna af markaðsvirði íbúðarhúsnæðis á Írlandi frá 1980-2006 

Heimild: (McQuinn og O’Reilly, 2007) 
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Það hjálpar við ákvarðanatöku um kaup eða leigu ef leigumarkaðurinn er hlutfallslega 

stór því þá dregur úr verðsveiflum í leiguverði (Own goal, 2011). Fjöldi  þinglýstra 

leigusamninga á höfuðborgarsvæðinu sýnir að hann hefur eflst mikið. Það ásamt 

auknum rannsóknum á leiguverði ætti að hjálpa til við að gera sér grein fyrir hvort 

hagkvæmara sé að leigja eða að kaupa. Misræmið milli langtímajafnvægis á leigu- og 

kaupverði getur orðið til af ýmsum ástæðum. Töluverður kostnaður fylgir því að kaupa  

og selja húsnæði m.a. vegna söluþóknunar og stimpilgjalda. Fasteignaverðslækkunum 

fylgir gjarnan sölutregða (André, 2010).  

Samanburður á leiguverði og íbúðarverði á höfuðborgarsvæðinu bendir til þess að á 

fyrri hluta árs 2012 hafi ákveðið vanmat á verði íbúðarhúsnæðis verið fyrir hendi. 

Leiguverð hefur eins og áður hefur komið fram verið að hækka töluvert og umfram 

almennar verðlagshækkanir. Ef raunverð leigu heldur áfram að hækka þá setur það 

aukinn þrýsting á raunverðshækkun íbúðarhúsnæðis. Annars eykst misræmið á milli 

þessara valkosta. Bóla gæti myndast í leiguverði. Of hátt leiguverð getur leitt til þess að 

hópur leigjanda kjósi frekar að kaupa sér eigið húsnæði sem aftur dregur úr eftirspurn 

eftir leiguhúsnæði. Afleiðing þessa yrði væntanlega lækkun á leiguverði og hækkun á 

verði íbúðarhúsnæðis.  

3.1.2 Kaupmáttur og atvinnustig 

Það er eðlilegt að kaupmáttur launatekna takmarki mögulega hækkun íbúðaverðs. Ef 

íbúðaverð hækkar til lengri tíma meira en kaupmáttur launatekna þá dregst fjöldi 

hugsanlegra kaupenda saman. Samdráttur í eftirspurn dregur úr verðhækkun og stuðlar 

jafnvel að verðlækkun. Kaupmáttaraukning fjölgar hugsanlegum kaupendum sem 

stuðlar að verðhækkun. Aukin hagnaðarvon byggingaraðila eykur framboð húsnæðis og 

dregur úr verðhækkunum.  
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Mynd 12 Vísitala kaupmáttar launa frá 1989-2011 

Heimild: (Íslands, e.d.-a) 

Á mynd 12 sést að frá 1989 hefur kaupmáttur launa aukist um 26%. Ef raunverð 

íbúða hefði fylgt þessari þróun hefði raunverð þeirra einnig hækkað um 26% á sama 

tíma. Hér er til einföldunar gert ráð fyrir því að kaupendur hefðu verið reiðubúnir að 

leggja sama hlutfall launa sinna í íbúðarhúsnæði.  Kaupmáttur launa er þó aðeins einn 

þáttur af mörgum sem hafa áhrif á raunverð íbúða. Hugsanlega mun mikil skuldsetning 

margra íbúðarkaupenda fyrir hrun takmarka áhrif aukins kaupmáttar til þess að styðja 

við raunverð húsnæðis á næstu árum.  

Seðlabanki Íslands hefur bent á að til lengri tíma er fasteignaverð á Íslandi í 

meginatriðum háð launum og ráðstöfunartekjum (Seðlabanki Íslands, 2004). Það að 

kaupmáttur virðist aftur vera að aukast ætti að hafa jákvæð áhrif á raunverð 

íbúðarhúsnæðis.  
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Mynd 13 Fjöldi heildarárslauna til að greiða fyrir meðalíbúð á höfuðborgarsvæðinu frá 1998-2010 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-b; Þjóðskrá Íslands, e.d.-b) 

Á mynd 13 er unnt að skoða hve mörg árslaun hefur þurft til að greiða fyrir 

meðalíbúð á höfuðborgarsvæðinu frá 1998-2010. Eins og sjá má á mynd 13 þá þurfti 

54% fleiri árslaun árið 2007 heldur en árið 1998. Árið 1998 var gildið 4,13 en fór í 6,35 

árið 2007. Það væri eðlilegt að þetta hlutfall hækkaði í kjölfar lækkunar á raunvöxtum 

ásamt því að íbúðarfjárfestar hafa verið að skuldsetja sig til lengri tíma. Nánar verður 

fjallað um þetta í kafla 3.1.4. 54% hækkun á níu árum gefur tilefni til vangaveltna um 

það hvort innistæða hafi verið fyrir svo mikilli hækkun. Árið 2010 þurfti 5,48 

heildarárslaun til að kaupa meðalíbúð á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var 32,6% hærra 

heldur en 1998. Það er hugsanlegt að hlutfallið sé nær jafnvægi sé litið til breytinga á 

vöxtum og lánstíma.  

Það er þekkt að hlutfall á milli launa og íbúðaverðs getur breyst mjög mikið vegna 

kerfislægra þátta, til dæmis aukningu lánstíma og lækkun vaxta. Frá 1960 til 2008 þá 

hækkaði fjöldi þeirra árslauna sem heimili í Bandaríkjunum notuðu til þess að kaupa sitt 

íbúðarhúsnæði um 80% (Joint Center for Housing Studies og Harvard University, 2010). 

Þó að kaupmáttur launa skipti miklu máli þegar íbúðarkaup eru ákveðin þá skiptir ástand 

vinnumarkaðarins ekki síður máli. Á mynd 14 er sýnt hlutfall atvinnuleysis á 

höfuðborgarsvæðinu frá janúar 1980 til janúar 2012 (Vinnumálastofnun, e.d.-a).  
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Mynd 14 Hlutfall atvinnuleysis á höfuðborgarsvæðinu frá janúar 1980 til janúar 2012 

Heimild: (Vinnumálastofnun, e.d.-a) 

Meðalatvinnuleysi á tímabilinu var 2,6% en var í janúar 2012 um 7,8%. Þótt þetta sé 

mjög hátt í sögulegu tilliti þá er það lægra en það fór hæst í eftir hrun, 9,9% í febrúar og 

mars 2010. Það er hugsanlegt að atvinnuleysistölur sýni vanmat þar sem að þær taka 

ekki tillit til þess að aukin ásókn hefur orðið í nám ásamt því hópur af vinnufæru fólki 

hefur flutt erlendis. Þegar atvinnuleysi mælist um 7,8% á höfuðborgarsvæðinu má telja 

eðlilegt að hópur fólks sé ekki tilbúinn að fjárfesta í íbúðarhúsnæði í ljósi óvissu og 

aðstæðna í efnahagslífinu. Uppsveifla í raunverði fasteigna er háð því að það dragi 

verulega úr atvinnuleysi (Joint Center for Housing Studies og Harvard University, 2010). 

Væntingar þeirra aðila sem setja fram spár um þróun atvinnuleysis eru flestar á þann 

veg að atvinnuleysi muni halda áfram að dragast saman. Þeir einstaklingar sem eru 

óöruggir um stöðu sína á vinnumarkaðnum þurfa líklega að sjá atvinnuleysi minnka 

töluvert meira áður en þeir fyllast þeirri öryggiskennd sem ætla má að fylgi 

íbúðarkaupum ásamt meðfylgjandi skuldbindingum. Núverandi staða á atvinnumarkaði 

setur því hömlur á raunverð íbúða. Væntingar eru til að innan fárra ára þá geti 

minnkandi atvinnuleysi  verið þáttur sem styðji við raunverð fasteigna.  
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3.1.3 Hagvöxtur  

Það eru sterk tengsl á milli raunbreytinga í landsframleiðslu og raunlauna (Reid og 

Burns, 2010). Þess vegna er ljóst að horfur í landsframleiðslu skipta miklu máli fyrir 

þróun íbúðarverðs á höfuðborgarsvæðinu. Í töflu 4 er unnt að sjá hvernig 

landsframleiðsla hefur verið að þróast á föstu verðlagi frá 1980-2011. 

Tafla 4 Landsframleiðsla og breytingar á henni á föstu verðlagi 1980-2011 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-d) 

Ár Landsframleiðsla Breyting

1980 493.816

1981 514.877 4,3%

1982 525.971 2,2%

1983 514.656 -2,2%

1984 535.907 4,1%

1985 553.553 3,3%

1986 588.264 6,3%

1987 638.537 8,5%

1988 637.964 -0,1%

1989 639.613 0,3%

1990 647.092 1,2%

1991 645.646 -0,2%

1992 623.862 -3,4%

1993 632.056 1,3%

1994 654.866 3,6%

1995 655.630 0,1%

1996 687.002 4,8%

1997 720.756 4,9%

1998 766.285 6,3%

1999 797.658 4,1%

2000 832.153 4,3%

2001 864.787 3,9%

2002 865.989 0,1%

2003 887.071 2,4%

2004 956.580 7,8%

2005 1.025.740 7,2%

2006 1.074.042 4,7%

2007 1.138.324 6,0%

2008 1.152.775 1,3%

2009 1.074.304 -6,8%

2010 1.031.076 -4,0%

2011 1.062.536 3,1%
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Eins og sést í töflu 4 þá varð hagvaxtaraukning árið 2011 eftir samdrátt árin á undan. 

Hagvöxtur er forsenda þess að unnt sé að hækka raunlaun og draga úr atvinnuleysi. 

Hagvaxtarspár benda til raunvaxtar á næstu árum. Því ættu að fylgja jákvæð áhrif á 

raunverð fasteigna.  

Unnt er að sjá á mynd 15 viðsnúninginn í landsframleiðslu eftir þann samdrátt sem 

varð í kjölfar fjármálahrunsins.  

 

Mynd 15 Hlutfallsleg breyting í landsframleiðslu á milli ára frá 1981 til 2011 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-d) 

Í ljósi mikilvægis breytinga á landsframleiðslu, sem og atvinnuleysi og kaupmætti er 

hér birt í töflu 5 hvernig að Seðlabanki Íslands telur að þessar hagstærðir muni þróast 

frá 2012-2014.  

Tafla 5 Spá Seðlabankans um landframleiðslu, kaupmátt og atvinnuleysi fyrir árin 2012-2014 

 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, 2012) 

Dæmi eru fyrir hendi um að tímatöf sé á íbúðamarkaði milli þróunar raunverðs íbúða 

hér á landi og hagvaxtar. Hér er um að ræða tímatöf sem nemur um tveimur árum, þ.e. 

áhrifin af auknum hagvexti hækka raunverð íbúða um tveimur árum síðar (Iðnaðar- og 

2012 2013 2014

Verg landsframleiðsla (br. milli ársmeðaltala) 2,5% 2,5% 2,7%

Kaupmáttur ráðstöfunartekna (br.milli ársmeðaltala) 0,8% 1,5% 3,3%

Atvinnuleysi (% af mannafla) 6,3% 6,0% 5,0%
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viðskiptaráðuneytið, 2005). Um víxlverkun er einnig að ræða þar sem að hækkun á 

íbúðarverði hefur jákvæð áhrif á hagvöxt (Taipalus, 2006).  

Það má gera ráð fyrir að sá viðsnúningur sem er fyrir hendi í hagvexti hér á landi muni 

hjálpa til við að viðhalda núverandi raunverðshækkunum á íbúðaverði  sé litið bæði til 

skamms og meðallangs tíma.  

3.1.4 Vextir og lánstími 

Vaxtakjör skipta miklu máli fyrir lántakendur í íbúðarviðskiptum. Hér eru skoðuð 

sérstaklega verðtryggð lán í ljósi þess að verðtrygging er á meirihluta skulda heimilanna. 

Verðtryggð íbúðalán námu í upphafi árs 2012 um það bil 1.166 milljörðum króna og var 

það tæplega 80% af heildarskuldum heimila við lánakerfið (Íslandsbanki, 2012-b). Þetta 

skiptist þannig að Íbúðalánsjóður hafði lánað 780 milljarða, lífeyrissjóðir um 177 

milljarða og bankarnir um 209 milljarða. Óverðtryggð íbúðalán námu einungis 73 

milljörðum króna í árslok 2011 (Íslandsbanki, 2012-b).  Verðtryggð lán voru þannig 

rúmlega 94% af lánum vegna íbúðarkaupa.  

Kaupmáttur launa fylgir verðlagsþróun að öðru jöfnu, þannig hefur kaupmáttur 

aukist síðustu áratugi. Raunvextir verðtryggðra lána og lánstíminn skipta miklu máli 

þegar greiðslubyrði lána er skoðuð.  

Á Íslandi mynda Íbúðabréf grunninn að verðtryggðum vöxtum. Íbúðabréf eru 

verðtryggð ríkistryggð bréf sem skapa vaxtaviðmið þar sem að ríkið getur jafnan 

skattlagt þegna sína til að tryggja að unnt sé að greiða skuldir. Ef að ríkið getur ekki 

staðið við skuldbindingar sínar má ætla að önnur útistandandi innlend skuldabréf séu 

einnig komin í vanskil og væntanlega mun fyrr.  

Hér á landi hafa á síðustu árum verið byggðir upp þrír öflugir flokkar Íbúðabréfa. 

Tafla 6 Stærð og heildarlíftími Íbúðabréfa 

 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, e.d.-b) 

Áætlað markaðsvirði Heildar

í milljörðum króna líftími

HFF150224 116 12 ár

HFF150434 148 22 ár

HFF150644 247 32 ár
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Tafla 6 sýnir að  stærsti flokkurinn, HFF150644, hefur lokagjaldaga 15.júní 2044 og  er 

um 250 milljarða virði. Þessi flokkur hefur því mikla dýpt til viðskipta vegna stærðar 

sinnar og er gott vaxtaviðmið fyrir lánveitendur íbúðalána. 

Íbúðabréfaflokkarnir skapa grunninn að vaxtaviðmiði fyrir útlán fjármálastofnana. Því 

er eðlilegt að skoða næst þær vaxtabreytingar sem hafa orðið frá því að þessir flokkar 

voru stofnaðir. Á mynd 16 sjást þær breytingar sem hafa orðið í ávöxtun Íbúðabréfa frá 

árinu 2004. Árið 2004 voru Íbúðabréfaflokkarnir búnir til úr fjölda annarra ríkistryggðra 

flokka til skapa aukna dýpt og seljanleika á markaði.  

 

Mynd 16 Þróun vaxta á Íbúðabréfum frá júlí 2004 til febrúar 2012 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, e.d.-a) 

Sjá má á mynd 16 að leitni raunávöxtunarkröfunnar hefur farið lækkandi frá stofnun 

flokkanna á árinu 2004. Raunvextir á Íslandi eru sögulega lágir. Það er hugsanlegt að sú 

raunvaxtalækkun sem kemur fram á mynd 16 sé langtímaþróun. Það er hins vegar erfitt 

að leggja mat á þróun vaxta. Upptaka erlends gjaldmiðils mun líklega leiða til lægri 

raunvaxta. Á móti þessu vegur sú staðreynd að gjaldeyrishöftin halda líklega 

raunvöxtum lægri en ella þar sem að ekki er auðvelt að flytja fjármuni úr landi og þar 

með takmarkast valkostir fyrir fjárfesta.  

Vaxtabreytingar hafa mikil áhrif á greiðslubyrði lántakenda. Lífeyrissjóður 

Verslunarmanna sem er næst stærsti lífeyrissjóður landsins lánar meðal annars 

breytilegt lán með 0,75% álagi á meðalvexti á Íbúðabréfaflokk HFF150434 í Kauphöll 



 

42 

Íslands (Lífeyrissjóður Verslunarmanna, 2012-a).  Í töflu 7 er hægt að sjá muninn á 

mánaðarlegri greiðslubyrði miðað við breytingu á viðmiðunarvöxtum. Áhrif lægri 

meðalvaxta í upphafi árs 2012 leiða til þess að greiðslubyrðin lækkar um 27,5% miðað 

við árið 2008.  

Tafla 7 Mánaðarleg greiðslubyrði af tíu milljóna jafngreiðsluláni miðað við árið 2008 og árið 2012  

 

Heimild: (Lífeyrissjóður Verslunarmanna, 2012-a) 

Ætla má að íbúðarkaupendur geri sér grein fyrir hve miklu af ráðstöfunartekjum 

sínum þeir geti og vilji eyða vegna kaupa á íbúðarhúsnæði. Í dæminu í töflu 8 er gert ráð 

fyrir því að hugsanlegur íbúðarkaupandi hafi á árinu 2008 sett sér það 

viðmiðunarmarkmið að setja kr. 63.145 af ráðstöfunartekjum sínum í kaup á 

íbúðarhúsnæði. Í upphafi árs 2012 var unnt að kaupa sér húsnæði sem var um 30% 

dýrara en 2008. Hér er um töluverða einföldun að ræða og einungis er miðað við 

afborgun af láni með jafnri afborgun.  

Tafla 8 Möguleg áhrif lægri vaxta til aukinnar skuldsetningar 

 

Samkvæmt töflu 8 þá gæti íbúðarkaupandi keypt húsnæði sem er rúmlega 30% 

dýrara við þessa lækkun vaxtakostnaðar miðað við óbreytta greiðslubyrði. Til 

einföldunar er litið framhjá því í þessu dæmi að skuldsetningin eykst úr 80,0% í 84,7%. 

Þetta dæmi sýnir áhrif vaxtakjara. Lægri vextir hafa að öðru jöfnu áhrif sem stuðla að 

Meðalvextir 2008 Meðalvextir 2012 til 13.2

Lánsfjárhæð 10.000.000 Lánsfjárhæð 10.000.000

HFF150434 4,33% HFF150434 2,24%

Vextir 5,08% Vextir 2,99%

Fjöldi mánaða 480 Fjöldi mánaða 480

Fyrsta greiðsla 63.145 kr. Fyrsta greiðsla 45.750 kr.

Lækkun -27,5%

Árið 2012

Fyrsta greiðsla 63.145,00 kr.

Upphaflegt lán 10.000.000 kr.

Ný lánsfjárhæð 13.802.186 kr.

Hækkun á láni 38,02%

Ný skuldsetning 84,7%

Áætluð íbúðarhækkun 30,42%

Upphaflegt kaupverð 12.500.000 kr.

Nýtt kaupverð 16.302.186 kr.
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verðhækkun eigna. Vaxtaþróun síðustu ára ætti því að hafa jákvæð áhrif á raunverð 

íbúða. Raunvextir á HFF150644 voru í byrjun mars 2009 í kringum 4,9% en voru lægri en 

2,5% í febrúar 2012. Lægri vextir stuðla ekki aðeins að meiri kaupgetu heldur hefur 

langtíma vaxtastig áhrif á eftirspurn eftir íbúðarlánum (Taipalus, 2006). 

Meðallánstími lána til íbúðarkaupa hefur verið að lengjast (Edda Rós Karlsdóttir og 

Björn Rúnar Guðmundsson, 2005). Árið 1989 var meðallánstími um 26 ár en var orðinn 

37 ár árið 2005 (Edda Rós Karlsdóttir og Björn Rúnar Guðmundsson, 2005). Í töflu 9 má 

sjá afleiðingar lengri lánstíma á tvær algengustu gerðir verðtryggðra lána, þ.e. 

jafngreiðslulán og lán með jöfnum afborgunum. 

Tafla 9 Áhrif lengri lánstíma á mismunandi lán með jöfnum afborgunum og jafngreiðslulán 

 

Eftir því sem lánstími lengist fara áhrif lengri lánstíma að hafa minni áhrif á 

greiðslubyrði. Líkleg afleiðing lengri meðallánstíma er að íbúðarkaupendur kaupi nú 

dýrara húsnæði en áður. Það má ætla að hliðrun hafi orðið á raunverði húsnæðis þ.e. 

raunverðið hafi hækkað vegna þess að kaupendur taki lán til lengri tíma en áður. Þetta 

er líklegt ef horft er á þá staðreynd að íslensk heimili hafa varið svipuðu hlutfalli af 

neyslu sinni í húsnæði mestan hluta af tuttugustu öldinni (Ásgeir Jónsson, Snorri 

Jakobsson og Steingrímur Finnsson, 2005). Það má því álykta að þróun raunkaupmáttar 

hafi langtímafylgni við raunkaupgetu almennings, það er ef einstaklingar verja að jafnaði 

sambærilegu hlutfalli af launum sínum til íbúðakaupa. 

Í kaflanum um leiguverð voru íbúðir verðmetnar út frá leigutekjum og bornar saman 

við markaðsverð. Niðurstaða þess var að verðmat tveggja herbergja íbúðar var 8,1% yfir 

markaðsvirði og þriggja herbergja 9,1% meira virði. Ef litið er tvö ár aftur í tímann miðað 

við hvernig staðan er í upphafi árs 2012 og notast við þáverandi raunvexti þá breytist 

Mismunandi lánstími og lánsform

Lánsfjárhæð 10.000.000 10.000.000

HFF150434 2,24% 2,24%

Vextir 2,99% 2,99%

Fjöldi ára 26 37

Jafnar afborganir Lækkun

Fyrsta greiðsla 57.005 kr. 47.476 kr. -16,7%

Jafngreiðslulán

Fyrsta greiðsla 46.054 kr. 37.190 kr. -19,2%
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matið. Í töflu 10 má sjá að matsverð á tveggja herbergja íbúð væri 6,9% lægra en síðasta 

markaðsverð.  

Tafla 10 Verðmat á tveggja herbergja íbúð í Reykjavík miðað við vexti í upphafi árs 2010 

 

Á sama hátt má sjá í töflu 11 hvernig verðmat á þriggja herbergja íbúð í Reykjavík 

væri ef vextir hefðu ekki farið lækkandi. Þar má sjá að markaðsverð er ofmetið miðað 

við þær forsendur. 

  

Tími 1 2 3 4 29 30

Tekjur

Mánaðarleiga 110 110 110 110 110 110

Rekstrartekjur alls 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270 1.270

Gjöld 

Ýmis gjöld 167 167 167 167 167 167

Viðhaldskostnaður 167 167 167 167 167 167

Rekstrargjöld alls 333 333 333 333 333 333

EBITDA 937 937 937 937 937 937

Afskriftir 500 500 500 500 500 499

EBIT 436 436 436 436 436 438

Skattur 87 87 87 87 87 88

Afskriftir 500 500 500 500 500 499

FCFF 849 849 849 849 849 849

13.670

Samtals 849 849 849 849 849 14.519

1,053 1,108 1,167 1,228 4,436 4,670

Núvirt 807 766 728 691 191 3.109

Núvirt mat 15.588

Markaðsvirði 16.671

Yfir/undirmat -6,9%
Forsendur eru í Viðauka 1 og 2. - Eingöngu eru skoðaðar breytingar varðandi ávöxtunarkröfu.
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Tafla 11 Verðmat á þriggja herbergja íbúð í Reykjavík miðað við vexti í upphafi árs 2010 

 

Þessi tvö dæmi eru einfölduð og einungis er tekið tillit til breytinga á ávöxtunarkröfu. 

Ávöxtunarkrafa sú sem notuð er í arðsemismati hefur mikil á niðurstöðu verðmatsins. Í 

dæminu með tveggja herbergja íbúðina sveiflast verðmatið frá því að vera 8,1% yfir 

markaðsvirði yfir í að vera 6,9% undir markaðsverði. Þriggja herbergja íbúðin er 

verðmetin í upphafi árs 2012 um 9,1% yfir markaðsvirði og fellur við að breyta um 

ávöxtunarkröfu í að vera verðmetin 5,7% undir markaðsvirði. Þessi tvö dæmi sýna því 

áhrif ávöxtunarkröfunnar. 

Sú lækkun sem orðið hefur á raunvöxtum ætti að styðja við raunverð íbúða. Þessi 

áhrif eru að öllum líkindum ekki komin fram nema að hluta fram vegna tímatafar.  Með 

tilkomu óverðtryggðra lána hefur valkostum á húsnæðismarkaði fjölgað. Aðgengi að 

lánum hefur verið að aukast og veðhlutfall er komið upp í allt að 85% af markaðsverði 

Tími 1 2 3 4 29 30

Tekjur

Mánaðarleiga 145 145 145 145 145 145

Rekstrartekjur alls 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670 1.670

Gjöld 

Ýmis gjöld 217 217 217 217 217 217

Viðhaldskostnaður 217 217 217 217 217 217

Rekstrargjöld alls 433 433 433 433 433 433

EBITDA 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236

Afskriftir 650 650 650 650 650 650

EBIT 586 586 586 586 586 586

Skattur 117 117 117 117 117 117

Afskriftir 650 650 650 650 650 650

FCFF 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119

17.763

Samtals 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 18.882

1,053 1,108 1,167 1,228 4,436 4,670

Núvirt 1.063 1.010 959 911 252 4.044

Núvirt mat 20.486

Markaðsvirði 21.662

Yfir/undirmat -5,7%

Forsendur eru í Viðauka 1 og 2. - Eingöngu eru skoðaðar breytingar varðandi ávöxtunarkröfu.
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íbúða (Íslandsbanki, 2012-a). Aukið framboð af ólíkum lánsformum ætti að hafa jákvæð 

áhrif á lánamarkaðinn.  

3.1.5 Lýðfræðilegir þættir 

Húsnæði uppfyllir grundvallarþörf einstaklinga um húsaskjól. Út frá því er rökrétt að 

skoða fjölda þeirra sem þurfa á húsnæði að halda. Ef íbúum fjölgar þá er þörf á fleiri 

íbúðum. Fjöldinn einn skiptir ekki aðeins máli heldur einnig samsetning íbúa. Fólk á milli 

tvítugs og þrítugs flytur gjarnan að heiman og stofnar fjölskyldu. Ef um hlutfallslega 

aukningu er að ræða í þeim aldurshópi þá eykur það þörfina eftir húsnæði. Hér skiptir 

máli hvernig stærð meðalfjölskyldunnar þróast. Í OECD löndunum hefur 

fjöldskyldustærðin minnkað vegna þess að færri börn eru í hverri fjölskyldu, hlutfallsleg 

aukning hefur orðið hjá einstæðum foreldrum auk þess sem að eldri borgarar búa lengur 

í eigin húsnæði vegna betri heilsugæslu og þjónustu (André, 2010). Þróunin hefur verið 

sú að fjöldi heimila hefur aukist hraðar heldur en fólksfjöldi vegna þess að 

fjölskyldustærðin hefur farið minnkandi. Í töflu 12 sjáum við hvernig fjölskyldustærðin 

hefur þróast á Íslandi frá 1960-2008.  

Tafla 12 Stærð íslenskrar meðalfjölskyldu frá 1960-2008 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, 2010) 

Hlutfallið á Íslandi er töluvert hærra en á hinum Norðurlöndunum. Á árinu 2000 var 

hlutfallið hinum Norðurlöndunum 2,3 eða lægra eins og sjá má nánar í töflu 13 (Norden, 

2004).  

  

 Fjöldi íbúa á íbúð

1960 4,3

1970 3,9

1980 3,2

1990 2,8

2000 2,7

2008 2,5
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Tafla 13  Fjöldi íbúa á íbúð á Norðurlöndunum árið 2000 

 

Heimild: (Norden, 2004) 

Samhliða minni fjölskyldustærð hafa komið fram auknar kröfur um aukinn fjölda 

herbergja á einstakling. Í töflu 14 má sjá hvernig fjöldi herbergja á einstakling hefur 

verið að þróast á Íslandi og á Norðurlöndum. 

Tafla 14 Fjöldi herbergja á einstakling á Norðurlöndunum frá 1960-2000 

 

Heimild; (Gunnar Haraldsson og Magnús Árni Skúlason, 2007) 

Meðalfjölskyldan er ekki aðeins orðin minni heldur þarf hún hlutfallslega meira pláss. 

Í staðinn fyrir það húsnæði sem afskrifast vegna aldurs eða skemmda kemur nýtt 

húsnæði sem er stærra og eykst þar með fjárfesting í íbúðarhúsnæði að öðru óbreyttu.  

Hlutfall íbúa á höfuðborgarsvæðinu hefur farið vaxandi. Á mynd 17 sést  hvernig 

heildarfjöldi íbúa hefur verið að aukast á höfuðborgarsvæðinu.  

 

Mynd 17 Hlutfall íbúa á höfuðborgarsvæðinu af heild frá 1998-2012 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

Fjöldi íbúa á íbúð

Danmörk 2,2

Finnland 2,2

Ísland 2,7

Noregur 2,3

Svíþjóð 2,1

1960 1970 1980 1990 2000

Danmörk 1,41 1,61 1,93 2,16 2,2

Finnland 0,76 1,68 1,28 1,49 1,68

Ísland 1,05 1,21 1,54 1,81 1,93

Noregur 1,29 1,5 1,86 2,1 2,24

Svíþjóð 1,21 1,46 1,81 2,01 **

Fjöldi herbergja á 

einstakling.
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Minni fjölskyldustærð, meira pláss á íbúa og tilfærsla frá landsbyggðinni. Allt þetta 

hefur jákvæð áhrif á eftirspurn og fjárfestingu í íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. 

Tafla 15 sýnir hvernig heildarfjöldi íbúa hefur þróast frá 1998-2012. 

Tafla 15 Fjöldi íbúa á höfuðborgarsvæðinu frá 1998-2012 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

Á þessu tímabili hefur íbúum fjölgað um tæplega fjörtíu þúsund. Á sama tíma hefur 

meðal fjölskyldustærðin dregist saman úr 2,7 í 2,5 hjá þeim 164.606 íbúum sem bjuggu 

á höfuðborgarsvæðinu í upphafi árs 1998. Nýir búar og breytt fjölskyldustærð skapaði 

náttúrlega þörf sem nam 20.472 íbúðum ((38.988/2,5)+4.877).  

Ef hátt hlutfall íbúa er á milli tvítugs og þrítugs verður aukin þörf fyrir íbúðarhúsnæði 

þar sem flestir flytja að heiman á þeim aldri. Á mynd 18 má sjá hvernig aldursdreifing 

þjóðarinnar, frá 0-50 ára, var í upphafi árs 2012.  

Ár Heildarfjöldi* Mismunur

Heildaraukning 38.988

2012 203.594

2011 202.341 1.253

2010 200.907 1.434

2009 201.251 -344

2008 197.945 3.306

2007 191.919 6.026

2006 187.426 4.493

2005 184.244 3.182

2004 181.917 2.327

2003 179.992 1.925

2002 178.301 1.691

2001 175.427 2.874

2000 171.792 3.635

1999 168.344 3.448

1998 164.606 3.738

*1.jan ár hvert
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Mynd 18 Aldursdreifing þjóðarinnar 0-50 ára í upphafi árs 2012 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

Á mynd 18 sést að það eru hlutfallslega stórir árgangar sem eru að komast á 

þrítugsaldurinn. Rauða línan sýnir meðalstærð árganga frá 0-50 ára. Átta árgangar í röð 

um og yfir tvítugt eru yfir meðalstærð. Þetta ætti að hafa jákvæð áhrif á eftirspurn og 

þar með fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu.  

Hagstofa Íslands býr til mannfjöldaspár til 2060. Settar eru fram þrjár sviðsmyndir 

sem allar gera ráð fyrir töluverðri fjölgun íbúa. Spárnar sveiflast frá 384.207 til 491.002 

fyrir landsmenn árið 2060. Meðalspáin gerir ráð fyrir því að fjöldinn verði 433.252. 

Mynd 19 sýnir hvernig þróunin verður samkvæmt meðaltalsspá.  
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Mynd 19 Spá um þróun mannfjölda á Íslandi frá 2011 til 2060 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

Ef horft er til skemmri tíma má reikna með aukinni vissu í spágildum. Tafla 16 sýnir 

væntanlega mannfjöldaþróun samkvæmt þessum þremur sviðsmyndum.  

Tafla 16 Mannfjöldaspá fyrir Ísland fyrir árin 2012-2020 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-c) 

Það er margt sem hefur áhrif á eftirspurn eftir íbúðum. Tveir þættir grundvalla þó 

ætíð eftirspurn eftir húsnæði, þ.e. íbúafjöldi og stærð fjölskyldna. Báðir þessir þættir eru 

þess eðlis að auðvelt er að spá fyrir um þá (Anderson, McLemore, Conner og Liang, 

2003).  

Lýðfræðilegir þættir benda til þess að mannfjöldi á Íslandi haldi áfram að aukast. 

Stærsti hluti þessa hóps eða um 64% býr á höfuðborgarsvæðinu. Fjölskyldustærð mun 

Lágspá Mismunur Miðspá Mismunur Háspá Mismunur

2011 318.452 1.170 318.452 1.164 318.452 1.233

2012 319.622 2.140 319.616 2.195 319.685 2.256

2013 321.762 2.212 321.811 2.323 321.941 2.427

2014 323.974 2.409 324.134 2.563 324.368 2.706

2015 326.383 2.565 326.697 2.750 327.074 2.933

2016 328.948 2.607 329.447 2.812 330.007 3.031

2017 331.555 2.548 332.259 2.979 333.038 3.467

2018 334.103 2.480 335.238 3.049 336.505 3.839

2019 336.583 2.411 338.287 3.080 340.344 3.892

2020 338.994 2.358 341.367 3.086 344.236 3.916

Samtals 22.900 26.001 29.700

% Breyting 7,2% 8,2% 9,3%
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líklega halda áfram að minnka. Að jafnaði ætti að vera stöðug og jöfn eftirspurn eftir 

íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Miðað við fólksfjölda þá ætti árleg eftirspurn 

eftir nýju íbúðarhúsnæði fram til 2020 að vera 6-800 íbúðir á ári á höfuðborgarsvæðinu. 

Það að fjölskyldustærð fer minnkandi, væntanlegir eru stórir árgangar fólks um tvítugt 

og að hlutfallslegur tilflutningur er frá landsbyggðinni til höfuðborgarsvæðisins eru allt 

þættir sem að valda aukinni rauneftirspurn á næstu árum.  Benda má á að minni 

fjölskyldustærð skapaði aukna árlega eftirspurn sem nam um 325 íbúðum frá 1998-

2012. Hafa þarf í huga að til langs tíma eru það aðeins nýbyggingar sem mynda 

framboð. Framboð síðustu tveggja ára hefur verið drifið áfram með því að ganga á 

birgðir, þ.e. með því að klára íbúðir í byggingu. Árleg eftirspurn eftir nýju húsnæði á 

höfuðborgarsvæði ætti að jafnaði að vera að minnsta kosti eitt þúsund íbúðir. Þetta er 

varlega áætlað því samkvæmt greiningardeild Arion banka má ætla má að í venjulegu 

árferði sé ný eftirspurn eftir húsnæði á höfuðborgarsvæðinu um 1400 íbúðir (Ásdís 

Kristjánsdóttir og Davíð Stefánsson, 2011). 

3.1.6 Verðvæntingar 

Eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði er byggð á væntingum um hvert fasteignaverð stefni í 

framtíðinni. Ef væntingar eru um að íbúðarverð muni hækka þá mun það leiða til 

aukinnar eftirspurnar sem aftur leiðir til hærra verðs þannig að væntingarnar uppfylla 

sig sjálfar (Reid og Burns, 2010). Íbúðakaupendur eiga sjaldan íbúðarviðskipti um ævina 

og hafa ekki mikla hagfræðilega þekkingu til að greina markaðinn.  Eðlilegt má því telja 

að íbúðarkaupendur líti á sögulega þróun þegar ákvörðun er tekin um kaup. Akerlof og 

Shiller (2009) leggja mikla áherslu á hve mikilvægur sálræni þátturinn er fyrir alla 

ákvörðunartöku á fasteignamarkaði. Á mynd 20 má sjá hvernig 12 mánaða breyting 

raunverðs íbúða á höfuðborgarsvæðinu hefur þróast frá janúar 2000 til janúar 2012.  
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Mynd 20 Breyting (12 mán. %) á raunverði fasteigna á höfuðborgarsvæðinu frá janúar 2000- janúar 
2012 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, 2011-b) 

 Myndin sýnir hækkun í raunverði íbúða í aðdraganda fjármálahrunsins. Eftir það er unnt 

að sjá að raunverð fasteigna lækkaði mikið. Frá miðju ári 2011 hefur íbúðaverð verið að 

hækka að raunverði. Sveifur í fasteignaverði vara yfirleitt í töluverðan tíma. Það að 

íbúðaverð sé byrjað að hækka aftur að raunvirði ætti því að vera jákvæð vísbending fyrir 

næstu misseri.  Það má gera ráð fyrir að það taki kaupendur og seljendur einhvern tíma 

að aðlaga væntingar sínar í takt við breyttan raunveruleika vegna þess að upplýsingar 

um markaðinn er gjarnan byggðar á tímatöf. Væntingar fólks ættu að fara að snúast og 

ef þessi þróun heldur áfram þá mun aukinn kaupáhugi leiða til áframhaldandi 

verðhækkunar.  

3.2 Framboðsþættir 

3.2.1 Framboð íbúðarhúsnæði og velta 

Framboð húsnæðis skiptir máli. Ef of mikið er byggt af nýju húsnæði lækkar íbúðarverð. 

Of lítið framboð hefur gagnstæð áhrif.  Í töflu 17 sést hve mikið hefur verið byggt frá 

1983-2010 á höfuðborgarsvæðinu.  
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Tafla 17 Fjöldi íbúða í byggingu á höfuðborgarsvæðinu frá 1983-2010 

 

Heimild: (Íslands, e.d.-a) 

Í kaflanum um lýðfræðilegar breytingar hér að framan var reiknað út að frá 1998-

2012 hefði verið þörf fyrir 20.472 nýjar íbúðir miðað við breytta fjölskyldustærð og 

fjölda nýrra íbúa á höfuðborgarsvæðinu. Þetta var án tillits til þeirra íbúða sem hafa 

verið afskrifaðar vegna aldurs, skemmda og fleiri þátta. Eftir því sem fleiri íbúðir eru 

afskrifaðar eykst þörf á nýjum íbúðum til að halda framboði óbreyttu. Frá 1998 til 2010 

voru 18.501 íbúðir fullgerðar á höfuðborgarsvæðinu. Nýbyggingar árið 2009 voru 155 

íbúðir og 217 á árinu 2010. Samtals var byrjað á 372 íbúðum. Ætla má að 

endurnýjunarþörf vegna húsnæðis sem úreldist af því að það er komið til ára sinna sé 

Fjöldi íbúða

Byrjað á árinu Í byggingu 31. desember Fullgert á árinu

1983 1138 2116 1051

1984 1227 2413 930

1985 1022 2413 1011

1986 833 2185 1061

1987 1051 2138 1098

1988 1087 1837 1388

1989 1427 2158 1106

1990 1439 2437 1160

1991 1003 2298 1142

1992 1041 2273 1066

1993 1018 2161 1130

1994 1048 2001 1208

1995 918 2012 907

1996 1031 1856 1187

1997 1236 1867 1225

1998 993 1571 1289

1999 1093 1490 1174

2000 1220 1743 967

2001 1343 1809 1277

2002 1708 1807 1710

2003 2065 2255 1617

2004 1607 2236 1626

2005 2598 2783 2051

2006 2205 2868 2120

2007 2706 3529 2045

2008 1724 3878 1375

2009 155 3549 484

2010 217 3000 766

Meðaltal 1291 2310 1256
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0,15% (Ásgeir Jónsson, Snorri Jakobsson og Þórhallur Ásbjörnsson, 2006). Fjöldi íbúða á 

höfuðborgarsvæðinu var í árslok  80.659. Því hefði þurft að hefja nýframkvæmdir við 

240 íbúðir samtals 2009 og 2010 til að koma í stað þeirra sem úreldast. Nýjar 

framkvæmdir að frádreginni endurnýjunarþörf voru því samtals 132. Það má telja líklegt 

að tölur fyrir árið 2011 séu sambærilegar. Seðlabankinn taldi að útlit hefði verið fyrir að 

lítið yrði byggt af nýju húsnæði árið 2011 en þess í stað yrði lagt kapp á að klára það 

ófullgerða húsnæði sem var til staðar (2011-a). Nýframkvæmdir á höfuðborgarsvæðinu 

frá 2009-2011 voru óverulegar umfram endurnýjunarþörf.  

Til skamms tíma getur framboð á íbúðarhúsnæði orðið á skjön við eftirspurn. Dæmi 

um tímabundið offramboð af nýju húsnæði er saga írska húsnæðismarkaðarins frá 2000-

2005. Þá var árlegt framboð að jafnaði 64.000 íbúðir sem var meira en þriðjungi meira 

heldur en var í Bretlandi á sama tíma. Í Bretlandi voru á þeim tíma samt 14 sinnum fleiri 

íbúar (McQuinn og O’Reilly, 2007). 

Hér að framan hefur verið farið yfir þær staðreyndir að töluverð fólksfjölgun hefur 

verið á Íslandi síðustu áratugi, fjölskyldustærð hefur farið minnkandi og hlutfallslega 

fleiri búa á höfuðborgarsvæðinu en áður. Á mynd 21 eru sýnd frávik í framboði á tilbúnu 

húsnæði og nýbyggingum frá meðaltalinu fyrir árin 1983-2010. 

 

Mynd 21 Frávik frá meðaltali 1983-2010 í fullgerðu íbúðarhúsnæði og nýbyggingum á  
höfuðborgasvæðinu 

Heimild: (Þjóðskrá Íslands, e.d.-b) 
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Á mynd 21 kemur í ljós að dregið hefur úr framboði á nýju húsnæði sem og 

nýbyggingum. Það má ætla má að þessi þróun hafi jákvæð áhrif á raunverð því að 

nokkur leitni virðist vera á milli raunverðs íbúða og þróun of- og vanfjárfestingar einstök 

ár (Ásgeir Jónsson o.fl., 2006).   

Því hefur verið haldið á lofti í fjölmiðlum að bankar, Íbúðalánasjóður og fleiri aðilar 

eigi fjölda tómra íbúða sem þeir hafi leyst til sín. Þessar íbúðir séu ekki í söluferli. Ef 

þetta framboð íbúða væri sett á markaðinn þá er hætta á því að fasteignaverð lækki. Í 

töflu 18 eru upplýsingar um íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs, banka og eignarhaldsfélaga 

samkvæmt Seðlabanka Íslands (2011-c).   

Tafla 18 Íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs, banka og eignarhaldsfélaga 

 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, 2011-c) 

Það má gera ráð fyrir því að eignir sem eru í útleigu skapi ekki nýtt framboð þar sem 

að íbúar þeirra þurfa á húsnæði að halda. Eignir í byggingu ættu að vera í tölum frá 

Hagstofu Íslands um eignir í byggingu. Tilbúnar tómar íbúðir sem ekki eru í sölu gætu 

verið dulið framboð sem takmarka verðhækkanir. Tafla 18 sýnir að miðað við veltuna á 

árinu 2010 þá er fjöldi þessara íbúða 8,3% á höfuðborgarsvæðinu. Hugsanlega var 

einhver hluti þessara íbúða þegar á söluskrá. Ástandið var hins vegar alvarlegra á öðrum 

svæðum.  

Það skiptir miklu máli í þessu samhengi hvernig veltan með íbúðarhúsnæði hefur 

verið að þróast, ef veltan hefur t.d. tvöfaldast þá er hugsanlegt framboð húsnæðis ekki 

8,3% af veltu heldur einungis rétt rúmlega 4% sem verður að teljast óverulegt. Skoðum 

nú hvernig velta með íbúðarhúsnæði hefur verið að þróast á höfuðborgarsvæðinu. 

Mynd 22 sýnir vikulega þróun kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu frá 2002-2012. 

Fjöldi 

íbúða

Hlutfall 

íbúða á 

svæðinu

Fjöldi 

kaupsamninga 

2010

Íbúðir í 

útleigu

Íbúðir í 

byggingu

Fullbúnar 

íbúðir 

ekki 

útleigu

Tómar 

fullbúnar íbúðir 

sem hlutfall af 

kaupsamingum

Höfuðborgarsvæðið 1.026 1,3% 2.956 444 337 245 8,29%

Suðurnes 462 4,7% 236 115 62 285 120,76%

Vesturland 278 4,2% 209 124 70 84 40,19%

Vestfirðir 48 1,4% 123 10 19 19 15,45%

Norðurland 131 0,8% 502 66 4 61 12,15%

Austurland 214 4,0% 194 72 13 129 66,49%

Suðurland 323 3,4% 417 152 46 125 29,98%

Samtals 2.482 1,9% 4.637 983 551 948 20,44%
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Mynd 22 Fjöldi þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu-vikuleg gildi frá 2002-2012 

Heimild: (Þjóðskrá Íslands, e.d.-b) 

Sá samdráttur í veltu sem varð eftir fjármálahrunið sést í töflu 19 sem sýnir 

meðalvikuveltu í fasteignaviðskiptum á höfuðborgarsvæðinu frá 2002-2010. Vikulegt 

meðaltal þessara tíu ára er 118 viðskipti og því er ljóst að fasteignamarkaðurinn er smá 

saman að færast nær meðaltalinu.  

Tafla 19 Vikulegt meðaltal þinglýstra kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu frá 2002-2011 

 

Heimild: (Þjóðskrá Íslands, e.d.-b) 

Þinglýstir kaupsamningar

á höfuðborgarsvæðinu*

2011 88

2010 56

2009 39

2008 66

2007 190

2006 141

2005 183

2004 118

2003 163

2002 140

Meðaltal 118

*Meðaltal ársins
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Það er ljóst að mikil söluaukning varð fram að hruni. Aukning í fjölda samninga getur 

verið eðlileg ef íbúum er að fjölga og á sama hátt ef margir hafa frestað kaupum til 

dæmis vegna óvissu. Óeðlilega mikil aukning í fjölda samninga getur hins vegar verið 

merki um að verðbóla sé að myndast (Pestov, 2010). 

 Annað sem sýnir glöggt þær breytingar sem hafa orðið á fasteignamarkaðinum frá 

hruni er fjöldi makaskiptasamninga. Þegar seljendur eiga í erfiðleikum með að finna 

kaupendur verða þeir fúsari að taka við ódýrara húsnæði sem milligjöf. Þeir fá fjármuni 

auk þess sem að það húsnæði sem seljendur fá sem milligjöf er hugsanlega 

auðseljanlegra. Á sama hátt þá gefur þetta þeim fjölskyldum sem vilja stækka við sig 

möguleika á að losna við sitt húsnæði sem milligjöf ef markaðurinn er óvirkur. Eftir því 

sem dregur úr viðskiptum á íbúðarmarkaði þá eykst hlutfall makaskipta. Hlutfall 

makaskiptasamninga af heild er því einn af þeim mælikvörðum sem nota má til að skoða 

virkni markaðar. Almennt kjósa seljendur frekar að fá greitt í peningum því 

makaskiptum fylgir óvissa og aukinn kostnaður. Nýr eigandi minni eignarinnar þarf að 

taka á sig þau útgjöld sem fylgja sölu auk þess sem að verðmat minni eignarinnar er háð 

óvissu. Í töflu 19 er unnt að sjá að árlegt meðaltal vikuveltu á fasteignamarkaði var 190 

eignir 2007 en hrundi svo niður í 39 eignir 2009. Í töflu 20 má sjá að einungis 2,5% af 

heildarviðskiptum ársins 2007 voru byggð á makaskiptum. Þetta hlutfall var komið í 

rúman þriðjung árið 2009 eða 36,3%. Tölurnar um veltu og hlutfall makaskipta sýna að 

fasteignamarkaðurinn á árinu 2009 var óvirkur. Markaðurinn hefur eflst mjög síðan þá 

enda var meðalvikuvelta meira en tvöfalt hærri árið 2011 eða 88 samningar. Á sama 

tíma hafði hlutfall makaskipta lækkað niður í 8,1% árið 2011. 

Tafla 20 Hlutdeild makaskiptasamninga af heildarsamningum á höfuðborgarsvæðinu frá 2007-2011 

 

Heimild: (Þjóðskrá Íslands, e.d.-b) 

Viðskipti með íbúðir hafa aukist á sama tíma og nýbyggingar eru í lágmarki.  Í þessu 

samhengi er einnig fróðlegt að skoða meðalsölutíma birgða sem er sá tími (mánuðir) 

2011 8,10%

2010 18,80%

2009 36,30%

2008 15,60%

2007 2,50%

Hlutfall 

makaskiptasaminga
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sem tekur að selja eignir sem auglýstar eru til sölu miðað við veltu viðkomandi mánaðar. 

Mynd 23 sýnir meðalsölutíma birgða frá miðju ári 2006. Þar kemur glöggt fram að 

veltuhraði birgða hefur fallið hratt frá því að hann varð hæstur 39,3 mánuðir í janúar 

2009. Í nóvember 2011 er meðalsölutími birgða orðinn 10,1 mánuður sem er um 75% 

samdráttur. Það er talið ákjósanlegt fyrir heilbrigðan fasteignamarkað að meðalsölutími 

birgða sé um sex mánuðir (Tseng, 2012). 

  

Mynd 23 Meðalsölutími birgða á höfuðborgarsvæðinu í mánuðum frá ágúst 2006 til nóvember 2011 

Heimild: (Seðlabanki Íslands, 2011-b) 

Nýbyggingar hafa verið óverulegar umfram afskriftir síðustu þrjú árin. Algengur 

byggingartími fjölbýlis er um 18-24 mánuðir. Venjan hefur verið sú að 

byggingariðnaðurinn er seinn í gang að bregðast við aukinni eftirspurn og því til viðbótar 

tekur ætíð nokkurn tíma að undirbúa lóðir og byggja á þeim (Ásgeir Jónsson o.fl., 2005). 

Miðað við ofangreindar forsendur stefnir í mikinn skort á íbúðum á 

höfuðborgarsvæðinu. Hagfræðin segir okkur að skortur leiði til verðhækkunar. 

3.2.2 Byggingarkostnaður 

Byggingaraðilar hefja nýbyggingar þegar að þeir telja að um hagnaðarvon sé að ræða. 

Þeir ættu að byrja að byggja þegar að tekið hefur verið tillit til alls þess kostnaðar sem 

fylgir því að byggja fái þeir viðunandi þóknun fyrir sína vinnu. Samkvæmt 

Greiningardeild Arion banka (Ásdís Kristjánsdóttir og Davíð Stefánsson, 2011) hefur  

íbúðaverð almennt verið 16% yfir byggingarkostnaði. Það hefur verið framlegð 
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byggingarverktaka fyrir að byggja nýtt húsnæði. Ef framlegð er ekki fyrir hendi þá er 

hvati til nýbygginga tæpast fyrir hendi. Það er hugsanlegt að samdrátturinn í 

nýbyggingum á höfuðborgarsvæðinu stafi af því að byggingarkostnaður hafi hækkað 

meira en íbúðaverð. Hann ræðst af launakostnaði, efniskostnaði og lóðaverði. Hafa ber í 

huga að í opinberum tölum um byggingarkostnað frá Hagstofu Íslands er ekki tekið tillit 

til kostnaðar eins og lóðaverðs, fjármagnskostnaðar, sölu- og markaðskostnaðar og 

frágangs lóðar.  

Ef heildarbyggingarkostnaður var áætlaður miðað við markaðsverð síðari hluta árs 

2011 kom í ljós að þá þurfti söluverð fjölbýlishúsa að vera um 26% hærra til að um 

jafnvægi væri að ræða og söluverð sérbýlis þurfti að hækka um 56%. (Ásdís 

Kristjánsdóttir og Davíð Stefánsson, 2011). Til að nýbyggingar fari af stað í einhverjum 

mæli þarf því markaðsverð að hækka eða byggingarkostnaður að lækka. Ekki er fyrirséð í 

fljótu bragði að byggingarkostnaður muni lækka meðal annars vegna þess að stór hluti 

hans er háður innfluttu hráefni. Raunlaun hafa síðan hækkað vegna samningsbundinna 

launahækkana og auknum umsvifum í hagkerfinu. Síðan Arion banki birti greiningu sína 

haustið 2011 hefur gengi íslensku krónunnar gefið eftir miðað við vormánuði 2012 og 

tölur um byggingarkostnað hafa hækkað umfram breytingar á neysluverði. Sé litið til 

þess heildarkostnaðar sem fylgir því að byggja íbúð á höfuðborgarsvæðinu virðist 

neikvæð framlegð fylgja því að byggja íbúð á höfuðborgarsvæðinu á árinu 2012. Margir 

byggingaraðilar hafa verið að fara í gegnum fjárhagslega endurskipulagningu eftir 

fjármálahrunið. Þessir aðilar munu væntanlega ekki hefja nýjar framkvæmdir nema að 

ljóst sé að um viðunandi arðsemi sé að ræða. Það tekur um það bil 18-24 mánuði frá því 

að hafist er handa við að skipuleggja og byggja nýtt húsnæði þar til að það er tilbúið. 

Lítið hefur verið um nýbyggingar síðustu árin og í ljósi byggingarkostnaðar þá er ekki 

eðlilegt að þetta framboð aukist að krafti fyrr en að íbúðarverð hækkar það mikið að 

arðsamt sé að byggja nýtt húsnæði. Miðað við forsendur Arion banka haustið 2011 þarf 

raunverð íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu að hækka um 30-50% áður en eðlileg 

arðsemi fylgir því að hefja byggingu á nýju. Ekki er útlit fyrir að framboð verði á 

nýbyggingum á höfuðborgarsvæðinu í náinni framtíð.  
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3.2.3 Framboð fjármagns 

Nátengt vaxtakjörum er framboð á fjármagni. Það  hefur að jafnaði jákvæð áhrif á 

raunverð eigna þegar vextir lækka. Hins vegar er ekki nóg að vextir lækki ef ekki er unnt 

að fá lán. Eftir hrunið sem varð á Íslandi er ljóst er að töluvert hefur verið afskrifað af 

fasteignaskuldum. Fjármálastofnanir hafa því ekki verið eins viljugar að lána og áður. 

Meiri kröfur eru gerðar um eigið fé.  Minna aðgengi að lánfjármagni hefur þau áhrif að 

erfiðara er að notfæra sér hagstæðari vaxtakjör.  

Fasteignir lækkuðu að raunverði eftir fjármálahrunið sem hér varð en verðtryggð lán 

hækkuðu á sama tíma vegna verðtryggingarinnar. Gengi krónunnar lækkaði mikið og sú 

gengislækkun olli hækkun á neysluverðsvísitölunni. Íbúðareigendur sem voru með 

verðtryggð lán lentu í því að eignin sem var trygging veðsins lækkaði í verði á sama tíma 

og skuldin hækkaði. Afleiðingin varð í mörgum tilfellum sú að það eigið fé sem fólk hafði 

átt í íbúðum sínum þurrkaðist upp.  

Ýmis fjármálafyrirtæki hafa brugðist við þessu með því að bjóða óverðtryggð lán. 

Með því draga lántakendur úr áhættu þeirri sem fylgir verðlagsbreytingum og þeir verða 

hugsanlega viljugri til að taka lán. Aukið framboð af mismunandi lánaformum hefur því 

hvetjandi áhrif á íbúðaverð. Óverðtryggð lán hafa gjarnan hærri greiðslubyrði til að byrja 

með sem leiðir til þess að ekki er unnt að skuldasetja sig á sama hátt og með verðtryggð 

lán sem aftur dregur úr áhrifum lækkunar raunvaxta á hugsanlega eftirspurn.  

Lánsframboð árið 2012 litast af ótta lánastofnana við að lána fjármagn nema gegn 

góðum veðum. Ekki eru lengur í boði 100% lán eins og var í mesta góðærinu. Það tekur 

tíma fyrir nýja íbúðakaupendur að leggja fyrir til að öðlast nægilegt eigið fé til að fá lán. 

Aukið framboð af mismunandi lánsformum virkar hvetjandi á raunverð íbúða. Stór hluti 

núverandi íbúðareiganda á lítið eigið fé sem gerir erfitt fyrir þann hóp að færa sig til.  

Fjármálastofnanir  hafa að meginstarfsemi að fá innlán og endurlána síðan þetta fé á 

hærri vöxtum. Á meðan að efnahagslífið er bágborið er ekki um marga útlánamöguleika 

að ræða. Það sama blasir við lífeyrissjóðum landsins. Lífeyrissjóður Verslunarmanna 

lækkaði fasta vexti á verðtryggðum útlánum til fasteignakaupa þann 2. mars 2012 og 

fylgdi með í tilkynningu sjóðsins að það væri betra heldur en að geyma féð áfram á 

bankareikningum, sem ekki væru lengur samkeppnisfærir hvað ávöxtun varðaði 

(Lífeyrissjóður Verslunarmanna, 2012-b). Ljóst er að þó gerðar séu töluverðar kröfur til 
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eigin fjár og greiðslugetu eru þessar hömlur hægt og rólega að verða rýmri. Sé horft til 

skamms tíma þá hindra núverandi lánamöguleikar einhverja frá því að fjárfesta í eigin 

íbúðarhúsnæði. Íbúðarlán hafa þrátt fyrir áföll síðustu ára marga kosti þar sem að þau 

eru gjarnan veitt til langs tíma, með veði í fasteign og sögulega hafa einstaklingar reynt 

að greiða af þeim þar sem að íbúðarhúsnæði veitir skjól ólíkt ýmsum öðrum lánum. 

Samkvæmt Íslandsbanka (2012-a) þá hefur aðgengi að lánum til íbúðarkaupa aukist og 

veðhlutfall til íbúðakaupa er komið í allt að 85% af markaðsverði íbúða.  

Til skamms tíma má því ætla að enn sé einhver tregða á lánamarkaði  en þó virðist 

vera að losna um hana.   

3.2.4 Aðrir fjárfestingarkostir 

Þau gjaldeyrishöft sem ríkja á Íslandi hafa líklega jákvæð áhrif á raunverð íbúða.  Í lok 

níunda áratugarins í Svíþjóð þá hækkaði fasteignaverð mjög mikið sem var meðal annars 

afleiðing af því að höft voru fram til 1989 á fjármagnsflutningum til og frá Svíþjóð. 

Einstaklingar höfðu ekki val um annað en að fjárfesta á innlendum eignamörkuðum, 

þetta leiddi af sér meiri þrýsting á húsnæðisverð en ella hefði orðið (Ásgeir Jónsson o.fl., 

2005).  

Í alþjóðlegu samhengi er unnt að benda á að ein af ástæðum þess að eftirspurn eftir 

íbúðum varð eins mikil og raun varð á fyrrihluta síðasta áratugar, var að ávöxtun 

annarra valkosta á sama tíma var lág (Reid og Burns, 2010). 

Hér á landi er erfitt að færa fjármuni úr landi á sama tíma og raunávöxtun annarra 

fjárfestingakosta hefur farið lækkandi.  

Til skamms tíma virkar því skortur á öðrum fjárfestingarkostum jákvæður fyrir 

raunverð fasteigna en sé horft til lengri tíma mun þetta breytast. Almenn 

skuldabréfaútgáfa mun án efa aukast ásamt því að innlendur hlutabréfamarkaður mun 

eflast. Óvíst er hvenær gjaldeyrishöftum verður aflétt. 

3.3 Aðrir þættir 

Hér er fjallað um ýmsa aðra þætti sem grundvalla raunverð íbúðahúsnæðis en þá 

framboðs og eftirspurnarþætti sem áður hefur verið fjallað um. Skilin á milli hinna ýmsu 

þátta eru oft ekki ljós eins og áður hefur komið fram. Hugsanlega mætti flokka einstaka 

áhrifaþætti undir flokkunum hér að framan.  
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3.3.1 Staðsetning 

Þrátt fyrir að upplýsingagjöf um fasteignaviðskipti sé mikil og fari vaxandi er 

markaðurinn með fasteignir ekki hnökralaus. Eignir eru sjaldnast eins þrátt fyrir að vera 

staðsettar við t.d. sömu götu. Þær eru misjafnar hvað varðar stærð, aldur, aðgengi, 

útsýni o.s.frv. Fermetraverð sem fylgir sambærilegum staðsetningum er hinsvegar oft 

svipað. Þetta byggir á því að hverfi hafa byggst upp á svipuðum tíma og hafa svipað 

byggingarlag. Einnig sér skilvirkni markaðarins til þess að ef óeðlilegur verðmunur fer að 

myndast á milli sambærilegra eigna þá jafnast hann fljótt út.  

Sambærilegar eignir á svipuðum stað eru því verðlagðar svipað en hins vegar þá getur 

staðsetning fasteignar skipt miklu máli. Dæmi er um að unnt sé að fá stór einbýlishús í 

smærri byggðarlögum á landsbyggðinni á sambærilegu verði og lítil blokkaríbúð kostar á 

höfuðborgarsvæðinu. Fjarlægð frá miðlægum kjarna hefur marktæk áhrif á 

fasteignaverð á Íslandi. Samkvæmt skýrslu sem gerð var fyrir Iðnaðarráðuneytið 2004 þá 

lækkar fasteignaverð um 1% fyrir hverja 10 kílómetra frá höfuðborgarsvæðinu (Iðnaðar- 

og viðskiptaráðuneytið, 2005). Töluverður verðmunur er einnig á milli hverfa á 

höfuðborgarsvæðinu (Ásgeir Jónsson o.fl., 2004).  

Sá verðmunur sem er innan höfuðborgarsvæðisins kann að skýrast af því að 

eftirsóknarvert þyki að búa nálægt miðju þess svæðis með tilliti til aðgengis. Hér er átt 

við aðgengi að atvinnu, þjónustu (spítalar, háskólar, opinberir aðilar) og afþreyingu 

(leikhús, skemmtistaðir og fleira). Einstaklingar bera saman fasteignaverð frá einu svæði 

til annars og eru tilbúnir að greiða fyrir ólíka staðsetningu.  

Innan höfuðborgarsvæðisins hefur uppbyggingin orðið með þeim hætti að það er 

eftirsóknarvert að vera staðsettur vestan Kringlumýrarbrautar. Þetta má telja vegna 

aðgengis sem skapast af til dæmis nýju Háskólasjúkrahúsi, fjármálastofnunum og 

stofnunum borgarinnar í Borgartúninu, Ráðuneytunum, Háskólanum í Reykjavík og 

Háskóla Íslands.  

Byggingarland er takmarkað. Það má gera ráð fyrir því að staðir miðsvæðis verði 

eftirsóttari og hækki í verði eftir því sem byggð þenst út, auk þess sem erfiðara verður 

að ferðast milli staða sakir aukinnar umferðar. Það er ljóst að breytingar varðandi 

ferðakostnað hafa áhrif á fasteignaverð (Chan og Yi Tse, 2003). Aukinn ferðakostnaður 

hefur að öðru jöfnu í för með sér lægra fasteignaverð. Þetta skýrist að hluta með þeirri 
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staðreynd að viðbótar ferðatími og fjarlægð felur í sér sálrænan og líkamlegan tilkostnað 

(Stutzer og Frey, 2008). Einnig má benda á að eftir því sem ferðakostnaður eykst þá 

dregur úr lífshamingju að öðru jöfnu (Stutzer og Frey, 2008). 

Aukinn mannfjöldi ætti að auka ferðatíma innan höfuðborgarsvæðisins vegna þess að 

fleiri aðilar eru á ferðinni. Torveldara aðgengi hvort sem um er að ræða vegna aukinnar 

vegalengdar eða vegna óhagkvæmra samgangna eykur aksturs- og ferðakostnað. 

Meginþorri Íslendinga ferðast til og frá vinnu í einkabíl og hafa almenningssamgöngur 

ekki náð að festa sig í sessi sem almennur ferðamáti. Skortur á fjárfestingu í aðal 

samgönguæðum á höfuðborgarsvæðinu og sívaxandi umferðarþungi var þegar til 

umfjöllunar árið 2004 (Ásgeir Jónsson o.fl., 2004).  

Það hefur lítið verið gert í þessu efni síðan þá og má nefna að enn er allt í biðstöðu 

varðandi Sundabraut og ýmsar aðrar samgöngubætur sem hafa verið í umræðunni 

síðustu árin.  

Það er ekki einungis aukinn íbúafjöldi sem veldur aukinni eftirspurn eftir íbúðum 

heldur hefur fjölskyldustærð þar einnig áhrif. Fjölskyldustærð hefur farið minnkandi á 

síðustu áratugum sem eykur enn frekar eftirspurn eftir húsnæði. Eftir því sem 

íbúðabyggð verður dreifðari þá eykst umferðin jafnvel þó að um sama fjölda íbúa sé að 

ræða. Þeir þurfa að ferðast lengra á hverjum degi þar sem að íbúðafjöldi miðsvæðis er 

takmörkuð og tregbreytanleg stærð á hverjum tíma. 

Framfarir í samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu hafa ekki fylgt þróun byggðar 

eftir. Fyrir meðalnotenda má gera ráð fyrir að ferðatími til og frá vinnu eða skóla hafi 

aukist. Það aukna óhagræði sem felst í auknum ferðatíma má telja til óbeins kostnaðar. 

Þessi aukni kostnaður byggir meðal annars á því að sá aukni tími sem fer í ferðir gefur 

notanda ekki tækifæri til að auka við sig vinnu á sama tíma eða hafa aukinn frítíma.  

Lengri ferð til og frá vinnu felur ekki einungis í sér fórnakostnað hvað varðar tíma 

notanda heldur einnig beinan kostnað, það er sem dæmi eldsneyti og slit ásamt öðrum 

tengdum kostnaði. Sá kostnaður sem gjarnan er litið á í þessu samhengi er bensínverð 

og þróun þess. Enda er það sá orkugjafi sem flestir bílar ganga fyrir og færa má rök fyrir 

því að minnsta kosti helmingur þess kostnaðar sem fylgir rekstri á bíl sé 

bensínkostnaður. 



 

64 

Það er óumdeilt að hækkandi bensínverð hefur áhrif á fjárhag heimilanna og verða 

áhrifin þeim mun meiri eftir því sem bensínverð er stærri hluti útgjalda. Í ljósi veikingar 

krónunnar hefur verð bíla hækkað töluvert og auknar fjarlægðir frá miðju valda aukinni 

eftirspurn eftir viðbótarbíl á heimili. 

Það má gera ráð fyrir því að fólk sem býr vestan Kringlumýrarbrautar gangi og hjóli 

frekar en þeir sem búa í hverfum lengra frá miðbænum. Það má því vera ljóst að aukin 

eftirspurn sé að öðru jöfnu eftir eignum sem eru miðsvæðis. Hins vegar er líklegt að 

tímatöf sé fyrir hendi þar sem að einstaklingar virðast ekki gera sér grein fyrir 

raunkostnaði tengdum auknum ferðakostnaði (Stutzer og Frey, 2008). Á sama hátt kann 

frestunarárátta að draga úr eða tefja þessi áhrif, þ.e. einstaklingur gerir sér grein fyrir 

kostum þess að færast nær miðjunni en frestar því þar sem að það er ekki aðkallandi.  

Þar sem íbúðakaup eru gjarnan ein stærsta fjárfesting sem einstaklingar ákveða á 

lífsleiðinni þá er eðlilegt að álykta að ákvörðun varðandi kaup á fasteign taki tíma vegna 

þeirrar skuldbindingar sem felst í kaupunum. Ef reiknað er með því að fasteignakaup frá 

upphafi til loka ákvörðunartöku taki að minnsta kosti 1-2 ár má reikna með að tímatöf sé 

fyrir hendi í verðmyndun á fasteignaverði miðsvæðis andspænis hverfum sem eru ekki 

eins miðlæg.  

Út frá því sem hér hefur verið fjallað um má telja líklegt að verðmunur á milli 

miðlægra hverfa og úthverfa muni fara vaxandi næstu árin.  

3.3.2 Óvissa 

Við kjósum öll öryggi frekar en óvissu.  Breytingar fela í sér óvissu. Íbúðarkaupandi 

væntir þess að verð íbúðar hans muni hækka. Ef hann hefði ekki væntingar um hækkun 

þá myndi hann ekki kaupa. Í kjölfar þess fjármálahruns sem varð á Íslandi töpuðu margir 

íbúðarfjárfestar því eigin fé sem þeir áttu og eiga yfirverðsettar íbúðir. Hugsanlegir 

íbúðarfjárfestar óttast þetta fordæmi. Það viðhorf að fasteignir hækki að jafnaði stöðugt 

í verði er ekki ríkjandi og íbúðakaupendur vilja ekki endurtaka mistök þeirra sem keyptu 

sér húsnæði fyrir hrun. Því má velta fyrir sér hvort þetta muni stuðla að því að 

raunhækkun íbúða muni vara yfir töluverðan tíma, þ.e. margir hugsanlegir kaupendur 

muni ekki fjárfesta í íbúðahúsnæði fyrr en ljóst sé að fjárfesting í íbúðahúsnæði hafi 

hækkað í töluverðan tíma. Hugsanleg afleiðing þess gæti verið að raunhækkun fasteigna 

verði hægari en ella hefði orðið og muni ná yfir lengri tíma.  
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Telja má að sakir óvissu á íbúðarmarkaði og þess ástands sem verið hefur síðustu ár 

séu margir væntanlegir kaupendur í biðstöðu. Til skamms tíma hefur þessi óvissa 

neikvæð áhrif á raunverð fasteigna þar sem hún það dregur úr  eftirspurn en uppsöfnuð 

þörf mun hafa jákvæð áhrif til lengri tíma.  

3.3.3 Sálrænir og félagslegir þættir  

Eftirspurn eftir fasteignum er ákaflega kvik og veltur verulega á væntingum fólks (Ásgeir 

Jónsson o.fl., 2006). Þessar væntingar eru byggðar á þróun síðustu ára. Fólk er í eðli sínu 

hópsálir og fjallað er um hjarðhegðun á fjármálamörkuðum. Þessi hegðun fer eftir því 

sem að hópurinn telur vera skynsamlegt. Margir fasteignakaupendur eru illa brenndir 

eftir fjármálahrunið og því má gera ráð fyrir að töluverðan tíma taki fyrir hinn almenna 

íbúðakaupenda að verða viljugur að hætta sparnaði sínum. Þegar niðursveifla er í 

efnahagslífinu verður hinn almenni neytandi óeðlilega svartsýnn. Hann verður 

viðkvæmur og bregst á neikvæðan hátt við öllum kviksögum (Kritayanavaj, 2008).  

Akerlof og Shiller (2009) telja að sögur hafi mikið að segja. Hér á landi hafa margar 

sögur og dæmi birst í fjölmiðlum um hve illa einstakir íbúðakaupendur hafa farið í kjölfar 

hrunsins, íbúðir þeirra hafa lækkað í verði og skuldir hækkað. Eigið fé sem margir 

kaupendur settu í sitt húsnæði er farið hjá mörgum og gott betur. Telja má að almenn 

hugarfarsbreyting þurfi að verða áður en óttast þarf að bólueinkenni fari að myndast á 

fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu. Þegar verðbólur eru farnar á stað af krafti þá 

myndast rík trú á að verðið haldi áfram að hækka alveg þar til bólan springur og hrun 

blasir við (Seðlabanki Íslands, 2011-a). Samkvæmt þessu er ekki líklegt að verðbóla hafi 

myndast hér á landi eins og staðan er hvað varðar raunverð íbúða.  

Á sama hátt og með óvissuna eru líkur á að til skamms tíma séu þetta þættir sem að 

dragi úr hugsanlegri eftirspurn en gætu viðhaldið hækkun raunverðs fasteigna þegar 

markaðurinn fer á skrið.  

3.3.4 Árstíðabundnar sveiflur 

Mælingar hafa sýnt að í ýmsum löndum þá er mælanleg aukning bæði hvað varðar verð 

á íbúðarhúsnæði sem og fjölda viðskipta á öðrum og þriðja ársfjórðungi miðað við þann 

fyrsta og fjórða (Ngai og Tenreyro , 2008). Skýring á þessu kann meðal annars að vera að 

þetta sé vegna þess að fjölskyldur vilji frekar flytja á sumrin, skólar byrji á haustin eða 
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hugsanlega vegna þess að auðveldara sé að leita sér að húsnæði að sumri til vegna 

veðurs.  

Kaupendur og seljendur ættu að vera meðvitaðir um þessi áhrif. Þau kunna að vera 

marktæk innan ársins en hafa væntanlega óveruleg áhrif til lengri tíma.     

3.3.5 Gjaldeyrishöft 

Meðal þess sem hefur áhrif á  fasteignamarkaðinn eru gjaldeyrishöftin. Ef litið er til 

sögulegs raungengis krónunnar þá er hagstætt fyrir erlenda fjárfesta að flytja fjármagn 

erlendis frá til að fjárfesta hér á landi. Mynd 24 sýnir stöðu krónunnar og gildi hennar í 

sögulegu samhengi.  Raungengi krónunnar stóð í 74,4 stigum í febrúar 2012 og er þar 

með rúmum 22% undir meðaltali áranna 1980-2011 sem er 95,7 stig (Íslandsbanki, 

2012-c). Dæmi er um að erlendir fjárfestar kaupi íbúðarhúsnæði í kjölfar lækkunar á 

gengi gjaldmiðils. Hlutfall erlendra fjárfesta jókst í London frá 2007 í kjölfar þess að 

breska pundið lækkaði í verði (Reid og Burns, 2010). Þegar í upphafi árs 2011 voru dæmi 

um að útlendingar og Íslendingar búsettir erlendis væru farnir að fjárfesta á 

höfuðborgarsvæðinu og væru einkum að leita að eignum miðsvæðis (Lúxusinn skiptir 

minna máli, 2011). 

 

 

Mynd 24 Raungengi krónunnar miðað við hlutfalllegt verðlag frá 2000 til febrúar 2012 

Heimild: (Íslandsbanki, 2012-c) 

Það má vera að hugsanlegir fjárfestar séu smeykir við að festast inni með 

fjárfestingar sínar og leggi því töluvert áhættuálag á það að setja inn fjármagn þegar 

gjaldeyrishöft eru fyrir hendi. Óvíst er hvaða áhrif afnám hafta muni hafa. Það er ljóst að 
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það mun hafa þau áhrif að erlendir fjárfestar eða innnlendir með erlendan gjaldeyrir 

verða fúsari að fjárfesta. Á móti kann að koma töluvert útstreymi fjármagns hjá þeim 

fjárfestum sem eru fastir inni við núverandi höft. Það gæti leitt til þess að seldar yrðu 

íbúðir sem innilokaðir fjárfestar hafa keypt. Vextir gætu einnig hækkað eitthvað ef 

aukinn söluþrýstingur kæmi á framboðshlið skuldabréfa sem hefði neikvæð áhrif á 

raunverð fasteigna eins og áður hefur verið fjallað um. 

Telja má að til skamms tíma þá hafi gjaldeyrishöftin jákvæð áhrif en erfitt er að leggja 

mat á þau og afnám þeirra til lengri tíma.   

3.3.6 Auðsáhrif  

Ef innlendur hlutabréfamarkaður væri virkur þá gætu auðsáhrif vegna hlutabréfa smitast 

yfir á íbúðamarkað. Hér er átt við að þar sem að margir einstaklingar eiga hlutabréf þá 

upplifa þeir sig efnaðri þegar hlutabréfin hækka í verði. Það má leiða líkur að því að 

þetta hafi haft áhrif þegar að hlutabréf hér á landi hækkuðu hratt í verði einkum á milli 

áranna 2002-2007. Auðsáhrif leiða til þess að fleiri verða tilbúnir að leggja í þá áhættu 

sem fylgir íbúðakaupum og jafnframt að kaupa dýrara húsnæði. Í ljósi þess að íslenskur 

hlutabréfamarkaður þurrkaðist að mestu leyti út í hruninu þá má telja að þessi áhrif séu 

nú hverfandi og jafnframt að það muni taka töluverðan tíma áður en reikna má með að 

áhrif hlutabréfaverðs hafi hvetjandi áhrif á innlendan húsnæðismarkað.  

Við núverandi aðstæður þá verður ekki séð að auðsáhrif muni hafa hvetjandi áhrif á 

raunverð fasteigna hvort heldur er miðað er við núverandi aðstæður eða þegar litið er til 

lengri tíma. 

3.3.7 Skattkerfisbreytingar  

Breytingar á skattkerfinu hafa áhrif. Eftir hrunið hafa orðið skattkerfisbreytingar sem 

hafa leitt til þess að álögur landsmanna eru hærri en áður var. Samdráttur í 

ráðstöfunartekjum dregur úr eftirspurn og neyslu heimila landsins. Sömuleiðis hafa 

hærri skattar af húsnæði, svo sem fasteignagjöld, letjandi áhrif á eftirspurn eftir 

íbúðarhúsnæði. Það er mjög mismunandi á milli landa hvernig er farið skattalega með 

íbúðakaup. Í Bandaríkjunum eru vaxtagreiðslur vegna íbúðarkaupa frádrættarbærar frá 

skatti en þannig er það ekki í Kanada (Pestov, 2010). Hér á landi hefur verið tekið tillit til 
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vaxtagreiðslna af húsnæði en mögulegur frádráttur vegna þess hefur einnig verið 

tekjutengdur. 

Skattahækkanir hafa almennt tvíþætt áhrif á íbúðarkaupendur. Annars vegar þá 

lækka ráðstöfunartekjur þeirra við að skattar hækka sem leiðir til þess að þeir hafa 

minna fé til ráðstöfunar. Hins vegar þá hækkar greiðslubyrði verðtryggðra lána þar sem 

að skattahækkanir leiða til aukinnar verðbólgu. Þetta tvennt stuðlar að raunlækkun 

fasteigna.  

Nýlegar breytingar á skattkerfinu ættu að draga úr hugsanlegri eftirspurn til skemmri 

tíma. Óvissa um skattkerfisbreytingar er metin sem hlutlaus þáttur til lengri tíma.   

3.3.8 Fjárhagsleg staða heimila 

Fjárhagsleg staða heimila landsins hefur versnað hjá mörgum eftir fjármálahrunið. 

Hagstofan kannar hvernig fjölskyldum gengur að ná endum saman á ráðstöfunartekjum.  

Tafla 21 Möguleikar heimila að ná endum saman, 2004-2011 

 

Heimild: (Hagstofa Íslands, e.d.-b) 

Staða heimilanna hefur versnað töluvert á síðustu árum eins og sést í töflu 21. Auk 

þess þá er talið að um 30 þúsund heimili eða í kringum 40% heimila landsins, séu með 

neikvæða eiginfjárstöðu (Íslandsbanki, 2012-a). Það er erfitt fyrir þennan hóp að hreyfa 

sig þar sem að það er ekki fýsilegur kostur að selja yfirveðsetta eign. Hins vegar hefur 

stór hluti af skuldum heimila landsins verið endurskipulagður. Mörg heimili geta því gert 

sér mun betri grein fyrir stöðu sinni en áður eftir að hafa verið í fjárhagslegum fjötrum. 

Við að létta á þessum fjötrum gefst mörgum tilefni til að skipta um húsnæði í takt við 

breyttar fjölskylduaðstæður.  

Til skemmri tíma má ætla að fjárhagsstaða margra heimila hafi hamlandi áhrif á 

íbúðarviðskipti. Sú skuldaniðurfærsla sem farið hefur fram auk raunhækkun íbúða, 

aukins kaupmáttar og minnkandi atvinnuleysis hefur létt stöðuna hjá mörgum 

fjölskyldum. Núverandi fjárhagshagsstæður eru hamlandi en uppsöfnuð þörf eftir 

breytingum ætti að virka sem hlutlaus eða jafnvel jákvæður þáttur til lengri tíma.   
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3.3.9 Sveitastjórnar- og skipulagsmál 

Úthlutun lóða undir nýbyggingar og magn þeirra hefur áhrif á raunverð íbúða. Í 

aðdraganda hrunsins þá reyndu mörg sveitarfélög að úthluta sem mestu magni af lóðum 

í þeirri von að fjölga íbúum og auka þar með tekjur sveitafélagsins. Afleiðing þess var sú 

að of mikið af lóðum var úthlutað á of stuttum tíma og offramboð varð af nýju 

íbúðarhúsnæði.  

Dæmi um þátt sem kann að hafa áhrif á fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu er 

tengdur notkun þess lands sem í dag er notað fyrir flugvöllinn í Vatnsmýrinni.  Ýmsir 

bæjarfulltrúar í Reykjavík hafa haft á stefnuskrá sinni að flugvöllurinn færi og svæðið 

yrði notað undir íbúabyggð. Ekki er ljóst á þessari stundu hvenær og hvort núverandi 

flugvöllur verður færður en ljóst er að stóraukið framboð á nýju íbúðarhúsnæði 

miðvæðis á höfuðborgarsvæðinu gæti haft áhrif á verðþróun íbúða.  

Sveitarfélög stýra framboði af mismundi íbúðarformum með því að leggja áherslu á 

úthlutun lóða fyrir sérstakar byggingargerðir, t.d. fjölbýlishús eða sérbýli. Þétting 

byggðar eykur framboð af miðlægu íbúðarhúsnæði. Áhersla á græn svæði og lægri 

byggð veldur því að byggð verður dreifðari sem lengir vegalendir og ferðakostnað.  

Sveitastjórnar- og skipulagsmál eru metin sem hlutlaus þáttur til framtíðar. Þetta er 

eitthvað sem getur haft töluverð áhrif á íbúðarverð.  

3.3.10 Aðrir þættir 

Ýmislegt annað getur haft áhrif á fasteignamarkaðinn. Ólíkir þættir hafa mismikil og 

samverkandi áhrif.   

Kaupendur og seljendur kunna að vera lengi að aðlaga væntingar sínar í takt við 

breyttan raunveruleika vegna þess að upplýsingar um markaðinn eru byggðar á tímatöf. 

Þetta á bæði við um aðlögun einstaklinga vegna þeirra upplýsinga sem að berast, það er 

fyrst berast nokkrar jákvæðar fréttir um fasteignamarkaðinn en einstaklingar nema ekki 

þann viðsnúning sem orðið hefur á markaðnum fyrr en töluverður fjöldi jákvæðra frétta 

hefur borist í töluverðan tíma. Hér er því um tímatöf að ræða vegna þess tíma sem tekur 

að melta nýjar upplýsingar. Einnig er í mörgum tilfellum um raunverulega tímatöf að 

ræða. Dæmi um það er að í mars 2012 eru nýjustu upplýsingar um framvindu 

íbúðabygginga á höfuðborgarsvæðinu miðaðar við árslok 2010. Hér er því um meira en 

12 mánaða tímatöf að ræða.  
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Hér hefur verið fjallað um helstu þætti sem hafa áhrif á verð íbúðahúsnæðis. Ástæða 

er til að undirstrika tengsl hinna ýmsu þátta og hvernig þeir geta haft ólík áhrif á 

mismunandi tímum. Dæmi um samtvinnuð áhrif þátta eru til dæmis að minnkandi 

atvinnuleysi og aukinn kaupmáttur eykur bjartsýni á sama tíma og lánastofnanir auka 

framboð lánsfjármagns. 
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4 Eigindleg rannsókn 

Til að styrkja rannsóknargildi þessarar ritgerðar þá vann höfundur eigindlega rannsókn á 

áhrifaþáttum íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðisins. Með eigindlegri rannsókn er verið að 

afla gagna um það hvernig fólk túlkar umhverfi sitt og aðstæður. Með því móti eru tekin 

viðtöl sem miða að því að fá viðmælanda til að lýsa reynslu sinni og upplifun. Útkoman 

verður ekki tölulegur samanburður heldur atriði eða kóðar sem lýsa hvað er 

sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi hópa og einstaklinga (Bogdan og 

Taylor, 1998). Í eigindlegum rannsóknum er að mestu byggt á litlum úrtökum og því er 

ekki unnt að alhæfa niðurstöður yfir á heildina (Merriam, 2009). Eigindleg rannsókn 

gefur vísbendingar um viðhorf, upplifun og skoðanir þeirra einstaklinga sem taka þátt í 

rannsókninni. Nálgun viðfangsefnisins byggist á aðleiðslu þar sem rannsakari hefur ekki 

fyrirfram ákveðna kenningu í huga heldur mótar kenninguna út frá gagnagreiningu. 

Gagnasöfnun fer fram með viðtölum þar til ákveðin mettun á sér stað, þangað til að 

ekkert nýtt bætist við (Merriam, 2009).  

Markmiðið með þessari eigindlegu rannsókn er að auka þekkingu á þeim þáttum sem 

fjallað er um í köflunum hér að framan. Með þessu móti næst að dýpka skilning á 

áhrifaþáttum fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu.  

4.1 Framkvæmd 

Þar sem að markmiðið með þessari ritgerð er að fræðast um þá þætti sem hafa mest 

áhrif á fasteignarmarkaðinn þá velti höfundur því töluvert fyrir sér hvaða hópur 

einstaklinga hefði góða innsýn inn í hið flókna ferli fasteignaviðskipta sem byggist á því 

að leiða saman ólíka hópa kaupenda og seljenda.  

Höfundur velti því fyrir sér að ræða við einstaklinga sem væru í húsnæðisleit eða 

væru með húsnæði sitt til sölu. Einnig velti höfundur því fyrir sér hvort þeir aðilar sem 

veita lán til fasteignakaupa svo sem lífeyrissjóðir og bankar væru réttir aðilar til að tala 

við. Niðurstaða höfundar var hins vegar sú að best væri að leita til þeirra aðila sem 

starfa við fasteignasölu. Fasteignasalar þurfa starfs síns vegna að hafa töluverða innsýn í 

það hvaða þættir skipta mestu máli þegar verið er verið að fjalla um íbúðamarkaðinn. 

Þeir eru auk þess milliliðir sem byggja starf sitt á því að leiða saman kaupendur og 

seljendur. Að mati höfundar var mesti trúverðugleikinn í eigindlegu rannsókninni fólginn 
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í að tala við reynslumikla milliliði. Fasteignasalar byggja sitt lífsviðurværi á að skynja 

strauma og áhrifaþætti á markaði.  

Höfundur reiknaði einnig með því að þeir aðilar sem veljast til fasteignasölu séu 

mannblendnir. Þetta var að minnsta kosti ályktun hans þar sem að starf við 

fasteignasölu felur í sér mikil samskipti við fólk, það er bæði kaupendur og seljendur, 

auk þess sem ætla má að ýmsar flækjur komi upp sem tengist fasteignaviðskiptum og 

reyni á samskiptahæfni. Gjarnan þarf að leysa úr ágreiningi og þarf árangursríkur 

fasteignasali að hafa innsýn inn í mannlegt eðli. Allt þetta gerði að mati höfundar 

fasteignasala ákjósanlega til að taka viðtöl við. Viðtöl við aðila sem tengdust félagi 

fasteignasala, sem að hefðu mikla reynslu og þekkingu, myndi skapa rannsókninni 

aukinn trúverðugleika. 

Höfundur byrjaði á að hafa samband við framkvæmdastjóra Félags fasteignasala, 

Grétar Jónasson, og óskaði eftir að fá að taka við hann viðtal. Það reyndist auðsótt mál 

og eftir að hafa bókað tíma með Grétari settist höfundur niður og bjó til spurningalista 

(sjá viðauka 3) sem byggðist á rannsóknarspurningunni. Notast var við aðferðarfræði 

sem byggist á bókinni „Qualitative Research“ eftir Sharan B. Merrian (2009). Markmiðið 

með þessu var að tryggja að farið yrði yfir ýmsa þá grundvallarþætti sem telja má að 

skipti máli til að ná heildarsýn. Jafnframt byrjuðu viðtölin á frjálsri frásögn viðmælanda. 

Því má segja að viðtölin hafi verið hálf opin þar sem að áhersla var lög á að hafa jákvætt 

flæði í öllum viðtölunum. Reyndin var sú að þessi fyrirfram ákveðni viðtalsrammi nýttist 

einkum i viðtalinu við fyrsta viðmælanda en fór svo stöðugt að hafa minna vægi eftir því 

sem höfundur öðlaðist meiri yfirsýn yfir efnið. Segja má að markmiðinu með þessum 

spurningalista hafi því verið náð. Hann tryggði það að heildarmynd náðist strax í fyrsta 

viðtali en hefði síðan hugsanlega getað farið að trufla flæði þeirra viðtala sem eftir 

fylgdu þegar að höfundur fór að treysta sér betur til að spyrja um efnið.  

Það hjálpaði mikið til við vinnslu efnisins hve jákvæður Grétar var á að veita viðtal og 

hve ítarlega hann fór yfir efnið í viðtalinu. Strax í upphafi viðtalsins við hann þá lagði 

höfundur ríka áherslu á að fyllsti trúnaður ríkti, það er að þótt að vitnað yrði í ákveðið 

efni frá honum þá yrði það gert undir nafnleynd.  Á sama hátt var lögð áhersla á 

nafnleynd við alla viðmælendur, allar tilvitnanir byggja á skálduðum nöfnum 

viðmælenda. Eftir viðtalið við Grétar þá spurði höfundur hann hvort að hann gæti bent 
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sér á aðila sem að hann teldi að hefðu góða yfirsýn yfir málaflokkinn, það er áhrifaþætti 

á raunverð fasteigna á höfuðborgarsvæðinu. Hann benti höfundi strax á fimm aðila sem 

að hann taldi að sköruðu fram úr öðrum hvað varðaði áhuga, reynslu og þekkingu á 

markaðnum. Þeir aðilar sem voru valdir voru því ekki valdir af handahófi enda taldi 

höfundur nauðsynlegt í svo sérhæfðu efni að ná í þá aðila sem hafa hvað mesta reynslu 

af fasteignamarkaðinum. Starf fasteignasala er í eðli sínu starf milliliðar sem miðar að 

því að finna kaupenda og seljenda að vöru sem að í þessu tilfelli er íbúðarhúsnæði. Hins 

vegar ber að athuga að þessir aðilar tilheyra allir félagi fasteignasala og kunna þar með 

sem slíkir að hafa einhverjar séráherslur og hagsmuni sem að höfundi ber að vera á 

varðbergi fyrir. Sem dæmi um það sem höfundur taldi þörf á að hafa í huga var að 

fasteignasalar sem milliliðir græða fyrst og fremst á veltu, þeirra hagsmunir eru að sem 

flestar eignir gangi að kaupum og sölum öfugt við kaupendur sem vilja að jafnaði sem 

lægst verð eða seljendur sem vilja að jafnaði sem hæst verð.  

Ályktun höfundar um að fasteignasalar myndu taka því jákvætt að veita viðtal 

reyndist á rökum reist. Allir þeir sem haft var samband við voru tilbúnir að hitta höfund 

með stuttum fyrirvara. Annað sem höfundur hafði hugsað varðandi það að fá að hitta 

þessa aðila var að þeir hefðu allir eigin skrifstofu sem vinnuaðstöðu og með því að fara 

til þeirra fengi hann mikið næði og góða aðstöðu til að taka viðtölin. Allir þeir sem að 

hann hitti lokuðu skrifstofum sínum á meðan að höfundur tók viðtöl við þá og tóku 

einnig ekki símann á sama tíma. Því verður að segjast að aðstæður til viðtala voru í 

öllum tilfellum mjög góðar. Höfundur tók viðtöl við þrjá af þeim fimm sem að hann hafði 

ábendingar um, sá fjórði hafði lýst yfir áhuga að hitta höfund en var að fara erlendis og 

hvað þann fimmta varðar þá náðist ekki í hann í nokkrum tilraunum. Eftir fjögur viðtöl 

þá taldi höfundur þess ekki þörf að hitta fleiri viðmælendur vegna þess hve mikill 

samhljómur var á meðal viðmælanda. En eins og áður sagði þá voru allir viðmælendur 

fúsir til viðtals og styrkir það því það viðhorf höfundar að þeir sem veljast til 

fasteignasölu séu almennt mannblendnari en aðrir. Það verður einnig að teljast þessum 

hópi til hróss að hann var að mati höfundar mjög raunsær í mati sínu. Það komu fram 

ólíkar áherslur hjá viðmælendum en undirliggjandi samhljómur var mjög mikill á milli 

ólíkra viðmælenda. 
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Í ljósi þess hvað sálræni þátturinn skiptir miklu, hafði höfundur búist við því að 

viðmælendur myndu almennt lýsa yfir mikilli bjartsýni með horfur um verð á 

íbúðamarkaði. Það kom því höfundi á óvart hve viðmælendur voru almennt varkárir í 

mati sínu á horfum og þurfti ekki að hafa sérstakar áhyggjur hvað það varðaði þegar 

viðtölin voru greind. Það kom greinilega fram hjá öllum viðmælendum að þetta voru 

aðilar sem hafa mikla reynslu og þekkingu á fasteignamarkaðinum. Höfundur var því 

mjög ánægður með viðmælendur hvað varðaði trúverðuleika og kröfur til þeirra. Taka 

ber fram að öll viðtölin voru tekin í október 2011. 

4.2 Frumvinnsla 

Þegar höfundur hóf úrvinnslu gagna þá byrjaði hann á að greina ítarlega viðtalið við 

fyrsta viðmælanda, framkvæmdastjóra félags fasteignasala. Það viðtal var ítarlegt sem 

byggðist á því að viðmælandi hafði mikla þekkingu á efninu og hafði einnig mikinn áhuga 

á að koma þekkingu sinni á framfæri. Þegar höfundur hafði greint viðtalið komu fram 

mikið af atriðum sem telja mátti að hefðu áhrif á markaðinn (viðauki 4). Einnig ber að 

taka fram að þetta var lengsta viðtalið. Skoðun höfundar var að þetta viðtal væri byggt á 

mikilli þekkingu, og var það staðfest í næstu þremur viðtölum. Í ljósi þess hve mikið af 

atriðum komu fram þá lagði höfundur í töluverða vinnu að greina þessi atriði, lykla, og 

flokkaði þau svo eftir skyldleika, kóða. 13 þeirra höfðu ekki beinan skyldleika við önnur 

atriði þó að ljóst sé að flokkun sem þessi verður aldrei algerlega klippt og skorin. Hins 

vegar komu að mati höfundar fram þrír meginkóðar.  Það var niðurstaða höfundar að 

skoða þessa þrjá kóða sem að komu fram í framhaldinu en vera jafnframt opinn fyrir því 

ef eitthvað nýtt kæmi fram sem ylli því að höfundur þyrfti að endurskoða mat sitt á 

gögnunum.   

Fyrstur af þeim kóðum sem komu fram var óvissa. Margt getur fallið undir óvissu, en 

einkum fannst höfundi sérstakt hve mikil áhrif fréttaflutningur hefði. Einn viðmælandinn 

margendurtók þetta. Í öðru lagi var sálræni þátturinn nefndur. Annar viðmælandi gerði 

það að sínum lokaorðum hve mikil áhrif sá þáttur hefði. Þess vegna þótti höfundi mjög 

áhugavert að fjalla um þetta efni. Einkum þar sem að fleira tengdist þessu svo sem 

takmarkaðar upplýsingar. Það er áhugavert að mati höfundar að kaupendur og seljendur 

eiga viðskipti háðir óvissu og sveiflast jafnframt í afstöðu sinni eftir fréttaflutningi við 

ákvörðunartöku. Markaður þar sem að þorri landsmanna leggur stóran hluta sparifjár 
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síns að veði og skuldbindur sig að langstærstum hluta með sínar skuldir, hlýtur alltaf að 

vera háður miklum fréttaflutningi og vera viðkvæmur fyrir áföllum. Fólk er í eðli sínu 

hópsálir og því ætti ekki að koma að óvart að einsleit fréttaumfjöllun hafi áhrif á viðhorf 

fólks.  

Næsti kóði sem að kom skýrt fram tengdist staðsetningu. Allir viðmælendur voru 

sammála því að staðsetning skipti töluverðu máli. Áherslur viðmælenda í garð 

staðsetningar voru samhljóma og voru því að mati höfundar mjög áhugaverðar þar sem 

að gjarnan er fjallað um íbúðamarkaðinn sem einsleitan markað. Lítið er almennt fjallað 

um staðsetningu og þróun hvað varðar verðmæti staðsetningar. Mikilvægi staðsetningar 

virðist hafa aukist á síðari árum og var því áhugavert að skoða hve sammála 

viðmælendur voru um þetta atriði og einnig hvaða skoðun þeir hafa á þróun verðs með 

tilliti til staðsetningar.  

Þriðji og síðasti kóðinn tengdist skorti á húsnæði. Hér virtist vera um að ræða skort á 

eignum á ákveðnum svæðum og af ákveðnum stærðum. Þetta var að mati höfundar 

einnig áhugavert því að lítið ber á umræðu um skort á íbúðarhúsnæði til sölu eða að 

greinarmunur sé gerður almennt í umræðunni um hvers lags íbúðarhúsnæði kunna að 

vanta fyrir þann kaupendahóp sem er fyrir hendi. Ef miða ætti við fjölmiðlaumræðu 

síðustu ára þá mætti fremur halda að um offramboð húsnæðis væri að ræða. Því þótti 

höfundi þetta merkilegt viðfangsefni og þörf á að skoða nánar.  

4.3 Úrvinnsla gagna 

Hér á eftir verður farið yfir þá kóða sem höfundur skoðaði nánar. Ástæða er til að geta 

þess að þessir kóðar voru valdir í ljósi þess að höfundur taldi þá koma greinilega fram 

hjá viðmælendum. 

4.3.1 Óvissa 

Ljóst er að fjárfestar kjósa öryggi fram yfir óvissu. Ríkistryggðar skuldir bera lægri vexti 

heldur en önnur skuldabréf vegna aukinnar trúar fjárfesta á að fá endurgreitt. Einnig 

skiptir máli hvernig fjárfestar meta framtíðarhorfur. Margeir sagði: 

„Markaðurinn er viðkvæmur gagnvart fréttaflutningi. Þetta eru stórar 
ákvarðanir og fyrir ungt fólk skiptir miklu máli hvað pabbi og mamma segja 
og hvort þau séu áhygggjufull. Ef bjartsýni er í gangi í þjóðfélaginu er fólk til í 
slaginn“. 
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Hjá Magna kom fram að: 

„Við erum alltaf að sjá það betur og betur hvað þessi sálræna hlið skiptir 
gríðarlegu máli.“ 

Nátengt sálræna þættinum og óvissu er fjölmiðlaumfjöllun. Ef umfjöllun um 

fasteignamarkaðinn er á jákvæð í töluverðan tíma er viðbúið að fjárfestar verði 

jákvæðir. Það sama gildir um neikvæða umfjöllun. Margeir sagði um þetta: 

„Já, sálræni þátturinn og hann hefur kannski miklu meiri áhrif og það sem að 
þú spurðir um í sambandi við fjölmiðlaumfjöllun hún er auðvitað liður í því 
að skapa bjartsýni og bölsýni.“ 

Margir fjárfestar eru hópsálir í eðlinu enda er talað um hjarðhegðun á mörgum 

eignamörkuðum. Þessi hjarðhegðun kemur síðan í ljós í kaupum eða sölum á ólíkum 

eignaformum svo sem fasteignum, hlutabréfum eða skuldabréfum. Sögulega hefur það 

einnig fylgt þessu að þegar að allir eru loks tilbúnir til þess að kaupa er verðið við 

hámark. Andstæða þessa er að þegar að mikill ótti ríkir við að fjárfesta er verðið nálægt 

lágmarki.  

4.3.2 Staðsetning 

Staðsetning skiptir greinilega miklu máli í fasteignaviðskiptum. Margeir hafði eftirfarandi 

að segja um staðsetningu:  

 „Staðsetning skiptir miklu máli. Það er þessi gamli bandaríski frasi að það er 
þrennt sem skiptir máli, það er location, location og location. Þetta þekkja 
allir og  þetta gildir auðvitað hérna líka“. 

Í sama streng tók Magni: 

 „Staðsetningin. Staðsetningin er eitthvað sem skiptir alveg gríðarlegu máli. 
Það er rétt að það komi fram. Fasteignasalar segja að það sé áþreifanleg 
vöntun á eignum í vinsælum hverfum. Þær fara bara mjög fljótt og nánast 
strax“. 

Gildi staðsetningar virtist því vera augljós að mati viðmælenda, og miðlæg 

staðsetning er verðmætari. Í máli viðmælenda kom í ljós að ástæða þess að miðlæg 

staðsetning skiptir máli er minni fjarlægð frá vinnu. Þá má einnig leiða líkur að því að 

vegna aukinnar umferðar þá taki minni tíma að koma sér á leiðarenda eftir því sem 

vegalengdir eru styttri. Eftir því sem íbúum höfuðborgarinnar hefur fjölgað þá eykst 
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umferðin að öðru jöfnu. Þessi tímasparnaður er því farinn að skipta meira máli. Á sama 

hátt hefur fjölgun íbúa leitt til þess að byggð hefur orðið dreifðari með tilkomu nýrra 

hverfa til dæmis á Völlunum í Hafnarfirði og í Úlfarsársdalnum. Verðmunur vegna 

staðsetningar virðist fara vaxandi eins og kom fram hjá Ólafi: 

„Já, þetta hefur verið að aukast mikið finnst manni. Miklu meiri munur í dag 
heldur en var bara fyrir fimm árum síðan“. 

Það virðist því ljóst af viðmælendum að staðsetning skiptir auknu máli. Einn 

viðmælandi benti á hækkandi eldsneytisverð sem einn af áhrifaþáttunum. Fram kom hjá 

einum viðmælenda að með þessu móti þá væri unnt að hafa færri bíla á heimilinu og 

spara með því móti. Hins vegar lögðu viðmælendur mismunandi mat á það hvort að 

þessi þróun myndi halda áfram Það virðist því vera einhver óvissa um áframhaldið. Að 

mati höfundar má leiða líkur að því að þetta sé þróun sem hafi verið og verði viðvarandi 

í einhvern tíma. Það er í takt við það sem hefur verið að gerast annars staðar á 

Norðurlöndunum eða eins og Magni segir: 

 „Staðsetningin þarna úti hefur mun meiri áhrif heldur en hjá okkur. Það eru 
vel staðsettar eignir í miðbæjum og ýmislegt annað. Það er alveg fimm, sex, 
sjöfaldur munur á verði og í úthverfum“. 

Magni dregur eftirfarandi ályktun sem lýsir þessu vel að mati höfundar: 

„Á svona vinsælum og grónum svæðum, ég held að það eigi aðeins eftir að 
hækka enn frekar og verða enn meiri munur á úthverfum heldur en 
þessum grónu hverfum“. 

Þessar vangaveltur um staðsetningu skipta máli því að gjarnan er fjallað um 

íbúðamarkaðinn sem mjög einsleitan. Settar eru fram tölur um að markaðurinn hafi í 

heild sinni hækkað eða lækkað um ákveðna prósentu. Hjá viðmælendum kemur hins 

vegar glöggt fram að þróunin er ólík og fer eftir staðsetningu. Hjá einum viðmælenda 

kom fram að tilteknar eignir á ákveðnum stöðum séu farnar að seljast á hærra verði 

heldur en fyrir hrun.  

4.3.3 Skortur 

Það kom höfundi mikið á óvart að það virðist vera skortur á húsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu. Í fjölmiðlum hefur verið umræða um mikið framboð á húsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu. Það hefur verið talað um að heilu hverfin standi meira eða minna 
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auð eins og til dæmis Vellirnir í Hafnafirði. Viðmælendur bentu á að fjölmiðlaumfjöllun 

hafi frá hruni litast af því viðhorfi að nægt framboð væri af húsnæði og að verð myndi 

(hugsanlega af þeim sökum) frekar fara lækkandi. Þess vegna kom það mjög spánskt 

fyrir sjónir að skortur væri á húsnæði á höfuðborgarsvæðinu. Gústaf segir um skort 

þennan: 

 „En nú náttúrlega eru eins og við vorum að ræða áðan það vantar alveg 
gríðarlega eignir inn á ákveðin svæði. Þannig að það er alveg ljóst að sumar 
eignir sem eru að fara núna, þær fara vel yfir ásettu verði á vissum 
svæðum“. 

Það var ekki aðeins þessi almenni skortur sem kom höfundi á óvart heldur einnig sú 

staðreynd að þessi skortur virðist einkum beinast að ákveðinni stærð af eignum. Sem 

dæmi um þetta má nefna orð Ólafs: 

 „Þannig að fyrst og fremst er það vöntun á eignum. Sér í lagi á góðum 
stöðum. Og það bara vantar góðar eignir á góðum stöðum. Og kannski fyrst 
og fremst tveggja, þriggja og fjögurra herbergja íbúðir".  

Þannig að skortur er að mati viðmælenda klárlega fyrir hendi og einkum eignum sem 

flokka má sem miðungs eignir. Það kom glögglega fram í máli eins viðmælenda að ekki 

væri mikill áhugi fyrir ósamþykktum íbúðum og risíbúðum. Á sama hátt kom fram að 

stærstu og dýrustu eignirnar hafa takmarkaðan kaupendahóp.  Áhugi kaupenda beinist 

því fyrst og fremst að tveggja til fjögurra herbergja íbúðum. Staðsetning skiptir miklu 

máli í þessu samhengi það er það virðist vera meiri skortur af eignum á vinsælum 

svæðum.  

Það má færa gild rök fyrir því að  fjöldinn allur af yngra fólki sem ekki hefur verið að 

kaupa húsnæði síðustu ár vegna óvissu sé hugsanlega að koma inn á markaðinn. Ungt 

fólk virðist búa lengur heima en áður og fara seinna á íbúðamarkaðinn. Í fjölmiðlum 

hefur komið fram að aukning hefur verið í barnseignum eftir hrunið. Veltutölur með 

húsnæði síðustu ár sýna mikinn samdrátt og einnig er það staðreynd að viðskipti með 

húsnæði hafa aukist mikið á þessu ári. Það kom fram í máli viðmælenda að fólk væri 

almennt nægusamara í dag og vildi frekar húsnæði við hæfi, það er sæktist ekki eftir 

aukarými í sama mæli og áður. Því er skiljanlegt að eftirspurn sé eftir minna húsnæði. 

Færa má rök fyrir því að uppsöfnuð eftirspurn sé fyrir hendi að minnsta kosti hvað 
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varðar ungt fólk sem hefur vegna óvissu í kjölfar hrunsins kosið að búa áfram heima hjá 

sér og einnig hvað varðar foreldra sem búa væntanlega þrengra en áður með börn sín.  

Skortur er greinilega fyrir hendi og það staðfesti Gústaf þegar hann var spurður hvað 

honum fyndist einkenna markaðinn í dag: 

 „Það sem einkennir markaðinn kannski fyrst og fremst er ranghugmyndir 
vegna fjölmiðlaumfjöllunar. Það er miklu meiri eftirspurn og minna framboð 
heldur en menn gera sér grein fyrir. Það er aðalatriðið“. 

4.4 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar 

Lögð var mikil vinna í að greina viðtölin og var höfundur ánægður með hve vel tókst 

til með val á viðmælendum. Höfundur lagði sig fram um að láta viðtölin renna eðlilega 

áfram og fannst honum við nánari skoðun það hafa tekist mjög vel. Það kom ekkert fram 

sem að honum fannst að vantaði nánari skýringar við hjá viðmælendum.  

Mikill samhljómur var á milli viðmælenda og reyndust allir sem höfundur hafði 

samband við fúsir til viðtals. Vegna þess hve viðmælendur voru sammála um öll 

meginatriði þá fannst höfundi það merki um að mettun væri að verða fyrir hendi strax í 

viðtali fjögur. Að minnsta kosti kom lítið nýtt fram í því viðtali jafnvel þó að sá 

viðmælandi hefði gífurlega reynslu sem hann var fús að miðla af.  

Hvað hefur áhrif á innlendum fasteignamarkaði á höfuðborgarsvæðinu var sú 

rannsóknarspurning sem lagt var upp með. Það kom glögglega fram að það eru ýmsir 

þættir sem hafa áhrif á markaðinn. Höfundur var mjög heppinn með það að fá 

viðmælendur sem höfðu sterkar skoðanir varðandi markaðinn sem og margra ára og 

jafnvel áratuga reynslu. Það ásamt þeirri staðreynd að viðmælendur eru ekki beinir 

hagsmunaaðilar heldur milliliðir á milli kaupenda og seljanda gerir þessa vinnu 

trúverðugri að mati höfundar.  Það var margt sem kom fram hjá viðmælendunum sem 

var athyglivert varðandi áhrifaþætti.  

Það fyrsta sem skoðað var er óvissan. Væntingar kaupenda og seljenda hafa mikil 

áhrif í þá veru að ákvarða verð fasteigna. Fréttaflutningur hefur áhrif af því að flestir 

einstaklingar eru hópsálir. Sálræni þátturinn er mikilvægur því að kaupanda eða seljanda 

verður að líða vel með þá ákvörðun sem að hann hefur tekið.  

Áhrif staðsetningar voru síðan skoðuð. Það kemur skýrt fram að staðsetning skiptir 

miklu máli sem áhrifaþáttur. Þessi áhrif hafa orðið meira áberandi á síðari árum og má 
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telja líklegt þessi þróun haldi áfram. Vaxandi áhrif staðsetningar komu höfundi ekki á 

óvart meðal annars vegna aukinnar umferðar á höfuðborgarsvæðinu og hækkandi 

eldsneytisverðs.  

Þriðji þátturinn sem höfundur skoðaði er skortur á húsnæði. Andstætt því sem halda 

mætti í ljósi fjölmiðlaumfjöllunar virðist vera um almennan skort á húsnæði að ræða og 

einkum af miðstærð af eignum í ákveðnum hverfum.  
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5 Niðurstöður 

Markmið þessarar ritgerðar var að finna út hvaða áhrifaþættir grundvalla framboð og 

eftirspurn eftir íbúðum á höfuðborgarsvæðinu. Reynt var að meta áhrif einstakra þátta 

og samspil þeirra á milli.  

Nokkrir áhrifaþættir virðast vera lykilþættir á bak við verðmyndun á íbúðarhúsnæði 

að mati þeirra sérfræðinga sem viðtöl voru tekin við og út frá þeim tölulegu gögnum og 

rannsóknum annarra sem greind voru í þessari ritgerð. Þeir eru helstir leiguverð, 

kaupmáttur, atvinnustig, hagvöxtur, vextir, lánstími, lýðfræðilegir þættir, framboð íbúða 

og veltuhraði, byggingarkostnaður og framboð fjármagns.  

Fjölmargir aðrir þættir hafa einnig áhrif og eru áhrif þeirra mismikil eftir tímabilum. 

Meðal þeirra þátta eru verðvæntingar, aðrir fjárfestingarkostir, staðsetning, óvissa, 

sálrænir og félagslegir þættir, gjaldeyrishöft, auðsáhrif, skattkerfisbreytingar og 

fjárhagsleg staða heimila.  

Hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir áhrifaþáttum fasteignaverðs á 

höfuðborgarsvæðinu og þeir settir fram í töflu um leið og framtíðarhorfur fyrir þá eru 

metnar.  

5.1 Áhrifaþættir 

Lærdómur sögunnar á fasteignamarkaði er sá að markaðurinn hefur alltaf fylgt 

efnahagslífinu eftir í hagsveiflum. Dýfurnar hafa hins vegar verið misjafnar og virðist það 

að stærstum hluta velta á vaxtastigi, framboði og fjárfestingarþörf á fasteignamarkaði 

(Ásgeir Jónsson o.fl., 2006). 

Ef greina á hvort verð íbúða er of eða vanmetið er mikilvægt að skilja hvaða þættir 

grundvalla verðmyndun með húsnæði. Nauðsynlegt er að skilja áhrif þessara þátta á 

hverjum tíma og hvort að áhrif þeirra séu varanleg. Dæmi um varanleg áhrif á raunverð 

íbúða eru lækkun raunvaxta eða lenging lánstíma. Miklu máli skiptir að vandað sé til við 

fræðilega umfjöllun og rannsóknir á þeim þáttum sem hafa áhrif á markaðinn til að unnt 

sé að gera sér grein fyrir hvort að raunverð íbúða sé nálægt jafnvægi eða hvort að um of 

eða vanmat sé að ræða. Ekki er síður mikilvægt að gera sér grein fyrir stefnu raunverðs 

íbúða. Breyting á raunverði fasteigna er að jafnaði tregbreytanleg stærð, það er sveiflur í 

raunverði hvort heldur er til hækkunar eða lækkunar vara til lengri tíma.  
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Í köflunum hér á undan hefur verið fjallað um helstu áhrifaþætti íbúðaverðs. Til 

einföldunar verða þættir þeir sem hér hefur verið fjallað um settir fram í töflu. 

Sérstaklega hafa verið merktir þættir sem telja má að séu lykilþættir.  

Einnig hefur verið  lagt mat á stöðu allra áhrifaþátta fasteignaverðs miðað við fyrri 

helming ársins 2012. Sett er fram spá um líklega þróun þessara sömu þátta til framtíðar. 

Þegar telja má að áhrifin verði til að hækka raunverð íbúða er settur plús. Neikvæð áhrif 

á raunverðið fær mínus og hlutlaus áhrif eru stjörnumerkt. Í töflu 22 má sjá þessa 

samantekt.  

Tafla 22 Áhrif ýmissa þátta á raunverð íbúða á höfuðborgarsvæðinu og framtíðarhorfur 

 

Eins og sjá má í töflu 22 þá eru það margir þættir sem hafa áhrif á fasteignaverð á 

sérhverjum tíma. Þeir eru misáhrifamiklir og einnig eru áhrif þeirra breytileg frá einum 

tíma til annars. Aðstæður á hinum ýmsu fasteignamörkuðum eru þó ólíkar og í eðli sínu 

Áhrifaþáttur Áhrifaþættir húsnæðisverðs

Núverandi 

staða

Skammtíma horfur     

6-18 mánuðir

Langtímahorfur           

2-4 ár

Eftirspurnarþættir

Lykilþáttur Leiguverð + + *

Lykilþáttur Kaupmáttur - * +

Lykilþáttur Atvinnustig - - *

Lykilþáttur Hagvöxtur * * +

Lykilþáttur Vextir ++ + +

Lykilþáttur Lánstími * * *

Lykilþáttur Lýðfræðilegir þættir * + ++

Verðvæntingar - * +

Framboðsþættir

Lykilþáttur Framboð íbúða og veltuhraði + +++ ++

Lykilþáttur Byggingarkostnaður ++ + *

Lykilþáttur Framboð fjármagns -- - *

Aðrir fjárfestingarkostir + + -

Aðrir þættir

Miðlæg staðsetning + ++ +++

Óvissa -- -- -

Sálrænir og félagslegir -- * +

Árstíðabundnar sveifur * * *

Gjaldeyrishöft + + *

Auðsáhrif - - *

Skattkerfisbreytingar - - *

Fjárhagsleg staða heimila - - *

Sveitastjórnar og skipulagsmál * * *

Annað * * *

+ Jákvæð áhri f       *Hlutlaus  áhri f        -Neikvæð áhri f
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er fasteignamarkaðurinn alltaf staðbundinn. Með staðbundinn er átt við að hver og einn 

markaður hefur mismunandi áhrifaþætti þótt flestir þeirra séu þeir sömu.  

Þessi rannsókn dregur fram tvo staðbundna þætti sem munu hafa mikil áhrif í náinni 

framtíð á raunverð íbúða á höfuðborgarsvæðinu.  

Sá fyrri þeirra varðar nýbyggingar. Þær hafa óveruleg áhrif til skemmri tíma. Framboð 

nýbygginga skiptir miklu máli til lengri tíma því að ef framboðið annar ekki eðilegri 

eftirspurn þá myndast skortur sem mun hafa áhrif til þess að raunverð íbúða hækki. 

Hækki raunverð umfram eðlilegan kostnað sem fylgir því að byggja og selja fasteign, að 

teknu tilliti til eðlilegrar álagningar, fer framboðið að aukast. Oftast myndast við þessar 

aðstæður offramboð. Ástæðan er að framboð á íbúðarhúsnæði er mjög tregbreytanlegt, 

það er lengi að aðlagast nýjum aðstæðum. Samdráttur í nýbyggingum varir því lengi og á 

sama hátt tekur tíma að draga úr offramboði þegar að það myndast. Misræmi getur 

myndast í framboði af nýju íbúðarhúsnæði miðað við eftirspurn sem varir í nokkur ár.  

Það hefur myndast mikil uppsöfnuð þörf fyrir nýbyggingar á höfuðborgarsvæðinu. 

Eigindlega rannsóknin sýndi fram á að skortur væri á ákveðnum tegundum af 

íbúðarhúsnæði. Opinberar tölur virðast ekki fela það í sér þar sem að  á sama tíma og 

eigindlega rannsóknin fór fram var meðalsölutími eigna 10,1 mánuðir. Niðurstaðan er sú 

að nauðsynlegt hafi verið að framkvæma bæði eigindlega og megindlega rannsókn á 

fasteignamarkaðinum til að öðlast nægilega yfirsýn yfir áhrifaþætti verðmyndunar. Þessi 

skortur á nýbyggingum á höfuðborgarsvæðinu er enn ekki kominn fram af fullum þunga 

en mun síðar verða mjög greinilegur. Ljóst er að síðustu þrjú ár hafa nýbyggingar verið í 

lágmarki. Það er mat höfundar að þessi skortur muni leiða til þess að raunverð 

íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu muni hækka mikið á næstu misserum eða þar til 

að framboð mun aukast að nýju. Sakir tímatafar í framboði sé hins vegar ljóst að það 

mun ekki gerast á næstunni.  

Annar þáttur sem skapar sérstöðu á höfuðborgarsvæðinu í náinni framtíð er 

staðsetning. Á síðari árum hefur miðlæg staðsetning farið að skipta meira máli. Þetta 

stafar meðal annars af því að ferðatími hefur lengst, bæði vegna þess að byggðin hefur 

þanist út og einnig vegna aukinna umferðartafa í kjölfar þess að vegakerfið annar ekki 

sívaxandi fjölda íbúa. Auk þess hefur hækkandi eldsneytisverð áhrif. Eigindlega 

rannsóknin dró fram aukið mikilvægi miðlægrar staðsetningar og að mikilvægi hennar 
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aukist á næstu árum. Væntingar um hækkun íbúðarverðs á höfuðborgarsvæðinu ættu 

því á næstu árum alls ekki að fylgjast að. Eignir sem eru staðsettar miðsvæðis munu 

hækka hlutfallslega meira en eignir í úthverfum. Ef skoðað er nánar hvernig þetta getur 

haft áhrif þá má setja upp sem dæmi að eign á Teigunum í Reykjavík hækki hlutfallslega 

meira en eign á Völlunum í Hafnarfirði. Ef eignin á Teigunum hækkaði um 10% að 

raunvirði en eignin á Völlunum lækkaði um 10% að raunvirði á sama tíma þá gæti það 

bent til þess að markaðurinn í heild væri óbreyttur en í raun væri um töluverða innri 

breytingu að ræða.  Bæði megindlega og eigindlega rannsóknin benda til þess að 

verðmunur á milli ólíkra hverfa á höfuðborgarsvæðinu muni aukast mikið á næstu árum. 

Þessi verðþróun hefur verið fyrir hendi en það er niðurstaða þessarar rannsóknar að sú 

þróun muni halda áfram á næstu árum.  

Áhrifaþættir fasteignaverðs hafa mismikla fylgni og áhrif hver á annan. Kaupmáttur, 

atvinnustig og hagvöxtur eru allt þættir sem eru nátengdir og hafa mikla fylgni hver við 

annan. Erfitt er að hugsa sér að hagvöxtur hækki til lengri tíma án þess að kaupmáttur 

og atvinnustig fylgi með. Áhrif einstakra þátta sveiflast frá einum tíma til annars. Gott 

dæmi um það er áhrif staðsetningar á höfuðborgarsvæðinu.  

Upplýsingagjöf um íslenska fasteignamarkaðinn hefur farið vaxandi. Þó vantar 

upplýsingar um ýmsa þætti markaðarins svo sem hlutfall þeirra sem eru að kaupa í 

fyrsta sinn. Hlutfall þeirra sem eru að kaupa í fyrsta sinn dregst saman við þenslu en 

eykst við kreppu (Joint Center for Housing Studies og Harvard University, 2010). Með 

aukinni upplýsingagjöf verður auðveldara að greina markaðinn.  

Ætla má að raunverð íbúðahúsnæðis muni hækka mikið næstu misserin. Stutt er 

síðan að raunverð fasteigna hóf að hækka að nýju og yfirleitt eru sveiflur í verði 

fasteigna fastheldnar. Það sem mun grundvalla áframhaldandi hækkun er meðal annars 

bati í efnahagslífinu sem leiðir af sér vaxandi kaupmátt ráðstöfunartekna og minnkandi 

atvinnuleysi. Aukið aðgengi er að lánsfjármagni, ný lánsform eru í boði og vextir eru í 

sögulegu lágmarki. Dregið hefur úr óvissu um skuldastöðu heimilanna og væntingar 

fólks eru farnar að aukast. Framboð af nýju íbúðarhúsnæði mun verða óverulegt næstu 

árin.  

Hér hefur verið sýnt fram á að sem fjárfesting þá er sögulega ekki á vísan að róa hvað 

íbúðir varðar. Einkenni markaðarins virðast fyrst og fremst vera að um sveiflur er að 
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ræða. Nauðsynlegt er því að greina reglulega stöðu markaðarins. Með því að fjárfesta 

þegar raunverð fasteigna er sögulega lágt og síðan að tímasetja sölu má ná góðri 

arðsemi. Ekki er síður mikilvægt að forðast að kaupa þegar að markaðurinn fer að sýna 

einkenni þess að vera ofmetinn.  

Dæmi um bólueinkenni sem nauðsynlegt er að vera vakandi fyrir er þegar raunverð 

fasteigna hefur hækkað mikið í langan tíma og mikil bjartsýni ríkir um framtíðarhorfur. 

Einnig ef að leiguverð er orðið hlutfallslega mun ódýrara heldur en fjárfesting í 

íbúðarhúsnæði vegna væntinga um hækkandi húsnæðisverð.  
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6 Umræður og lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að skilgreina áhrifaþætti þá sem ákvarða 

fasteignaverð á sérhverjum tíma. Það kom höfundi á óvart hve lítið er til af sögulegum 

gögnum um íbúðaverð. Hluti af skýringunni kann að felast í því að íbúðir eru í eðli sínu 

misleitnar og einnig að gæði og eftirspurn í einstökum hverfum gerir tímaraðagreiningar 

erfiðar. Annað sem kom höfundi á óvart er hve margir ólíkir þættir hafa áhrif á verð 

íbúða. Þeir eru margvíslegir, misjafnlega háðir innbyrðis og hafa misjafnlega mikil áhrif 

og þessi áhrif sveiflast eftir aðstæðum og tíðaranda. 

Niðurstaða rannsóknarinnar staðfestir fyrri rannsóknir á áhrifaþáttum íbúðaverðs. 

Taipalus (2006) bendir á að þeir meginþættir sem hafa áhrif á fasteignaverð séu tekjur, 

vextir, framboð, fjármálastofnanir, lýðfræðilegar breytur, framboð fjármagns, skattar og 

stefna stjórnvalda í húsnæðismálum. Tengsl leiguverðs og tekna kemur fram sem 

mikilvægur áhrifaþáttur og er í samræmi við rannsókn Loungani (2010). Þessar 

niðurstöður eru einnig i takt við Brueggeman og Fisher (2008) sem telja helstu þætti 

áhrifa vera lýðfræðilega, heimilisgerð, atvinnuþátttöku, tekjur og kaupmátt, fjármögnun 

og vaxtastig, skattstig og leiguverð.  

Niðurstaða þessarar rannsóknar var hins vegar að hluta frábrugðin fyrri rannsóknum 

og niðurstöðum. Hér er átt við hve sterk áhrif staðsetning og takmarkað framboð nýrra 

íbúða mun hafa á raunverð íbúða á höfuðborgarsvæðinu í náinni framtíð. Mikilvægi 

þessa tveggja þátta komu skýrt fram bæði þegar að markaðurinn var greindur með 

eigindlegri eða megindlegri aðferðafræði.    

Staðsetning er að aukast í mikilvægi og væri áhugavert að rannsaka nánar þróun 

verðlags eftir einstökum hverfum.  Einnig mætti rannsaka nánar hvort að hverfi hafi 

mismunandi einkenni og ef svo er hvað einkenni vinsælustu hverfin. Hér væri full þörf á 

að skoða hvort að staðsetningin ein og sér sé lykilatriði eða hvort að önnur atriði svo 

sem leikskólar eða skólar, útsýni og verslanir og fleira hafi áhrif. 

Sá sterki samhljómur sem kom fram hjá viðmælendum um að skortur væri á 

ákveðnum eignum kom höfundi á óvart. Þetta væri efni sem áhugavert væri að skoða 

nánar og velta því jafnframt fyrir sér hvaða áhrif það muni hafa ef þessi skortur á 

ákveðnum eignum ágerist. Full þörf er að greina nánar þennan skort miðað við 

mismunandi stærðir af húsnæði og samsetningu.  
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Áhrif einstakra þátta eru misjöfn og ljóst er að fasteignamarkaður á 

höfuðborgarsvæðinu er í eðli sínu staðbundinn eins og aðrir fasteignamarkaðir. Þó að 

það séu að jafnaði ákveðnir þættir sem hafa grundvallaráhrif á raunverð fasteigna ber 

að rannsaka einstaka markaði og skilgreina uppbyggingu þeirra. Íbúðaverð á 

höfuðborgarsvæðinu er háð mörgum af þeim meginþáttum sem skilgreina má sem 

almenna áhrifaþætti. 

Ef höfundur myndi endurtaka þessa rannsóknarvinnu þá myndi hann fylgja í 

meginatriðum sömu vinnubrögðum. Höfundur myndi þó einnig taka eigindleg viðtöl við 

þá aðila hjá fjármálafyrirtækjum sem gefa út hagfræðilegar greiningar í tengslum við 

fasteignamarkaðinn. Einnig hefði höfundur áhuga á því að kanna nánar hvata kaupenda 

og seljenda. Með því móti má ætla að unnt væri að öðlast dýpri skilning á eðli 

markaðarins.  

Markmið þessarar rannsóknar var að auðvelda hverjum þeim sem veltir fyrir sér 

kaupum eða sölu á íbúðarhúsnæði, að mynda sér skoðun um stöðu og stefnu 

íbúðarmarkaðarins á höfuðborgarsvæðinu. Aldrei verður unnt að sjá nákvæmlega fyrir 

hvenær að markaðurinn muni ná hámarki eða lágmarki. Hins vegar á að vera unnt að 

leiða líkur að því hvort um of eða vanmat er að ræða.  

Eins og áður hefur komið fram þá skapar það vandamál við greiningu markaðarins hve 

takmarkað er til af góðum gögnum til að vinna með. Töluverð vinna er því óunnin í því 

að greina og skilja betur áhrifaþætti (Páll Árnason, 2010).  Dæmi um gögn sem að þörf 

væri á væru kannanir meðal nýrra íbúðarkaupenda. Telja má að mikil aukning kaupa 

sem byggð eru á væntingum um hækkun á íbúðarverði bendi til bólumyndunar og á 

sama hátt er rökrétt að ef lítill hluti kaupir vegna væntinga um hækkun þá sé botninum 

hugsanlega náð.  Einnig væri gott að hafa gögn yfir hlutfall þeirra sem eru að kaupa í 

fyrsta sinn.  

Eitt af því sem að höfundur hefði viljað rannsaka nánar og er efni í aðra 

meistararitgerð er samspil húsaleigubóta og vaxtabóta. Það, ásamt fjármagnstekjuskatti, 

eignaskatti og fasteignaskatti hefur áhrif á eftirspurn og verð íbúðarhúsnæðis. Þetta 

hefur síðan víðtækari áhrif svo sem í aukinni verðbólgu. Stjórnvöld hafa mikil áhrif á 

eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði með aðgerðum sínum í skattamálum. Forvitnilegt væri 

því að skoða nánar áhrif skattbreytinga og bóta á eftirspurn.  
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Viðauki 1: Forsendur fyrir töflum 1, 2, 10 og 11. 

 

 

  

Forsendur:

Ekki tekið t.t. verðbólgu

Leiguhlutfall 50 vikur á ári 96,2%

Skuldsetningarhlutfall - stöðugt 80%

Vegin meðalkostnaður fjármags 4,26%

Viðhaldskostnaður* 1,50%

Afskriftir* 3,00%

Annar kostnaður*og** 1,00%

30 ára matstími og mv. núverandi markaðsvirði

2 herbergja íbúð í Reykjavik:

Meðalstærð seldrar íbúðar í fm*** 63

Meðalstaðgreiðsluverð  á fm*** 264.624 kr.

Meðalstaðgreiðsluverð 2 herbergja íbúðar í Rvk.*** 16.671.312 kr.

Meðalleiguverð í Rvk. á 2 herbergja íbúð á fm*** 1.747 kr.

3 herbergja íbúð í Reykjavik:

Meðalstærð seldrar íbúðar í fm*** 91

Meðalstaðgreiðsluverð  á fm*** 238.045 kr.

Meðalstaðgreiðsluverð 3 herbergja íbúðar í Rvk.*** 21.662.095 kr.

Meðalleiguverð í Rvk. á 3 herbergja íbúð á fm*** 1.590 kr.

*Byggt á núverandi markaðsvirði

**Fasteignagj,tryggingar, umsjón o.fl.

***Skv. Þjóðskrá fyrir janúar 2012
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Viðauki 2: Forsendur fyrir töflum 1, 2, 10 og 11 

     

       

 

  

Forsendur:

Forsendur

HFF150644 (meðaltal jan/feb´12) 2,58%

Álag á lán sem tekin eru 1,90%

Vegin lánsfjárkostnaður (kd) 4,48%

Álag á eigið fé(ke) 2,50%

Ávöxtunarkrafa eigin fjár 6,98%

Skattprósenta(Tc) 20,00%

Hlutfall skulda(D) 80,00%

Hlutfall eigin fjár 20,00%

WACC 4,26%

Eldri forsendur (aðeins ávöxtunarkröfu breytt)

HFF150644 (meðaltal jan/feb´10) 3,78%

Álag á lán sem tekin eru 1,90%

Vegin lánsfjárkostnaður (kd) 5,68%

Álag á eigið fé(ke) 2,50%

Ávöxtunarkrafa eigin fjár 8,18%

Skattprósenta(Tc) 20,00%

Hlutfall skulda(D) 80,00%

Hlutfall eigin fjár 20,00%

WACC 5,27%

kD = Lánsfjárkostnaður 

KE = Ávöxtunarkrafa eigin fjár 

TC = Skattprósenta lögaðila 

D/V = Skuldsetningarhlutfall 

E/V = Eiginfjárhlutfall 
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Viðauki 3: Spurningar fyrir viðmælendur í eigindlegum viðtölum 

Almennt. 

1. Hvað heitir þú og við hvað starfar þú.  

2. Hvernig kom það til að þú fórst að vinna í tengslum við fasteignir 

a. Alltaf við það sama eða breytist þetta með tímanum 

b. Menntun 

c. Hve lengi unnið við þetta 

3. Geturðu sagt mér hvað þér finnst einkenna markaðinn í dag. 

a. Frjáls frásögn. 

4. Geturðu sagt mér hvernig markaðurinn hefur breyst frá því að þú hófst að starfa við 

hann. 

a. T.d. fleiri fasteignasölur 

b. Breyting hvað varðar eignir, einbýli eða fjölbýli. 

c. Stærðir eigna, aukning eða minnkun í fermetrum.  

d. Áhugi á staðsetningu 

5. Af hverju kaupir fólk fasteignir  

a. Er þetta nauðsyn af því að það finnur ekki leiguhúsnæði 

b.  Telja kaupendur að það sé góð fjárfesting. 

Skipting markaðarins. 

6. Skiptir samsetning kaupendahópsins máli og ef svo er af hverju. 

a. Af hverju skiptir þetta máli og er þessi samsetning að breytast. 

7. Eru kaupendur að leita að einhverju sérstöku 

a. Staðsetningu 

b. Stærð 

c. Hagstæðum lánum 

d. Annað 

8. Af hverju selja eigendur fasteignir í dag. 

a. Nauðsyn 

b. Losa fjármuni 

c. Annað  

9. Skiptir samsetning seljendahópsins máli og ef svo er af hverju. 

a. Af hverju skiptir þetta máli og er þessi samsetning að breytast. 

10. Eru einhverjir hópar kaupenda eða seljenda á hliðarlínunni og af hverju. 

a. Er einhver hópur að flýta sér. 

b. Er einhver hópur að bíða. 

 

Staðan á markaðinum. 

11. Hvernig metur þú markaðinn í dag. 

a. Eru nýir kaupendur að koma inn á markaðinn, fagfjárfestar eða einstaklingar. 

b. Vilja kaupendur frekar stórar eða litlar eignir. 

c. Er staðsetning farinn að skipta meira máli. 

12. Hvað telur þú að séu helstu einkenni markaðarins í dag.  
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a. Er markaðurinn í jafnvægi.  

b. Er ástand markaðarins ólíkt því sem verið hefur síðust ár. 

13. En hvað varðar einstaka þætti s.s. 

a. Aðgengi að lánsfjármagni 

b. Þekkingu kaupenda 

c. Þekkingu seljenda 

d. Lagaumhverfið 

e. Stöðu efnahagslífsins t.d. atvinnuleysi, 

f. Annað t.d. uppboð.  

14. Hvert telur þú að markaðurinn stefni. 

a. Áframhaldandi staða (ójafnvægi?) 

b. Aukið framboð eða eftirspurn 

c. Upplýstari aðilar á markaðnum 

d. Annað 

15. Hvað telur þú að séu helstu gallar við fasteignamarkaðinn. 

a. Hvernig er staðan með þróun og framboð eigna 

b. Hvernig er viðhorf kaupenda 

c. Hvernig er viðhorf seljenda 

d. Framboð fjármagns. 

16. Eru einhverjir kostir sem þú sérð.  

a. Nú kom greining  Arionbanka nýlega með þá skoðun að það sé myndi kosta 

ca.26% meira að byggja heldur en kaupa. Hver er þín skoðun á þessu.  

b. Ný lánsform á markaði þ.e. bæði Arionbanki og MP eru farnir að bjóða 

óverðtryggð lán, hver telur þú að verði afleiðingar þess.  

Annað. 

17. Telur þú fasteignamarkaðurinn sé ólíkur fasteignamarkaðinum í nágrannalöndum okkar. 

Ef svo er þá hvernig. 

a. T.d. hlutfall leiguhúsnæðis. 

b. T.d. aðgengi að lánsfjármagni. 

c. Annað. 

18. Telur þú að ytra umhverfi hafi áhrif á markaðinn hér. 

a. Umfjöllun fjölmiðla. 

b. Lagaumhverfi 

c. Eftirlitsaðilar 

d. Annað. 

19. Er eitthvað sem þú telur að hafi vantað og vilt koma að hér að lokum. 

  



 

98 

Viðauki 4: Kóðar sem dregnir voru úr eigindlegum viðtölum 

 

Óvissa.  

Brothættur 
Aukinn áhugi 
Viðkvæmur markaður 
Enginn undirbúningur 
Sálræna hliðin 
Stemningin hefur mikil áhrif 
Aukin bjartsýni 
Takmarkaðar upplýsingar 
Skortur á upplýsingum  
Óvissa hjá sérfræðingum 
Óvissa tengd atvinnuástandi 
Óvissa um framhaldið. 
Fréttaflutningur hefur mikil áhrif  
Fólki fannst það vera að missa af 
Kaupendur og seljendur ekki nógu vel upplýstir 
 
Staðsetning 

Staðsetning skiptir alltaf meira máli 

Verð mismunandi eftir staðsetningu 

Mislangur sölutími 

Aukin munur vegna staðsetningar 

Miðlæg staðstaðsetning mikilvæg 

Óvissa á jaðarsvæðum 

Staðsetning fer að skipta meira máli 

Staðsetning meira máli á Norðurlöndunum 

Líklegt að munur vegna staðsetningar verði enn meiri 

 

Skortur 

Skortur á ákveðnum eignum 

Skortur á ákveðnu húsnæði 

Stórar eignir óbreyttar 

Litlar eignir munu frekar hækka 

 

Annað 

Varðar fólkið 

Víðtæk reynsla 

Samdráttur 

Breyttar fjölskylduaðstæður 

Stór hópur kaupenda á hliðarlínunni 

Nýir kaupendur að koma 

Erfiðleikar í fjármögnun 

Hvað verður um fólkið 
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Lagaumhverfið ófullkomið 

Nýtt lagaumhverfi í smíðum 

Óvíst með áhrif verðtryggðra lána 

Leigukerfi á Norðurlöndum 

Séreignarkerfi ríkjandi hér  
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