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Formáli 

Þessi MS ritgerð er skrifuð í því sjónarmiði að koma á framfæri upplýsingum og 

fræðilegum niðurstöðum sem almenningur á Íslandi hefur ekki greiðann aðgang að. 

Einnig er markmiðið að benda íslenskum fræðimönnum, sem starfa bæði hér heima og 

erlendis, á athyglisvert efni sem verðugt er að rannsaka enn frekar og getur vegið þungt 

þegar kemur að fjármálastöðugleika á Íslandi.  

Eftir að höfundur hafði lokið við skýrslu um fasteignamarkaðinn á Íslandi, sparnað og 

fjárfestingu fyrir Búnaðarbanka Íslands árið 2001 varð höfundi fljótlega ljóst að rannsaka 

þyrfti betur vísitölu neysluverðs og þá sérstaklega þann lið sem snýr að fasteignum og 

mæla á eigin not einstaklinga við að búa í eigin húsnæði. 

Við smíði þessarar ritgerðar, sem tekið hefur tæp 3 ár, hefur verið leitað til fjölmargra 

einstaklinga, stofnanna og fyrirtækja. Þar má helst nefna Hagstofu Íslands, 

Yfirfasteignamatsnefnd, Þjóðskrá Íslands, Seðlabanka Íslands og að ógleymdum 

sérfræðingum innan veggja Háskóla Íslands. Þessum aðilum eru færðar þakkir fyrir og að 

öðrum ólöstuðum eru dr. Snjólfi Ólafssyni, prófessor við Viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands, færðar sérstakar þakkir fyrir hjálpina og ekki síður fyrir þá þolinmæði sem hann 

hefur sýnt höfundi. 

Verkefnið er 30 eininga meistaraprófsritgerð í fjármálum fyrirtækja við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Færi ég eiginkonu minni, Danith Chan, innilegar þakkir fyrir að hafa stutt mig öll þau 

ár sem ég hef borið þetta steinbarn undir belti. Einnig þakka ég dætrum mínum, Sylvíu 

Gló og Ingridi Lín, fyrir að hafa sýnt föður sínum bæði tillitssemi og skilning. Foreldrum 

mínum, Eygló Guðmundsdóttur og Sigurði Óskarssyni, færi ég sérstakar þakkir fyrir allar 

þær stundir sem þau hafa hlaupið undir bagga með okkur hjónum á síðustu árum. 

Von höfundar er að ritgerð þessi veiti þeim sem hana lesa innsýn inn í heim 

vísitölufræða og geti varpað skýrara ljósi á ýmis álitaefni sem uppi eru og hafa verið 

umdeild á Íslandi um árabil. 
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Útdráttur 

Vísitala neysluverðs er bjöguð og hefur verið það um alllanga hríð vegna kerfisskekkju í 

fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga, undirvísitölu vísitölu neysluverðs. 

Bjögunin er margþætt en er aðallega fólgin í því að ekki eru tiltæk næg gögn svo að 

mælingarnar og tilsvarandi útreikningar haldi gæðum sínum og endurspegli 

fasteignamarkaðinn, þ.e. kaup og sölu á íbúðarhúsnæði einstaklinga á Íslandi. Á þetta 

hafa alþjóðastofnanir ítrekað bent m.t.t. smáríkja. 

Hagstofa Íslands þyrfti að færa skýrari rök fyrir því hvaða ávöxtunarkröfu stofnunin 

notar hverju sinni við núvirðingu kaupsamninga um fasteignir á Íslandi við mat á 

fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga. Líkur eru á að stofnunin beiti ekki réttum 

aðferðum við ákvörðun á ávöxtunarkröfu. Í ljósi þess hve mikil áhrif slík ákvörðun getur 

haft á fjárhag fólks á Íslandi er afar brýnt að leitað verði allra leiða til að tryggja rétt mat 

hvað þetta varðar.  Einnig eru líkur á að þetta geti valdið kerfisskekkju sem getur 

endurspeglast í rangri vaxtaákvörðun Seðlabanka Íslands vegna þess að ekki er beitt 

alþjóðlega viðurkenndum aðferðum. 

Afsölum á fasteignum er í mörgum tilvikum þinglýst án þess að kaupsamningum sé 

þinglýst samhliða. Afsöl innihalda yfirleitt ekki upplýsingar um kaupverð eigna, 

greiðsluform eða lánskjör og eru ekki talin fullnægjandi gögn við mælingar og 

útreikninga á fasteignaverðvísitölum. Veldur þetta umtalsverðum og viðvarandi skorti á 

gögnum bæði hjá Þjóðskrá Íslands og Hagstofu Íslands. Það að upplýsingar skortir af 

þessu tagi bjagar fasteignaverðvísitölu Hagstofu Íslands og þar með vísitölu neysluverðs. 

Þetta bjagar jafnframt mat Þjóðskrár Íslands sem reiknar út fasteignamat eigna á Íslandi 

og ákvarðar skattstofn sveitarfélaga.  

Forsenda þess að fasteignaverðsvísitalan verði áreiðanlegri er að rannsóknir og 

upplýsingaöflum hjá Hagstofu Íslands (og fleirum) verði efld. Ætla má að einnig geti 

þurft að koma til lagabreytingar svo tryggja megi að gögn af markaði berist 

stofnunninni. Fara verður í ítarlegar endurbætur og endurútreikninga á vísitölu 

neysluverðs með hliðsjón af þeim niðurstöðum sem felast í þessari lokaritgerð og 

mikilvægi þess að gæta að fjármálastöðugleika á Íslandi um ókomin ár. 
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1  Inngangur 

Verðtrygging og þróun vísitölu neysluverðs hefur verið mörgum tilefni til umfjöllunar 

allar götur frá því að verðtrygging fjárskuldbindinga og sparifjár var fest í lög með 

Ólafslögum á 8. áratug síðustu aldar1. Frá þeim tíma hefur verðtrygging og íslensk króna 

orðið að samofnum þáttum og oft rætt um að hér á landi séu tveir gjaldmiðlar, þ.e. 

verðtryggð króna og óverðtryggð króna (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 1994-1995). 

Ætlunin er að rannsaka sérstaklega fasteignaverðþátt2 vísitölu neysluverðs sem er sá 

þáttur er vegur þyngst í vísitölu neysluverðs. Þessi þáttur á að sýna þróun í eigin notum 

einstaklinga við að búa í eigin húsnæði. Tengist þetta mælingum á verðlagi 

íbúðarhúsnæðis á Íslandi og á einnig að endurspegla þróun fasteignaverðs 

íbúðarhúsnæðis í einkaeigu. Ætlunin er að styðjast við rannsóknir innanlands og reynslu 

alþjóðlegra sérfræðinga og hagsýslustofnanna af því að meta fasteignaverð 

íbúðarhúsnæðis bæði á stórum sem smáum markaðssvæðum. Kannað verður hvort 

skekkja kunni að leynast í vísitölu neysluverðs sem áhrif getur haft á peningastjórn á 

Íslandi á undanförnum árum og fjármálastöðugleika. 

Lykilvandamál við smíði á góðum fasteignaverðvísitölum er að fasteignir eru ólíkar og 

að skortur á gögnum, vegna smæðar ríkja eða markaðssvæða, getur skapað vanda og 

valdið skekkjum. Einnig má rekja skort á gögnum til tímabundins samdráttar, bæði innan 

árs og á milli ára.3 

Rannsóknarspurningar þessa lokaverkefnis er eftirfarandi: Hvernig er 

fasteignaverðvísitalan „reiknuð húsaleiga“ metin og hvar liggja veikleikar við það mat, 

hverjir eru kostir og gallar þeirrar aðferðar sem beitt er á Íslandi? Er 

                                                        
1 Sjá nánari umfjöllun í viðauka 1 og 2. 

2
 Fasteignaverðsþátturinn nefnist reiknuð húsaleiga sem undirvísitöluliður vísitölu neysluverðs. Hér 

eftir einnig nefnd fasteignaverðvísitalan. 

3
 Benda má á að fasteignir eru í raun misleitnar og mismunandi (e. heterogeneous) og þær eru því ekki 

staðlaðar eignir í eðli sínu. Við vitum einnig að viðskipti (e. transactions) með hverja einstöku eign eru ekki 

tíð. Þessir þættir gera það að verkum að gæði gagna og gagnaöflunar er áfátt og erfitt er að safna gögnum 

saman (Bank for International Settlements – BIS (Alþjóðagreiðslubankinn), apríl 2005). 
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fasteignaverðvísitalan bjöguð og þar með vísitala neysluverðs? Hvað má gera til að bæta 

úr til að reka frekari stoðum undir betri fasteignaverðvísitölu og þar með 

fjármálastöðugleika á Íslandi? 

Fasteignaverðvísitalan „reiknuð húsaleiga“ er liður í vísitölu neysluverðs. 

Fasteignaverðvísitala þessi er metin og reiknuð af Hagstofu Íslands sem hluti af 

fjölmörgum öðrum þáttum sem reiknaðir eru og mynda vísitölu neysluverðs. Vísitala 

neysluverðs er reiknuð út frá fjölmörgum undirvísitölum og greinist í 12 mismunandi 

neysluflokka sem svo hver um sig inniheldur fjölmargar undirvísitölur og undir-

undirvísitölur. Það er gert til að ná sem best utan um kostnað við neyslu einstaklinga á 

Íslandi. Ein af þessum 12 undirvísitölum er ætlað að meta kostnað einstaklinga og 

fjölskyldna vegna húsnæðis, hita og rafmagns. Þessi liður er oft nefndur húsnæðisliður 

vísitölu neysluverðs. Innan þessa liðar er vísitala sem nefnist „reiknuð húsaleiga“. Þessi 

liður er mældur í fjölmörgum löndum en mismunandi aðferðum er beitt. Farið verður 

yfir aðferðir sem koma til greina og helstu kosti þeirra og galla. 

Annar kafli þessa verkefnis fjallar um vísitölur og verðlag þar sem farið er stuttlega 

yfir sögulega þróun á Íslandi, fjallað um gerð og eðli fasteignaverðvísitalna. Farið er í 

fasteignaverðvísitölur sem notaðar eru í tengslum við útreikninga og mat á 

neysluverðsþróun, kosti og galla þeirra aðferða sem beitt er. 

Í þriðja kafla verkefnisins er farið yfir hvernig erlend ríki og alþjóðastofnanir meta 

fasteignaverð og mæla fasteignaverðvísitölur, hvaða þróun hefur átt sér stað og hvernig 

staða mála er í dag. Farið er í ýmsar þær aðferðir sem ríki og alþjóðastofnanir beita. 

Í fjórða kafla er farið í fasteignaverðvísitölur á Íslandi. Megin áhersla kaflans tengist 

uppbyggingu vísitölu neysluverðs og sérstök áhersla lögð á fasteignaverðvísitölu hennar, 

þ.e. reiknaða húsaleigu. Litið er á þróun mála og samanburð við önnur ríki. Fjallað er um 

gagnaöflun í sambandi við mat á fasteignaverðvísitölunni og þannig samspil hvers þáttar 

í reiknaðri húsaleigu, umsvif á fasteignamarkaði og mælingavanda. 

Í fimmta kafla er leitað svara á rannsóknarspurningum og helstu niðurstöður reifaðar. 

Fjallað um hvaða kostir og gallar standa uppi varðandi mat á fasteignaverðvísitölunni 

reiknuð húsaleiga. 

Sérstakur kafli inniheldur alla viðauka og einnig má finna í viðauka töflur og gröf. 
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2 Vísitölur og verðlag 

Vísitölur eru gerðar til að vega og meta stærðir í einni tölu sem getur endurspeglað 

breytingar yfir tíma. Algengt er að vísitölur séu notaðar við stjórn efnahagsmála. Vísitala 

neysluverðs (e. consumer price index-CPI) er mjög algeng og þekkt verðlagsvísitala sem 

mælir hækkun eða lækkun á neysluvörum og þjónustu yfir ákveðið tímabil. 

Vísitala neysluverðs varpar ljósi á hækkun (eða lækkun) á neysluvörum og á það hvort 

þensla sé í viðkomandi hagkerfi eða ekki.  Vísitala neysluverðs er mikilvægur mælikvarði 

til að mæla breytingu á neysluverði í hagkerfi og veitir upplýsingar sem eru 

nauðsynlegar við nútíma hagstjórn og í viðskiptum. 

Í þessum kafla verður farið almennt yfir vísitölumælingar. Farið er yfir aðferðir sem 

notaðar eru við mat á þróun verðlags yfir tíma og sérstök áhersla er lögð á 

fasteignaverðvísitölur, kosti þeirra og galla. 

2.1 Verðvísitölur 

Verðvísitölur eru margvíslegar. Verðvísitölur hafa þróast mikið á síðustu áratugum og 

verður hér fjallað um þær. 

Gerum ráð fyrir röð verðlagsathuganna yfir tíma á K vöru- og þjónustuflokkum en K 

stendur fyrir fjölda þessara flokka. Einföld og óvoguð vísitala4, sem tekur ekki tillit til gæða 

eða magns á vöru eða þjónustu, mælir meðalverðlag þessara hluta á hverjum tíma. 

P�100 �∑ p1iK
i�1∑ p0iKi�1


 

P   = breyting í verðlagi 

p0i = verðið sem hlutur er keyptur á upphafstíma mælingar  

p1i = verðið sem hlutur er keyptur á síðar þegar breyting er mæld 

                                                        
4
 Orðanotkun: Með óvogaðri vísitölu er átt við vísitölu þar sem þættir hennar hafa ekki mismunandi 

vægi m.v. hvaða vöru eða þjónustu er um að ræða og hve mikið er neytt af henni sem hlutfall af öðrum 

þáttum sem viðkomandi vísitala mælir og eru til skoðunar. 
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Hér skal gefið dæmi þar sem ákveðið er fyrirfram hvað kaupa á inn í matinn og til neyslu 

svo samanburður á vörum eða þjónustu verði eins á milli tímabila, þ.e. mánaða eða ára. 

Ákveðið er að það sem á að vera í innkaupakörfunni sé það sem talið er upp í töflunni hér að 

neðan. Gert er ráð fyrir að mælingin á verðþróun innkaupakörfunnar eigi að eiga sér stað í 

janúar ár hvert. 

Tafla 1. Dæmi um verðvísitölu og neyslumælingar fyrir ár 1 og ár 2.
5
 

 

Hér má sjá að á milli þessara ára hækkaði þessi innkaupakarfa um 209 í verði sem 

reiknast sem 1,20% breyting frá árinu á undan (101,2 = 100 x 17.559/17.350). Þetta þýðir að 

um 1,20% verðbólgu hafi verið að ræða í þessum vörum á 12 mánaða tímabili. 

Til að gæta að mismunandi neyslumynstri gefa menn hverjum þætti ákveðið vægi og er 

miðað við kannanir um hve stór hluti hver og einn liður er í innkaupum eða neyslu 

einstaklinga og heimila. Myndar vægi hvers liðar svonefnda útgjaldavog viðkomandi 

verðvísitölu. 

Mönnum var snemma ljóst að það er ekki aðeins verðið sem máli skiptir heldur einnig 

magnið, gæðin og margt annað sem spilar inní þegar keypt er vara eða þjónusta. Í því 

samhengi má nefna Lowe6 vísitöluna. 

  

                                                        
5 Skýring: Hér er gefið dæmi um hvernig neysluverðsvísitala getur verið byggð upp með einföldum 

hætti (athugið að allt magn er 1 af hverju). 

6 Lowe lagði til notkun þessarar vísitölu árið 1823 (Rósmundur Guðnason, 2004). 
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PLo�100 �∑ qi p1iK
i�1∑ qiKi�1 p0i


 

PLo = breyting í verðlagi mælt með Lowe vísitölumælingu 

qi = magnið sem keypt er af hlut i  

p0i = verðið sem hlutur er keyptur á upphafstíma mælingar  

p1i = verðið sem hlutur er keyptur á síðar þegar breyting er mæld 

 

Ef vísitala af þessum toga miðar við vogir liðins tíma þá er um Laspeyres vísitölu að ræða 

en ef miðað er við samtímavogir þá er um að ræða Paasche vísitölu. Sjá nánari umfjöllun um 

þessi afbrigði hér síðar í kaflanum. 

 

Þegar qi = q0i fæst Laspeyres vísitalan. 

Þegar qi = q1i fæst Paasche vísitalan. 

 

Fræðilega er rætt um tvær megin gerðir af verðvísitölum, þ.e. fastgrunnsvísitölur (e. 

fixed base indices) eða framfærsluvísitölur7. Oft eru þessar vísitölur einnig sagðar vera 

hreinar vísitölur (e. pure price indices) ef þær mæli verðbreytingar miðað við ákveðið fast 

magn (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Þrátt fyrir vinsældir á notkun verðvísitalna og neysluverðsvísitalna (e. consumer price 

indices – CPI) víða um heim sem og rannsóknir fjölmargra fræðimanna hafa þessir aðilar 

lengi verið meðvitaðir um ónákvæmni þessara vísitalna við mat á lífskjörum almennings (e. 

cost of living). Þessari gagnrýni hefur vaxið fiskur um hrygg á undanförnum árum, m.a. í 

                                                        
7
 Á ensku: cost of living index – COLI. Með þessum vísitölum var m.a. markmiðið að fylgjast með 

tilteknum framfærslukostnaði launaþegafjölskyldna. Nú er hlutverk framfærsluvísitölu almennt að vera 

almennur mælikvarði á verðbreytingar heimilisútgjalda yfirleitt (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 1994-

1995). 
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kjölfar skipunar öldungadeildar Bandaríkjaþings á sérstakri ráðgjafanefnd til rannsóknar á 

neysluverðsvísitölu sem gengur undir nafninu Boskin Commission.8 

2.1.1 Verðvísitala Étienne Laspeyres 

Þjóðverjinn Étienne Laspeyres  kom fram með formúlu til að mæla þróun verðlags og 

nefnd er í höfuðið á honum eða Laspeyres verðvísitalan. 

PL�100 �∑ q0i p1iK
i�1∑ q0iKi�1 p0i


 

PL = breyting í verðlagi mælt með Laspeyres vísitölumælingu 

q0i = magnið sem keypt er af hlut i á upphafstíma mælingar 

p0i = verðið sem hlutur er keyptur á upphafstíma mælingar  

p1i = verðið sem hlutur er keyptur á síðar þegar breyting er mæld 

 

Laspeyres vísitalan mælir því á hverju tímabili fyrir sig heildarkostnað við innkaup á 

ákveðnu magni af vörum eða af þjónustu í samanburði við grunnvísitöluna sem ákvörðuð 

var í upphafi og sama innkaupakarfa miðast við. 

Laspeyres vísitalan nýtir upplýsingar um magn sem keypt er aðeins frá grunntímanum, 

þ.e. miðar aðeins við það magn sem keypt var í upphafi mælinga. Þetta hentar ef ekki er 

auðvelt að afla þessara gagna innan árs eða  á milli ára. Þetta getur reynst mikill ókostur ef 

grunntímabilið, sem grunnvísitalan í upphafi miðast við, er ekki „fulltrúi“ fyrir það tímabil 

sem er til mælingar og bera á saman við. Það eru slík tilvik sem gera Laspeyres 

vísitölumælingar ónákvæmar. 

Ein leið til að fara í kringum þennan mælingavanda sem í þessari vísitölu felst er að búa til 

Laspeyres verðvísitölu þar sem grunntímabilinu er breytt frá tímabili til tímabils með nýjum 

gögnum sem aflað er um verð og magn á markaði. Það þarf því að endurmeta útgjaldavog 

heimila með reglulegu millibili. 

                                                        
8
 Boskin Commission er formlega kölluð „Advisory Commission to Study the Consumer Price Index“. 

Þessi nefnd var sett á laggirnar árið 1995 vegna hugsanlegra skekkju í vísitölu neysluverðs sem notuð var 

til mælingar á verðbólgu í Bandaríkjunum (Smith, 2009). 
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Neysluverðsvísitölur innihalda almennt gamalt neyslumynstur og gamlar útgjaldavogir. 

Vegna þessa myndast ofmat á kostnaði við að lifa (e. cost of living) þar sem m.a. ekki er 

tekið nægjanlega tillit til útsölu, ódýrari verslun eins og á netinu og þegar fólk hættir að 

kaupa brokkoli vegna verðhækkunar og kaupir þess í stað radísur (Smith, 2009). 

Þessi skekkja er kölluð staðkvæmniskekkja (e. substitution bias) og er í því fólgin að 

vísitalan er ávallt hærri en hún á í raun að vera. Sem dæmi má nefna að neyslukarfa í dag 

getur innihaldið neysluvörur sem ekki er lengur neytt á markaðnum. 

2.1.2 Verðvísitala Hermanns Paasche 

Þjóðverjinn Hermann Paasche kom fram með þessa vísitölu sem heitir í höfuðið á 

honum. Þessi vísitala tekur á þeirri skekkju sem í Laspeyres vísitölunni felst, þ.e. hún 

gerir ráð fyrir að notast sé við samsetningu neyslukörfu dagsins í dag við mat á verðlagi 

og verðlagsþróun. 

PP�100 �∑ q1i p1iK
i�1∑ q1iKi�1 p0i


 

PP = breyting í verðlagi mælt með Paasche vísitölumælingu. 

q1i = magnið sem keypt er af hlut i síðar þegar breyting er mæld 

p0i = verðið sem hlutur er keyptur á upphafstíma 

p1i = verðið sem hlutur er keyptur á síðar þegar breyting er mæld 

 

Í Paasche vísitölunni felst spegilmynd þeirrar skekkju sem felst í Laspeyres vísitölunni. 

Paasche vísitalan vanmetur eldra vægi neyslukörfunnar og þannig verðlagið þar sem 

Laspeyres vísitalan ofmetur það (Smith, 2009). 

Að viðbættu má nefna skekkjur er felast í breyttum gæðum á vöru og þjónustu og 

tilkomu nýrra vara og þjónustu sem og þegar vörur og þjónusta er ekki lengur á markaði. 

Hér má nefna dæmi varðandi fasteignir þar sem nýtt neyslumynstur í dag varðandi hönnun 

og gæði mannvirkja hefur þróast frá því sem áður var. Einnig getur kauphegðun valdið því 

að meira er keypt af nýbyggingum á ákveðnum tíma, húsnæði sem er betra að gæðum en 

áður var. 
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Hið sama má segja um allar vörur og þjónustu sem taka breytingum og tækniþróun t.d. 

tölvur og símtæki hvers konar. Samsetning á kaupmynstri eða útgjöldum í dag þarf því ekki 

endilega að endurspegla það sem áður var keypt. 

2.1.3 Verðvísitala Irving Fisher 

Bandaríski hagfræðingurinn Irving Fisher9 mótaði verðvísitölu sem byggist á Laspeyres 

verðvísitölunni og Paasche verðvísitölunni. Einn helsti núlifandi sérfræðingur um 

verðvísitölur, hagfræðiprófessorinn Erwin Diewert10, hefur einmitt bent á að Fisher 

verðvísitalan gæti verið góður kostur til að bæta mælingar á verðþróun (Smith, 2009). 

PF � √PP ·PL 

PF = breyting í verðlagi mælt með Fisher vísitölumælingu. 

PP = Laspeyres verðvísitalan. 

PL = Paasche verðvísitalan. 

 

Fræðilega er í vísitölunni fólgin aukin gæði. Vandinn felst aðallega í því að ekki er 

hægt að fá upplýsingar um nýja neyslukörfu nema með talsverðum töfum.  

Megin ástæðan fyrir lítilli notkun á þessari vísitölu liggur í framkvæmd við að kanna 

hvernig neyslukarfan er samsett en það tekur tíma að ná gögnum saman sem sýna 

raunverulegar breytingar á neyslumynstri heimila. Því er ekki hægt að reikna Paasche 

vísitöluna með nægjanlega mikilli nákvæmni ef ekki liggur fyrir mat á samsetningu 

nýrrar neyslukörfu. Telja má að við notkun á þessari aðferð verði nauðsynlegt að draga 

úr birtingu vísitalna og þær munu því ekki verða birtar eins ört og hin hefðbundna 

neysluverðsvísitala. 

  

                                                        
9 Irving Fisher (1867-1947) var bandarískur hagfræðingur sem fyrstur kom fram með þessa 

útreikningsaðferð á verðlagsþróun (Smith, 2009). 

10 Erwin Diewert er hagfræðiprófessor við University of British Columbia, Vancouver, Kanada.  
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2.2 Fasteignaverðvísitölur til neysluverðsmælinga 

Fasteignaverðvísitölur eru 

notaðar af ríkjum við mat á 

neysluverðsvísitölum og 

eru af mismunandi toga. 

Þessar vísitölur byggjast á 

gögnum sem aflað er og 

þeirri stefnu sem mörkuð 

er við mælingar, 

hagrannsóknir og notkun 

viðkomandi hagstofa til 

frekari nýtingar t.a.m. við 

mat á neysluverðsþróun í 

viðkomandi landi. Flestar 

fasteignaverðvísitölur eru 

tengdar endursölu-

aðferðinni (e. the repeat 

sales method), 

matsaðferðinni (e. the assessment method), lagskiptiaðferðinni (e. the stratification 

method) og lífsgæðaaðferðinni (e. the hedonic method). Farið verður yfir þessar 

aðferðir hér og kostir þeirra og gallar reifaðir (Diewert, bls. 6-19, 2006). 

2.2.1 Endursöluvísitölur 

Endursöluvísitölur og aðferðin við mat á þeim, þ.e. endursöluaðferðin (e. the repeat 

sales method), felst í því að afmarka ákveðið svæði í viðkomandi landi, sveitarfélagi eða 

götu í viðkomandi sveitarfélagi eða heila borg. Þar er skoðuð verðþróun fasteigna og 

vísitalan unnin út frá slíku mati. 

Þessari aðferð er beitt þegar fasteignir eru seldar oftar en einu sinni. Fylgst er með 

sömu eignum í langan tíma og þannig metin verðþróun á fyrirframákveðnum eignum 

eða eignagerðum á milli tímabila. Sem dæmi má nefna er þetta mikið notað í borgum 

eða borgarhverfum, við ákveðnar þekktar verslunargötur eða vinsæl íbúðarhverfi. Þar 

má nefna þekktar byggingar á 5th Avenue í New York sem eru skráðar nákvæmlega, þær 

Tafla 2. Samantekkt á kostum og 
göllum endursöluvísitalna 
m.v. ýmsar aðferðir við mat 
á fasteigna-verðvísitölum. 
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metnar reglulega, fylgst með söluverðum á milli ára og áratuga. Sama má segja um 

Oxford Street í London, Friedrichstrasse í Berlín, Champ‘s Elysee í París og Wangfujing í 

Peking í Kína (Shiller, 2009). 

Eignir sem eru minni að gæðum, í bakhúsi við þekkta götu eða misvel viðhaldið fá 

annað vægi en aðrar eignir við mælingar á vísitölum þar sem endursöluaðferðinni er 

beitt. Vogun getur því miðast við fjölmarga undirliggjandi áhrifaþætti á verð og gæði. 

Má þá helst nefnda þætti eins og staðsetningu og gæði eignar og viðhald. Þá hefur 

aðferðin verið notuð sem lífsgæðaaðferð þar sem eiginleikarnir eru látnir tengjast þeirri 

fasteign sem seld er. 

Vandinn við endursöluaðferðina er áhætta vegna skekkju (e. bias). Þessi skekkja er 

aðallega tengd því þegar meiriháttar endurbætur eða breytingar eiga sér stað á fasteign 

sem annaðhvort eykur eða rýrir gæði vegna notkunar, slits hvers konar og veðrunar. 

Endurbætur á fasteignum eiga sér m.a. stað rétt áður en þær eru settar á markað og 

seldar. Það er og verður ávallt erfitt að ná utan um þá þætti (Rósmundur Guðnason og 

Guðrún R. Jónsdóttir, bls. 2, 2006), (Diewert, bls. 6-8, 2006). 

Endursöluaðferðin er lítið notuð á meðal ríkja við mat á fasteignaverðvísitölum vegna 

útreikninga á neysluverðsvísitölum. Með þessari aðferð fæst afmarkað mat sem gæti 

nýst fjármálafyrirtækjum og fagfjárfestum við að meta markaðinn hverju sinni í 

afmörkuðum geira eða á afmörkuðu markaðssvæði. Vísitölusérfræðingar telja 

endursöluaðferðina geta leitt til þess að verðbreytingar myndi kerfisskekkju þar sem um 

ofmat geti verið að ræða á markaði, þ.e. yfirmat (Shiller, 2009). 

Varðandi notkun má helst nefna S&P/Chase-Shiller húsnæðisvísitölurnar (e. 

S&P/Chase-Shiller Home Price Indices) í Bandaríkjunum. Þessar fasteignaverðvísitölur 

nota Chase-Shiller endursöluaðferðina (e. Case-Shiller repeat sales method) og er hún 

kennd við hagfræðinganna Karl Case og Robert Shiller en sá síðarnefndi er 

hagfræðiprófessor við Yale háskólann í Bandaríkjunum (Shiller, 2009). 
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2.2.2 Matsgerðavísitölur og aðferðin 

Matsaðferðin (e. the assessment 

method), þ.e. aðferðin við vinnslu 

matsgerðavísitalna, byggist á 

verðmötum á fasteignum. Gögnum er 

safnað saman um fjölmargar fasteignir. 

Einnig eru notuð þekkt sölugögn fyrir 

sömu fasteignir. Sem dæmi eru fundnir 

kaupsamningar sömu fasteigna og 

verðmat var gert fyrir. Eru gögn svo 

borin saman. Oftast er um samanburð 

við opinbert verðmat að ræða á 

fasteignum, sbr. fasteignamat. 

Í þessum tilvikum er ekki þörf á 

viðamiklum upplýsingum um eiginleika 

fasteigna. Við verðmat er mikilvægt að vita um gæði viðkomandi fasteigna sem snýr 

m.a. að staðsetningu, viðhaldi og önnur gæði sem spila stóran þátt í virði eignar. Gott 

viðhald á fasteign gefur annað og hærra verð. Þetta á bæði við þegar mælt er og þegar 

væntingar um verð til framtíðar eru metnar. Við mat af þessum toga er litið á 

sambærilegar fasteignir  af sömu gerð, fasteignir sem eru hannaðar t.a.m. af sama 

arkitekt, byggðar á sama tíma og af sömu stærð. Því mætti nota opinber verðmöt, sem 

unnin eru til að ákvarða skattstofn11 og endurstofnverð12 fasteigna, til að bera saman við 

sölugögn sömu eigna. 

Matsgerðavísitölur geta verið óvegnar verðvísitölur og er þá notast við hefðbundið 

meðaltal13 sem metil. Skiptir í slíkum tilvikum t.a.m. litlu hvar eignir eru staðsettar, aldur 

þeirra og gerð. Niðurstaða af slíkum útreikningum á verðmötum er grunnur vísitölunnar 

                                                        
11 Skattstofn sveitarfélaga vegna fasteigna er t.d. fasteignamat sem Þjóðskrá Íslands metur og vinnur 

skýrslur því tengdu. 

12 Endurstofnverð er verð á fasteign sem metið er hve mikið kostar að byggja nákvæmlega sömu eign á 

sama stað úr sömu efnum á þeim tíma sem matið fer fram. 

13
 Á ensku: arthmetic mean. 

Tafla 3. Samantekkt á kostum og 
göllum matsgerðavísitalna 
m.v. ýmsar aðferðir við mat 
á fasteigna-verðvísitölum. 
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er hann borinn reglulega saman við, með endursöluaðferð, öll tiltæk viðskipti sem átt 

hafa sér stað með sama eða sambærilegt íbúðarhúsnæði. Við það fæst samanburður á 

verðmati á eignum annars vegar og verði sambærilegra eigna á markaðnum hins vegar. 

Þennan samanburð má lesa út úr matsgerðarvísitölum sem sýna þróun á markaðnum 

hvað þetta varðar (Diewert, bls. 8, 2006). 
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∑ �jtntj�1 ∑ Aj0ntj�1
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IVt  = verðvegin vísitala fyrir tíma t 

Sjt  = er söluverð eignar j á tíma t 

Sj0  = er söluverð eignar j á grunntímanum í upphafi matstímabils 

Aj0  = er matsverð eignar j á grunntímanum í upphafi matstímabils 

 

Afbrigði þessarar vísitölu er hollensk útgáfa á fasteignaverðvísitölu sem þeir nefna SPAR. 

Þetta er vísitala hollensku hagstofunnar: 

�Et �  "∑ #�jt /Aj0%/ntntj�1∑ #�j0 /Aj0%/n0n0j�1
& 

IEt  = jafnvegin vísitala fyrir tíma t 

n0 = fjöldi sölusamninga til rannsóknar á grunntímanum í upphafi 

nt = fjöldi sölusamninga til rannsóknar á tíma t 

Sjt  = er söluverð eignar j á tíma t 

Sj0  = er söluverð eignar j á grunntímanum í upphafi matstímabils 

Aj0  = er matsverð eignar j á grunntímanum í upphafi matstímabils 

 

Hlutfallið milli söluverðs og opinbers matsverðs allra húseigna, þ.e. íbúðarhúsnæðis, á 

grunntímanum, t=0, er talið sem nefnari. Teljarinn er þá hlutfallið á söluverði tiltekins 
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tímabils, t=1, og opinbera verðmatsins fyrir grunntímabil á öllu íbúðarhúsnæði (Bert, Erna, 

& Dick, bls. 3, 2006). 

SPAR aðferðin byggist á sölusamningum sem hafa verið gerðir á ákveðnum 

húsnæðismarkaði og ætti því að verða fyrir minni kerfisskekkju vegna safnsins sem metið er 

hverju sinni. Fyrstu mælingarnar sem gerðar eru við þetta mat miðast við samanburð á 

opinberum verðmötum fasteigna annars vegar og hins vegar á sölusamningum 

sambærilegra eigna (Diewert, bls. 8, 2006). 

Fullyrt er að þessi matsaðferð sé fullnægjandi ef: 

� Matsvirðinu er ætlað að vera skattstofn. 

� Vísitalan er leiðrétt með því að nota upplýsingar til að komast fyrir afskriftar- 
og endurbótaskekkjur. 

� Aðeins er þörf á einni vísitölu og ekki þörf á að sundurliða hana í annars vegar 
mannvirki (hús) og hins vegar í landþátt (lóð). 

Þessar vísitölur, sem fást úr matsaðferðinni, ættu að vera gæðaleiðréttar með tilliti til 

afskrifta- og viðhaldsskekkju sem gæti verið til staðar. Ef þessi möt eru notuð sem 

skattagrunnur og væru mynduð miðað við markaðsverðmæti eigna ætti hið metna verð 

ekki að vera langt frá markinu þar sem yfirvöld leitast við að hafa matið eins hátt og hægt er 

til að hámarka skatttekjur sínar og skattgreiðendur hafa öfugar forsendur að leiðarljósi, þ.e. 

að hafa matið eins lágt og mögulegt er (Diewert, bls. 14, 2006). 

Eftirtalin lönd beita þessari aðferð við mat á fasteignaverðvísitölum og notaða þær við 

mat á vísitölu neysluverðs: 

� Danmörk 

� Holland 

� Nýja-Sjáland 

� Svíþjóð 

Gæði þessarar nálgunar eru háð aðferðum við gerð verðmats á eignum, þ.e. verðmats á 

íbúðarhúsnæði. Þessar aðferðir ættu að vera samanburðarhæfar og ættu ekki sýna 

kerfislegan mismun í gæðum þegar verðmat er gert (Rósmundur Guðnason og Guðrún R. 

Jónsdóttir, bls. 2, 2006). 



 

28 

Í matsfræðum er sérstaklega tekið á afskriftarþætti en greina verður skýrt á milli afskrifta 

sem hluta af eignamati og bókhaldslegra afskrifta sem endurspegla ekki á neinn hátt 

gildandi endurstofnverð eða ástand eignar. Hugtakið afskriftir má flokka í eftirfarandi 

merkingar:  

1. Rýrnun verðmæta (e. decrese in value): Felur í sér að verðmæti fasteignar hefur 

verið metið á tvennum mismunandi tímum. Með mati á verðmæti eignar í 

upphafi mælingatímans og síðari mælingum má finna mismun sem þá má flokka 

sem afskrift. Verðmæti er reiknað á föstu verðlagi á viðkomandi matstíma. 

2. Afskrifaður kostnaður (e. amortized cost): Er í raun mat á afskriftum eins og 

endurskoðendur sjá það í sínu ljósi. Hér er litið svo á að fjárfesting sé 

fyrirframgreiddur rekstrarkostnaður. Með afskriftum skipta menn þessum 

kostnaði á væntan líftíma eignar. 

3. Minnkandi þjónustuhæfni (e. impaired serviceableness): Er skilgreining sem 

tæknimenn eins og verkfræðingar nota oft. Getur t.a.m. burðarþol eigna rýrnað? 

Þar getur komið til fúi í timbri, ryð í stálgrind eða annað. Notagildi eignar minnkar 

í kjölfarið. 

4. Mismunur á verðmæti eldri eignar og ímyndaðrar nýrrar eignar. Hér er vísað til 

mats á nývirði (e. replacement cost). Oftast er miðað við afskriftir sem skilgreina 

má sem nýbyggingarverð fasteignar að frádregnum efnislegum verðmætum 

hennar á ákveðnum viðmiðunardegi (Stefán Ingólfsson, bls. 40, 1998). 

Fullyrða má að fasteignir fyrnast af ýmsum ástæðum. Matsmenn hafa lagt upp úr því að 

flokka ástæður afskrifta í eignamati. Þeir helstir eru:  

1. Hrörnunarafskriftir (e. physical deterioration): Efnafræðileg hrörnun fasteigna, 

slit vegna notkunar, veðrun auk annars álags sem eign verður fyrir. Tveir 

undirflokkar eiga við hér en þeir varða annars vegar bætanlegan skaða á eign og 

hins vegar óbætanlegan. Viðhald kemur til móts við bætanlegan skaða og 

minnkar þannig afskriftir. Hins vegar varðandi óbætanlegan skaða er um að ræða 

vanalega afskrift á eign. 
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2. Úreldingarafskriftir (e. functional obsolecence): Þetta má skýra með þeim hætti 

að byggingarlag, innréttingar og almenn gerð verða til þess að erfitt er að nýta 

eign eða þetta beinlínis skaðar hana. Hér er oftast átt við að gamlar eignir, sem 

teljast hönnunarlega gamaldags og komnar til ára sinna, eru ekki eins vel 

nýtanlegar og markaðurinn leitar eftir. 

3. Hagrænar afskriftir (e. economic depreciation): Þær varða minnkun á notagildi 

eignar. Eignin sjálf rýrnar vegna utanaðkomandi þátta utan eignarinnar sjálfrar. 

Eitthvað í umhverfi hennar veldur því að hún nýtist minna. Slíkt getur valdið 

umtalsverðum breytingum á verði fasteigna. Sem dæmi má nefna 

umferðarmannvirki, mengun og annað sem veldur óbeinu tjóni. 

4. Tæknilegar afskriftir (e. technical depreciation): Þær varða verðlækkun 

fasteignar þar sem tæknibúnaður hennar er ekki sá nýjasti og sá ódýrasti sem til 

er á markaðnum hverju sinni (Stefán Ingólfsson, bls. 41, 1998). 

Matssérfræðingar telja að fasteignir verði aðallega fyrir svokölluðum 

hrörnunarafskriftum. Ef matsaðferðum er rétt beitt má komast fyrir marga þá þætti sem 

taldir eru til galla á matsaðferðinni. Leiða má sterkum líkum að því að ef fagmenn, t.a.m. 

matsmenn og ráðgjafarverkfræðingar, væru fengnir með markvissum hætti til að meta 

eignir yrði til mjög mikilvægt gagnasafn yfir mat á t.a.m. eignasafni íbúðarhúsnæðis 

viðkomandi ríkis. 

Víða um heim eru starfandi sérhæfðir matsmenn og fjölmargir ráðgjafarverkfræðingar. 

Þetta eru aðilar sem geta metið fasteignir og gætt þess að byggður sé upp gagnagrunnur 

sem gæti nýst opinberum aðilum og fjármálastofnunum varðandi mat á íbúðarmarkaði. 

Verðmat sérfræðinga yrði að öllum líkindum mjög frábrugðið mati fasteignasala sem oftar 

en ekki hafa annan tilgang í mati sínu en óháðir aðilar eins og tæknimenn á þessu sviði. 

Leitast matsmenn, sem geta verið háðir þeim viðskiptum er verðmatinu tengjast, við að 

verðmeta eignir með hliðsjón af því að missa sjálfir ekki af viðskiptum (Leventis, bls. 6, 

2006). 

Rannsóknir bandaríska húsnæðiseftirlitsins hafa bent til þess að það getur orðið um 

vanmat að ræða gagnvart lánþega sem geta einnig valdið skekkjum þegar fasteignir 

lánþega, sem ætlar t.a.m. að endurfjármagna eign sína, taka nýtt lán og greiða upp hið 
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eldra, eru vanmetnar. Fasteignir geta því verið metnar á talsvert lægra verði en 

markaðurinn segir til um hverju sinni. Í slíkum tilvikum, sem rannsóknin náði til, virtist sem 

verið væri að vanmeta eign til hagsbóta fyrir lánveitanda, þ.e. að meta hana lægri að virði 

en markaðurinn segir til um (Leventis, 2006). 

2.2.3 Lagskiptar vísitölur og aðferðin 

Lagskiptiaðferðinni (e. the 

stratification method) er beitt á 

Íslandi við mat á 

fasteignaverðvísitölunni reiknuð 

húsaleiga. Þessi aðferð skiptir upp 

tiltækum upplýsingum um 

ákveðna eign í þætti sem skýra 

einkenni viðkomandi eignar. 

Þegar búið er að flokka alla 

eiginleika fasteignar (þ.e. í 

aldursflokk, gerð eignar, 

stærðarflokk og 

staðsetningarflokk) í þessa þætti 

er meðalsöluverð eða miðgildi 

þess reiknað fyrir hvern flokk eða hverja fasteignagerð fyrir sig. Einnig má hafa metil 

rúmfræðilegan (e. geometric mean). Reiknuð er svo undirvísitala fyrir hvern flokk eða 

eignagerð. Þessar vísitölur geta verið vogaðar eða óvogaðar allt eftir eðli máls 

(Rósmundur Guðnason og Guðrún R. Jónsdóttir, bls. 3, 2006). 

Það eru fræðimenn sem telja lagskiptivísitölur henta vel. Í þeirri aðferð er 

markaðnum skipt upp í mismunandi gerðir eigna. Eftir það er reiknað meðalgildi eða 

aðallega miðgildi verðs fyrir allar seldar eignir í viðkomandi flokki yfir tiltekið tímabil sem 

og grunntímabilið. Notast er við hlutfallstölur meðaltala, sem fæst við þessa útreikninga, 

sem fasteignaverðsvísitölu (Diewert, bls. 14, 2006). 

Vandamálið við þessa aðferð mætti skýra m.a. með því að ef um er að ræða of marga 

þætti í lagskiptingunni getur það valdið því að ekki sé nægjanlegur fjöldi samninga 

(viðskipta) á ákveðnum tíma fyrir hendi svo ná megi fram réttu meðalverði innan 

Tafla 4. Samantekkt á kostum og 
göllum lagskiptiaðferðarinnar 
m.v. ýmsar aðferðir við mat á 
fasteigna-verðvísitölum. 
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viðkomandi þáttar eða flokks. Hins vegar má einnig segja að ef um er að ræða of fáa 

þætti eða flokka (þ.e. ef flokkun og lagskipting er of gisin) í lagskiptingunni leiðir það til 

þess að meðaltal innan hvers flokks mun líða fyrir skekkju í einingaverði (e. unit value 

bias). Hér er því átt við að blöndun eigna sem seldar eru á ákveðnu tímabili innan hvers 

þáttar gæti breyst umtalsvert á milli tímabila. Þetta leiðir til þess að lagskiptar vísitölur 

geta ekki haldið stöðugum gæðum (Diewert, bls. 14-15, 2006). 

Þegar litið er yfir mat á þessari svokölluðu lagskiptiaðferð má ætla að hún geti verið 

fullnægjandi og þannig talsvert betri en endursöluaðferðin og matsaðferðin ef: 

� Viðeigandi stig af upplýsingum er valið til að ákvarða undirþætti. 

� Vísitalan er leiðrétt með því að nota aðrar upplýsingar fyrir afskriftir og 
endurbætur til að forðast kerfisskekkjur. 

� Þörf er á sundurliðun vísitölunnar í mannvirkjaþátt (hús) annars vegar og 
landþátt (lóð) hins vegar. 

Einnig er vel þekkt að lagskiptiaðferðin geti orðið sértilvik af aðfallsgreiningu, sjá 

umfjöllun um lífsgæðaaðferðina hér á eftir. Með þeirri aðferðafræði og mati  fæst 

svokallaður einfaldur notendakostnaður (e. simple users cost), (Diewert, bls. 15, 2006). 

Hagstofa Ástralíu14 notast við lagskiptiaðferðina en þar er beitt nettókaupaðferðinni (e. 

net acquisition approach). Nálgun þeirra felst í því skoða ákveðin svæði eða staðsetningu á 

landsbyggðinni og skilgreina lagskiptinguna með þeim hætti að ná utan um og flokka 

íbúðarhúsnæði af sambærilegri gerð. Síðan er mæld verðþróun og eigin not einstaklinga 

sem eiga og búa í fasteignum sínum á því svæði. Lagt er upp með að verð endurspegli 

mismunandi eiginleika íbúðarhúsnæðis sem er til skoðunar hverju sinni. Við beitingu á 

nettókaupaðferðinni í Ástralíu er metið hve mikið er byggt af húsnæði umfram það sem er 

afskrifað af heildareignastofninum eða eignaklasa á viðkomandi svæði. Allar verðbreytingar 

miðast við eða fara eftir  verðmyndun nýrra bygginga við fasteignakaup beint af 

byggingaraðila eða fyrir milligöngu fasteignasala (Branson, 2006.), (Rósmundur Guðnason, 

2004). 

Sérhver byggð úti á landi myndar sérstakt fasteignasafn (eða klasa) sem einkennir 

viðkomandi svæði. Með þessu má hámarka einsleitnina (e. homogenety) innan þeirra 

eignagerða á því afmarkaða svæði. Hins vegar er það vel þekkt í Ástralíu að oft er ónógur 
                                                        
14 Á ensku: the Australian Bureau of Statistics – ABS 
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fjöldi rannsóknargagna frá ársfjórðungi til ársfjórðungs til að styðja við þessa aðferð. Það er 

talinn mikill óskostur við þessa aðferð. 

Hagstofa Ástrala hefur náð ágætlega utan um svæði með sömu eiginleika og með 

sambærilegum eignum á landsbyggðinni. Markmiðið er að byggja á samantekt með 

nægjanlegu og fullnægjandi magni rannsóknargagna svo ákvarða megi áreiðanlegt 

meðalverð (e. median price). Það hefur reyndar ekki reynst auðsótt. 

Í lagsskiptingu eru t.a.m. skilgreindir stærðarflokkar eigna, tegundaflokkar, 

staðsetningaflokkar innanlands og staðsetningarflokkar innan viðkomandi svæðis eða 

þéttbýliskjarna auk þess sem aldursskipting er látin skipta máli. Metillinn sem notaður er við 

útreikninga er rúmfræðilegur (Rósmundur Guðnason og Guðrún R. Jónsdóttir, 2006). 

2.2.4 Lífsgæðavísitölur og aðferðin 

Lífsgæðaaðferðin (e. hedonic 

method) aðferð til að meta eigin 

not einstaklinga á fasteignum í 

þeirra eigu með 

aðhvarfsgreiningu (e. regression). 

Mældir eru eiginleikar húsnæðis 

og því afar mikilvægt að skilgreina 

rétt matsform í upphafi.  

Mjög nákvæmar 

aðfallsgreiningar voru kynntar á 

fundi OECD í París 2006. Til eru 

margar útgáfur aðfallsgreiningum 

og fer slík aðferð alfarið eftir vali á 

breytum sem eru til skoðunnar 

hverju sinni. Gert er almennt ráð fyrir að upplýsingar séu tiltækar um eiginleika húseigna 

sem seldar eru. Það má lagskipta gögnunum (þ.e. flokka gögnin) og vinna 

aðfallsgreiningar fyrir tiltekna eignagerð, tiltekinn stærðarflokk og mismunandi svæði. 

Með lífsgæðaaðferð má búa til fjöldann allan af undirvísitölum með því að beita 

aðfallsgreiningu á mismunandi gerðir eigna, mismunandi stærðir með tilliti til 

staðsetingar og aldurs þeirra (Diewert, bls. 17, 2006). 

Tafla 5. Samantekkt á kostum og 
göllum lífsgæðavísitalna m.v. 
ýmsar aðferðir við mat á 
fasteigna-verðvísitölum. 
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Við heildarmat á lífsgæðaaðferðinni og aðfallsgreiningunni henni tengdri eru líkur á 

að um sé að ræða bestu aðferðina sem nothæf er til að hanna góða 

fasteignaverðsvísitölu fyrir margvíslegar gerðir eigna (Diewert, bls. 18, 2006). 

Hér er um er að ræða margvíðar aðhvarfsgreiningar (e. regression) sem geta verið af 

fjölmörgum toga, allt eftir því hvaða forsendur eru gefnar. Þegar fasteignir eru metnar 

með aðfallsgreiningu er um að ræða margvíslegar forsendur sem liggja að baki og fer 

slíkt eftir því hvernig líkan er sett upp í því sambandi. 

2.3 Nálganir við mat á fasteignaverðvísitölum 

Ríki verða að nálgast sínar mælingar og 

rannsóknir með mismunandi hætti svo 

mögulegt sé að taka saman 

fasteignverðvísitölur. Byggist þetta aðallega 

á mismunandi eignamynstri og gæðum 

upplýsinga sem þarf að afla sem og því 

eignaformi sem fasteignastofn viðkomandi 

ríkis er í, þ.e. er mikið leigt eða mikið í 

einkaeigu. 

Talsvert er um að gögn séu ekki 

fullnægjandi eða erfitt sé að afla þeirra hjá 

fjölmörgum ríkjum. Einnig verður að nálgast 

viðfangsefnið miðað við uppruna gagna og 

þörfina á því að geta birt gögn og vísitölur 

innan ákveðins tímaramma sem m.a. 

seðlabankar krefjast svo hægt sé að miða 

við þær upplýsingar við útreikninga á neysluverðsvísitölum sem notaðar eru sem 

viðmiðun við peningastjórnun. 

Í fyrstu verður að skipta þessu annars vegnar í aðferðir við mat á verðbreytingum og hins 

vegar við mat á útgjaldavogum sem notaðar eru við útreikninga á fasteignaverðvísitölum. 

Aðferðir við mat á verðbreytingum eru annars vegar tengdar mati á þjónustu eða notum 

af því að einstaklingar búa í eigin húsnæði og hins vegar mati á kostnaði við kaup á 

Mynd 1. Nálganir við verðlagsmælingar og mat á 
fasteignaverðvísitölum (Rósmundur 
Guðnason, 2004). 
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fasteignum á markaði og greiðsluflæði vegna 

kaupa á fasteignum. Við það að nálgast þetta er 

ávallt notast við markaðsverð við mat á 

verðbreytingum. 

Við mat á útgjaldavog fyrir 

neysluverðsvísitölur, þ.e. vægi fasteignaliðarins í 

neyslu einstaklinga, er því þannig farið að 

mismunandi aðferðum er beitt eftir því hvaða 

leið við mat á verðlagsbreytingum er valin. 

Varða rannsóknir margra sérfræðinga á þessu 

sviði greiningu á fjölmörgum leiðum til nálgunar 

á kostnaði við eigin not einstaklinga á eigin 

húsnæði.15 Við þessar rannsóknir hefur verið 

leitast við að meta varanlegar neysluvörur (e. 

durables) og finna álitlegar aðferðir til að nálgast rétt mat. Í því sjónarmiði hafa verið 

rannsakaðar aðrar varanlegar neysluvörur en húsnæði og fjallað um nálganir í tengslum við 

vísitölufræði og tölfræðivinnslu opinberra aðila. Í tengslum við þetta hefur aðallega verið 

litið á fjórar nálganir sem telja má þær helstu þegar litið er til þessara fræða og þá 

sérstaklega við mat á fasteignaverðvísitölum. Þessar nálganir eru húsaleiguígildisnálgunin, 

notendakostnaðarnálgunin, greiðslunálgunin, kaup- eða yfirtöku nálgunin og er 

nettókaupnálgunin afsprengi af því síðastnefnda (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 

2006). 

Hér má einnig geta þess að sum ríki líta svo á að kaup á húsnæði sé fjárfesting. Þetta eru 

rök fyrir því að þessi þáttur, þ.e. þáttur sem mælir eigin not einstaklinga við búsetu í eigin 

húsnæði, eigi ekki heima í vísitölu neysluverðs. Í einhverjum tilvikum kemur þetta einnig til 

vegna þess að í þessum löndum er skortur á upplýsingum um eignir og verðþróun á 

markaði. Þau lönd sem líta á fasteignir sem fjárfestingu eru: Austurríki (50% íbúa í eigin 

húsnæði), Belgía (65% íbúa í eigin húsnæði), Frakkland (54% íbúa í eigin húsnæði), Grikkland 

(75% íbúa í eigin húsnæði), Ítalía, Lúxemborg (72% íbúa í eigin húsnæði), Portúgal (66% íbúa 

í eigin húsnæði), Spánn (78% íbúa í eigin húsnæði), (Rósmundur Guðnason, 2004). 

                                                        
15 Hér er vísað í Diewert (1974, 2004), (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

Mynd 2. Aðferðir sem notaðar eru við mat á vægi 
fasteigna í útgjöldum (Rósmundur, 
Hvernig mælum við verðbólgu?, 2004). 
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Í þessum kafla verður farið nánar í þessar aðferðir með það í huga að varpa fram 

mismunandi leiðum og síðar að fjalla um hvaða skorður eru settar við þær aðferðir sem 

valdar eru hverju sinni. 

2.3.1 Húsaleiguígildisnálgunin 

Með því að beita húsaleiguígildisnálgun (e. imputed rent approach, rental equivalence 

approach) er notað markaðsverð á húsaleigu og metið ígildi markaðsleigu fyrir sömu 

þjónustu, þ.e. búsetu í íbúð af sömu gerð og er í eigu einstaklings eða einstaklinga og 

eru til þeirra eigin nota. 

Ef leiga eða leigumarkaður fyrir samanburðarhæfa varanlega neysluvöru er fyrir 

hendi er markaðsleiguverð brúklegt við að meta ígildi eigin nota einstaklinga sem búa í 

eigin íbúðarhúsnæði. Notað skal markaðsverð við mat á vísitölum með þessari aðferð. 

Þar sem lítið er um einkaeign á íbúðarhúsnæði og fremur um að ræða leigumarkað er 

þessari aðferð fremur beitt. Þau lönd sem húsaleiguígildisnálgunin er notuð: Bandaríkin, 

Danmörk, Holland, Japan, Noregur, Sviss og Þýskaland. 

2.3.2 Notendakostnaðarnálgunin 

Notendakostnaðarnálgun (e. user cost approach, e. simple user cost approach) sem 

rammar inn nálgun á því hvað það kostar að kaupa varanlega neysluvöru (e. durable) í 

upphafi tímabils, nota þjónustu vörunnar á tímabilinu og selja hana síðan í lok tímabils. 

Þessi nálgun á kostnaði inniheldur einnig vaxtakostnað sem er tengdur virði fjármagns 

sem er tengt kaupum hinnar varanlegu neysluvöru sem og að tekið er tillit til afskrifta, 

viðhalds, trygginga, fasteignaskatta og annarra slíkra þátta (Verbrugge, 2006). 

'()*'+,-(.)',ð012 � 324562 7 8 9 :;24< 

324 = verð húsnæðis i á tíma t 

62 = nafnvextir á tíma t 

8  = summa afskrifta, viðhalds, trygginga, skatta og áhættuálags 

;24 = ársfjórðungs verðhækkun eignar (m.v. stöðug gæði) 

: = fulltrúi væntrar verðhækkunnar 

Raunvextir á tímabili t eru sagðir vera 562 9 :;24< eins og Diewert hefur bent á áður 

hvað notendakostnað varðar (Verbrugge, 2006). 



 

36 

Lögð er sérstök áhersla á að um sé að ræða virkan eftirmarkað með varanlega 

neysluvöru og þar með íbúðarhúsnæði og að miðað sé við markaðsverð eigna á virkum 

fasteignamarkaði. Þau lönd þar sem notendakostnaðarnálgun er beitt í einhverjum 

mæli: Bretland, Finnland, Írland, Ísland, Kanada og Svíþjóð. 

2.3.3 Greiðslunálgunin 

Greiðslunálgunin (e. payement approach) eða greiðsluaðferðin gengur út á fjárflæðið af 

eign, þ.e. eigin heimili til eigin nota auk greiðslna af húsnæðislánum. Ef upplýsingar 

skortir af markaði, þ.e. lítið um gögn varðandi þróun á fasteignaverði, hefur þessari 

aðferð stundum verið beitt. Þessari nálgun eða afbrigði af henni var beitt á Íslandi og 

notuð í neysluverðsvísitölunni á árabilinu 1988 til ársins 1992 þegar nýrri aðferð var 

beitt sem hér er til umfjöllunar. Voru þá notaðir nafnvextir við mat á greiðsluflæði í stað 

raunvaxta nú, þ.e. langtímavaxta í kringum 3% til 4% (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Þegar greiðslunálgun er innleidd ber að gera ráð fyrir ávöxtun eigin fjár, sem bundið 

er í eigin húsnæði til eigin nota, sem og afskriftum á eign. Einnig er mikilvægt að þegar 

vextir eru metnir skal gera slíkt þannig að leiðrétt sé fyrir verðbólgu16. Ef framangreint er 

ekki gert má segja að nálgunin sé röng. 

2.3.4 Kaup- eða yfirtökunálgunin 

Með kaup- eða yfirtökunálguninni (e. acquisitions approach) er átt við að allur 

kostnaðurinn við kaup á vöru sé verðlagður með hliðsjón af tímabili kaupanna, rétt eins 

og með vörur sem ekki teljast til varanlegra neysluvara. Í raunverulegu 

neysluverðsvísitölulíkani er þessi aðferð notuð við mat á varanlegum neysluvörum utan 

þó eigin húsnæðis til eigin nota. Notað skal markaðsverð við mat á vísitölum með 

þessari aðferð17 (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

2.3.5 Nettókaupnálgunin 

Með því að beita nettókaupnálgun (e. net acquisitions) við mat á kostnaði við eignarhald 

á húsnæði má einnig miða við nettókaup en slíkt ákvarðast út frá því hve mikið er byggt 

af húsnæði umfram það sem er afskrifað. Breytingar í verði eru reiknaðar eftir 

                                                        
16 Á ensku: offset for inflation 

17 Hér er vísað til ábendinga Erwin Diewerts varðandi þetta og er vísað til umfjöllunar um það síðar. 
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verðmyndun á nýbyggingum og er bæði miðað við það sem keypt er af byggingaraðilum 

annars vegar og það sem keypt er af nýju húsnæði fyrir milligöngu fasteignasala hins 

vegar. Einnig verður að gera ráð fyrir því sem keypt sé íbúðarhúsnæði af öðrum aðilum 

eins og ýmsum fyrirtækjum eða opinberum aðilum. Nettóbreytingar, þ.e. mismunur af 

afskrifuðu eldra húsnæði og nýju húsnæði sem kemur á markaðinn, geta í einhverjum 

tilvikum orðið með neikvæðum formerkjum og verður því að meta vægi sem tekur tillit 

til nýrra bygginga á markaðnum. Slíkt vægi verður að taka til nokkurra ára. Breytingar í 

vogum verða meiri og tengdari hagsveiflum þegar nettóaðferð er notuð í stað 

notendakostnaðar eða húsaleiguígilda og vogin fyrir eigið húsnæði að öllu jöfnu lægri. 

Þau lönd þar sem nettókaupnálgun er beitt: Ástralía og Nýja-Sjáland (Rósmundur 

Guðnason, 2004). 

2.4 Viðhalds- og afskriftarvandinn 

Skortur á viðhaldi minnkar virði og gæði eigna. Niðurrif og rýrnun hvers konar gerir það 

einnig. Þar má nefna dæmi þess að hluti húsa, sem eru afskrifaðir vegna þess að þeir eru 

ónothæfir, rýra gæði og virði þeirra eininga sem þær tilheyra. Venjulega er hvorugur 

þessara tveggja þátta, þ.e. viðhald eigna eða rýrnun þeirra, beinlínis mældir eða 

rannsakaðir. Þetta veldur því að það er mjög erfitt ef ekki algerlega ómögulegt að smíða 

fullnægjandi fasteignaverðsvísitölu sem mælir eða tekur tillit til gæða fasteigna og sýna 

þróun hvað viðhald fasteigna varðar.18 

Ætla má að nauðsynlegt væri, svo ná megi utan um þetta vandamál, að hagstofur láti 

gera reglulega viðhalds- og endurbótarannsóknir fyrir bæði íbúðarhúsnæði í eigu 

einstaklinga og atvinnuhúsnæði í eigu fyrirtækja eða annarra lögaðila. Ef rekja má 

útgjöld vegna viðhalds eigna yfir tíma og aftur til grunntímabils viðkomandi eigna, þ.e. 

eigna sem hafa verið seldar á viðkomandi tímabili sem er til rannsóknar og ef gögn og 

virðismat eru til fyrir eignirnar, má nýta þessar upplýsingar í lífsgæðaaðferðinni og 

tilsvarandi aðfallsgreiningum. Þannig má smíða líkön sem tækju a.m.k. á hluta þeirra 

viðhalds- og gæðavandamála sem við er að etja (Diewert, bls. 23, 2006). 

Varðandi viðskiptageirann og eignamarkaðinn er ástandið ekki svo slæmt þar sem 

viðskiptageirinn heldur venjulega vel utan um rekjanlegar upplýsingar um meiriháttar 

                                                        
18 Sjá nánari umfjöllun um afskriftarflokka í kaflanum um matsaðferðina. 
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viðhald á eignum og upplýsingar almennt vel skráðar. Á þetta aðallega við þroskaða 

markaði í stórborgum í hinum vestræna heimi. Hægt er að nálgast þessi gögn í 

fjárfestingargögnum vegna kaupa á stórum fasteignum enda gerðar viðamiklar 

áreiðanleikakannanir áður en kaupin ganga eftir (Diewert, bls. 23, 2006). 

Opinberir fulltrúar Kanada, Nýja-Sjálands og Hollands hafa velt upp spurningum um 

lífeyriseign tengdum fasteignum í fjárfestingarskýrslum sínum. Töldu þeir að í raun væri 

um að ræða lífeyri í formi eiginfjár sem bundið er í fasteignum almennings og í því mati 

sem á sér stað hverju sinni. Það er því fjöldinn allur af tæknilegum þáttum hvað þetta 

varðar sem eftir er að kanna. Það er nauðsynlegt að rannsaka þetta og þróa enn frekar 

en orðið er (Diewert, bls. 23, 2006). 

2.5 Fasteignaverðvísitölur og fjármálastöðugleiki 

Nýta má fasteignaverðvísitölur til að kanna vísbendingar um efnahagslega þróun ríkja, 

þróun verðlags á fasteignum og verðbólgu. Einnig má nota fasteignaverðvísitölur við 

mat á neysluverðsvísitölum og meta þróun í velmegun einstaklinga og þá sérstaklega 

þeirra sem eiga fasteignir. Fjármálastofnanir geta einnig nýtt fasteignaverðvísitölur í 

spár sínar um þróun fasteignamarkaðar og metið útlánaáhættu sína miðað við 

verðþróun (Diewert, bls. 2, 2006)19. 

Einnig hefur verið mælt með notum fyrir fasteignaverðsvísitölur á íbúðarhúsnæði svo 

bæta megi spár um verðþróun og meta fasteignaverðbólur en þær hafa ítrekað verið 

tengdar við hrun í fjármálaheiminum. Að auki eru fasteignaverðvísitölur mikilvægar fyrir 

þá aðila sem stýra peningamálum viðkomandi ríkja og gæta eiga að fjármálastöðugleika 

(Diewert, bls. 2, 2006)20. 

Meginvandinn sem tölfræði- og vísitölusérfræðingar glíma við þegar þeir reyna að 

smíða fasteignaverðsvísitölu er að láta allar eignir smella nákvæmlega saman yfir tíma 

en sá vandi kristallast aðallega í tvennu: 

                                                        
19

 Samkvæmt samantekt Erwin Diewert og vísað í Fanwick, D. (2006), „Real Estate Prices: the Need for 

a Strategic Approach to the Development of Statistics to Meet User Needs“, paper presented at the 

OECD-IMF, vinnufundi um fasteignaverðsvísitölur sem haldinn var í París 6. til 7. nóvember 2006 (Diewert, 

bls. 2, 2006) 

20 Erwin Diewert vísar í Arthur, S.V. 
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� Fasteign afskrifast yfir tíma (afskriftarvandinn). 

� Fasteign getur hafa fengið meiriháttar viðhald. Viðbætur gætu hafa verið 
gerðar á fasteign eða hún gengið í gegnum endurbyggingu á milli þeirra 
tveggja tímabila sem eru til skoðunar hverju sinni (viðhaldsvandinn), (Diewert, 
bls. 5, 2006). 

Vegna framangreindra vandamála virðist nánast ómögulegt annað en að blanda 

saman aðferðum og því ekki hægt að ganga beint til verks við smíði 

fasteignaverðsvísitalna. 

� Þriðja vandamálið, sem snýr að fjölmörgum Evrópulöndum, varðar of litla 
veltu í fasteigna21, þ.e. ef sölur fasteigna eru ekki tíðar. Þó svo að koma megi í 
veg fyrir afskriftar- og viðhaldsvandann eru þó enn vandamál við smíði 
fullnægjandi fasteignaverðvísitalna þar sem endursölur eru ekki nægjanlega 
margar til að svara gagnaþörfinni sem viðkomandi aðferð kallar eftir22  
(Diewert, bls. 5-6, 2006) 

� Fjórða vandamálið snýr að því hvað í raun það er sem heldur virði fasteignar 
uppi, þ.e. íbúðarhúsnæði, byggingu eða mannvirki. Spurningin er sú hvort það 
sé húsið eða mannvirkið eitt og sér án landsins sem húsið eða mannvirkið 
stendur á sem heldur verðinu uppi eða landið sem húsið eða mannvirkið 
stendur á. Þess vegna ætti að skipta fasteignaverðsvísitölum upp í tvennt, þ.e. 
tvo fasta gæðaþætti: 

o Þátt sem mælir breytingar í verði á húsi eða mannvirki án lands. 

o Þátt sem mælir breytingar í verði landsins sem hús eða mannvirki 
stendur á. 

Vegna þeirra vandamála sem hefur verið lýst hér hafa fjölmörg ríki forðast að hafa 

fasteignaverðliðinn inni í neysluverðsvísitölum vegna mælingavanda af margvíslegum 

toga. Fremur hafa ýmis ríki og stofnanir unnið að tilraunaverkefnum sem miðast að því 

að birta fasteignaverðvísitölur sem nýtast gætu við peningastjórn seðlabanka og fyrir 

aðra aðila á markaði sem þurfa að geta treyst upplýsingum af fasteignamarkaði. 

                                                        
21 Hér er átt við skort á sölugögnum, þ.e. of fáa kaupsamninga af markaði. 

22
 Tengt vandamál er að blöndun sölusamninga getur breyst yfir tíma og í raun getur ný gerð af húsum 

komið á markaðinn (Diewert, bls. 6, 2006). 
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3 Fasteignaverðvísitölur á alþjóðavettvangi 

Árið 1994 mynduðu Sameinuðu þjóðirnar23, í samstarfi við Efnahags- og 

þróunarstofnunina24 annars vegar og Alþjóðagjaldeyrissjóðinn25 hins vegar, hóp til að 

meta verðvísitölur. Hópur þessi er skipaður helstu sérfræðingum ýmissa ríkja á sviði 

vísitölufræða. Sameinuðu þjóðirnar mynduðu því vettvang fyrir þá til að deila með sér 

rannsóknum á þessu sviði (Ottawa Group, 2009-2010). 

Telja má fullvíst að eftir að þessi hópur var myndaður hafi skapast tækifæri fyrir 

sérfræðinga á þessu sviði að deila með sér reynslu og þekkingu. Þróun er ör á þessu sviði 

þó svo að eðli þessara fræða sé að innleiða breytingar innan viðkomandi ríkja með 

fremur íhaldssömum hætti. 

3.1 Vettvangur alþjóðlegrar samvinnu 

Ef litið er til síðustu ára má glögglega sjá að alþjóðlegt samstarf á sviði vísitölufræða 

hefur verið talsvert. Engu að síður má telja að þetta samstarf hafi verið minna en efni 

hefðu átt að standa til enda mikilvægi þessa málaflokks umtalsvert. Þarna geta bæði 

fjármálastofnanir og ríki aukið samræmi í mælingum, bætt gæði mælinga og skilvirkni 

upplýsinga. 

Í þessum undirkafla verður farið stuttlega yfir alþjóðlegt samstarf og litið til þess 

hvernig slíkt samstarf snertir Ísland. 

3.1.1 Ottawa hópurinn 

Þessi hópur var myndaður árið 1994 svo að bjóða mætti upp á sameiginlegan 

umræðuvettvang sérfræðinga til að deila reynslu sinni og ræða um rannsóknir varðandi 

vanda við mælingar á verðlagi. 

Hópurinn miðar að því að upplýsa meðlimi innan hans um þróun í viðkomandi 

löndum og innan stofnanna víða um heim. Beinast rannsóknir sérstaklega að fræðum er 

tengjast vísitölu neysluverðs. Þátttakendur eru sérfræðingar og notendur sem vinna fyrir 

                                                        
23

 Á ensku: United Nations (Statisical Commission). 

24 Á ensku: OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development. 

25 Á ensku: IMF – International Monetary Fund. 
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eða eru ráðgjafar hagstofa eða sambærilegra stofnana í fjölmörgum löndum eða hjá 

alþjóðastofnunum. Hópurinn hittist með 18 mánaða millibili (INSSE, 2009-2010). 

Meðal þeirra landa sem taka þátt í þessu samstarfi eru: Ástralía, Austurríki, 

Bandaríkin, Brasilía, Bretland, Síle, Danmörk, Finnland, Frakkland, Holland, Hong Kong, 

Indónesía, Ísland, Ísrael, Ítalía, Japan, Kanada, Lúxemborg, Noregur, Nýja-Sjáland, 

Pólland, Singapúr, Spánn, S-Kórea, Svíþjóð, Tæland og Þýskaland. 

Fulltrúar þessara landa mæta yfirleitt fyrir hönd hagstofu viðkomandi landa eða 

seðlabanka þeirra en einnig mæta fulltrúar alþjóðastofnana og þær eru m.a. 

Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Efnahags- og þróunarstofnunin (OECD) og Efnahagsstofnun 

Sameinu þjóðanna fyrir Evrópu26. Einnig má nefna Hagstofu Evrópu (Eurostat) og 

Seðlabanka Evrópu27 sem tekið hafa virkan þátt í starfinu. 

Auk þess eru ráðgjafar frá nokkrum löndum virkir þátttakendur og ýmsir háskólar 

eins og Uppsalaháskólinn í Svíþjóð, London School of Economics í Bretlandi og University 

of British Columbia í Kanada. Þetta eru þeir aðilar sem finna mátti á vefsetri hópsins. 

Síðast kom hópurinn saman af sama tilefni í Sviss og stóð fundurinn frá 27.-29. maí 

2009. Árið 2001 skipulagði Hagstofa Íslands fund hópsins á Íslandi (Ottawa Group, 2009-

2010). 

Vettvangur, sem þessi hópur myndar, er líklegast einn sá mikilvægasti fyrir 

fræðimenn á sviði verðlagsvísitalna til að sækja fræðileg þekkingu sem til er um 

alþjóðleg vinnubrögð varðandi útreikninga, meðferð og notkun vísitalna og þá ekki síður 

fasteignavísitalna hvers konar (Ottawa Group, 2009-2010). 

3.1.2 OECD-IMF hópurinn 

Þessi hópur, sem samanstendur að stórum hluta af sömu aðilum og skipa Ottawa-

hópinn, hittist síðast í Frakklandi, nánar tiltekið í höfuðstöðvum OECD í París 6.-7. 

nóvember 2006. Megináherslan var á kynningu og umræður vegna 

fasteignaverðsvísitalna og mat fjölmargra sérfræðinga á því sviði hvað væri almennt 

talið skynsamlegt í því efni. 

                                                        
26 Á ensku: UN Economic Commission for Europe. 

27 Á ensku: the European Central bank – ECB. 
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Þátttakendur voru frá: Ástralíu, Austurríki, Bandaríkjunum, Brasilíu, Bretlandi, 

Danmörku, Finnlandi, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi, Indlandi, Íslandi, Ítalíu, Kanada, 

Pólland, S-Kóreu, Slóveníu, Spáni, Sviss, Tékklandi og Þýskalandi. 

Einnig sóttu fund þennan fulltrúar alþjóðastofnana en þær voru: 

Alþjóðagreiðslubankinn í Basel í Sviss28, Evrópski seðlabankinn29, Hagstofa 

Evrópusambandsins30, Alþjóðavinnumálastofnunin31, Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn32 og 

Efnahags- og þróunarstofnunin33 (OECD-IMF, 2006). 

Með vísan í framangreindar skýrslur og rannsóknir nokkurra þátttakenda er ætlunin 

að varpa ljósi á rannsóknir þær sem varða fasteignaverðsvísitölur víða um heim og 

notkun á þeim í neysluverðsvísitölum viðkomandi landa og stofnana. 

3.1.3 IMF og BIS hópurinn 

Þessi hópur hittist á fundi í Washington DC 27. til 28 október 2003. Fundurinn var 

haldinn vegna áeggjan hagfræðisviða Alþjóðagreiðslubankans34 og 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Þar sagði Horst Köhler35, þáverandi framkvæmdastjóri 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins m.a:  

The IMF role as an organizer reflects the fact that one of the primary areas 
of the IMF’s mission – the safeguarding of the stability of the international 
financial system – must necessarily deal with the relationships between real 
estate activity, price cycles, and the stability of banking institutions and 
financial systems (BIS - Bank for International Settlements, bls. 1, 2010). 

                                                        
28 Á ensku: the Bank for International Settlements – BIS. 

29
 Á ensku: the European Central Bank – ECB. 

30 Eurostat. 

31 Á ensku: the International Labour Office – ILO. 

32
 International Monetary Fund - IMF (oft skammstafað á Íslandi sem AGS). 

33 OECD. 

34 Bank for International Settlements – BIS. 

35
 Horst Köhler var framkvæmdastjóri Alþjóðagjaldeyrissjóðsins á árunum 2000 til 2004 og varð síðan 

forseti Þýskalands eftir að hann lauk störfum hjá AGS. Hann gegni embætti forseta Þýskalands til 31. maí 

2010. 
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Við lestur skýrslu, sem gefin var út 2005, vegna þessa fundar Alþjóðagreiðslubankans 

og Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, kemur í ljós að fundarmenn flestir töldu sterkt samband 

vera á milli verðlags á fasteignum og fjármálastöðugleika. 

Almennt var fjallað um samspil fasteignaverðs og fjármálastöðugleika og voru 

ráðstefnugestir með afar ítarlegar fræðilegar umfjallanir sem staðfestu að 

fasteignatengd vandamál bankakerfis getur skapað hættu fyrir stöðugleika 

fjármálakerfis. Vitna má í Carol Carson36, yfirmanneskju tölfræðideildar 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins, en hún segir í lauslegri þýðingu: 

Við getum spurt okkur hvort við getum sett á fót fasteigna-leiðavísa sem 
gætu leiðbeint okkur bæði varðandi stefnu við efnahagsstjórn og til að 
tryggja fjármálastöðugleika. Þessir leiðavísar gætu þróast og leiðbeint okkur 
í tengslum við vaxandi fasteignatengd vandamál bankageirans. Gætu 
leiðavísar af þessu tagi varað við hættu á óstöðugleika fjármálakerfisins? 

Mörg lönd eru að þróa og nota mjög breiða flóru af leiðavísum af þessu tagi. 
Beitt er mismunandi aðferðum og tólum við mat á fasteignaverðvísitölum. 
Aðferðarfræði eru einnig misjöfn og gagnasöfn einnig. Sum lönd eru að gefa 
út viðeigandi gögn í fagtímaritum og birta á vefsíðum stofnanna sinna. Hins 
vegar er eitt verkefni framundan. Það tengist því að búa til áreiðanlegar 
fasteignaverðvísitölur sem geta verið birtar tímanlega og orðið 
auðgreinanlegir leiðarvísar. 

Við vitum að það eru erfiðleikar varðandi þetta og í tengslum við fasteignir 
sérstaklega. Þetta gerir fasteignir, sem eru einstaktar í eðli sínu, að mjög 
óvenjulegu fyrirbæri sem við verðum að vega og meta  (BIS - Bank for 
International Settlements, bls. 2-3, 2010). 

Hér má augljóslega lesa úr orðum Carol Carson að ekkert er fast í hendi í þessum 

fræðum á alþjóðavettvangi og oftar en ekki unnið eftir því sem gögn leyfa á hverjum 

stað fyrir sig. Einnig segir þetta að alþjóða fjármálasamfélagið hefur ekki fest niður 

staðal sem gæti auðveldað peningastjórn, leiðbeint varðandi áhættu í tengslum við 

fjármálastöðugleika og gæti upplýst almenning um stöðu mála í hverju ríki fyrir sig. 

                                                        
36

 Carol Carson starfaði sem yfirmanneskja tölfræðideildar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá desember 

1996 til ágúst 2004. Áður hafði hún starfað hjá sjóðnum árið 1995 og þá sem yfirmanneskja 

hagrannsóknarsviðs (e. Bureau of Economic Analysis – BEA). 
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3.1.4 Samvinna innan Evrópu 

Fjölmörg ríki mæla verðvísitölur um allan heim og þegar hefur alþjóðleg samvinna orðið 

til að enn fleiri lönd eða ríkjasambönd leitast við að samræma útreikninga sína hvað 

vísitölur varðar svo samanburður verði betri en verið hefur. Í því efni má nefna 

samræmda vísitölu neysluverðs Evrópu en hún mælir á samræmdan hátt breytingar á 

verðlagi innan EES37 og auðveldar með því samanburð á verðbólgu milli ríkjanna. 

Í Maastricht-samkomulaginu frá árinu 1999 var kveðið á um stofnun myntbandalags 

Evrópuríkja. Fjallar þetta samkomulag um sameiginlegan gjaldmiðil Evrópu sem nú 

gengur undir heitinu evra (EUR). Þau ríki sem vildu og vilja taka þátt í þessu 

myntsamstarfi verða að undirgangast strangar kröfur hvað stöðugleika varðar og þess 

vegna var gripið til þess ráðs að undirbúa útreikning á samræmdri vísitölu innan 

Evrópusambandsins. 

Samræmingarvinna hefur verið umtalsverð frá árinu 1993 enda aðildarríkin með 

mjög mismunandi vísitölur og vísitölugrunna. Frá þessum tíma hefur verið leitast við að 

samræma vinnureglur og útreikninga svo ná megi fram eins öruggum mælingum og 

kostur er. Frá upphafi hefur Ísland tekið þátt í þessari vinnu og hefur Evrópusambandið 

gefið út leiðbeiningar um útreikninga af þessum toga og hvaða aðferðum skuli beitt. 

Samræmd vísitala neysluverðs fyrir EES ríkin, sem inniheldur ekki fasteignaverð er 

metur not einstaklinga vegna búsetu í eigin fasteign, er reiknuð mánaðarlega en frá því í 

janúar 1997 til 2002 var um að ræða 17 þátttökuríki en eftir það 27 ríki eftir að ríkin, er 

gengu í ESB í maí 2004, komu inn í verkefnið. Þessi samræmda vísitala neysluverðs er 

skammstöfuð HICP (e. Harmonized Indices of Consumer Prices), (Makaronidis & Hayes, 

2006). 

3.2 Eurostat og þróun fasteignaverðvísitölu 

Í þessum kafla er ætlunin að fjalla um tilraunaverkefni Eurostat í tengslum við mat á 

fasteignaverðvísitölu fyrir Evrópu. Farið verður yfir helstu vandamálin sem komu upp og 

ekki var talið auðvelt að ná utan um hjá Eurostat eftir áralangar rannsóknir og tilkeyrslu 

á fasteignaverðvísitölu sem mæla á eigin not einstaklinga vegna búsetu í eigin húsnæði. 

                                                        
37 Evrópska efnahagssvæðið – EES. 
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Tólf lönd hafa tekið þátt í rannsóknarverkefni Eurostat og tilkeyrslu á því. Eru þau öll 

innan Evrópusambandsins. Um er að ræða Bretland, Finnland, Frakkland, Grikkland, 

Holland, Ítalía, Kýpur, Pólland, Slóvakía, Slóvenía, Spánn og Þýskaland. 

Markmiðið með samræmdri vísitölu neysluverðs Evrópu er að hún verði miðlæg 

vísitala í náinni framtíð fyrir lönd innan Evrópusambandsins og innan evrópska 

efnahagssvæðisins. Markmið Eurostat er einnig að vísitalan og allar vísitölumælingar 

stofnunarinnar séu sveigjanlegar svo hægt sé að svara þörfum og stefnu 

Evrópusambandsins hverju sinni, þ.e. bæði nú um þessar mundir og um ókomin ár. 

Einnig er krafa um hið sama varðandi vísitölumælingar er tilheyra mati á eigin notum á 

húsnæði einstaklinga. Skiptir engu hvort slík fasteignaverðsvísitala stendur utan eða 

innan hinnar samræmdu vísitölu neysluverðs í Evrópu eða ekki. Hagstofunefnd 

Evrópusambandsins  hefur verið kynnt fasteignaverðvísitala varðandi mat eigin notum á 

húsnæði einstaklinga árið 1997, aftur árið 2000 og síðan enn aftur árið 2004 

(Makaronidis & Hayes, bls. 2, 2006). 

… imputed rent  approaches does not seem likely to make a significant 
systematic difference in the rates of inflation currently mesured with the 
HICP (Makaronidis & Hayes, bls. 2, 2006). 

Við vinnu við tilraunaverkefnið tókst að safna saman gögnum fyrir nýbyggingar í 

öllum þátttökulöndunum. Þrátt fyrir að niðurstöðurnar hafi í meginþáttum verið 

jákvæðar komu upp áhyggjur m.a. þess efnis hvort hægt væri að búa til traustvekjandi 

og áreiðanlegar fasteignaverðsvísitölur í smærri ríkjum (Makaronidis & Hayes, bls. 4, 

2006). 

Hér verður farið yfir þá þætti sem Eurostat taldi til helstu vandamála sem tengdist 

tilraunverkefni þeirra. Töldu þeir vandann það stórann að ekki væri tímabært að taka 

upp fasteignaverðvísitölu í hina samræmdu vísitölu neysluverðs Evrópu. 

3.2.1 Viðskiptakostnaðurinn í mati Eurostat 

Þeir kostnaðarþættir sem ættu að vera inni en eru ekki mældir nægjanlega vel í mati í 

kostnaðarnálguninni eru þessir helstir: 

� Greiðslur til þjónustuaðila (fasteignasalar). 

� Fasteignastýring eða umsýsla með fasteign (hússjóðir hvers konar). 
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� Lögfræðikostnaður (aðstoð og óháð ráðgjöf vegna samningagerðar). 

� Skattar og gjöld er tengjast kaupum (stimpil- og þinglýsingargjöld sem og 
lántökukostnaður). 

Þessir þættir ættu að vera tilteknir í kostnaðarnálguninni við það að eiga og búa í 

eigin eign. Afleiðingin af því að ná ekki utan um þennan viðskiptakostnað er að 

fasteignaverðvísitala fyrir íbúðarhúsnæði, sem keypt er af heimilum til eigin nota38, 

inniheldur ekki þessa liði en ljóst er að þessi gjöld eru hluti af kaupverði eignar og 

sölukostnaði (Makaronidis & Hayes, bls. 5, 2006). 

3.2.2 Landverð 

Ríki haga viðskiptum sínum með mismunandi hætti og hvert þeirra hefur sína aðferð 

t.a.m. við verðmat á landi. Þeir þættir sem reyndust vandkvæðum bundnir og tengjast 

landi eru þeir helstir: 

� Erfitt hefur reynst að ná utan um verð á landi fyrir fullbúið íbúðarhúsnæði39 í 
sumum þátttökulanda tilraunaverkefnisins og má þar helst nefna Bretland, 
Finnland og Spán. 

� Þar sem verð á landi var útilokað eða var ekki innifalið húsnæðisverði byggðu 
löndin vísitölur af eigin rammleik40 og til eigin nota. Samanburður var ekki 
mögulegur milli aðildarríkjanna sem eru aðilar að tilraunaverkefninu vegna 
þessa. Tengdist þetta löndum þar sem tíðkast að einstaklingar smíði eignir 
sínar sjálfir og svo þeim löndum þar sem slíkt tíðkast almennt ekki. 

� Landamæri á milli kaupa á landi til fjárfestingar annars vegar og fyrir eigin not 
einstaklinga hins vegar voru og eru ekki skýr og þurfa sérstakrar skoðunar við. 

Þetta sýnir glöggt að örðugt er að ná utan um verðmyndun á landi og þá sérstaklega 

ef litið er á mismunandi viðskiptamenningu. Reynist þetta örðugt hvað varðar 

fasteignaviðskipti á milli landa innan sömu heimsálfu og enn örðugara á milli heimsálfa 

og mismunandi menningaheima (Makaronidis & Hayes, bls. 5, 2006). 

3.2.3 Gæði byggingarvísitalna 

Við rannsóknarvinnu Eurostat voru skoðaðar byggingarvísitölur sem miða að því að 

meta framleiðsluþætti við smíði mannvirkja, þ.e. hvað kostar að byggja nýja húseign og 

                                                        
38

Á ensku: owner-occupiers. 

39 Á ensku: turn key. 

40 Á ensku: self built. 
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breytingar í þeim kostnaðarliðum er að því snúa á milli tímabila. Þessir þættir voru 

helstir: 

� Tiltækar byggingarvísitölur voru ekki orðnar nægjanlega samræmdar hinni 
samræmdu vísitölu neysluverðs í Evrópu (HICP) til að brúka mætti þær í 
samanburði á milli ríkja. 

� Byggingarvísitölur, sem einnig eru misjafnar að gerð á milli landa samkvæmt 
rannsókninni, mætti nota í tengslum við mat á fasteignaverðvísitölu sem 
mæla á eigin not á eigin húsnæði (OOH). 

� Byggingarvísitölur gætu, ef þær væru tiltækar í samanburðarhæfu formi, verið 
fulltrúar minniháttar framkvæmda við fasteignir þar sem einstaklingar byggja 
eigin húseignir og við mat á meiriháttar viðgerðum og endurbótum. Þannig 
gætu byggingarvísitölur nýst við mat á fasteignaverðvísitölum og þá 
sérstaklega þar sem taka ber tillit til viðhalds og endurbóta (Makaronidis & 
Hayes, bls. 5, 2006). 

3.2.4 Seinkun í gagnaöflun og skoðun þeirra 

Það er þekkt að mismunandi aðferðum við mat á vísitölum ríkja er beitt. Það sem 

Eurostat hefur dregið sérstaklega fram er þetta helst: 

� Ríki meta þróun húsnæðisverðs á mismunandi hátt. Stjórnkerfi 
þátttökuríkjanna í tilraunaverkefni Eurostat og upplýsingalindir þeirra, þar 
sem sækja má gögn, gátu veitt umtalsvert magn upplýsinga varðandi 
húsnæðiskaupverð, a.m.k. í nokkrum landanna. Hins vegar voru talsverðar 
tafir þar til nýta mátti þessi gögn, þ.e. það tók tíma að afla gagnanna og vinna 
með þau. Í raun var þessi töf mun lengri en venjulegur tími er tekur að búa til 
hina samræmdu neysluverðsvísitölu Evrópu (HICP). 

� Þörf er á meiri og víðtækari skoðun þeirra gagna sem berast áður en þau eru 
skráð. Þannig verður að vinna gögnin vel áður en fasteignaverðsvísitala er 
unnin og metin. Í þessa vinnu má ætla meiri tíma en tekur við gerð 
samræmdrar vísitölu neysluverðs (HICP). 

Sjá má að þetta leiðir til þess að gagnaöflunin, seinkun á henni og þörf á úrvinnslu 

leiðir til þess að ekki er hægt, a.m.k. eins og staðan er í dag, að koma mælingum fyrir í 

samræmdri vísitölu neysluverðs Evrópu (Makaronidis & Hayes, bls. 5, 2006). 

3.2.5 Vandi smáríkja, fasteignaverðvísitölur og ábendingar Eurostat 

Eurostat tók sérstaklega fram þætti er snerti smærri ríki innan Evrópu og hvernig tækist 

til við mælingar á fasteignaverðsvísitölum. Þar er nefnt þetta helst: 

� Of fáar sölutölur eða takmarkað af gögnum varðandi fasteignaviðskipti 
smáríkja gætu m.a. valdið árstíðabundnum sveiflum og vanda þar sem t.d. er 
mun minna um smíði nýbygginga almennt yfir vetrarmánuði. 
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� Minna þýði, þ.e. minna af gögnum, gæti valdið talsverðum vanda og þó svo að 
um væri að ræða nægjanleg magn gagna gætu þau gögn engu að síður valdið 
óreglulegu flökti í fasteignaverðvísitölum þar sem það dæmi, sem hverju sinni 
er skoðað, gæti ekki talist verðugur fulltrúi útgjalda á því tímabili sem 
mælingin fór fram.41 

Eurostat gerir ríkar kröfur um að mælingar séu áreiðanlegar og þær matsaðferðir og 

þau líkön sem beita á séu það einnig. Það vekur sérstaka athygli að þessi vandi skuli hafa 

verið greindur og áréttaður svo skilmerkilega af Eurostat þrátt fyrir að flestum 

þátttökulöndum í rannsókn Eurostat megi flokka meðal stærri ríkja innan Evrópu en ekki 

smáríkja (Makaronidis & Hayes, bls. 5, 2006). 

3.2.6 Uppsetningar- og rekstrarkostnaður 

Þegar Eurostat mat í rannsókninni hvaða þættir yrðu til skoðunar og hve viðamikil hún 

væri var þetta það helsta sem tengdist kostnaði við gerð fasteignaverðvísitalna: 

� Sú áætlun sem þátttökuríkjunum var ætlað að fylgja náði yfir vítt svið og 
spannaði fjölmarga þætti. Uppsetningarkostnaður fyrir hagstofur ríkjanna og 
þær stofnanir sem tóku þátt var ætlaður að myndi liggja á bilinu milli tveggja 
til átta ársverka. 

� Rekstarkostnaðurinn í tengslum við verkefnið var áætlaður minni þar sem 
tölfræðileg gögn voru þegar tiltæk í þátttökuríkjunum, a.m.k. í flestum 
tilvikum. 

� Reiknað var með fjórum til sex ársverkum að auki ef engin gögn voru tiltæk. 

� Kostnaður vegna kaupa á gögnum utan frá (þ.e. sem ekki voru tiltæk) gat 
einnig orðið umtalsverður. 

Ljóst er að það er miklu til kostað að ná fram þessum gögnum, bæta upplýsingaöflun 

og vinna með þau svo að tryggja megi betri mælingar. Því og þess vegna má ætla að 

þegar mikið er óunnið í þessum efnum sé líklegt að gríðarlegu fjármagni eigi eftir að 

ráðstafa til að ná utan um það sem ætlunin er að gera þótt síðar verði (Makaronidis & 

Hayes, bls. 5, 2006). 

                                                        
41 Á ensku: „Low numbers of transactions in smaller countries could cause both a seasonal problem 

(fewer new dwellings during the winter months) and a cyclical problem (fewer new dwellings during 

economic downturns). A small sample, even if it would be exhaustive, could easily give rise to random 

fluctations in the dwellings index because the current sample would not be representative of the base 

period expenditure“  (Makaronidis & Hayes, bls.5, 2006). 
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3.2.7 Vægi í vísitölum er varða eigin not í eigin húsnæði 

Vægi í vísitölu, sem metur eigin not einstaklings vegna búsetu í eigin húsnæði, hefur 

mikið að segja. Þeir þættir eru þeir helstir sem Eurostat gat til um í sinni skýrslu: 

� Fasteignaverðvísitala yrði að hafa ákveðið vægi þ.e. ef hún yrði síðar útvíkkuð 
í samanburði við aðra þætti samræmdrar vísitölu neysluverðs Evrópu (HICP). 
Því þyrfti að ákvarða vægi fasteignaverðvísitölu í hinni samræmdu 
neysluverðsvísitölu Evrópu. 

� Ef miðað er við sum verðmöt sem Eurostat hefur safnað saman til að styðja 
við rannsókn á þessu sviði má sjá að vægi er mjög mismunandi á milli ríkja. 
Vægi fasteignaverðvísitölunnar í Danmörku má ætla að verði um 4,9% á 
meðan það er áætlað um 8,5% í Grikklandi, þ.e. í hinni samræmdu 
neysluverðsvísitölu Evrópu. 

Fasteignaverðvísitölur viðkomandi þátttökuríkja, með mismunandi vægi í vísitölu 

neysluverðs, innihalda bæði kaupkostnaðarnálganir á húsnæði og útgjöld vegna eigin 

húsnæði til eigin nota (OOH) vegna meiriháttar viðhalds, viðgerða, stækkana og 

annarskonar áhrifaþátta. Talsvert er því í land þar til samræmingin verði fullnægjandi að 

mati Eurostat og því ekki ásættanlegt að taka tillit til þessara þáttar að svo komnu máli 

(Makaronidis & Hayes, bls. 5, 2006). 

3.2.8 Samantekt á rannsóknum Eurostat 

Í meginatriðum var niðurstaða Eurostat að gæði fasteignaverðsvísitölunnar væru ekki 

nægjanleg til að fullnægja þeim kröfum sem gerðar eru til undirvísitalna sem nota á í 

samræmdri vísitölu neysluverðs Evrópu (HICP).  Vegna þessa var ekki talið verjandi að 

útvíkka tilraunaverkefni42 Eurostat til allra aðildarlanda Evrópusambandsins, a.m.k. að 

sinni (Makaronidis & Hayes, 2006). 

Hvert ríki og stofnun hvers ríkis, sem vinnur við mat á verðvísitölum eða nýtir 

vísitölur við peningastjórn, verður að gæta að áreiðanleika og notkunar á gögnum sem 

fá má úr stjórnkerfi viðkomandi lands. Nýta ætti betur sérfræðiþekkingu og gögn sem 

nálgast má utan hagstofa ríkjanna. Með því má nálgast mismunandi uppsprettur gagna 

og nálgast gagnagrunna til að þróa nýjar verðmælingar og stuðla að nákvæmari 

rannsóknum. Með þessu má auka áreiðanleikann með nákvæmari aðferðum en nú er 

beitt. 

                                                        
42 Á ensku: pilot work. 
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Fasteignaverðsvísitölur ættu að ná utan um verð á öllu íbúðarhúsnæði, þ.e. 

mannvirkin sjálf, og einnig verð á landi.43  Einnig ætti að vera mögulegt að skipta upp 

vísitölum í vísitölur fyrir notaðar eignir og aðra vísitölu fyrir nýjar eignir þar sem nýta 

ætti vægi varðandi mismunandi útgjöld á slíkum eignum enda má ætla að minna viðhald 

sé t.a.m. á nýju íbúðarhúsnæði en eldra (Makaronidis & Hayes, 2006). 

Einnig ætti að þróa sérstaka vísitölu fyrir viðskiptakostnað sem tengdur er kaupum á 

íbúðarhúsnæði, þ.e. kaupkostnaði. Ekki hefur verið hægt að meta kostnað inn í 

fasteignaverðsvísitölu vegna meiriháttar viðgerða og endurbóta eigna. Rík þörf er á að 

ná utan um þennan kostnað svo hægt sé að innleiða fasteignaverðvísitölur með 

fullnægjandi hætti. 

Meginniðurstaða Eurostat er að enn er um að ræða tilraunaverkefni hjá stofnuninni 

og innleiðing fasteignaverðvísitölu í samræmda vísitölu neysluverðs Evrópu ekki 

tímabær. Eurostat hefur hafnað því að innleiða fasteignaverðsvísitölu í samræmda 

vísitölu neysluverðs Evrópu vegna margvíslegra vandamála sem tengd eru mælingum, 

aðferðum, gæðum upplýsinga og upplýsingagjöf. Ekki verður séð hvenær 

fasteignavísitala verður innleidd í framangreindri vísitölu neysluverðs Evrópu (HICP), 

(Makaronidis & Hayes, 2006). 

3.3 Seðlabanki Þýskalands 

Þrátt fyrir að upplýsingum um kaupverð eigna sé safnað víða um Þýskaland og við það 

starfi sérfræðingar, hver á sínu sviði, eru slík gögn ekki stöðluð innan ríkjasambandsins. 

Jafnvel má sjá mismun innan svæða eða ríkja Þýskalands. 

Lögð er áhersla á að vísitölur, sem nota á við mat á fasteignaverði, ættu a.m.k. að 

innihalda eiginleika eignanna sem og staðsetningu þeirra. Hafa fulltrúar þýska 

seðlabankans farið yfir margvíslegar aðferðir sem hafa komið til skoðunar. Hafa þeir 

bent á vandann tengdan því þegar einn markaður hækkar hratt í verði á meðan önnur 

markaðssvæði eru stöðnuð eða þar sem fasteignaverð fer jafnvel lækkandi. Hafa 

fulltrúar bankans einnig fjallað um þá þætti sem komið hafa fram við tilraunaverkefni 

Eurostat og varðar skort á gögnum og áreiðanleika þeirra sem er afar mismunandi. 

                                                        
43

 Hér má vísa í aðferðafræði hvað þetta varðar hjá Hagstofu Ástralíu sem skiptir fasteignum, þ.e. 

íbúðarhúsnæði, upp landi annars vegar og mannvirki hins vegar. 
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Sögðu fulltrúar þýska seðlabankans að þess vegna yrði Seðlabanki Evrópu að sætta sig 

við að fá upplýsingar um þetta efni seint og um síðir eða aðeins einu sinni á ári 

(Hoffmann & Lorenz, 2006). 

Þýska fasteignaverðsvísitalan miðast við fasteignaleigu (þ.e. hefðbundna 

íbúðahúsaleigu) sem hjá Þjóðverjum er fulltrúi fyrir eigin not í eigin húsnæði (OOH) með 

svokallaðri leigujöfnunarnálgun. Þýskar fjármálastofnanir nota þessi gögn og tilsvarandi 

upplýsingar um þróun vísitölunnar til að meta útlánaáhættu með vísan í reglur er 

tengjast Basel II stöðlum (BIS – Bank for International Settlements, 2010). 

Meginniðurstaðan varðandi þýsku aðferðina og nálgun þeirra er að enn er mikið um 

að gögn í Þýskalandi séu ófullnægjandi. Hefur þetta gert erfitt fyrir varðandi nákvæmt 

mat við vinnslu á fasteignaverðvísitölu af þeirri gerð sem stefnt hefur verið að þar í landi 

(Hoffmann & Lorenz, 2006). 

3.4 Bandaríska húsnæðiseftirlitið44 

Fræðimenn í Bandaríkjunum hafa rannsakað rekstrar- og reynslutölur í áratugi m.a. í 

tengslum við söluverðmöt (e. appraisals) íbúðarhúsnæðis og komist að því aftur og aftur 

að um talsverðar skekkjur er að ræða. Við rannsóknir á þessu sviði er leitast m.a. við að 

greina, með samanburði, vísitölur bandaríska húsnæðiseftirlitsins og fjölmargar aðrar 

vísitölur. 

Generally, their findings reveal some evidence that appraisals tend to be 
positively biased; that is, they tend to over predict property selling prices 
(Leventis, bls. 3, 2006). 

Viðamiklar rannsóknir fagaðila á þessu sviði benda til yfirmats þegar eignir eru 

verðmetnar fremur en vanmats af einhverju tagi. Fulltrúar bandaríska 

húsnæðiseftirlitsins hafa bent á skekkjur sem tengjast því að þegar eignir eru 

endurfjármagnaðar, t.a.m. þegar fólk er að nálgast eigið fé45  sem liggur í fasteign, er 

óljóst í hvað slíkt fjármagn er notað. Miðast þetta við nýtt verðmat á eign miðað við 

þáverandi markaðsástand (t.d. í verðbólu). Óvíst er hvort það fjármagn, sem tekið er úr 

                                                        
44 Á ensku: US Office of Federal Housing Enterprice Oversight. 

45 Á ensku: cash out. 
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fasteign við endurfjármögnun, er notað í almenna neyslu eða til endurbóta á þeim 

fasteignum sem nýttar voru sem veð í tengslum við slíka lántöku og endurfjármögnun. 

Fannie Mae46 áttaði sig á þessum mismun árið 2004. Vegna þessa lagði Fannie Mae 

áherslu á að aðilar á þeirra snærum, þ.e. starfsmenn og ráðgjafar, mætu gaumgæfilega 

og rannsökuðu þegar eigið fé væri tekið úr fasteignum með endurfjármögnun af 

einhverju tagi. Rannsókn af þessu tagi ætti að snúast um í hvað fénu væri ráðstafað. 

Verðmöt og fjármögnun af þessu tagi skyldi því skoðast sérstaklega og 

fasteignaverðvísitölur sem miðast við gögn af þessum toga (Leventis, 2006). 

3.5 Hagstofa Ástralíu 

Sérfræðingar áströlsku hagstofunnar hafa fjallað um hvernig ætti að reikna 

fasteignaverðvísitölur sem ættu að endurspegla kostnað einstaklinga við eigin not á 

eigin húsnæði47 og nýta bæri í vísitölu neysluverðs. Eins og fram hefur komið hér að 

framan beitir hagstofa Ástrala svokallaðri lagskiptiaðferð, a.m.k. á landsbyggðinni, eins 

og Hagstofa Íslands en miðar hins vegar við nettókaupnálgun en ekki 

notendakostnaðarnálgun eins og gert er á Íslandi. 

Telja sérfræðingar Ástrala á þessu sviði, sem og fjölmargir aðrir, rökrétt að hafa 

fasteignaverðvísitölu vegna húsnæðiskaupa og eigin nota af eigin fasteignum í vísitölu 

neysluverðs. Kostnaður við kaup á húsnæði til eigin nota er sambærilegt því að kaupa og 

neyta annarrar varanlegrar neysluvöru48. Á þetta við um bifreiðar jafnt sem fasteignir, 

þ.e. hér mannvirkið sjálft en ekki lóðina sem mannvirkið stendur á. Allar varanlegar 

neysluvörur veita í raun „flæði“ þjónustu sem varir löngu eftir að hin varanlega 

neysluvara var keypt og í reynd væri húsnæði varanlegust og langlífust þeirra allra. Því 

og þess vegna ætti ekki að hafa mjög frábrugðnar aðferðir við mat á þessum notum og 

hvernig beita ætti slíkum mælingum fyrir sig við upplýsingaöflun fyrir mat á vísitölu 

neysluverðs viðkomandi ríkja (Woolford, 2006). 

                                                        
46

 Fannie Mae er n.k. íbúðalánasjóður í Bandaríkjunum sem lánar eða fjárfestir í 

húsnæðisskuldabréfum hjá fjármálastofnunum. 

47 Á ensku: owner-occupier housing cost. 

48 Á ensku: durable goods. 
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Húsnæði er frábrugðið öðrum varanlegum neysluvörum sérstaklega hvað eitt 

mikilvægt atriði varðar. Á meðan flestar aðrar varanlegar neysluvörur rýrna yfirleitt 

hratt og verða jafnvel verðlausar með öllu hefur sagan kennt okkur að húsnæði er góður 

staður til að geyma og varðveita auð til langs tíma. Þetta má í meginatriðum skýra með 

því að íbúðarhúsnæði sameinar bæði mannvirki eða byggingu49 annars vegar og land 

eða lóð, sem mannvirki stendur á, hins vegar. Þótt mannvirki rýrni með tímanum, t.d. 

vegna veðrunar og slits af öðrum toga, helst verðmæti lands að mestu óbreytt sem 

mannvirki standa á50 (Woolford, 2006). 

Með vísan í réttmætar útlistanir og sjónarmið hvað þessi mál varðar er niðurstaða 

Hagstofu Ástralíu sú að í huga einstaklinga er fasteignaverðvísitala, sem metur kostnað 

vegna eigin nota einstaklings á eigin húsnæði, fulltrúi blandaðs mats á neyslu og 

fjárfestingu. Því og þess vegna hefur Hagstofa Ástralíu kosið að láta íbúðarhúsnæðiskaup 

vera innifalið í mati sínu á vísitölu neysluverðs en þó aðeins ef matið gengur til 

mannvirkisins eða byggingarinnar en ekki landsins eða lóðar sem mannvirkið stendur á51 

(Woolford, 2006). 

But houses do differ from other durable goods in one important respect. 
While most other durables eventually wear out and become worthless, 
history has shown housing to be a good store of wealth for the long term. In 
the main this can be attributed to the fact that dwellings comprise both a 
structure and the land on which the structure sits. While the structure may 
eventually wear out, the land remains largely unchanged (except in 
exceptional circumstances like earthquakes) and given its relatively fixed 
supply will tend to experience a real increase in value over time (Woolford, 
bls. 2, 2006). 

Ástralir líta á kaup á íbúðarhúsnæði til eigin nota sem sambland af neyslu og 

fjárfestingu. Telja þeir þess vegna að ávöxtunarkrafan, við mat á greiðslum kaupverðs á 

                                                        
49 Á ensku: structure. 

50
 Keith Woolford bendir þó á að vegna náttúruhamfara eins og jarðskjálfta og eldgosa gæti land 

rýrnað mikið að gæðum (Woolford, 2006). 

51
 Hér er mikilvægt að sjá mun á milli aðferðafræði Hagstofu Íslands og Hagstofu Ástralíu í þessu efni. 

Ekki er vitað til þess að Hagstofa Íslands dragi frá lóðarverð (áætlað t.a.m. út frá hinu opinbera lóðarmati 

sem er hluti af fasteignamati eignar) áður en mat er lagt á þróun verðlags á fasteignamarkaði (Rósmundur 

Guðnason, Viðtal við Rósmund Guðnason, 2009). 
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eignum við núvirðisútreikninga á greiðslu kaupverðs, skuli miðast við nafnvexti52 á 

markaði og fer þetta eftir því hvort um eigið fé (þá handbært fé) er að ræða sem 

greiðslu á kaupverði íbúðarhúsnæðis eða húsnæðislán. 

Recognising the legitimacy of these various viewpoints the ABS53 concluded 
that, in the eyes of household, owner-occupied dwellings represent a 
combination of consumption and investment, and has elected to include 
house purchase in the CPI on a structure only basis (i.e. the value and price 
of land is excluded as representing the investment component), (Woolford, 
bls. 2, 2006). 

Hér vekur sérstaka athygli að aðeins mannvirkið er verðmetið og tekið inn í 

fasteignaverðvísitöluna hjá Hagstofu Ástralíu, ekki lóðin. Því er ekki tekið inn verð á lóð 

við mat á eigin notum við að búa í eigin íbúðarhúsnæði. Leiða verður hugann að 

afskriftarreglum Hagstofu Íslands sem afskrifar eignir á 80 árum, þ.e. bæði hús og lóð. Ef 

tekið er réttmætt tillit til þessara röksemda ætti að afskrifa íbúðarhúsnæði á Íslandi, þ.e. 

mannvirkis utan lóðar54, hraðar en Hagstofa Íslands gerir við mat á 

fasteignaverðvísitölunni reiknaðri húsaleigu þar sem tekið er inní matið bæði húsið og 

lóðin, þ.e. öll fasteignin. Nánar verður fjallað um þetta í fjórða kafla. 

Það að fjárfesta í lóð eða óbeinum eignaréttindum eins og lóðaleiguréttindum55 hvers 

konar telst að mati Hagstofu Ástralíu til fjárfestingarhliðar kaupanna en ekki til neyslu og 

á því ekki heima í fasteignaverðvísitölu sem er notuð í neysluverðsvísitölunni þar í landi.  

Gagnrýni fulltrúa Ástralíu í þessum fræðum, sem beinist að því að nota 

húsaleiguígildi56 við mat á fasteignaverðvísitölum, er m.a. sú að aðferðin nái hugsanlega 

ekki með neinu móti utan um eigin framleiðslu á fasteign eða húsaskjóli. Hér er átt við 

þegar einstaklingur byggir sjálfur og af eigin rammleik sitt eigið íbúðarhúsnæði til eigin 

nota eða framkvæmir viðgerðir eða viðbætur á eigin húsnæði til eigin nota. Sambærileg 

                                                        
52 Raunvextir eru nafnvextir á markaði að frádreginni verðbólgu. 

53
 Hagstofa Ástralíu (á ensku: ABS – Australian Bureau of Statistics). 

54 Fasteignamat = húsmat + lóðamat hjá Þjóðskrá Íslands. 

55 Algengast á Íslandi eru lóðaleiguréttindi þar sem lóð er leigð af viðkomandi sveitarfélagi þar sem 

kaupandi eignar fjárfestir jafnframt í þessum réttindum i á ákveðnu verði og greiðir leigu af lóð. Einnig eru 

vissulega til eignarlóðir og eignarlönd. 

56 Á ensku: rent equivalence, imputed rent. 
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gagnrýni hefur heyrst varðandi vísitölu neysluverðs þar sem vanmetin er vinna t.a.m. við 

eldamennsku á heimilum. Einnig snýr þessi gagnrýni að öllu viðhaldi fasteigna, 

meiriháttar viðgerðum á íbúðarhúsnæði og viðbótum við slíkar eignir, sem ekki er 

auðvelt að mæla57 (Woolford, 2006). 

Varðandi virðismat vegna búsetu einstaklinga í eigin eign segir: 

The owner would incur interest cost during the period of ownership (actual 
in the case of borrowed funds or forgone in the case of own funds which 
could otherwise have erned interest) and depreciation expense (required to 
return the house to its original condition at the end of the period of 
ownership). Offsetting these expenses would be any capital gain (the selling 
price at the end of the year less the purchase price), (Woolford, bls. 3-4, 
2006). 

Hér kemur glöggt fram afstaða Hagstofu Ástralíu bæði til þátta er varða 

ávöxtunarkröfu og afskriftarreglu. 

Til að geta metið meðalafnot eða kostnað við að búa í eigin húsnæði ár hvert er þörf 

á eftirfarandi: 

1. Meðalhúsnæðisverð í upphafi árs. 

2. Stærðargráða heildarverðs eigna sem aðeins taka til mannvirkja en ekki lóða. 

3. Mæling yfir árið á breytingu í íbúðarhúsnæðisverði (með landi). 

4. Mæling yfir árið á breytingu í byggingarkostnaði. 

5. Afskriftarhlutfall. 

6. Í upphafi árs myndi skulda- og eiginfjárhlutfall liggja fyrir. 

7. Meðalvextir yfir árið á íbúðarhúsnæðislánum. 

8. Meðalávöxtun að meðaltali á sjóði – ávöxtunarkrafa eigin fjár. 

Sérfræðingur Hagstofu Ástralíu, Keith Woolford, hefur farið yfir þessa liði í skýrslu 

gefinni út af stofnuninni og segir til um hvar megi finna gögn hvað þetta varðar. 

                                                        
57 Hér mætti nefna sólpalla, sólhýsi, endurbætur á lóð, viðgerðir o.s.frv. 
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Varðandi lið 1 og 2 segir að fá megi slíkar upplýsingar úr gögnum vegna fasteignasölu. 

Hagstofa Ástralíu mælir hreyfingar varðandi verð á nýbyggingum og verkefnum er 

tengjast íbúðarhúsnæði til að nýta í lið 3 og 4. Afskriftarhlutfallið í lið 5 var ákvarðað 

miðað við almennar reglur út frá þjóðhagsreikningum og reglum þeim tengdum. Skulda- 

og eiginfjárhlutfall var metið fyrir lið 6 út frá tiltækum gögnum og líkönum. Varðandi 

ávöxtunarkröfu liðar 7 var miðað við gögn frá fjármálastofnunum sem og opinberum 

aðilum eins og Seðlabanka Ástralíu58 þar sem miðað var almennt við vexti á 180 daga 

bankabréfum (Woolford, 2006). 

Vankantar eru á að meta fasteignaverðvísitölur af því tagi sem hér um ræðir og mæla 

eiga eigin not vegna búsetu einstaklinga í eigin húsnæði. Sem dæmi má nefna er ekki 

óalgengt að hækkun á húsnæðisverði sé hraðari en sem nemur vöxtum eins og 

stýrivöxtum eða vöxtum sem bankar bjóða upp á. Verðbólga í verði fasteigna getur 

undir ákveðnum kringumstæðum verið meiri og vaxið hraðar en hækkun vaxta.59 Undir 

slíkum kringumstæðum getur ávöxtun60 í fasteignum verið talsvert meiri en 

vaxtakostnaður á markaði og afskriftir. Þetta leiðir í raun til neikvæðs verðs, sem veldur 

vanda í hönnun vísitalna.61 

Í verðbólum62 á fasteignum er arðsemi eigin fjár, við það eitt að eiga fasteign63, meiri 

og hraðari en sem nemur hækkun lána og því í raun um að ræða neikvæðan 

notendakostnað. Þetta er talið umtalsvert vandamál þegar kemur að vísitölufræðum. 

Spurning er því sú að þegar verðbóla myndast á fasteignamarkaði hvort 

umframhækkun íbúðarhúsnæðis sé ekki í raun neikvæður notendakostnaður64 og ætti 
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 Á ensku: Reserve Bank of Australia. 

59 Oft er þá talað um verðbólur í fasteignum. 

60
 Á ensku: capital gain. 

61 Á ensku: ,,The general problem experienced in constructing a price index for user cost (at least for 

housing) is that it is not uncommon for rates of house price inflation to exceed prevailing interest rates. In 

these circumstances capital gains can often exceed interest costs and depreciation giving a negative price 

which proves problematic for index construction!“ (Woolford, bls. 4, 2006). 

62
 Samanber það sem gengið hefur yfir á Íslandi. 

63 Hér er átt við að vöxtur eigin fjár í eignum hækkar þegar eignir hækka í verði umfram 

uppgreiðsluverðmæti áhvílandi lána á sama tíma. 

64 Mætti þýða á ensku sem „negative simple users cost“. 
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að koma fram sem lækkun vísitölu neysluverðs á því tímabili. Keith Woolford, 

sérfræðingur Hagstofu Ástralíu, segir þetta vera alvarlegt vandamál við smíði 

fasteignaverðvísitalna af þessum toga. 

The question really is, does a user cost measure of owner-occupier housing 
belong in a consumer price index? 

…in periods of rapidly rising house prices an index incorporating a user cost 
measure will show a smaller rate of price change than otherwise (and vice 
versa). If such an index was to be used to adjust the incomes of (say) 
retirees, the implication is that they are able to offset the impact of general 
price increases by drawing down on the increased value of the equity in 
their homes (Woolford, bls. 5, 2006). 

Meginniðurstaða fulltrúa Ástralíu er sú að það fer mjög eftir því hvernig 

húsnæðiskostnaður er meðhöndlaður, en þessi liður, þ.e. í formi fasteignaverðvísitölu, 

getur haft umtalsverð áhrif á vísitölu neysluverðs. 

The choice of treatment of owner-occupier housing costs can have a 
significant impact on the CPI (Woolford, bls. 6, 2006). 

3.6 Hagstofa Kanada og Albertaháskólinn 

Eftirfarandi yfirlýsingu má lesa í skýrslu útgefinni af fulltrúum Hagstofu Kanada og 

Albertaháskólanum og fjallaði um mat á fasteignaverðvísitölum sem fólgnar eru í 

neysluverðsvísitölum: 

The treatment of the price of owner occupied housing (OOH) in a consumer 
price index (CPI) is conceptually challenging. The characteristics of a house, 
considered as a commodity, permit and encourage a variety of treatments 
that lead to different estimates. Furthermore, a house is a consumer asset 
with a long useful life that is generally purchased on credit, with active 
resale and rental markets in which households participate as both buyers 
and sellers (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, bls. 1, 2006). 

Þessir aðilar árétta réttilega að smíða mætti vísitölu, sem yrði tekin upp inni í 

neysluverðsvísitölu viðkomandi lands, sem mældi eigin not einstaklinga af búsetu í eigin 

húsnæði. Slík vísitala yrði byggð utan um kostnað við not á húsnæði, kostnað vegna 

eigin fjár sem felst í eign (fasteign sem er jafnframt heimili einstaklings eða 

einstaklinga), væntu leiguvirði eignarinnar eða kaupverði. Lögð er sérstök áhersla á bæði 

leigu- og fasteignamarkaðir séu virkir og er það mikilvæg forsenda hvað þetta varðar. 
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Sú fræðigrein sem hér er um að ræða segir að það er í raun engin ein aðferð til svo 

hægt sé að nýta þessar mælingar fyrir neysluverðsvísitölur og uppfylla allar væntingar 

þar að lútandi. Það er engin almenn álitsgerð tiltæk eða staðall sem samstaða er um. 

Ekki er heldur til sameiginlegt álit sérfræðinga sem geta svarað því hvernig best sé að 

haga þessum mælingum. Það er ekki neitt til sem sýnir fram á samtöðu við að meta 

kostnað við eignarhald einstaklinga á íbúðarhúsnæði og eigin not einstaklinga vegna 

búsetu í eigin húsnæði sem jafnframt mætti nýta í vísitölu neysluverðs (Baldwin, 

Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

Mjög mismunandi er hvernig eigin not einstaklinga vegna búsetu í eigin húsnæði eru 

metin og hvernig fasteignaverðvísitala, sem byggir á slíku mati, skuli skilgreind innan 

neysluverðsvísitölu ríkja. Þetta ætti að vera í beinu sambandi við hvernig haga á mati á 

þessum notum eða neyslu á fasteignum í eigu einstaklinga við gerð þjóðhagsreikninga í 

viðkomandi ríkjum. 

Vegna mismunar á aðferðum á milli ríkja hefur Hagstofa Kanada leitað leiða til að 

vinna og þróa vísitölur sem eru samanburðarhæfar við önnur ríki. Hefur fjórtánda 

alþjóðlega ráðstefnan um vinnumarkaðstölfræði65 gefið út tilskipun þess efnis að einnig 

skuli vera gerð vísitala neysluverðs án húsnæðis. Þrátt fyrir þessa tilskipun telja fulltrúar 

Hagstofu Kanada og Albertaháskólans ekki fullnægjandi að grundvalla 

alþjóðasamanburð á neysluverðsvísitölum ríkja sem ekki innihalda mat á kostnaði og 

notum vegna búsetu einstaklinga í eigin húsnæði (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 

2006). 

Sérfræðingar hafa áttaði sig á því að ef megintilgangur með mati á 

neysluverðsvísitölu væri að mæla verðlagsbreytingar yfir tímabil, þ.e. fjárhagsleg útgjöld 

einstaklinga, væri mæling á kaupum eða yfirtöku (e. acquisitions approach) á eignum á 

markaðsverði ágætur kostur. 

Ef á hinn bóginn að markmiðið væri, þ.e. með mælingu á neysluverði, að meta 

framfærslukostnað66 telur Diewert að þessi aðferð og þetta mat á verði varanlegra 

                                                        
65 Á ensku: Fourteen International Conference of Labour Statistic. 

66
 Á ensku: cost of living – COLI. Út frá hagfræði tengist vísitala vegna framfærslu kenningum um sanna 

framfærsluvísitölu (e. true cost of living) þar sem neytandi hámarkar nytjar sínar og lágmarkar kostnað 

sinn við það (Rósmundur, Hvernig mælum við verðbólgu?, 2004). 
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neysluvara eigi ekki við og myndi missa marks við að endurspegla neyslu milli tímabila 

(Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 2006), (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 1994-

1995). 

Sem dæmi ef háir stýrivextir væru ríkjandi á markaði ætti slíkt að leiða af sér 

samdrátt í kaupum bifreiða og húsnæðis sem og öðrum varanlegum neysluvörum. Hins 

vegar eru notendur enn að „neyta“ þeirra vara sem þeir eiga á lager þrátt fyrir slíkar 

efnahagsaðstæður (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

Þetta þýðir í raun að upp kemur mælingavandi. Ekki er talið skynsamlegt að meta 

þennan þátt við aðstæður þar sem varanlegar neysluvörur (bifreiðar og húsnæði) eru 

notaðar þótt vaxtastig hækki. Ljóst þykir að bæði er ekki hægt að losna við þær á 

markaði þegar háir vextir ríkja og að breyta þannig neyslumynstri sem þegar hefur 

myndast með kaupum á þessum varanlegu neysluvörum sem um ræðir. Það er ekki 

hægt að selja fasteignir á óseljanlegum fasteignamarkaði né bifreiðar. Því nota heimilin 

þessi tól, eignir og tæki hvort sem þeim líkar betur eða verr enda örðugt um vik að 

minnka við sig í neyslu á markaði sem tekur ekki við vörunum þótt þær stæðu til boða67 

(Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

Diewert telur að leigujöfnunarnálgunin og notendakostnaðarnálgunin séu 

hentugastar. Eins og Diewert staðfærir, sbr. það sem Kanadamennirnir segja, að 

leigujöfnunarnálgunin eða ígildi slíks mats á eigin notum eigin húsnæðis inniheldur þrjá 

meginkostnaðarliði:  

1. Raunávöxtun er metur kostnað við að binda eigið fé í húsnæði. 

2. Raunávöxtun er metur kostnað við að binda eigið fé í landi sem húsnæði stendur 

á. 

3. Afskriftir á húsnæði (ekki landi). 

                                                        
67

 Einnig skal áréttað, sem margir reyndar vita, að flestar þessar eignir eru einnig mikið veðsettar og 

erfitt, jafnvel algerlega ómögulegt, fyrir einstaklinga að borga með þeim þar sem markaðurinn vill jafnvel 

greiða lægra verð en veðsetning eignar segir til um og jafnvel mun lægra en opinbert fasteignamat eignar 

segir til um. 
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Varðandi notendakostnaðarnálgunina segir Diewert að meta eigi kostnað við kaup á 

húsnæði í upphafi tímabils og það metið við það sem mætti fá við að selja eign í lok 

tímabils. Fjármagn í lok tímabils er ekki eins verðmætt og fjármagn sem fengist í upphafi 

tímabils. Afvaxta beri með ávöxtunarkröfu sem miðast við vexti sem fá má í upphafi 

tímabilsins, þ.e. núvirðingu er beitt og miðað við tiltekna ávöxtunarkröfu sambærilegri 

þeirri eins og myndi liggja að baki fjárfestingunni ef ætlunin hefði verið að leigja þessa 

sömu fasteign út á markaðnum. Til að geta notað notendakostnaðarnálgunina verður að 

vera hægt að meta eigin not af eigin húsnæði með þeim hætti að kaup eignar í upphafi 

leiði í raun til mats á því hvert ígildi leigu væri miðað við þann kostnað sem viðkomandi 

leggur fram og miða á við ávöxtunarkröfu sem telst viðeigandi (Baldwin, Prud'Homme, 

& Nakamura, 2006). 

Diewert hefur sýnt fram á hvernig notendakostnaðarnálgun getur einnig miðast við 

upplýsingar um kaup á eignum sem er síðan metið miðað við afskriftarhlutfall og 

eignaverðbólgu. Diewert segir að vandamálin skapast varðandi lengd afskriftartímans er 

ákvarðar afskriftarhlutfallið (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

Leggur Diewert áherslu á að nota ætti raunávöxtunarkröfu þar sem 

raunfórnarkostnaður á fjarmagni á markaði er metinn68 við að binda eigið fé í húseign 

auk lækkunar á virði eigna yfir tíma, þá m.t.t. afskrifta. Áréttar hann þetta m.a. með 

vísun í Verbrugge og Katz hvað þessa þætti varðar og mikilvægi þess að nota rétta 

ávöxtunarkröfu miðað við raunverulegan fórnarkostnað af fjármagni sem bundið er í 

íbúðarhúsnæði til eigin nota.69 Seðlabanki Kanada70 hefur notað aðgreindar 

mæliaðferðir til að meta kjarnaverðbólgu. Þar til í maí 2001 var opinber mæling 

kjarnaverðbólgu, sem notuð var af bankanum, vísitalan CPIxFET71 (Baldwin, 

Prud'Homme, & Nakamura, 2006.), (Diewert, Balk, Fixler, Fox, & Nakamura, 2009). 

Í tveimur áhugaverðum rannsóknarskýrslum Seðlabanka Kanada kemur eftirfarandi 

fram: 

                                                        
68

 Á ensku: real-opertunity cost. 

69
 Verbrugge (2009) og Katz (2009) skv. 2. kafla í heimild (Diewert, Balk, Fixler, Fox, & Nakamura, 

2009). 

70 Á ensku: Bank of Canada. 

71 Ensk þýðing: „the CPI excluding food, energy and the effect of changes in indirect taxes“. 
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It may be useful, for example, to exclude changes in mortgage interest costs 
from a core measure used for policy purposes, since changes in interest 
rates by the monetary authorities will directly affect published inflation 
rates through corresponding changes in mortgage interest costs (Baldwin, 
Prud'Homme, & Nakamura, bls. 14, 2006).72 

Monetary policy no doubt plays a large role in fluctuations in mortgage 
interest costs. A tightening of monetary policy, for example, aimed at 
reducing the inflation rate, has a perverse short-term effect on inflation, 
since higher interest rates will cause a temporary rise in mortgage interest 
costs. This perverse effect explains why some countries, such as the United 
Kingdom and New Zealand, exclude this component from their core inflation 
measures (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, bls. 14, 2006).73 

Kanadamennirnir hafa einnig bent á vanda er tengist m.a. því að þegar 

byggingaraðilar selja fasteignir eru eignir oftast seldar í kippum74. Þannig miðast verð á 

eignum, t.a.m. íbúðarhúsnæði, við væntingar byggingaraðilans og er algerlega háð mati 

hans á hvað húsnæðið, sem verið er að byggja hverju sinni á ákveðinni lóð, ætti að 

seljast á. Þar ætlar viðkomandi byggingaraðili að fá verðmæti lóðarinnar til baka en 

væntingarnar í verðmyndun miðast aðallega við virði hússins á lóðinni sem hann byggir. 

Þetta mat, þ.e. mat á væntu verði byggingaraðila fyrir bygginguna, án lóðar, ætti að 

geta verið nokkuð nákvæmt, þá sérstaklega ef byggingaraðili hefur þurft að halda lóð 

lengi áður byggt er á henni og ef markaður fyrir íbúðalóðir er flöktandi, þ.e. óstöðugur.75  

                                                        
72 Vísað er í undirmálsgrein í hinni tilvitnuðu heimild í eftirfarandi rit: „Seamus Hogan, Marianne 

Johnson and Thèrese Laflèche (2001), “Core Inflation”, Bank of Canada Technical Report No.89, p.10“ 

(Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, bls. 14, 2006). 

73 Vísað er í undirmálsgrein í hinni tilvitnuðu heimild í eftirfarandi rit: „Allan Crawford, Jean-François 

Fillion and Thérèse Laflèche (1997), “Is the CPI a Suitable Measure for Defining Price Stability?” in Price 

Stability, Inflation Targets and Monetary Policy: A 1997 Conference Held by the Bank of Canada, p. 57.“ 

(Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, bls. 14, 2006). 

74 Á ensku: lots. 

75 Þetta getur vel átt við á Íslandi þar sem byggingaraðili þarf að greiða umtalsvert í vaxtakostnað (m.a. 

vegna yfirdráttar við kaup á lóð eða fjármagns sem þarf til að festa sér lóð) þegar lóð er keypt og ef hægt 

gengur að selja eignina (þar sem hann leggur vænta ávöxtun sína á verðið), þá frekar gengur hann á 

vænta ávöxtun (væntan hagnað úr verkefninu) sem tengist fremur húsbyggingunni en lóðinni enda er 

hann skuldbundinn að greiða hana fullu verði ásamt fjármagnskostnaði sem þessu tengist. Húsið 

(byggingin en ekki lóðin) sem hann er að byggja, á samdráttarskeiði í fasteignamarkaði, lækkar þegar 

byggingaraðili, til að örva sölu, lækkar verð og gengur þannig á álagningu sína. 
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Því og þess vegna er afar mikilvægt að skoða framleiðsluverðmyndun á nýbyggingum 

sérstaklega og hvernig markaðurinn hegðar sér til að geta sér til um hver þróunin gæti 

orðið á markaðnum hverju sinni.76 

Eftir skoðun fræðimannanna frá Kanada, sem vitnað hefur verið til, á þessu reyndust 

niðurstöður þeirra vera eftirfarandi: 

� Neysluverðsvísitölur eru afar næmar fyrir nálgun þeirri er tengist mati á eigin 
notum einstaklinga vegna búsetu í eigin húsnæði. 

� Hvert og eitt ríki verður að meta fyrir sig hvernig vísitölur á að nota, hvaða 
aðferðum á að beita og móta stefnu hvað það varðar. 

� Greiður aðgangur að gögnum er algjört grundvallaratriði svo hægt sé að nýta 
þær gagnaraðir sem koma út úr mælingum af þessu tagi og mynda eiga 
fasteignaverðvísitölur. 

� Húsnæðisverð er mjög flöktandi og einnig á það við um vísitölur sem 
innihalda fasteignaverðvísitölur. 

� Einn daginn verða þessar rannsóknar- og gagnaraðir útgefnar fyrir almenning í 
Kanada. 

� Sannur notendakostnaður verður til rannsóknar í framtíðinni. 

� Samræmdar vísitölur eru án húsnæðis, þ.e. eigin húsnæðis einstaklinga til 
eigin nota (sbr. HICP). 

� Ný vísitala í vinnsluferli í Kanada (e. „new“ NHPI). 

Meginniðurstaða fræðimanna í Kanada er því sú að fasteignaverðvísitala, sem mæla á 

eigin not einstaklinga vegna búsetu í eigin húsnæði, skuli enn sem komið er aðeins nýtt 

sem rannsóknarverkefni í Kanada en fasteignaverðvísitölur verða samt sem áður birtar 

öðrum til upplýsingar (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

                                                        
76

 David Gelter og félagar gera einmitt slíkar kröfur og vinna að rannsóknum til að tryggja að 

markaðurinn sé skilvirkur og hægt sé m.a. að verja sig við nýbyggingar með afleiðuvörum – e. property 

derivitives (Geltner, Miller, Clayton, & Piet, 2007). 
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4 Neysluverðsvísitalan og fasteignir 

Í fyrri köflum hefur verið farið almennt yfir eðli fasteignaverðvísitalna og hvernig ýmis 

ríki og alþjóðastofnanir haga sínum málum hvað mælingar, aðferðir og notkun á 

fasteignaverðvísitölum varðar. Í þessum kafla verður farið yfir í upphafi hvernig vísitala 

neysluverðs er byggð upp á Íslandi og síðan fjallað sérstaklega um 

fasteignaverðvísitöluna sem Hagstofa Íslands tekur saman og nefnist reiknuð húsaleiga. 

4.1 Uppbygging vísitölu neysluverðs 

Verðbólga er metin út frá þróun vísitölu neysluverðs á 12 mánaða tímabili. Mæling á 

verðbólgu er fólgin í því að kanna breytingar sem endurspegla eiga verðþróun á vörum 

og þjónustu sem einstaklingar á Íslandi neyta. Neyslumynstur íslenskra heimila, bæði 

einstaklinga og fjölskyldna, er því kannað reglulega til að vísitala neysluverðs 

endurspegli sem best almennt neyslumynstur á Íslandi. Vísitala neysluverðs er 

framfærsluvísitala77. 

Í yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar, sem gefin var út 20. febrúar 1995 í tengslum 
við gerð kjarasamninga á almennum vinnumarkaði, segir að verðtrygging á 
fjármagnsmarkaði, sem nú miðast við lánskjaravísitölu, verði framvegis 
miðuð við vísitölu framfærslukostnaðar (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 
1994-1995). 

Hagstofa Íslands tekur saman gögn víða svo mæla og meta megi vísitölu neysluverðs. 

Við mat á fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga, sem er undirvísitala vísitölu 

neysluverðs, tekur Þjóðskrá Íslands kerfisbundið saman sölugögn af fasteignamarkaði 

fyrir Hagstofu Íslands. Gögnin berast Þjóðskrá Íslands frá sýslumannsembættum um 

land allt. Þjóðskrá Íslands tekur saman þessi gögn fyrir Hagstofu Íslands. Hagstofa 

Íslands móttekur síðan þessi gögn og reiknar út og metur fasteignaverðvísitöluna 

reiknuð húsaleiga. 

Til að afmarka helstu neysluvöruflokka og þjónustu er vísitölu neysluverðs skipt niður 

í 12 undirvísitölur sem hver um sig hefur ákveðið vægi í vísitölunni. Þetta vægi er fundið 

með neyslukönnunum og reglulegum rannsóknum á útgjöldum einstaklinga. Gerðar eru 

                                                        
77 Á ensku: Cost of living index – COLI. 
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neyslukannanir að hálfu Hagstofu Íslands sem og kannanir sem gerðar eru árlega til að 

meta vægi hvers undirþáttar í vísitölu neysluverðs. 

Tafla 6. Vægi hverrar undirvísitölu í vísitölu neysluverðs.
78

 

 

Heildarvísitalan er reiknuð sem Lowe vísitala79 og er hún keðjutengd ár hvert eða í 

mars þegar niðurstöður liggja fyrir á nýrri útgjaldavog sem myndar þá nýjan grunn til að 

miða við fyrir næstkomandi 12 mánuði (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Þegar unnið er með fastgrunnsvísitölur, sbr. Lowe, Laspeyres og Paasche, er ekki 

tekið tillit til þess að neytendur breyta vöruvali við breytingar á verðhlutföllum. Þannig 

er ekki gert ráð fyrir að um staðkvæmni (e. substitution) sé að ræða.  Þannig taka 

fastgrunnsvísitölur ekki mið af því að ef verð á smjöri hækkar gæti neytandinn leitað í að 

kaupa ódýrari vöru eins og smjörlíki þess í stað. Laspeyrs vísitölur eru algengar því 

útgjaldavogir eru ávallt tiltækar og nægir því að safna verði til að reikna út vísitölu 

hverju sinni. Vandinn sem felst í Paasche vísitöluforminu er að það þarf stöðugt að vera 

að meta nýja útgjaldavog sem er mjög viðamikið verk og vandasamt (Rósmundur 

Guðnason, 2004). 

Vísitala neysluverðs á Íslandi er framfærsluvísitala en er ekki mat á lágmarks 

framfærslu einstaklinga, þ.e. hún er ekki nauðþurftarvísitala. Vísitalan hefur þróast 

síðustu ár í að meta meðalútgjöld einstaklinga og heimila. Beitt er fastgrunnsvísitölum 

                                                        
78 Skýring: Hér má sjá hvernig vægi grunnvísitala vísitölu neysluverðs hefur þróast. Reglulegar 

neyslukannanir eru notaðar til að ákvarða vægi hvers þáttar í neyslu einstaklinga á Íslandi (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 

79 Sjá nánari umfjöllun í kafla 2. 
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sem og afburðarvísitölum til að vinna framfærsluvísitölu, þ.e. neysluverðsvísitöluna 

(Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 1994-1995). 

4.2 Aðferðafræðin og forsendur 

Hér er ætlunin að fara í megin atriðum yfir aðferðafræðina og forsendur sem liggja að 

baki mati á fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga sem mælir eigin not einstaklinga 

við að búa í eigin húsnæði. Fyrst í stað skal uppbygging vísitölu neysluverðs áréttuð og 

fjallað um aðferðarfræðina. 

Vísitala neysluverðs byggist upp á 12 grunnvísitölum. Hver og ein þeirra er reiknuð 

þannig að meðalverðbreyting í hverri grunnvísitölu er fundin og að lokum eru allar 12 

lagðar saman og mynda þannig heildarvísitöluna sem er reiknuð sem Lowe vísitala. Í 

marsmánuði ár hvert er vísitalan splæst saman (eða keðjutengd) enda liggur þá fyrir nýr 

útgjaldagrunnur og þar af leiðandi ný útgjaldavog sem þarf að miða við næstu 12 

mánuðina þar á eftir. 

Með útgjaldavogum vísitölu neysluverðs er lagður grundvöllur að henni. Helstu 

útreikningsaðferðirnar eru: Einfalt margfeldismeðaltal (39% af vísitölunni); vegið 

margfeldismeðaltal (18%); Lowe vísitöluútreikningar eða einfalt meðaltal (38%); Fisher 

afburðarvísitöluútreikningar (2%); aðrir vísitöluútreikningar (3%). Grunnliðir í vísitölunni 

eru 696 talsins. Margfeldismeðaltal er notað við útreikninga á 585 af þeim og nær það til 

um 57% af útgjöldum heimila. Einfalt meðaltal er reiknað á 99 þessara grunnliða og 

öðrum aðferðum en að framan greinir er beitt á 12 þeirra (Rósmundur Guðnason, 

2004). 

Við útreikninga á notum einstaklinga á eigin húsnæði, þ.e. við að búa í því og nýta 

það, er beitt tveimur megin aðferðum. Ein þeirra tekur til þjónustunnar sem myndast 

við að búa í eigin húsnæði, þ.e. metinn er notendakostnaður af því að búa í eigin 

húsnæði og fundið ígildi húsaleigu við að búa í eigin húsnæði (e. rental equivalence80)  

og notendakostnað (e. user cost). Hin aðferðin81 er sú að náð er utan um kaup á fasteign 

með góðum og nákvæmum gögnum og reiknuð nettókaup (e. net acquisition). Sú fyrri 

metur eignir á markaði með það að leiðarljósi að meta ígildi þess að eignin sé leigð af 

                                                        
80 Einnig á ensku: e. imputed rent. 

81 Sjá nánar umfjöllun í kalfa 2. 
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eiganda sínum meðan sú síðari metur hvað bætist við markaðinn af verðmæti nýrra 

eigna (nýbyggingar umfram eldri eignir sem afskrifast) við eignastofn þann sem er til 

skoðunnar á hverju tímabili. 

Við beitingu beggja þessara aðferða skal notast við markaðsverð svo meta megi 

verðbreytingar þrátt fyrir að aðferðir við það mat séu mismunandi. Margvíslegum 

aðferðum er beitt og eru þær víðast hvar með öðrum hætti en á Íslandi þó svo finna 

megi einhverja samsvörun. 

Svo hægt sé að notast við framangreindar aðferðir ber að gæta að því að forsendur 

fyrir því að hægt sé að miða við þær er m.a. að ekki sé um að ræða niðurgreiðslu ríkisins 

á markaðnum (sbr. húsaleigubætur og vaxtabætur), að hann sé nægjanlega stór og að 

eignir séu sambærilegar að gerð, stærð og aldri auk þess sem viðhald skuli vera 

sambærilegt. Reyndar er síðasti þátturinn, þ.e. varðandi viðhaldið, afar erfiður viðfangs 

og oft rætt um skekkju hvað það varðar sem erfiðast er að eiga við. Að auki verður að 

gæta að því að ekki sé í þessum tölum kostnaður sá sem leigusalar bera en ekki 

leigjendur eða þeir sem búa í eigin húsnæði (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Þar sem leigumarkaður er smár í sniðum og fremur lítið um leigusamninga, sem geta 

legið til grundvallar framreiknings á eign notum einstaklinga vegna búsetu í eigin 

húsnæði, er mælt með mati á einföldum notendakostnaði (e. simple user cost). Þessi 

aðferð er notuð við mat á eigin notum einstaklinga vegna búsetu í eigin húsnæði (e. 

owner occupied housing) á Íslandi og byggir fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga á 

þessum grunni. 

Árgreiðsla (reiknuð leiga) er reiknuð af markaðsvirði eignarinnar og reiknaða 
húsaleigan metin miðað við ákveðna raunvexti og afskriftir. Raunvextirnir 
eru ávöxtunarkrafa (fórnarkostnaður) á það fjármagn sem bundið er í 
eigninni eða tekið að láni. Tillit er tekið til slits eignarinnar og hún afskrifuð 
miðað við ákveðinn endingartíma húsnæðisins. Litið er til notanna af 
húsnæðinu, búsetunnar, en afrakstur fjárfestingarinnar er mældur með 
langtímaávöxtun. Verðbreytingin ræðst aðallega af breytingum á 
markaðsverði allra eigna sem seldar eru og að einhverju leyti af breytingu 
raunvaxta (Rósmundur Guðnason, bls. 47, 2004). 

Ekki er gert ráð fyrir því að staðkvæmni sé á milli þess að leigja húsnæði og að búa í 

eigin húsnæði en það er forsenda fyrir því að neysluverðsvísitalan geti talist mælikvarði 

á skammtímaverðbreytingar. Fullyrt hefur verið að þar sem leigumarkaðurinn er afar 
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smár á Íslandi að til skemmri tíma sé erfitt að selja húsnæði og leigja annað þess í stað. 

Ísland er eitt landa sem beitir þessari aðferð og notar jafnframt fasta raunvexti sem 

ávöxtunarkröfu á eigið fé í stað nafnvaxta af markaði að frádreginni verðbólgu við 

útreikninga á notendakostnaði við mat á fasteignaverðvísitölu í vísitölu neysluverðs. 

Ekki er því algert samræmi milli ríkja innan Evrópu hvað þetta varðar. 

Eigið húsnæði hefur enn ekki verið tekið inn í samræmda vísitölu 
neysluverðs sem reiknuð er fyrir EES-ríkin en stefnt að því að það verði gert, 
líklega með nettókaupaaðferð og með verðvísitölu fyrir allar eignir seldar82  
(Rósmundur Guðnason, bls. 47-48, 2004). 

Fræðilega er fyrirframmat (e. ex ante) á notendakostnaði, vegna eigin búsetu í eigin 

húsnæði, einfaldlega væntur kostnaður árlega sem tengist því að kaupa íbúðarhúsnæði, 

nota það í eitt ár og síðan að selja það í lok árs.83 Ef gefið er að eigandinn sé 

áhættuhlutlaus (e. risk-neutral) og ekki sé um að ræða kostnað við kaupin ætti þetta að 

verða jafnt markaðsleigu á sambærilegri eign á sama markaði84  (Verbrugge, 2006). 

'()*'+,-(.)',ð012 � 324562 7 8 9 :;24< 

Eins og áður er getið er 324 verð húsnæðis i á tíma t, 62 nafnvextir á tíma t, 8 summa 

afskrifta, viðhalds, trygginga, skatta og áhættuálags, ;24 ársfjórðungs verðhækkun eignar 

(m.v. stöðug gæði eignar á tímabilinu) og : er fulltrúi væntrar verðhækkunnar 

íbúðarhúsnæðis á tímabilinu.  Þar sem gert er ráð fyrir að verð af virkum 

fasteignamarkaði séu að berast ársfjórðungslega koma því fram hækkanir eða lækkanir 

ársfjórðungslega á fasteignaverðvísitölum sem metnar eru með þessum hætti. Afar 

mikilvægt er að markaðurinn sé bæði virkur og að tryggt sé að þorri upplýsinga af 

markaði séu nýttar við mælingarnar en ella er hætta á skekkju (e. bias),  (Verbrugge, 

2006). 

Væntar verðhækkanir á íbúðarhúsnæði eru afar breytilegar ef litið er til rannsókna 

Randal Verbrugge prófessors við Georetown Univeristy í Washington DC og hagfræðings 

                                                        
82

 Hér skal sérstaklega bent á ástæðu fyrir þessu í umfjöllun í 2. kafla um tilraunaverkefni Eurostat. 

83 Hér er til einföldunar er sleppt öllum kostnaði við kaupin og fjárhagslegar takmarkanir (eins og 

lágmarks upphafsgreiðsla – e. such as minimum down payments), (Verbrugge, 2006). 

84 Sjá má nánar um þetta og ítarlega yfirferð í fræðum Diewert frá árinu 2003 (Verbrugge, 2006). 
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vinnumálastofnunar Bandaríkjanna (e. United States Deparment of Labor - Bureau of 

Labor Statistics). 

Segir Verbrugge í fyrsta lagi að það að gefa sér vænta verðhækkun á ári sem fasta, 

þ.e. að ætla að verðsveiflur eigi sér ekki stað á íbúðarhúsnæði innan árs, er í algjörri 

andstöðu við gögnin sjálf sem eru til skoðunar. Í annan stað segir hann að 

verðlagssveiflur í íbúðarhúsnæði séu afar mismunandi á milli markaðssvæða og á milli 

borga og bæja. Bendir hann á að #6 9 :;4% sé grundallaratriði varðandi mat á 

notendakostnaði og það að gefa sér :;4 sem fasta telur hann ekki vera rétt. Tekur 

Verbrugge m.a. tillit til fjármagnstekjuskatts og fasteignaskatts í rannsóknum sínum og í 

sinni útlistun við mat á notendakostnaði á ársgrunni sem grunn að fasteignaverðvísitölu  

(Verbrugge, 2006). 

Við mat á vægi Hagstofu Íslands á fasteignaverðvísitölunni í vísitölu neysluverðs, eins 

og áður hefur verið komið að, er aðalheimildin fasteignamat húsnæðis. Í rannsóknum 

árlega, þ.e. á útgjöldum heimila, eru slík gögn tekin saman og metin svo meta megi vægi 

þessa liðar í vísitölu neysluverðs. Miðað er við raunvexti á bilinu 3 til 4% og afskrift sem 

nemur 1,25% af stofni fasteignamats eða 80 ára afskrift af bæði lóð og mannvirki 

(lóðamati og húsmati85), (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Með eftirfarandi jöfnu er fengið vægi sem er meðalárgreiðsla heimilis sem er til 

skoðunar: 

3= � >?@ "#1 7 1%A 9 1
1#1 7 1%A & 

Hér er PH núvirði árgreiðslunnar, r raunvextir, N endingatími (í árum) og AFM  

árgreiðslustofninn.86 

  

                                                        
85 Fasteignamat = lóðamat + húsmat (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

86
 Í heimild er vísað til þess í neðanmálsgrein (nr. 38) að þessi útreikningur á notendakostnaði sé 

svipaður og hjá Steiner (1961) þar sem hann notar árgreiðsluaðferð til að reikna afskriftir og vexti. Áréttað 

er að hann hafi þó aðeins stuðst við nafnvexti en ekki raunvexti  (Rósmundur Guðnason, bls. 48, 2004). 
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Við mat Hagstofu Íslands á raun- og nafnvöxtum er litið til sambands nafn- og 

raunvaxta skv.: 

rt = (1+r*)(1+pt)-1 

  rt = nafnvextir á tíma t 

  r* = raunvextir 

  pt = verðbólga á tíma t 

Hjá Hagstofu Íslands eru raunvextir, vegna mats á notendakostnaði við mælingar á 

fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga, ákvarðaðir fyrirfram. Svo fá megi út 

nafnvextina er bætt við breytingu á vísitölu neysluverðs.  Ef hins vegar nafnvextir eru 

þekktir gæðaleiðréttir Hagstofa Íslands þá með breytingum á verðbólgu svo meta megi 

raunvexti  (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Við mat á notendakostnaði, sem fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga byggir á, 

eru notaðir langtímaraunvextir af hálfu Hagstofu Íslands svo sýna megi afrakstur 

fjárfestingar í íbúðarhúsnæði til eigin nota yfir líftíma fjármunanna. Fullyrt er að 

raunvaxtakrafan sem notuð sé endurspegli þannig fjárfestingarhagnaðinn, þ.e. hagnað 

vegna fjárfestingar sem getur verið hærri eða lægri en ávöxtunarkrafan á ákveðnum 

tímabilum. Hagstofa Íslands segir að langtímavextirnir séu nálgun á fjárfestingarhagnaði 

á endingartíma fjármunanna. 

Við útreikning á vöxtum á eigið fé er um að ræða fasta vexti en vextir vegna lánsfé 

eru breytilegir. Þannig er fórnarkostnaður fjármagns á endingartíma fjármunanna 

metinn. Ávöxtunarkrafan á eigið fé á Íslandi, við útreikninga á notendakostnaði og 

þannig á fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga, er ákveðin m.v. 

langtímaávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna og henni haldið fastri og reiknast um 3% og 

hefur verið haldið óbreytt um árabil (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Einnig hefur komið fram notkun á eftirfarandi jöfnu við mat á notendakostnaði en 

þessa nálgun dregur Verbrugge í efa  (Verbrugge, 2006). 

#1 7 8 9 :;4% 

Hér er r raunvextir og hefur Diewert bent á að sumir sérfræðingar telji að 562 9 :;24< 

ættu að teljast til raunvaxta fyrir tímabil t. Geldur Verbrugge varhuga við þessu. Telur 

hann þetta valda röngu mati á notendakostnaði. Mætti skilja þessa aðferð sem að um 
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samanburð á tveimur áhættulausum efnahagskerfum væri að ræða þar sem það eina 

sem greinir þau að sé verðbólgustigið. Einfaldur notendakostnaður fæst hins vegar með 

eftirfarandi jöfnu: 

34#1 7 8% 

Við mat á einföldum notendakostnaði er gert er ráð fyrir að r = i – π ( þar sem π er 

heildarverðbólga og i nafnvextir). Verbrugge getur þess sérstaklega í rannsóknum sínum 

að þessari aðferð við mat á vöxtum sé beitt á Íslandi. Verbrugge telur ekki ástæðu til að 

ætla að vænt verðbólga almennt sé jafngildi væntri húsnæðisverðhækkun 

íbúðarhúsnæðis á viðkomandi ári. Hefur hann því dregið aðferðina í efa fyrir þessa hluta 

sakir  (Verbrugge, 2006). 

4.3 Fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga og vægi 

Hér er markmiðið að kafa dýpra í þætti vísitölu neysluverðs og skoða 

fasteignaverðvísitöluna reiknuð húsaleiga sem er undirliður húsnæðisliðar vísitölu 

neysluverðs. 

Tafla 7. Vægi reiknaðrar húsaleigu í vísitölu neysluverðs.87 

 

Húsnæðisliður vísitölu neysluverðs skiptist í 5 undirþætti og hafa sumir þeirra aðra 

þætti undir sér. Sem dæmi hafa þættirnir greidd húsaleiga og reiknuð húsaleiga ekki 

aðra undirþætti á meðan viðhald og viðgerðir á húsnæði, annað vegna húsnæðis sem og 

rafmagn og hiti hafa sértæka undirþætti. 

Reiknuð húsaleiga er reiknað leiguígildi (e. rental equivalence) þess að búa í eigin 

húsnæði og beitt er svonefndri einfaldri notendakostnaðarnálgun (e. simple users cost 

approach) við útreikning á þessu ígildi. Í raun er metinn kostnaður með 

núvirðisútreikningum á kaupsamningum á íbúðarhúsnæði, bæði notuðu og nýju. Þar 

                                                        
87

 Skýring: Hér er sérstaklega farið í vægi liða sem tilheyra húsnæðislið vísitölu neysluverðs (Hagstofa 

Íslands, e.d.). 
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koma til kaup á fasteign og kostnaður við kaupin sjálf, þ.e. verð á fasteign, kostnaður við 

kaupin, lánskjör o.fl. Sýnir fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga verðlagsþróun á 

húsaleiguígildi íbúðarhúsnæðis þó svo viðkomandi einstaklingur búi í eign sinni. 

Tafla 8. Vægi innan húsnæðisliðar vísitölu neysluverðs.
88

 

 

Hefur fasteignaverð og fasteignaverðsþróun augljóslega mikið að segja um þróun 

vísitölu neysluverðs. 

Fasteignamat íbúðarhúsnæðis miðast einnig, rétt eins og fasteignaverðvísitalan 

reiknuð húsaleiga89, við þróun markaðsverðs á fasteignum og rannsóknum Þjóðskrár 

Íslands (áður Fasteignaskrá Íslands og þar áður Fasteignamat ríkisins) á verðmyndun á 

fasteignum. Þjóðskrá Íslands byggir sínar greiningar a.m.k. að hluta á sömu gögnum en 

beitir margvíðri aðhvarfsgreiningu (Jón Árni, 2011)90. 

Þjóðskrá Íslands metur stærra þýði úr gagnagrunni sínum en Hagstofa Íslands. 

Hagstofa Íslands metur aðeins, að þeirra mati, nothæfa kaupsamninga á íbúðarhúsnæði 

á milli einstaklinga eða þar sem einstaklingar fjárfesta í fasteign eða eru að öðru leyti 

aðilar að kaupsamningum um fasteignir. Hagstofa Íslands metur t.a.m. ekki 

kaupsamninga þar sem fyrirtæki eða stofnanir eru báðir aðilar samnings. Eru því 

aðferðir þessara tveggja opinberu stofnanna á Íslandi talsvert frábrugðnar. 

Varðandi vægi fasteignaverðvísitölunnar reiknuð húsaleiga í vísitölu neysluverðs skal 

áréttað að vægi þessa þáttar hækkar hlutfallslega ef hækkun á fasteignamarkaði er meiri 

en sem nemur hækkun annarra neysluþátta sem mældir eru við mat á vísitölu 

neysluverðs á sama tímabili. Gæti þetta einnig átt við um aðra þætti í 

                                                        
88 Skýring: Hér er sérstaklega litið á þá liði sem flokkast undir húsnæðislið vísitölu neysluverðs svo 

varpa megi ljósi á hvaða þáttur þar vegur þyngst (Hagstofa Íslands, e.d.). 

89 Hér skal þó vísað til þess að mismunandi aðferðum er beitt en notast við sömu grunngögnin að 

stærstum hluta, þ.e. kaupsamninga vegna kaup og sölu fasteigna. 

90 Í meistararitgerð Jóns Árna kom m.a. fram að bæta mætti líkan Þjóðskrár Íslands. 



 

74 

neysluverðsvísitölum almennt. Getur þetta hins vegar haft óeðlilega víxlverkun í för með 

sér og skekkt mat á vægi fasteignaverðvísitölunnar reiknuð húsaleiga í vísitölu 

neysluverðs m.a. vegna skorts á gögnum af markaði sem gætu endurspeglað aðeins 

hluta þeirra viðskipta sem eiga sér stað á hverjum tíma. Sérstaklega skal bent á að ef 

lóðaverð91 er að auki tekið með, sbr. aðferð Hagstofu Íslands, við mat á vísitölum af 

þessum toga má ætla að skekkjan, þá m.t.t. afskriftar, verði öllu meiri þar sem ekki er 

miðast við aðferðir sem almennt eru viðurkenndar á alþjóðavettvangi. 

Þegar fasteignaverð hækkar ört á markaði eins og á síðustu árum hækkar 

fasteignamat eigna, sem sundurliðast í húsmat og lóðamat, í kjölfarið. Þar með hækka 

útgjöld einstaklinga vegna húsnæðis í formi fasteignagjalda og væntingar sveitarfélaga 

um auknar framtíðartekjur aukast. Þessi hækkun kemur síðan inn í neysluverðsvísitöluna 

m.a. sem aukið vægi fasteignaverðvísitölunnar reiknaðrar húsaleigu í vísitölu 

neysluverðs, þ.e. ef húsnæði almennt er að hækka umfram aðrar neysluvörur. 

Þegar tekið er tillit til þess að hafa ekki verðmæti lóðar við mat á notendakostnaði 

inni er lögð áhersla á grundvallarhugtök eins og hvað telst til varanlegrar neysluvöru og 

hvað telst til fjárfestingar. Bifreiðar teljast til varanlegrar neysluvöru sem og mannvirki á 

lóð en ekki lóðin sjálf. Lögð er áhersla á við afskriftir að lóð afskrifast ekki nema m.a. 

fyrir tilstuðlan náttúruhamfara. Helstu stofnanir og sérfræðingar á þessu sviði, m.a. 

Eurostat, Hagstofa Ástralíu, kanadískir fræðimenn eins og Diewert og fjöldi annarra telja 

að að land skuli almennt ekki vera metið með mannvirki á viðkomandi lóð né lóð 

afskrifuð með sama hætti og mannvirki, t.a.m. íbúðarhús, sem stendur á viðkomandi 

lóð. Ef ætlunin er að meta land eða lóð sem mannvirki stendur á skal slíkt metið sér og 

verðþróun á landi haldið aðskildu hvað þetta varðar. 

4.4 Þróun fasteignaverðvísitölunnar reiknuð húsaleiga 

Í þessum kafla verður farið frekar yfir fasteignaverðvísitölu vísitölu neysluverðs sem 

hefur ákveðið vægi í vísitölu neysluverðs eins og fjallað hefur verið um hér að framan. 

Þetta vægi endurspeglar samspil þessa þáttar innan vísitölu neysluverðs miðað við aðra 

neysluflokka og mismunandi neyslumynstur einstaklinga milli ára. 

                                                        
91

 Sem á ekki að gera sbr.umfjöllun hagstofu Ástralíu, fræðimanna bæði frá Kanada og Bandaríkjunum. 

Lóðin afskrifast ekki en það gerir mannvirkið sem á lóðinni stendur. 
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Breytt neyslumynstur og tilsvarandi vægi hvers liðar í vísitölu neysluverðs er fengið 

með reglubundnum neyslukönnunum Hagstofu, en sett er í lög að Hagstofunni beri að 

gera neyslukannanir a.m.k. á fimm ára fresti. 

Í 2. gr. eru svo nánari ákvæði um neyslukönnun, að hún skuli gerð eigi 
sjaldnar en á fimm ára fresti til þess að tryggt sé að tekið sé mið af 
neysluvenjum á hverjum tíma, hún spanni öll heimili en sé ekki bundin við 
tiltekna búsetu, fjölskyldugerð, störf og atvinnugreinar og að hún taki til 
hvers kyns heimilisútgjalda. (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 1994-1995) 

Hagstofa Íslands lætur vinna útgjaldarannsókn92 árlega með þýði um 1.200 

einstaklinga eða heimila og hafa um 600 til 700 tekið þátt. Í slíkri rannsókn er m.a. spurt 

um hvernig viðkomandi býr, þ.e. í eigin húsnæði eða leiguhúsnæði. Ef viðkomandi býr í 

eigin húsnæði er m.a. óskað eftir upplýsingum um fasteignamat93 eignarinnar, gerð og 

aldur. Út frá þessum upplýsingum er metið hvaða vægi viðkomandi liðir hafa í vísitölu 

neysluverðs. Þannig hefur verið ákvarðað vægi fasteignaverðvísitölunnar í 

neysluverðsvísitölunni.  (Rósmundur Guðnason, 2009) 

Eins og áður hefur verið komið að metur fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga  

eigin not einstaklinga vegna búsetu í íbúðarhúsnæði94  í eigu viðkomandi einstaklings 

eða fjölskyldu. Með þessu er metið það sem kallast í raun eigin neysla eða eigin not af 

því að nýta slíka eign samanber það þegar húsaleiga er innt af hendi fyrir dvöl í 

leiguhúsnæði. Fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga, eins og hún er nú reiknuð og 

áður hefur verið getið, var innleidd inn í vísitöluútreikninga Hagstofu Íslands árið 1992 

(Rósmundur Guðnason, 2009). 

                                                        
92

 Svonefnd kvittanaaðferð er notuð og hófst fyrst árið 1995. Árið 2000 hófst óslitin rannsókn á 

heimilisútgjöldum. Árið 1995 tóku 1375 þátt, árið 2000 657, 611 árið 2001 og árið 2002 tóku 639 þátt. 

(Rósmundur, 2004) 

93
 Þjóðskrá Íslands (áður Fasteignaskrá Íslands og þar áður Fasteignamat ríkisins) hefur tekið við 

útreikningum og ákvörðun á fasteignamati miðað rannsóknir (margvíða aðhvarfsgreiningu) á þinglýstum 

kaupsamningum. Áður sá Yfirfasteignamatsnefnd um þessi mál og ákvarðaði framreikning eftir að hafa 

fengið ráðgefandi upplýsingar um slíkt, síðast í lok árs 2008 fyrir árið 2009 (Þjóðskrá Íslands, e.d.),  (Pétur 

og Friðþjófur, 2009). 

94
 Metin eru einföld eigin not (e. simple users cost) og fundið ígildi þess sem viðkomandi eigandi væri í 

raun leigjandi eigin íbúðar sem hann byggi í. 
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Verðlag á fasteignum hefur hækkað umtalsvert umfram almennt verðlag í landinu á 

síðustu 12 árum. Þessi liður, þ.e. fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga, hefur haft 

umtalsverð áhrif til hækkunar á vísitölu neysluverðs. Sérstaklega skal litið til þess að 

lengst af hefur vægi þessa liðar vaxið umtalsvert innan vísitölu neysluverðs sbr. 

umfjöllum hér að framan varðandi vægi þessa liðar í vísitölu neysluverðs. (Hagstofa 

Íslands, e.d.) 

Við nánari skoðun má sjá að enginn liður í vísitölu neysluverðs, ef litið er á helstu 

undirvísitöluflokka hennar, hækkaði eins mikið og fasteignaverðvísitalan reiknuð 

húsaleiga á undanförnum 12 árum. 95 

Á fundi Ottawa-hópsins þann 29. maí 2009 í Neuchatel í Sviss fjölluðu fundarmenn 

um fasteignaverðsvísitölur. Á þann fund mætti fulltrúi Hagstofu Íslands og fór yfir 

stöðuna varðandi Ísland. Fjallað var m.a. um að fasteignamarkaður á Íslandi hafi verið í 

krappri niðursveiflu og fjöldi kaupsamninga hafi dregist mikið saman. Fullyrt var að slíkt 

hafi skapað vanda við mælingar Hagstofu Íslands vegna of fárra kaupsamninga sem 

nauðsynlegt er að styðjast við þegar verið er að mæla fasteignaverðsvísitölur. Skortur 

gagna hefur því valdið mælingavanda (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og 

Lára G. Jónasdóttir, 27.-29. maí 2009). 

                                                        
95 Sjá nánar viðauka 6 sem sýnir gröf hvað þetta varðar. 

Mynd 3. Hlutfall kaupsamninga (þ.e. miðað við afsöl sem þá eru sett 100% gagna af fasteignamarkaði) 
má ætla að séu notaðir m.v. heildarfjölda viðskipta á markaði (Þjóðskrá Íslands, e.d.),  
(Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 27.-29. maí 2009). 

Skýring: Myndin sýnir flæði gagna frá aðilum á markaði inn til sýslumannsembætta. 
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Á árunum fyrir 2007 hafi verið um að ræða að meðaltali 8 til 10 þúsund 

kaupsamninga á íbúðarhúsnæði árlega sem stuðst hafi verið við. Þetta útleggst sem 8-

10% af öllum fasteignum í landinu hafi gengið kaupum og sölum. Árið 2008 féll salan 

niður í um fjögur þúsund kaupsamninga og áætlað að aðeins um 2000 eignir hafi verið 

seldar árið 2009. Þetta þýðir þó ekki að Hagstofa Íslands sé að ná utan um öll viðskipti 

eða stóran hluta gagna af fasteignamarkaði á Íslandi eins og fulltrúar hennar hafa fullyrt 

á erlendum vettvangi og látið í veðri vaka96 (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir 

og Lára G. Jónasdóttir, 27.-29. maí 2009),  (Diewert, Balk, Fixler, Fox, & Nakamura, 

2009),  (Verbrugge, Símaviðtal við Randal Verbrugge, 2011). 

Sérstaklega skal þess getið hér að kaupsamningar eru ekki skilyrði til eignaframsals á 

fasteignum við þinglýsingu.97  Þinglýsing er lögbundin skráning gagna svo hið opinbera 

geti stuðlað að verndun eignaréttar gagnvart þriðja aðila sbr. þinglýsingalög nr. 

39/1978. Nægjanlegt er að þinglýsa afsali. Stóru hlutfalli af afsölum er þinglýst án 

kaupsamninga á milli ára. Nánar verður fjallað um þetta síðar (Lög - Þinglýsingalög nr. 

39/1978 með áorðum breytingum, e.d.). 

Í einni skýrslu Hagstofu Íslands segir m.a.: 

The housing price index is computed from changes in the present value of 
real estate as declared in sales contracts. The greater part of the sales 
contracts serve in producing the imputed rent and are used in calculating 
the weighted national average since March 2000. The price changes for real 
estate is calculated as a three-months moving average, with a one-month 
delay. April includes contracts from the period January to March, May 

                                                        
96

 Í samtali við Randal Verbrugge í apríl 2011 kom fram að hann taldi að Hagstofa Íslands næði utan 

um öll gögn af markaði og væri því með mikið forskot á aðrar sambærilegar stofnanir hvað mat á 

notendakostnaði varðar við mat á fasteignaverðvísitölum. Í grein Diewert frá 2009 kemur m.a. fram án 

sérstakra athugasemda að um öll gögn af markaði sé um að ræða við mat Hagstofu Íslands á 

notendakostnaði vegna búsetu íbúðareigenda í eigin húsnæði (Diewert, Balk, Fixler, Fox, & Nakamura, 

2009),  (Verbrugge, Símaviðtal við Randal Verbrugge, 2011). 

97 Þetta sýnir að gögnin sem Hagstofa Íslands nýtir til að meta fasteignaverðlag (þátt sem vegur þungt í 

vísitölu neysluverðs) eru gögn aðeins um 33% af heildarumsvifum á markaði ef borin eru saman árin 2007 

og 2008. Þess ber að geta að Hagstofa metur aðeins samninga sem eru á milli einstaklinga eða þar sem 

einstaklingur er annar aðilinn, þ.e. kaupandi eða seljandi eftir atvikum. Ætla má þrátt fyrir það að slíkt 

réttlætir ekki svo mikla “rýrnun” gagna enda má ætla að flestir vilji “fela” viðskiptin opinberlega af 

einhverjum ástæðum. 
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contracts from the period February to April (Rósmundur Guðnason, Guðrún 
R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, bls. 3-4, 27.-29. maí 2009). 

Hér kemur í meginatriðum fram grunnhugsunin að baki útreikningum Hagstofu 

Íslands á fasteignaverðvísitölunni, þ.e. reiknaðri húsaleigu sem endurspegla á kostnað 

vegna eigin nota einstaklinga við að búa í eigin húsnæði. Greiðslur í kaupsamningum eru 

núvirtar, með fremur lágri ávöxtunarkröfu, svo finna megi grunnverð sem miða á við og 

notast er við þriggja mánaða hlaupandi meðaltal. 

4.5 Lagskiptiaðferðin og fasteignaverðvísitalan 

Lagskiptiaðferðinni (e. stratification method) er beitt við mat Hagstofu Íslands á eigin 

notum einstaklinga við að búa í eigin húsnæði. Byggir þetta mat á viðskiptum með 

fasteignir, þ.e. íbúðarhúsnæði og tilsvarandi vægi98 hvers liðar um sig (sem tekur til 

stærðar, gerðar, staðsetningar og aldurs fasteignar) sem eru til skoðunar við það mat. 

Mat á einföldum notendakostnaði (e. simple users cost) einstaklinga við að búa í eigin 

húsnæði (e. owner-occupied housing – OOH) í vísitölu neysluverðs byggist á eftirfarandi 

þáttum: 

� Notendakostnaður metinn: Jafngreiðslur reiknaðar við búsetu einstaklinga í 
eigin húsnæði. 

� Inntak og forsendur fyrir mælingar: Líftími fasteignar 80 ár (lóð+húss 67 ár) ; 
Vextir; Langtímavextir 3 til 3,5%; Núvirðismælingar. 

� Rannsókn er gerð á fjárhag heimila árlega til að meta vægi kostnaðar af 
fasteignum einstaklinga í þeirra eigin eigu og til þeirra eigin nota. 

� Fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga er síðan reiknuð inn í vísitölu 
neysluverðs. 

Gögnin sem tiltæk eru, eins og áður hefur verið komið að, koma að hluta til unnin frá 

Þjóðskrá Íslands í hendur fulltrúa Hagstofu Íslands.  

Markmiðið er að meta meðalvirði alls íbúðarhúsnæðis99 á Íslandi en einhverra frávika 

kann að gæta í því efni. Varðandi vægi er slíkt byggt á mælingum allt að þrjú ár aftur í 

                                                        
98 Notast við Fisher-vísitölu  (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 27.-

29. maí 2009). 

99
 Með öllu íbúðarhúsnæði er átt við allt íbúðarhúsnæði á landinu sem er þá eigin húsnæði til eigin 

nota. 
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tímann. Breytingar eru þannig framkvæmdar að þegar einum mánuði er bætt við að 

framan er öðrum mánuði sleppt að aftan. Flokkunin er í meginatriðum þessi: 

� Stærð eigna og aldur. 

� Húsnæðisgerð.100  

� Staðsetning á landinu (utan eða innan höfuðborgarsvæðisins). 

� Staðsetning innan höfuðborgarsvæðisins (eldri/innri bærinn og yngri/ytri 
bærinn).101 

Við þetta mat er litið til meðalverðs á hvern fermetra, fjölda kaupsamninga sem eru 

til skoðunar og núvirði kaupsamninga vegna einstakra eigna sem ganga kaupum og 

sölum á markaði. 

Í kjölfar aukinna umsvifa á húsnæðismarkaði á Íslandi upp úr árinu 2004102 var ráðist í 

breytingar á húsnæðislið vísitölu neysluverðs, þ.e. í mars árið 2006. Miðuðu þessar 

breytingar að því að bæta útreikninga m.t.t. gæðamála (Rósmundur Guðnason, Guðrún 

R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 27.-29. maí 2009). 

Höfuðborgarsvæðinu er skipt upp í tvo meginþætti, þ.e. ytra og innra svæði. Búnir 

voru til átta flokkar103 fyrir eignastærðir og leiðir það til 18 undirvísitalna fyrir húsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu auk átta vísitalna þar sem flokkaðar eru eignir utan 

höfuðborgarsvæðisins. Fyrir bæði þessi sett af vísitölum eru reiknaðar fjórar vísitölur 

fyrir fjölbýli og sérbýli, innan sem utan höfuðborgarsvæðisins. Því eru notaðar 30 

vektorar og/eða úrvinnsluvísitölur  þegar reiknað er og tekið saman mat á ígildi 

húsaleigu á eignum í eigin eigu og til eigin nota, þ.e. mat á fasteignaverðvísitölunni 

reiknaðri húsaleigu (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 

27.-29. maí 2009),  (Lára G. Jónasdóttir - Hagstofu Íslands, 2010). 

                                                        
100

 Flokkað í sérbýli annars vegar og fjölbýli hins vegar. 

101 Eignir eru aðskildar svo eftir aldri og afskriftum (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og 

Lára G. Jónasdóttir, 27.-29. maí 2009). 

102 Einnig má vísa til áranna þar á undan þegar Reykjavíkurborg tók að bjóða lóðir til sölu á n.k. 

uppboðsmarkaði í stað beinnar úthlutunnar eins og tíðkaðist hafði um langa hríð. 

103 Á ensku: categories. 



 

80 

Við mælingar eru notaðir 36 vektorar og/eða úrvinnsluvísitölur  fyrir mat á Laspeyres 

vísitölu fyrir tímabil frá 1-36 og svo Paasche fyrir tímabil 12 til 48.  Út frá þessu er 

reiknað út miðað við Fisher afburðaverðvísitöluna og fundin sú vísitala sem metur eigin 

not einstaklinga við að búa í eigin húsnæði, þ.e. fasteignaverðvísitalan sem kölluð er 

reiknuð húsaleiga. Sjá nánar umfjöllun í kafla 2 varðandi þessar vísitölur. (Lára G. 

Jónasdóttir - Hagstofu Íslands, 2010) 

Helstu styrkleikar þessarar aðferðar að mati fulltrúa Hagstofu Íslands eru að hún er 

talin einföld (aðferðarfræði einföld og tæknin við mælingar einnig) og  hún er 

sveigjanleg. 

Helstu veikleikar þessarar aðferðar að mati fulltrúa Hagstofu Íslands eru að hún krefst 

mikið af gögnum (þ.e. upplýsingar um verð og magn), hún krefst fjölda flokka við 

lagsskiptingu (getur skapað vanda í smáríkjum eða í kreppuástandi) og í henni felst vandi 

tengdum gæðamismun á milli eigna. 

Um tvö þúsund kaupsamningum íbúðarhúsnæðis var þinglýst á Íslandi árið 2009 en 

það gerir að meðaltali um 167 kaupsamninga á mánuði. Ef litið er á fjölda kaupsamninga 

á síðustu misserum, þ.e. að meðaltali á mánuði í hverjum stærðarflokki, má sjá að 

einungis um fimm kaupsamningar eru tiltækir á mánuði á innra svæði á 

höfuðborgarsvæðinu, sjö á ytra höfuðborgarsvæði og átta á allri landsbyggðinni 

samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands (Lára G. Jónasdóttir - Hagstofu Íslands, 2010). 
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4.6 Þróun fasteignamarkaðar og mælingavandi 

Vandinn við að meta gæði húsnæðis 

er talsverður enda eru gæði fasteigna 

afar mismunandi en þar spilar t.a.m. 

aldur fasteignar stóran þátt, 

byggingarefni, veðrun, tækni og 

fjölmargt annað.  

Á þetta hefur verið bent og gera 

fulltrúar Hagstofu Íslands sér fulla 

grein fyrir þessum vanda. Þessi vandi 

snýr að áhrifunum af því að við aukna 

sölu fasteigna koma á markaðinn betri 

eða verri eignir en áður fyrr þegar 

þessar sömu fasteignir eða sambærilegar gengu kaupum og sölum (Rósmundur 

Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009 – Ottawa-hópurinn). 

Gera má sterklega ráð fyrir að þarna gæti verið um að ræða kerfisskekkju varðandi 

eðli viðskiptaumhverfisins hverju sinni en þetta fer eftir þeim aðferðum sem beitt er í 

hverju ríki sem og eðli og gerð eigna þar. Auk þessa getur landfræðileg dreifing eigna 

víða um land í viðkomandi ríki valdið vanda við mælingar enda geta tímabundnar 

breytingar átt sér stað á ákveðnum svæðum á landsbyggðinni á meðan lítil hreyfing á 

sér stað annars staðar. 

Með samanburði á meðaltali fjölda þinglýstra kaupsamninga áranna frá 2000 til 2004 

við kaupsamninga á eignum á Íslandi árið 2005 mátti sjá fjölgun upp á 38,3% og árið 

2007 nam þessi fjölgun kaupsamninga 26,3%. Í upphafi árs 2008 mátti sjá að kreppa 

hafði skollið á enda fækkaði þinglýstum kaupsamningum umtalsvert (Rósmundur 

Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009 – Ottawa-hópurinn). 

Ljóst er að hér er aðeins miðað við hluta af þeim sölum sem hafa átt sér stað á 

markaðnum þó svo að talsvert hafi verið til af gögnum til mælinga. Eins og áður hefur 

verð bent á er ekki skilyrt að þinglýsa kaupsamningi, aðeins afsali sbr. þinglýsingalög nr. 

39/1978 (Lög - Þinglýsingalög nr. 39/1978 með áorðum breytingum, e.d.). 

Mynd 4. Fjöldi þinglýstra kaupsamninga að meðaltali á 
mánuði fyrir hvern stærðarflokk. 

Skýring: Stærðarflokkarnir við mat á reiknaðri húsaleigu 
eru 8 talsins og er svæðum Íslands skipt í 3 
aðalflokka eins og sjá má á grafinu. (Hagstofa 
Íslands, e.d.) 



 

82 

Eins og fram hefur komið hefur samdráttur í fjölda kaupsamninga verið umtalsverður 

síðustu árin og mátti sjá að fjöldi þeirra árið 2009, miðað við meðaltal tímabilsins frá 

2000 til 2004, féll um 90% í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu. Hefur þetta valdið vanda 

varðandi skort á mæligögnum. 

Tvö vandamál, sem tengd eru kreppu á fasteignamarkaði á Íslandi og mælingum, hafa 

valdið Hagstofu Íslands talsverðum áhyggjum. Felst vandinn aðallega í því að verð á 

markaði fellur hratt og makaskiptasamningum104 fjölgar (Rósmundur Guðnason, Guðrún 

R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009 – Ottawa-hópurinn). 

Sölugögnum, þ.e. hefðbundnum kaupsamningum, fækkar því umtalsvert. Þetta eru 

grunngögn sem notuð eru við mat á fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga. 

Rannsóknargögnum hefur fækkað um allt að 65-85% á ákveðnum tímabilum og hefur 

þetta mikil áhrif á útreikninga sem og alla vinnslu við mat á fasteignaverðvísitölunni.105  

Makaskiptasamningum fjölgar umtalsvert og skapar það vandamál. Niðurstaða Hagstofu 

Íslands varðandi makaskiptasamninga er að halda þeim inni í útreikningum sínum og 

gagnasafni. Hins vegar má geta þess að Þjóðskrá Íslands hefur sleppt þeim úr sínum 

mælingum á fasteignaverðvísitölu sem sú stofnun reiknar og tekur saman fyrir 

höfuðborgarsvæðið. Hagstofa Íslands notar þó talsvert hærri ávöxtunarkröfu við mat og 

núvirði á greiðslum í makaskiptasamningum en kaupsamningum sem greitt er með 

hefðbundnum hætti, þ.e. samningum sem einungis innihalda greiðslu í formi lánsfjár og 

reiðufjár.106 Markmiðið með slíku er að gera slíkum greiðslum, þ.e. greiðslum í 

makaskiptasamningum, önnur skil enda eru þær í formi eignarhlutar í öðrum eignum 

sem settar eru upp í sem greiðsla. Sjá nánari umfjöllun um makaskiptasamninga hér 

síðar í kaflanum (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 

2009 – Ottawa-hópurinn). 

                                                        
104 Makaskiptasamningar eru kaupsamningar þar sem stærsti hluti við greiðslu á fasteign er í formi 

annarrar fasteignar sem kemur sem greiðsla upp í kaupverð. 

105
 Einnig má ætla að þetta hafi einhver áhrif á mat Þjóðskrár Íslands vegna útreikninga á fasteignamati 

en þó er þar mun meira af gögnum sem liggja að baki aðhvarfsgreiningu þeirra. 

106
 Ekki er vitað hvort sjálfstæð rannsókn hafi farið fram á makaskiptasamningum á vegum Hagstofu 

Íslands. Eðli slíkra samninga er að kaupandi og seljandi semja um milligjöf og hækka sig í verði til að 

tryggja veðhæfi eigna við mat lánastofnana á kaupsamningum. 
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Við umtalsverða fækkun gagna, 

vegna samdráttar á 

fasteignamarkaði á Íslandi eru til 

færri gögn til að fylla upp í alla þá 

flokka sem fasteignaverðvísitalan 

reiknuð húsalega byggir á í 

lagskiptiaðferð þeirri sem Hagstofa 

Íslands beitir við mat sitt. 

Hagstofan hefur lagt mat á hvernig 

halda mætti gæðum í mælingum en 

ljóst er að örðugt er að eiga við svo 

fá gögn í líkani stofnunarinnar eins 

og það er byggt upp í dag og hefur verið um árabil. 

Tímabundin lausn Hagstofu Íslands, svo bregðast megi við þessum skorti á 

kaupsamningum, er að tryggja a.m.k. fimm kaupsamninga innan hvers liðar eða flokks 

sem fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga byggir á. Ef um færri kaupsamninga en 

fimm er að ræða er eldri gögnum um kaup- og söluverð á fasteignum bætt við og þannig 

er náð lágmarksfjölda sem þörf er á við mælingu fyrir hvern mánuð. 

Ekki er vitað nánar um hvaða aðferðum Hagstofa Íslands beitir svo þessi lausn á 

vandanum sé talin ákjósanleg og fullnægjandi af hálfu stofnunarinnar. Hins vegar er 

þetta einmitt það sem sérfræðingar, sem vitnað hefur verið í hér að framan í fyrri 

köflum ritgerðarinnar, hafa bent á að sé stór galli við þessa aðferð og er hún sérstaklega 

varasöm þegar smáríki eiga í hlut. Þar skal sérstaklega bent á sérfræðinga Eurostat hvað 

þetta varðar og einnig skal undirstrikað að Hagstofa Íslands er í raun ekki að afla allra 

gagna af markaði og aðeins um eða rétt yfir helming þeirra þegar best lætur. Árið 2008 

var í 4% tilvika um að ræða tilvik sem þessi, þ.e. að færri en fimm kaupsamningar væru 

tiltækir fyrir hvern lið. Árið 2009 námu þessi frávik 15% (Rósmundur Guðnason, Guðrún 

R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009 – Ottawa-hópurinn). 

Mynd 5. Fjöldi nauðungarsala aðeins í Reykjavík sem 
hlutfall af heildarfjölda kaupsamninga á 
höfuðborgarsvæðinu.  (Sýslumenn, e.d.),  
(Þjóðskrá Íslands, e.d.). 
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Varðandi makaskipti var niðurstaða Hagstofu Íslands að fella makaskiptasamninga 

ekki út úr mælingum eins og áður hefur verið getið.107 Þess í stað var tekin sú ákvörðun 

að núvirða greiðslur í kaupsamningi, þ.e. greiðslur sem eru ekki í formi reiðufjár, með 

mun hærri ávöxtunarkröfu en gengur og gerist í mati á kaupsamningum hjá Hagstofu 

Íslands. Frá því í maí 2008 voru kaupsamningar, sem í raun voru makaskiptasamningar, 

um 17% af öllum kaupsamningum sem Hagstofan hafði aðgang að af markaðnum 

(Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009 – Ottawa-

hópurinn). 

Varðandi ávöxtunarkröfu, sem notuð er við núvirðingu makaskiptasamninga hjá 

Hagstofu Íslands, er miðað við langtímavexti sem tiltækir eru í bankakerfinu auk þess 

sem verðbólgu er bætt við.108  Í mars 2009 voru vextirnir 8% sem miðað var við 

samkvæmt markaðsvöxtum sem raunávöxtunarkrafa. Verðbólga mældist á þessum tíma 

15,2%. Því má ætla að nafnávöxtunarkrafan hafi verið ákvörðuð um 23% og notuð til að 

núvirða nafnverðsgildi þeirrar fasteignar sem notuð er sem peningagreiðsla í 

húsnæðiskaupum. Með þessu er lækkað virði kaupsamnings þegar reiknað er núvirði og 

þá er um talsvert meiri lækkun að ræða en við núvirðisútreikninga sem miðast við um 

3% til 4% langtímaraunávöxtunarkröfu sem notuð þegar miðað er við almennar reglur 

um kröfu til ávöxtunar lífeyris á Íslandi og núvirðingu á hefðbundnum kaupsamningum 

sem ekki teljast til makaskiptasamninga109  (Rósmundur Guðnason, 2009). 

                                                        
107

 Þjóðskrá Íslands notar ekki makaskiptasamninga í fasteignaverðvísitölu sinni fyrir 

höfuðborgarsvæðið (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

108
 Við makaskiptasamninga er því notast við nafnvexti á markaðnum en ekki raunvexti eins og þegar 

ekki er um makaskiptasamninga er að ræða. 

109 Samkvæmt fundi með Rósmundi Guðnasyni í nóvember 2009. Langtímaraunávöxtunarkrafa 

lífeyrissjóða liggur á bilinu 2-3,5%. Langtímakröfur með vísan í „the Damage Compensation Act is 3,5%“ 

(skaðabótalög nr. 50/1993) (nú 4,5%), (Rósmundur Guðnason, Viðtal við Rósmund Guðnason, 2009), 

(Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009 – Ottawa-hópurinn.),  (Lög - 

Skaðabótalög nr. 50/1993 með áorðnum breytingum, e.d.). 
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Leggur Hagstofa Íslands sérstaka 

áherslu á að halda 

makaskiptasamningum inni í 

mælingum sínum á 

fasteignaverðvísitölunni reiknuð 

húsaleiga þar sem þeir endurspegla 

markaðinn og stöðu á markaðnum 

á samdráttarskeiði. Þess er einnig 

getið að ef ekki hefði verið tekið 

tillit til makaskiptasamninga í 

fasteignaverðvísitölunni reiknaðri 

húsaleigu hefði hún verið um 2,9% 

hærri í apríl 2009. (Rósmundur 

Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og 

Lára G. Jónasdóttir, 2009 – Ottawa-hópurinn.) 

Vísitala með makaskiptasamningum, þar sem breytileg raunávöxtunarkrafa er um 

8%, lækkar vissulega fasteignaverðvísitöluna reiknuð húsaleiga á meðan eigið fé, greitt í 

reiðufé samkvæmt öðrum kaupsamningum, er núvirt með um 3% fastri 

raunávöxtunarkröfu. Þess er getið að framan að 17% af kaupsamningum séu 

makaskiptasamningar en þá eru 83% aðrir kaupsamningar, þ.e. kaupsamningar án 

makaskipta á fasteignum á því tímabili sem var til skoðunar. 

Beinir þetta sjónum að mati Hagstofu Íslands á ávöxtunarkröfu eigin fjár í 

kaupsamningum og vekur áleitnar spurningar um það. Þess skal sérstaklega getið hér að 

Hagstofa Íslands ákvað að breyta aðferð varðandi fasteignaverðvísitöluna reiknuð 

húsaleiga í maí 2005 þar sem tólf mánaða hlaupandi meðaltal var tekið upp í stað fimm 

ára110  (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir, & Lára G. Jónasdóttir, 2009 – 

Ottawa-hópurinn.),  (Þórarinn G. Pétursson, 2009). 

Við rannsókn á nauðungarsölum í Reykjavík og á Akureyri, sem unnin var í tengslum 

við smíð þessarar meistararitgerðar, kom í ljós að verðmyndun í slíkum viðskiptum er 

                                                        
110

 Seðlabanki Íslands hefur ítrekað gert athugasemdir við þessa breytingu (Þórarinn G. Pétursson, 

2009). 

Mynd 6. Reiknuð húsaleiga Hagstofu Íslands og 
nauðungarsölur í Reykjavík. 

Skýring: Notast við 12 mælinga hlaupandi meðaltal við 
reikning á nauðungarsöluverðvísitölunni. Hér má 
sjá hve langt verðmyndun í nauðungarsölu víkur frá 
því verðlagi sem Hagstofan mælir og notar í vísitölu 
neysluverðs. (Sýslumenn, e.d.),  (Hagstofa Íslands, 
e.d.) 
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engan veginn í samræmi við mælingar Hagstofu Íslands á enda ekki von á slíku. Á þetta 

er bent að gefnu tilefni en fræðimenn á sviði fasteignaverðvísitalna hafa einmitt fjallað 

um erfiðleika við að beita svokallaðri lagskiptiaðferð við að endurspegla t.a.m. 

kreppuástand. 

Þróun í þessu milli mánaða innan ársins 2008 og 2009 er sú að nauðungarsölur í 

umdæmi Sýslumannsins í Reykjavík ná allt að 20% af fjölda allra þinglýstra 

kaupsamninga á höfuðborgarsvæðinu. Reikna má með því að þessar upplýsingar geti 

haft eitthvað forspárgildi. Það að skoða þessi gögn og nýta þau gæti hjálpað til að meta 

stöðu þessara mála í samhengi við mat á fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga 

þegar kreppuástand ríkir. 
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4.7 Þinglýstir kaupsamningar og þinglýst afsöl 

Að framan hefur verið fjallað um áhyggjur fulltrúa Hagstofu Íslands vegna skorts á 

gögnum og einnig ábendingar erlendra sérfræðinga á að lagskiptiaðferðinni á ekki að 

beita á gögn smáríkja m.a. vegna hættu á skorti á gögnum. Hér er ætlunin að fjalla nánar 

um þau gögn sem tiltæk eru á Íslandi og þróun hvað það varðar. 

Þinglýsing á kaupsamningum, til að tryggja eignarréttindi á íbúðarhúsnæði, er ekki 

skilyrt samkvæmt þinglýsingarlögum eins og komið hefur verið að áður hér að framan. 

Nægjanlegt er að þinglýst sé afsali til að tryggja réttindi á fasteignum t.a.m. gagnvart 

þriðja aðila. Hins vegar geta lánastofnanir, sem lána í slíkar fasteignir, gert þinglýsingu 

að skilyrði en það sem mestu skiptir hér er að ekki er um lögbundna skyldu að ræða og í 

einhverjum tilvikum gæti fjármálastofnun talið það betur henta vegna eigin hagsmuna 

að þinglýsa ekki kaupsamningi á íbúðarhúsnæði eða fasteign yfirleitt enda um opinbert 

gagn að ræða eftir að þinglýsing hefur átt sér stað (Lög - Þinglýsingalög nr. 39/1978 með 

áorðum breytingum, e.d.). 

Mynd 7. Fjöldi kaupsamninga - Umsvif á fasteignamarkaði á Íslandi (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 
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Telja má að um talsverðan 

forsendubrest sé að ræða varðandi 

mælingar bæði Hagstofu Íslands og 

Þjóðskrár Íslands vegna þessa. Báðar 

þessar opinberu stofnanir miða 

mælingar sínar einungis við þinglýsta 

kaupsamninga. Þykir því mjög 

athyglisvert að löggjafinn skuli ekki 

hafa tryggt þessum stofnunum örugg 

gögn m.a. með því að leiða í lög 

skyldu við þinglýsingu kaupsamninga. Hins vegar gæti slíkt stangast á persónuvernd 

gagnvart aðilum sem vilja fá að halda kaup- eða söluverði fasteigna sinna leyndu. Með 

einföldum tilslökunum hvað það varðar væri auðsótt að sætta sjónarmið án þess að slíkt 

kæmi niður á gæðum gagna til handa 

Þjóðskrá og Hagstofu Íslands.111 

Þegar litið er sérstaklega á þróunina 

síðustu ár má sjá að hlutfall allra 

þinglýstra afsala umfram alla þinglýsta 

kaupsamninga vex hratt. Þetta þýðir 

beinlínis að æ meira af mikilvægum 

upplýsingum af fasteignamarkaði á 

Íslandi fer framhjá bæði Hagstofu og 

Þjóðskrá Íslands.  

Framhjá Hagstofu Íslands fer því 

umtalsverður fjöldi gagna sem eru verðmyndandi á fasteignamarkaði. Þessi þáttur eykur 

enn á bjögun við mat á fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga og rekur stoðir undir 

varnaðarorð sérfræðinga m.a. frá Eurostat. Fyrir árið 2008 mátti sjá að yfir 12 þúsund 

afsölum var þinglýst en Hagstofa Íslands vann aðeins um fjögur þúsund kaupsamninga á 

                                                        
111

 Varðandi þennan þátt, þ.e. um að skylda þinglýsingu á kaupsamningum, er hægt að gæta 

persónuverndar með margvíslegum hætti en jafnframt má tryggja greiðan aðgang Hagstofu Íslands og 

Þjóðskrár Íslands að nægum gögnum af markaði. 

Mynd 8. Fjöldi kaupsamninga og afsala á Íslandi. 
(Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

Mynd 9. Öll afsöl umfram alla þinglýsta kaupsamninga 
(2009 aðeins 3 mánuðir),  (Þjóðskrá Íslands, 
e.d.). 
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því sama ári. Miðað við útreikninga á hlutföllum afsala einstaklinga annars vegar og 

fyrirtækja hins vegar frá því í janúar 2006 til febrúar 2009 eru að meðaltali 92% 

kaupsamninga vegna einstaklinga en einungis um 8% kaupsamningar fyrirtækja. 

Varðandi afsöl gæti verið um að ræða einhverja tilfærslu afsala milli ára sem oft er 

þinglýst einhverjum mánuðum eftir að kaupsamningi er þinglýst. 

Eins og áður er getið eru að öllum líkindum flestir samningar þar sem tekin eru ný lán 

en færri þar sem lán eru yfirtekin enda skilyrða flestar ef ekki allar lánastofnanir að 

kaupsamningum og veðlánaskjölum sé þinglýst. Leiðir þetta til umtalsverðrar bjögunar 

enda ljóst að við lántöku reyna bæði kaupandi og seljandi að ná samningum og 

sérstaklega þegar 90-100% lán buðust að slíkt gæti haft umtalsverð áhrif á bæði verð og 

hvort þinglýst er kaupsamningi. Það að svo stór hluti gagna af fasteignamarkaði, sem 

raun ber vitni um, skuli fara framhjá Hagstofu Íslands rennir frekari stoðum undir að um 

mjög alvarlega bjögun sé að ræða við mat stofnunarinnar bæði á 

fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga og þar með á vísitölu neysluverðs. 

Ef litið er til ársins 2006 má sjá að afsöl og þar með upplýsingar af fasteignamarkaði 

sem fóru framhjá Hagstofunni voru litlu færri en þau gögn sem stofnunin hafði til að 

meta fasteignaverðvísitöluna reiknuð húsaleiga. Vekur sérstaka athygli að fjöldi 

kaupsamninga (þá allir þinglýstir kaupsamningar) féll umtalsvert um mitt ár 2006 en í því 

efni má ekki kenna árstíðasveiflu um ef litið er til áranna þar á undan. Þarna hefur 

greinilega gætt samdráttar. 

Ef litið er til baka og hugað að því sem fulltrúar alþjóðastofnunarinnar Eurostat héldu 

fram varðandi vanda smáríkja á fundi OECD og IMF í París 2006 og fjallað hefur verið um 

að þarna er um að ræða kerfisskekkju. Sérfræðingar Eurostat fullyrtu að minna þýði gæti 

valdið vanda og þó svo að um væri að ræða nægjanleg gögn gætu þau gögn valdið 

óreglulegu flökti í fasteignaverðvísitölum af þessum toga vegna þess þau gögn sem 

hverju sinni eru skoðuð gætu ekki verið fulltrúi þeirra útgjalda á því tímabili er mælingin 

fór fram. 

Low numbers of transactions in smaller countries could cause both a 
seasonal problem (fewer new dwellings during the winter months) and a 
cyclical problem (fewer new dwellings during economic downturns). A small 
sample, even if it would be exhaustive, could easily give rise to random 
fluctations in the dwellings index because the current sample would not be 
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representative of the base period expenditure (Makaronidis & Hayes, bls. 5, 
2006). 

Niðurstaðan er því sú að hér er um bjögun að ræða varðandi mælingar á vísitölu 

neysluverðs hvað fasteignaverðvísitöluna reiknaða húsaleigu snertir. 

4.8 Makaskiptasamningar 

Í þessum kafla sal byrjað að gefa dæmi þegar kaupandi og seljandi ákvarða að ljúka ekki 

samningum í verði sem myndast gæti í punkti A, þ.e. á ætluðu markaðsvirði fasteignar. 

Fer kaupandi þá nær seljanda og seljandi færir sig um sömu spönn í verði og lenda þeir 

verðinu í punkti C til að sætta báða aðila og ná samningu um fasta milligjöf en tryggja 

veðhæfi fasteignar gagnvart lánastofnun. Punktur B er ekki fullnægjandi fyrir seljanda (s) 

og gætu kaupin ekki gengið eftir í þeim punkti. Kaupandi hefur hækkað sig, þ.e. eign 

sína, og ef seljandi (s) gerir ekki slíkt hið sama varðandi sína eign rýrnar eigið fé sem 

hann hefur bundið í sinni eign. Því færir seljandi sig um sömu spönn í verði og kaupandi 

gerði hvað hans eign varðar. Um þetta segir í bók dr. Davids M. Geltners og félaga: 

Mynd 10. Makaskipti – Eiginleikar viðskipta. 

Skýring: Þetta sýnir í raun að þegar um makaskipti er að ræða, þ.e. skipti á fasteignum með 
samkomulag um einhverja fasta greiðslu sem spannar mismun á verðmæti þeirra eigna 
sem skipt er á, er ekki hvati um að lækka eignir í verði og fremur hvati til að hækka 
eignir í verði til að auka megi veðrými og taka yfir sem allra mest af lánum. 
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In the financial economics literature, this process is often called price 
discovery. The more numerous and frequent the transactions, the more 
alike or homogeneous the individual properties or assets in the market, an 
the easier it is to observe accurately the transaction prices, the tighter and 
closer to C will the reservation price distribution. This is because the 
information revealed by observed transactions will be more directly relevant 
to the valuation of the other properties in the market. This is sometimes 
referred to as the effect of market density (Geltner, Miller, Clayton, & Piet, 
bls. 288, 2007). 

Auk þessa segir: 

Observed transaction prices are dispersed around the contemporaneous 
market value (Geltner, Miller, Clayton, & Piet, bls. 289, 2007). 

 

Í verðmyndun makaskiptasamninga miða aðilar samninga að öllu jöfnu við áhvílandi 

lán og ná að fá lánastofnun til að samþykkja bæði nýjan greiðanda sem og viðskiptin í 

heild. Kaupandi eignar býður eign sína upp í aðra fasteign og við þann gjörning er metið 

Mynd 11. Makaskipti sem hlutfall af fjölda þinglýstra kaupsamninga hvers mánaðar. 

Skýring: Hbsv á við allt höfuðborgarsvæðið. Utan Hbs á við svæði utan höfuðborgarsvæðisins. Landið á við 
landið í heild sinni, þ.e. Ísland  (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 
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hve mikið eigið fé viðkomandi kaupandi á í sinni fasteign sem svo er boðin upp í sem 

greiðsla eða hluti af greiðslu með þeim forsendum að áhvílandi lán á eign kaupanda 

verði annaðhvort tekin yfir eða greidd upp með öðru láni sem seljandi þeirrar eignar, 

sem boðið er í, sér um að greiða af. 

Sama á sér stað varðandi seljanda en það er metið hve mikið hann á af eigið fé í sinni 

fasteign. Ef það reiknast meira en eigið fé sem kaupandi á í sinni fasteign greiðir 

kaupandi að venju mismuninn í reiðufé eða með öðrum verðmætum sem aðilar sætta 

sig við, t.a.m. með bifreið. 

Báðir aðilar, kaupandi og seljandi, geta að öllu jöfnu ekki miðað við eiginlegt 

markaðsverð þegar þeir ákveða sín í millum að gera með sér makaskiptasamninga. Erfitt 

er að meta hvaða markaðsvirði er á fasteignum þeirra þegar kaupin eiga sér stað. 

Sérstaklega horfir þannig um þessar mundir á Íslandi þegar lítil umsvif eru á 

fasteignamarkaði sem og þegar markaður er staðnaður sbr. rétt fyrir og eftir hrun 

fjármálakerfisins haustið 2008. Vegna þessa hefur Hagstofa Íslands réttlætt það að nota 

hærri ávöxtunarkröfu við núvirðingu slíkra samninga þegar þeir eru metnir inn í 

fasteignaverðvísitöluna reiknuð húsaleiga. 

Vegna hækkandi lána, t.a.m. verðtryggðra lána eftir verðbólgu síðustu ára, bjóða 

aðilar, sem standa að makaskiptasamningum, hærra verð en almennt mætti ætla að 

fengist fyrir eignirnar á þeim tíma sem viðskiptin eiga sér stað. Þar fara saman 

hagsmunir beggja, bæði kaupanda og seljanda. 

Kostnaðurinn við slíka hækkun fasteigna beggja á pappírunum hefur ekki áhrif á hvað 

þeir þurfa að greiða mikið á milli enda eru báðar fasteignir þeirra látnar hækka um sömu 

krónutölu. Þetta er gert í því sjónarmiði að sýna fram á að veðmark eigna er innan þess 

sem viðkomandi lánastofnun, sem aðilar eru í viðskiptum við, krefst og sættir sig við 

m.t.t. lánaáhættu og útlánastefnu. Aukin kostnaður þessu samfara sem fellur á báða 

samningsaðila, m.a. vegna lántökukostnaðar, þinglýsingakostnaðar og stimpilgjalda, er 

þá metinn óverulegur miðað við þá hagsmuni aðila að viðskiptin gangi eftir.  

Hagsmunir fasteignasala, sem eru einnig matsmenn eigna t.a.m. fyrir 

fjármálastofnanir á Íslandi, eru einnig augljósir enda fá fasteignasalar tekjur sem 

reiknast sem hlutfall af söluverði beggja eigna. Hækkandi virði fasteigna í 

makaskiptasamningum kemur því fasteignasölum einnig til góða og geta því verðmöt, 
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sem unnin eru af slíkum aðilum á tíma þegar dregur saman á fasteignamarkaði, orkað 

tvímælis. Fræðimenn í bandaríkjunum hafa áttað sig á þessu og varað við mati á 

fasteignum frá þeim aðilum sem hagsmuna hafa að gæta. 

…a moral hazard incentive to complete the deal (Leventis, bls. 6, 2006).112 

Þrátt fyrir að fulltrúar bandaríska húsnæðiseftirlitsins, sem sátu títtnefnda ráðstefnu í 

París árið 2006, hafi hér miðað við matsgerðir og eðli þeirra er ljóst að þetta á einnig við 

í tengslum við makaskipti. Hagur allra sem að viðskiptunum koma, utan 

lánastofnunarinnar sem tekur áhættu, er að viðskiptin gangi eftir með þessum hætti. 

Allir aðilar sjá sér hag í að ná saman um þessa aðferðafræði. 

Það að Hagstofa Íslands gerir hærri ávöxtunarkröfu á greiðslur í formi eigin fjár í 

öðum eignum er réttlætanleg og ætti sama ávöxtunarkrafa einnig við um hefðbundna 

sölu á fasteign sem er jafnvel studd verðmati frá þeim fasteignasala sem gengur einnig 

frá sölunni og fær þóknun fyrir sem er hlutfall af endanlegu söluverði. Einnig er 

markmiðið að eignin sé veðhæf fyrir lánastofnun og oftar en ekki er reynt að teygja sig 

eins langt og kostur er til að tryggja að salan nái fram að ganga. 

Spurningin er þó sú hvort sú ávöxtunarkrafa, sem Hagstofa Íslands notast við í dag 

vegna núvirðingu makaskiptasamninga, sé nægjanlega há og hvort yfirleitt eigi að taka 

þessa samninga með enda ljóst að um er að ræða tilbúning á verði aðeins til að tryggja 

viðskiptin. Þessi aðferð Hagstofu Íslands, þ.e. að nota hærri ávöxtunarkröfu við 

núvirðingu makaskiptasamninga, gæti komið í veg fyrir einhverja mæliskekkju en vegna 

eðlis viðskiptanna er óljóst hvort slík aðferð nái að leiðrétta fyrir öllum hluta 

skekkjunnar, sérstaklega þegar eignir eru mikið veðsettar og lítið eigið fé er í báðum 

eignunum sem ganga kaupum og sölum í formi makaskipta. 

Reikna má með að betra væri að skilyrða þinglýsingu kaupsamninga og fá alla 

kaupsamninga til rannsóknar til að auka á gæði gagna og þar af leiðandi þeirrar 

fasteignaverðvísitölu sem notuð er í vísitölu neysluverðs. Mætti þá væntanlega sleppa 

                                                        
112

 Bendir Leventis m.a. á rannsóknir Chinloy, Cho og Megbolugbe frá 1997 en gögn þeirra, sem voru 

frá 1993, sýndu að verðmat var almennt í 60% tilvika ofar kaupverði. (Baldwin, Prud'Homme, & 

Nakamura, 2006) 
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makaskiptasamningum út úr gagnasafninu rétt eins og Þjóðskrá Íslands gerir þegar hún 

metur sínar vísitölur, t.a.m. vísitölu yfir verðþróun fasteigna á höfuðborgarsvæðinu. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður leitast við að taka saman helstu niðurstöður varðandi þau 

álitamál sem talin eru vera uppi varðandi mat, nálgun og útreikninga á 

fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga. Áður en farið verður í niðurstöður skal þó 

vitnað í fulltrúa Eurostat hvað mælingar á fasteignaverðvísitölum varðar í tengslum við 

mat á húsnæði einstaklinga til þeirra eigin nota. 

The choice of method to tread OOH in a consumer price index is not a choice 
between right or wrong, and certanly not something that can be decided by 
statisticians alone. It is a question that first of all depends on policy needs, 
since the purpose of the index determines its design (Makaronidis & Hayes, 
bls. 1, 2006). 

Því snýst þetta um stefnu sem mörkuð er. Hér á landi má ætla að stefnumörkun í 

þessu sé fólgin í ákvörðun yfirvalda og stefnu þeirra hverju sinni. Helstu sérfræðingar á 

sviði fasteigna- og neysluverðsvísitalna hafa nú nýlega og eftir hrun fjármálakerfis víða 

um heim bent á alvarlega galla. Hafa þeir m.a. bent á mikilvægi þess að tekið sé tillit til 

eðlilegrar ávöxtunarkröfu á markaði hverju sinni og taka tillit til eðlilegra afskrifta af 

mannvirkjum en ekki lóðum (Diewert, Balk, Fixler, Fox, & Nakamura, 2009). 

Ísland er eina ríkið í heiminum sem notar notendakostnaðaraðferðina við mat á eigin 

húsnæði til eigin nota, fasta raunávöxtunarkröfu við núvirðingu og hefur jafnframt 

innleitt slíka fasteignaverðvísitölu í neysluverðsvísitölu sína (Verbrugge, Símaviðtal við 

Randal Verbrugge, 2011). 

Þau lönd sem hafa fasteignaverðvísitölu sem hluta af neysluverðsvísitölu nota m.a. 

húsaleiguígildisaðferðina við mat á eigin húsnæði til eigin nota. Eins og áður hefur komið 

fram er tekið viðmið af leiguhúsnæði á markaðnum til að meta eigin not einstaklinga 

sem búa í eigin íbúðarhúsnæði. Oftast er um að ræða markaði þar sem hlutfall 

leiguhúsnæðis er hátt umfram séreign. Einnig nota ríki nettókaupnálgun til að meta 

fasteignaverðvísitölu en sú aðferð, eins og áður hefur verið komið að, metur virði 

nýbygginga sem bætast við eignastofn að teknu tilliti til afskrifta. Telja má að þessar 

aðferðir séu algengastar í hinum vestræna heimi og taka þær ávallt tillit til 

markaðsaðstæðna, vaxta á markaði og þróunar af ýmsum toga. 



 

96 

Ástæða er til að ætla að neysluverðsvísitalan þurfi endurskoðunar við svo reka megi 

nýjum og styrkari stoðum undir betri mæliaðferðir og vandaðri. Hér verður farið yfir 

niðurstöður sem óneitanlega benda til þess að víða sé pottur brotinn hvað þetta efni 

varðar. 

Farið verður yfir þætti sem snúa að mælinga-, afskriftar- og viðhaldsvanda, 

ávöxtunarkröfunni við núvirðingu kaupsamninga, gagnaöflun og gagnavinnslu auk þátta 

er snúa að breytingum sem hafa verið gerðar á mælingum á fasteignaverðvísitölunni 

reiknuð húsaleiga. 

5.1 Mælinga-, afskriftar- og viðhaldsvandinn 

Í þessum kafla verður fjallað um eftirfarandi atriði: 

� Lagskiptiaðferðin og mælingavandinn. 

� Afskriftarhlutfall eigna. 

� Lagskiptiaðferðin og viðhaldsvandinn. 

� Kröfur seðlabanka um stöðugleika mælinga. 

5.1.1 Mælingavandinn 

Í þeirri aðferð sem beitt er við mælingar á fasteignavísitölunni reiknaðri húsaleigu á 

Íslandi er augljós mælingavandi. Liggur vandinn í því að smáríki ættu að gæta varúðar 

við notkun sömu aðferða og stærri ríki þar sem fasteignamarkaður er almennt virkari. 

Líkur eru á að bæta og endurmeta þurfi mælingar í tengslum við lagskiptiaðferðina á 

Íslandi. Aðferðin byggir á að næg gögn af markaði séu bæði aðgengileg og nothæf. 

Einnig er afar mikilvægt að fasteignamarkaðurinn sé virkari en er almennt á hér á landi 

og hentar lagskiptiaðferðin að öllum líkindum ekki þegar of víð skilgreining á eiginleikum 

fasteigna fellur ekki að aðferðafræðinni vegna skorts á gögnum. Hafa sérfræðingar getið 

þessa á opinberum vettvangi. Hins vegar má einnig líta til þess að skortur á fjármunum 

til handa mikilvægri stofnun eins og Hagstofu Íslands, svo hún geti gengt hlutverki sínu, 

geti skapað hættu á að gæðum mælinga á vísitölu neysluverðs sé ógnað. 

Fulltrúar Hagstofu Íslands hafa bent á þennan vanda en nú þarf að nota gömul 

sölugögn svo fylla megi upp í of víða skilgreiningu á gerðum eigna. Hugsanleg er að gera 

megi bragabót þar á með því að tryggt verði í lögum að öllum kaupsamningum á 

íbúðarhúsnæði verði þinglýst. Eurostat, sem dæmi, gerir mjög ríkar kröfur um að 
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mælingar séu áreiðanlegar en ljóst þykir að á þetta skorti hér á landi. Einnig má bæta 

mælingar og leita til ýmissa fagaðila utan Hagstofu Íslands til að tryggja víðtækari 

gagnaöflun og byggja þannig mælingar á traustari heimildum en nú er gert. 

Einnig hefur verið varað við árstíðabundnum sveiflum en ekki aðeins hruni á 

fasteignamarkaði. Því þarf hrun á fasteignamarkaði ekki að koma til svo skapa megi 

alvarlegan mælingavanda. Leiða má því sterkum líkum að því, í ljósi varnaðarorða 

sérfræðinga á þessu sviði, að við þær aðstæður sem nú ríkja á Íslandi sé mjög 

varhugavert að Seðlabanki Íslands sé að miða við neysluverðsmælingar Hagstofu Íslands 

eins og þær eru unnar í dag við peningastjórn sína, sérstaklega m.t.t. 

fasteignaverðvísitölunnar reiknuð húsaleiga. Einnig má leiða sterkum líkum að því að 

margvíslegur mælingavandi hafi varað lengi, sbr. væntingar Seðlabanka Íslands í 

nóvember 2006 um að fasteignamarkaðurinn myndi lækka (Seðlabanki Íslands, 

nóvember-2006). 

Greiningaraðilar Seðlabanka Íslands, fáum mánuðum síðar, gerðu sér grein fyrir að 

væntingar þeirra um lækkun markaðarins náðu ekki fram að ganga. Augljóst virðist vera 

hve stórt hlutverk fasteignaverðsliðurinn, þ.e. reiknuð húsaleiga sem er stærsti þáttur 

húsnæðisliðarins, lék á þessum tíma varðandi þróun vísitölu neysluverðs. Í 

Peningamálum Seðlabanka Íslands í mars 2007 segir m.a.: 

Dregið hafði jafnt og þétt úr húsnæðisverðbólgu við útgáfu síðustu 
Peningamála í byrjun nóvember sl. Horfur voru á að fasteignamarkaðurinn 
tæki að kólna, enda skilyrði til fjármögnunar húsnæðiskaupa orðin töluvert 
lakari en árið áður. Í lok árs 2006 hafði verðhækkun íbúðarhúsnæðis ekki 
haldið í við almenna verðlagshækkun á árinu. Raunverð fasteigna á 
höfuðborgarsvæðinu hafði þá lækkað um 2% frá ársbyrjun. Í janúar sl. nam 
árshækkun húsnæðisþáttarins tæpum 10% og hafði ekki mælst minni síðan í 
desember árið 2004. Frá áramótum virðist húsnæðisverðbólga hins vegar 
hafa tekið við sér á ný og aukið líf færst í fasteignamarkaðinn. Framlag 
húsnæðiskostnaðar til mældrar verðbólgu er enn mjög hátt og má rekja um 
helming hækkunar vísitölu neysluverðs á síðustu tólf mánuðum til hækkunar 
húsnæðisliðarins (Seðlabanki Íslands, bls. 48, mars-2007). 

Af framangreindu má vera ljóst að sú aðferð sem Hagstofa Íslands beitir í dag við mat 

á fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga og verðþróun fasteigna í eigu einstaklinga á 

Íslandi sem þeir búa sjálfir hentar ekki til mælinga af því tagi sem hér um ræðir. Reikna 

má með að verulegar skekkjur séu í mælingum stofnunarinnar sem líkur eru á að hafi 
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varað í um tvo áratugi eða allt frá því að fasteignaverðliðurinn reiknuð húsaleiga var 

innleiddur í vísitölu neysluverðs í kringum árið 1992. 

Þegar kreppir að og eftirmarkaður með eignir, t.d. íbúðarhúsnæði, er horfinn 

myndast mjög alvarlegur mælingavandi. Sá vandi er að mælingar miðast enn við neyslu 

sem miðast við að einstaklingar eiga enn og reka stórt húsnæði sem það getur ekki selt 

því markaður er ekki til staðar með eignirnar. Ef ætlunin er að lækka eign í virði er ekki 

vilji hjá fjármálastofnun að fella niður skuldir sem og hefur áhrif á endanlega ákvörðun. 

Eignir haldast í hærra verði en efni standa til og ef eign selst er aðeins miðað við 3% 

ávöxtunarkröfu þrátt fyrir að á markaði séu almennir óverðtryggðir vextir Seðlabanka 

Íslands mun hærri og raunvextir ef tekið er tillit til verðlagsþróunar. Nánar er fjallað um 

þetta einnig varðandi notendakostnaðarnálgunina og gagnaöflun hér síðar í kaflanum 

(Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

5.1.2 Afskriftarvandinn 

Leggja fræðimenn áherslu á að ef nota á lagskiptiaðferðina verða upplýsingar að vera 

nægar til að mat sé rétt. Það skal leiðrétt fyrir afskriftum eigna og endurbótum á eignum 

auk þess sem nauðsyn er á að sundurliða vísitölurnar í mælingum annars vegar í 

verðmælingar á íbúðarbyggingum og hins vegar í verðmælingar á lóðum sem 

byggingarnar standa á. Fullyrða má að Hagstofa Íslands nái ekki að leiðrétta fyrir þessum 

þáttum varðandi vinnslu við fasteignaverðvísitöluna reiknuð húsaleiga (Diewert, bls. 16, 

2006). 

Það að nota afskriftartíma 80 ár fyrir bæði lóð og mannvirki, sbr. aðferð Hagstofu 

Íslands, telst ekki fullnægjandi aðferð þó slíkt sé gert í hagræðingarskyni. Fyrir liggur mat 

frá fulltrúum Þjóðskrár Íslands að eðlilega þætti að miða við 67 ára endingartíma fyrir 

mannvirki og ætti því ekki að gera ráð fyrir lóðaverði í mati Hagstofu Íslands (Rósmundur 

Guðnason, 2004). 

Við mat Hagstofu Ástralíu á fasteignaverðvísitölum er lóð aðskilin frá húsi  þar sem 

talið er að afskriftir og virði þessara tveggja þátta sé háð mismunandi lögmálum sem 

færð eru gild rök fyrir, sbr. umfjöllun um það hér að framan. Ítreka má, eins og fram 

hefur komið, að Ástralir nota einnig lagskiptiaðferðina eins og Íslendingar. Þeir 

sundurliða þetta með þessum hætti áður en mat er lagt á þróun 

fasteignaverðvísitölunnar. Ber einnig að veita því athygli að lóðir, þ.e. leigulóðir 
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fjöleignarhúsa á Íslandi, eru sameign allra og er viðhaldi og þar með endurbótum sem og 

skyldum húseigenda öðruvísi farið en ef um einbýli er að ræða þar sem hús stendur ekki 

á sameiginlegri lóð. Ekki er vitað til þess að Hagstofa Íslands geri ráð fyrir þessu í sínu 

mati og taki sérstaklega tillit til hlutfallstölu fjöleignarhúsa í lóð þegar viðhald og 

afskriftir á íbúðarhúsum eru metnar (Woolford, 2006.), (Lög um fjöleignarhús nr. 

26/1994 ásamt síðari breytingum 136/1995, 127/1996, 135/1998, 83/2008, e.d.). 

5.1.3 Viðhaldsvandinn 

Lagskiptiaðferðin, sem Hagstofa Íslands notar við mat á fasteignaverðvísitölunni reiknuð 

húsaleiga, sem notuð er í vísitölu neysluverðs á Íslandi, nær ekki utan um 

viðhaldsvandann fremur en endursöluaðferðin (Diewert, bls. 7, 2006). 

Í þessu samhengi skal bent á jákvæða viðleitni dómsmálaráðherra árið 2001 við að 

koma á gerð ástandsskýrslna við kaup og sölu fasteigna á Íslandi. Af því varð þó ekki 

vegna þingmanna sem mótmæltu þessu m.a. vegna þess kostnaðar þessu tengdu. Telja 

má nauðsynlegt að taka slíkt upp til að tryggja betri upplýsingar um ástand eigna á 

Íslandi og eignastofninn í heild sinni (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 291, 2001-2002). 

Ekki bætir úr skák að auk þessa vanda er beinlínis um kerfisskekkju að ræða sem 

mætti segja að sé heimatilbúin. Ef litið er á meginflokkun á eiginleikum eigna hjá 

Hagstofu Íslands er aðallega rætt um sérbýli annars vegar og fjölbýli hins vegar. Rétt 

væri að fulltrúar Þjóðskrár og Hagstofu Íslands skilgreindu betur hvernig ætti að flokka 

eignagerðir við mat á fasteignaverðvísitölum. Skyldur og réttindi eigenda vegna viðhalds 

t.a.m. á sameign utanhúss á fjöleignahúsum, þ.e. fjölbýlishúsum, rað- og parhúsum, er 

með öðrum hætti í lögum en ef um einbýlishúsnæði er að ræða. Flokkun Hagstofu 

Íslands í eignagerðir er ekki í samræmi um fjöleignarhús nr. 26/1994 en í þeim greinir 

hvað skal skilgreint sem fjöleignarhús og hvaða hús teljast ekki til fjöleignarhúsa. Það 

hefur tekið vel á annan áratug eftir að lög þessi tóku gildi að skýra út fyrir landsmönnum 

muninn á fjöleignarhúsi og húsum sem ekki eru fjöleignarhús, sbr. úrskurðarmál 

kærunefndar fjöleignarhúsa nr. 14/1995 um hugtakið hús. Einnig má lesa margt fróðlegt 

í úrskurðum þessarar nefndar varðandi réttindi vegna viðhalds fjöleignarhúsa, þ.m.t. 

íbúðarhúsnæðis til eigin nota, sem og margvíslegra tengdra réttinda (Lög um 

fjöleignarhús nr. 26/1994 ásamt síðari breytingum 136/1995, 127/1996, 135/1998, 

83/2008, e.d.), (Álitsgerð kærunefndar fjöleignarhúsamála mál nr. 14/1995, 1995). 
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Í framangreindum úrskurði nr. 14/1995 var lagður hornsteinn að þeirri skilgreiningu 

að raðhús teljist til fjöleignarhúsa og þar sérstaklega tekið á hagsmunum þeim er 

tengjast utanhússviðhaldi. Frá setningu laganna og þessum úrskurði til dagsins í dag 

teljast því raðhús til fjöleignarhúsa í skilningi laga nr. 26/1994 og skal viðhaldi hagað 

með þeim hætti að allt ytra byrði húss telst sameign  (Hagstofa Íslands - Notendahópur 

VNV (Fundir), 2005), ((Hagstofa Íslands - Notendahópur VNV (Kynningar), 2005),  (Lög 

um fjöleignarhús nr. 26/1994 ásamt síðari breytingum 136/1995, 127/1996, 135/1998, 

83/2008, e.d.), (Álitsgerð kærunefndar fjöleignarhúsamála mál nr. 14/1995, 1995). 

Ljóst þykir að Hagstofa Íslands fer ekki eftir hinni lagalegu skilgreiningu varðandi 

fjöleignarhús enda flokkar Hagstofan raðhús með einbýlishúsum undir flokkun sinni sem 

stofnunin nefnir sérbýli. Leiða má líkum að því að svo sé líka farið um fasteignir eins og 

parhús sem einnig teljast til fjöleignarhúsa. Þess skal getið hér að allt ytra byrði húss, 

sem telst til fjöleignarhúss, er sameign. Burðarvirki er einnig talið til sameignar sem og 

lóð. Skilgreining laganna er skýr hvað þetta varðar og því ættu raðhús og parhús að 

flokkast með íbúðum í fjölbýlishúsum en ekki með einbýlishúsum. 

Ef ætlunin er að ná utan um afskriftir, slit eigna, viðhald fasteigna, endurbætur og 

viðbætur við húsnæði og flokka byggingar og lóðir er þessi aðferð ekki talin henta. Í 

gagnrýni sinni á endursöluaðferðina (e. repeat sales method) bæði árið 2006 og 2009 

benti fulltrúi Hagstofu Íslands á að hún næði ekki utan um endurbætur, viðhald og 

meiriháttar viðbætur eða slit á eignum. Vekur slíkt sérstaka athygli í ljósi þess að 

sérfræðingar fullyrða að það geri lagskiptiaðferðin, aðferðin sem Hagstofa Íslands beitir, 

heldur ekki (Rósmundur Guðnason og Guðrún R. Jónsdóttir, 2006), (Rósmundur 

Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009 – Ottawa-hópurinn). 

Það eitt og sér að flokka eignir í fjölbýli og sérbýli veldur skekkju þar sem ljóst er að 

vegna þeirra eignarréttinda sem felast í því að búa í fjöleignarhúsi er viðhald með allt 

öðrum hætti en tíðkast með einbýli. Sama á við um réttindi og skyldur varðandi 

sameiginlega lóð, ýmis tæki og lagnir. Hússjóðir eru stofnaðir af eigendum 

fjöleignarhúsa til að sinna framkvæmdum sem oft eru viðamiklar og jaðra við að vera 

algjör endurnýjun, sérstaklega utanhúss. Varðandi raðhús og parhús eru eigendur í ríkari 

mæli að vinna saman að viðhaldi húseigna sinna með sameiginlegu átaki bæði utanhúss 

á ytra byrði húss og á lóðum húsa sinna. Sjá má þessa þróun í fjölmörgum úrskurðum 
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kærunefndar fjöleignarhúsamála. Löggjafinn hefur sett skýrar reglur hvernig þessum 

málum skuli háttað og hvernig kostnaður vegna viðhalds skuli skiptast í hlutfallstölum 

þeirra eigna sem í viðkomandi fjöleignarhúsi eru (Kærunefnd fjöleignahúsa, e.d.). 

Sérfræðingar á sviði fasteignaverðvísitalna hafa lagt ríka áherslu á að hagstofur 

leggist í viðamiklar viðhalds- og endurbótarannsóknir fyrir bæði heimilishald og 

viðskiptageirann. Að öðrum kosti verður mat vegna viðhalds og afskrifta á eignum ekki 

fullnægjandi. Ekki er vitað til þess að Hagstofa Íslands hafi farið í slíkar rannsóknir 

(Diewert, bls. 23, 2006). 

5.1.4 Stöðugleiki mælinga 

Eitt meginmarkmiðið Hagstofu Íslands er að halda stöðugleika í mælingum eins og 

kostur er til að svara óskum Seðlabanka Íslands um slíkt (Rósmundur Guðnason, 2009). 

Lögð hefur verið rík áhersla á þegar seðlabankar óska eftir upplýsingum frá 

hagstofum mánaðarlega að gætt sé að því hvort gæði mælinga á fasteignaliðum 

vísitalna séu fullnægjandi. Ekki er vitað um að slík óháð gæðamæling hafi átt sér stað á 

fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga að kröfu Seðlabanka Íslands. Ef fjöldi 

rannsóknargagna, fyrir mánaðarlegar vísitölur, er aðeins um þriðjungur af þeim fjölda 

sem fá mætti með ársfjórðungsvísitölum verða hagstofur sérstaklega að vanda til verka. 

Lögð hefur verið rík áhersla á þessa áhættu og að skortur gagna geti beinlínis valdið 

mikilli bjögun á mælingum. Þessi hætta er fyrir hendi á Íslandi við mælingar á 

fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga (Diewert, bls. 22, 2006). 

5.2 Ávöxtunarkrafan 

Í þessum kafla verður fjallað um eftirfarandi atriði: 

� Notendakostnaðaraðferðin og ávöxtunarkrafan. 

� Makaskiptasamningar og ávöxtunarkrafan. 

5.2.1 Notendakostnaðarnálgunin 

Aðferðin sem beitt er ekki fjárhagslegt eignamat við not á eignum heldur félagsfræðileg 

mat. Meginmarkmiðið er að halda stöðugleika í mælingum eins og kostur er til að svara 

óskum Seðlabanka Íslands um slíkt (Rósmundur Guðnason, 2009). 
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Ávöxtunarkrafan sem er ekki lögbundin heldur einhliða ákvörðun Hagstofu Íslands og 

nemur um 3% á eigið fé í hefðbundnum kaupsamningum og hærri í 

makaskiptasamningum þar sem eignir skipta um hendur. Um langa hríð hefur því 

Hagstofa Íslands miðað við fasta raunávöxtunarkröfu á eigið fé sem notað er við 

núvirðisútreikninga vegna kaupa íslenskra heimila á íbúðarhúsnæði. Núvirðing þeirra 

þinglýstu kaupsamninga, sem Hagstofa Íslands nálgast fyrir milligöngu Þjóðskrár Íslands, 

miðast við þessa raunávöxtunarkröfu auk þeirra lánskjara sem lesa má úr þessum 

gögnum. 

Þar sem Hagstofa Íslands miðar við ávöxtun lífeyrisréttinda í þessu efni en miðar 

aðeins við um 3% raunávöxtunarkröfu má benda á dóm Hæstaréttar Íslands í máli nr. 

1050/1996 þar sem raunávöxtunarkrafan væri talin hæfileg 4,5% en áður hafði 

héraðsdómur talið eðlilegt að miða við 4% raunávöxtunarkröfu við núvirðingu 

lífeyrisréttinda (Hæstiréttur Íslands, e.d.). 

Í forsendum dóms Hæstaréttar í framangreindu máli var talið, svo verðmeta mætti 

raunvirði eingreiðslufjár til frambúðar, að miða mætti við hæfilega ávöxtun sem völ væri 

á. Taldi dómurinn að í því efni mætti hafa hliðsjón af núverandi ávöxtunarkröfum 

sparifjár og stöðu vaxta- og verðlagsmála undanfarin ár en þó bæri að gera ráð fyrir 

verulegri óvissu um þróun hennar í framtíðinni (Landsamtök lífeyrissjóða, e.d.). 

Til þess verði ekki ætlast að ávöxtun fjárins verði háð bindingu fjármagns um 

óhæfilegan tíma eða seld undir óeðlileg áhættuviðskipti (Landsamtök lífeyrissjóða, e.d.). 

Ákvörðun á ávöxtunarkröfu vegur mjög þungt í mati á kostnaði við eigin not 

einstaklinga vegna búsetu í eigin húsnæði, þ.e. við mat á fasteignaverðvísitölunni 

reiknuð húsaleiga. Telja má að sú ávöxtunarkrafa sem notuð hefur verið af Hagstofu 

Íslands endurspegli ekki þá áhættu sem felst í því að búa í eigin fasteign og binda þar 

eigið fé sitt. Vegna þessa má færa gild rök fyrir því að því að fasteignaverðvísitalan 

reiknuð húsaleiga sé ekki rétt metin frá upphafi og hafi valdi þannig umtalsverðri 

skekkju við mat á vísitölu neysluverðs. Sú kerfisbundna skekkja sem hér um ræðir getur 

tæpast verið ávallt í sömu átt. Skortur á upplýsingum af markaði, notkun á 

ávöxtunarkröfu sem endurspeglar ekki þróun á markaði samhliða notkun á hæpnum 

afskriftarreglum getur ekki annað en of eða vanmetið notendakostnað vegna búsetu 

einstaklinga í eigin húsnæði. 
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Samkvæmt athugasemdum við frumvarp það sem síðar varð að lögum um vísitölu 

neysluverðs og umræðum á þingi við setningu þeirra laga var ætlun löggjafans sú að 

vísitala neysluverðs yrði samanburðarhæf við sambærilegar alþjóðlegar vísitölur 

erlendis, „reiknuð eftir föstum reglum og með þeim aðferðum sem bestar þykja og eru 

viðurkenndar á alþjóðavettvangi“  (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 1994-1995).113 

Það að ávöxtunarkrafan ætti að vera hærri og endurspegla markaðinn má færa rök 

fyrir því að endurreikna ætti vísitölu neysluverðs allt aftur til ársins 1992 þar sem ætla 

megi að hún hafi verið rangt metin í um tvo áratugi. Að auki, ef litið er til lífeyrissjóða 

landsmanna, sem gera um 3,5% ávöxtunarkröfu og er langstærsti eigandi verðtryggðra 

húsbréfa á Íslandi sé um að ræða umtalverða niðurgreiðslu til þeirra og annarra 

fjármagnseiganda á kostnað einstaklinga og fjölskyldna á Íslandi sem eiga fasteignir, búa 

í eigin fasteignum og skulda jafnframt lán sem eru verðtryggð. Þess vegna er lögð 

áhersla á að raunávöxtunarkrafan verði ákvörðuð með þeim hætti að almenningur á 

Íslandi geti sætt sig við hana og að hún sé í samræmi við það sem viðurkennt sé á 

alþjóðavettvangi. 

Þrátt fyrir sjálfstæði Hagstofu Íslands má draga í efa að svo mikilvæg ákvörðun, eins 

og ákvörðun um val á ávöxtunarkröfu eigin fjár einstaklinga, sem bundið er í 

íbúðarhúsnæði þeirra, eigi að taka innan veggja stofnunarinnar. Slík ákvörðun er afar 

mikilvæg rétt eins og verðbólgumarkmið Seðlabanka Íslands sem ákvarðað er með 

lögum. Óvíst er hvort lagastoð sé fyrir þeirri ávöxtunarkröfu sem Hagstofa Íslands 

ákvarðar og notar við núvirðisútreikninga sína en í 3. gr. laganna segir: 

Vísitala neysluverðs skal reiknuð í mánuði hverjum miðað við verðlag í um 
það bil vikutíma um miðjan hvern mánuð. Heimilt er að safna 
verðupplýsingum yfir lengra tímabil ef verðlag vöru breytist ört. Ef ekki er 
unnt að miða við samtímaupplýsingar um verðlag eða verðbreytingar eða sé 
það ekki talið eiga við er Hagstofu Íslands heimilt að miða við meðaltal 
mánaðar eða mánaða eftir því sem við á. Vísitalan skal svo sem kostur er 
miðast við meðalverðlag í landinu (Lög um vísitölu neysluverðs nr. 12/1995 
með áorðnum breytingum 27/2007, e.d.). 

Val á ávöxtunarkröfu við núvirðingu og mati á fasteignaverðvísitölu hefur umtalsverð 

áhrif á vísitölu neysluverðs og þannig á þróun lána heimila á Íslandi eins og bent hefur 

verið á. Val á ávöxtunarkröfu eigin fjár, sem bundið er í fasteignum einstaklinga sem 

                                                        
113 Sjá nánar viðauka 3. 
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nota slíkar eignir í eigin þágu, ætti að liggja hjá Alþingi Íslendinga. Alþingi gæti í náinni 

framtíð hlutast frekar til um þetta og skýrt frekar í lögum, þá eftir ítarlega rannsókn á því 

hvaða augum einstaklingar á Íslandi líta virði eigin fjár sem bundið er í íbúðarhúsnæði 

þeirra.  

Verðlag á rentu fjármuna er mælt með hæð vaxta á opnum, virkum og frjálsum 

markaði. Þannig ætti almennt að meta fórnarkostnað varðandi eigið fé sem bundið er í 

íbúðarhúsnæði og þá í samanburði við aðra fjárfestingarkosti á markaði sem festa mæti 

fjármuni í öðru fremur. Telst þetta almennt alþjóðlega viðurkennd aðferð við mat á 

ávöxtunarkröfu þar sem jafnframt er tekið tillit til áhættu. 

Hins vegar verður það ávallt ákvörðun stjórnvalda hvort og þá hvernig þau vilji virða 

ávöxtun eigin fjár íslenskra heimila sem bundið er í íbúðarhúsnæði. Þó að þetta teljist 

óleyst ætti engu að síður og að meta útreikninga á vísitölu neysluverðs með tilliti til 

hærri ávöxtunarkröfu sem miðast við markaðsvexti og áhættu er felst í að eiga eigið 

húsnæði og búa þar. Slíkt er alþjóðlega viðurkennt og ætti því að stuðla að því með vísan 

í framangreind lög um vísitölu neysluverðs og ætlan löggjafans hvað það varðar. 

Ávöxtunarkrafa á eigið fé einstaklinga, eigið fé sem bundið er í íbúðarhúsnæði til 

eigin nota, er ákvörðuð af Hagstofu Íslands um 3%. Miðað hefur verið við 

ávöxtunarkröfu lífeyrissjóða114 á Íslandi sem hefur legið á bilinu 2% til 4% (Rósmundur 

                                                        
114 Til skýringar: Þegar litið er til 4. gr. laga nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða ásamt áorðnum breytingum má sjá á einföldum útreikningi að raunávöxtunarkrafa 

lífeyrissjóða verður að liggja á bilinu 3 til 4%. Ef við gerum ráð fyrir 0% launahækkunum, 0% verðbólgu og 

vöxtum þar sem einstaklingur er með kr. 500.000 í mánaðarlaun mun sá einstaklingur, með vísan í lögin, 

eiga (500.000x12%x12x40)=28.800.000 við lok tímabilsins og byrjar að fá út lífeyri. Samkvæmt lögunum 

ber að greiða (500.000x56%)= kr. 280.000 á mánuði frá viðkomandi lífeyrissjóði þangað til einstaklingur 

fellur frá. Eftir rétt rúm 8 ár er þessi sjóður uppurinn en hann er langt undir lífaldri Íslendinga í dag. Því er 

augljóst að þessi sjóður verður að fá raunávöxtun á sjóði sína til að ná endum saman. Væntur lífaldur við 

upphaf töku lífeyris á Íslandi er um 20 ár sem þýðir að lífeyrissjóðurinn verður að ná um 2,85% ávöxtun á 

fé sitt til að eiga fyrir væntum útgreiðslum í framtíðinni og svo lengi. Ef við bætum við um 3% 

launahækkunum á ári við þetta er ljóst að það kallar á um 3,1% ávöxtunarkröfu ef gert er ráð fyrir 0% 

verðbólgu. Svo ef tekið er tillit til kostnaðar við rekstur sjóðsins má ætla að lögin í raun og veru setja um 3 

til 4% raunávöxtunarkröfu á lífeyrissjóði landsins (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi 

lífeyrissjóða ásamt áorðnum breytingum, e.d.). 
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Guðnason og Guðrún R. Jónsdóttir, 2006.), (Lög um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og 

starfsemi lífeyrissjóða ásamt áorðnum breytingum, e.d.). 

Hér er átt við ávöxtunarkröfu á eigið fé við hefðbundin kaup á fasteign sem teljast 

ekki til makaskipta en þá er gerð hærri ávöxtunarkrafa115. Við ákvörðun Hagstofu Íslands 

á ávöxtunarkröfu er miðað við langtímafjárskuldbindingu. Miðað er við 

lífeyrisskuldbindingar og ávöxtunarkröfu sem almennt tíðkast í tengslum við 

ávöxtunarkröfu vegna slíkra fjárskuldbindinga. Fjallað verður nánar um þetta síðar 

(Rósmundur Guðnason, 2009). 

Þess ber að geta að lokum að allir helstu sérfræðingar í þessum fræðum hafa áréttað 

að til að ná takmarki sínu verði að nota almenna ávöxtunarkröfu m.v. fjármagnskostnað 

á markaði við núvirðisútreikninga. Ábendingar frá sérfræðingum í Ástralíu, sem nota 

sömu aðferðarfræði og notuð er hér á Íslandi, árétta að einungis skuli mannvirkið metið 

en ekki lóðin sem mannvirkið stendur á. Þetta snýr að afskriftarvandanum sem fjallað 

hefur verið um hér að framan. Helsti sérfræðingur Kanada í þessum fræðum leggur ríka 

áherslu á að metin sé raunávöxtun miðað við kostnað eða fjármuni sem bundið er í 

húsnæðinu, þ.e mannvirkinu sjálfu sem og raunávöxtun miðað við kostnað eða fjármuni 

sem bundið er í mannvirkinu eða húsnæðinu sem á landinu stendur (Baldwin, 

Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

Viðeigandi raunávöxtunarkrafa ætti a.m.k. að miðast við óverðtryggða vexti 

Seðlabanka Íslands að frádreginni verðbólgu auk tilsvarandi áhættuálags en ekki fasta 

3% ávöxtunarkrafa enda ber að miða við raunfórnarkostnað á fjármagni (real-opertunity 

cost) á markaði (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

5.2.2 Makaskiptasamningar 

Nýlega hefur Hagstofa Íslands tekið svokallað makaskiptasamninga út fyrir sviga hvað 

núvirðingu varðar. Miðar stofnunin nú við langtímavexti sem finna má á markaði á 

Íslandi auk þess sem verðbólgu er bætt við. Ávöxtunarkrafa vegna makaskiptasamninga  

er því miðuð við um 8% bankavexti auk verðbólgu sem í mars 2009 nam um 15,2% og 

                                                        
115

 Til áréttingar á því sem áður hefur verið komið að eru makaskipti kallaðir þeir kaupsamningar þar 

sem hluti kaupverðs er greiddur með eigin fé í annarri fasteign. Með makaskiptum er því greitt með 

fasteign að hluta eða heild af kaupverði annarrar eignar. 
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7,5% í desember 2009 miðað við útreikning vísitölu neysluverðs til verðtryggingar fyrir 

febrúarmánuð 2010. Þar sem þetta hefur verið tekið upp aðeins nýlega vekur það upp 

spurningar hvort þetta hafi verið gert með réttmætum hætti um árabil. Samkvæmt 

framangreindu má ætla að nafnávöxtunarkrafa hafi verið, þ.e. við núvirðingu á 

makaskiptasamningum, ákvörðuð um 23% t.a.m. í mars 2009 (Rósmundur Guðnason, 

Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009 – Ottawa-hópurinn). 

Með því að ákvarða aðeins um 3% raunávöxtunarkröfu eigin fjár í almennum 

þinglýstum kaupsamningum (sem teljast ekki til makaskiptasamninga) er ætlunin að líta 

á slíkt eigið fé sem langtímafjárfestingu og því miðað við stefnu íslenskra lífeyrissjóða í 

þessu efni. Þess ber þó að geta að Íslendingar skipta oft um húsnæði en árið 2008 fluttu 

búferlum innanlands um 50 þúsund einstaklingar, sem nemur um 16% alls mannfjöldans 

(Hagstofa Íslands, e.d.). 

Munurinn sem birtist hér varðandi ávöxtunarkröfu, þ.e. vegna almennra 

kaupsamninga annars vegar og makaskiptasamninga hins vegar, lýsir því að almennt líti 

Hagstofan svo á, þrátt fyrir allt, að ávöxtunarkrafan eigi ekki að vera fasti þegar 

fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga er metin. Þetta er því matsatriði sem metið er 

hverju sinni við úrvinnslu þeirra gagna sem aflað er. Verður Hagstofa Íslands að tilgreina 

hvort að baki einhliða ákvörðun um ávöxtunarkröfu sé lagastoð. Hér er stofnunin að 

ákvarða einhliða ávöxtunarkröfu á eigið fé einstaklinga sem svo getur haft umtalverð 

áhrif á þróun skuldbindinga þessara sömu einstaklinga, þ.e. verðtryggðra 

fjárskuldbindinga sem hvíla á eignum almennings á Íslandi. 

5.3 Gagnaöflun og gagnavinnsla 

Í þessum kafla verður fjallað um eftirfarandi atriði: 

� Lagskiptiaðferðin og gögnin. 

� Notendakostnaðaraðferðin og virkur markaður. 

5.3.1 Lagskiptiaðferðin 

Á ráðstefnum erlendis hafa fulltrúar Hagstofu Íslands fullyrt að nægjanlegt sé af gögnum 

til að beita þeirri aðferð sem nú er notuð af Hagstofu Íslands. Reyndin er greinilega 

önnur í dag. Þessi aðferð virðist ekki henta fyrir Ísland og íslenskar aðstæður þrátt fyrir 
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að á talsvert löngu tímabili hafi verið talið að um næg gögn hafi verið að ræða (Diewert, 

bls. 14-15, 2006). 

Ef vísað er í yfirlýsingar frá fulltrúum Hagstofu Íslands hefur verið, a.m.k. þegar best 

lét, notast við um 8 til 10 þúsund kaupsamninga ár hvert á Íslandi. Má telja að slíkt þýði 

nægði til að brúka mætti 30 flokka við greininguna. Hins vegar hefur þetta ekki verið 

raunin nú síðustu ár. Sérfræðingar á erlendum vettvangi, m.a. á ráðstefnum sem hér 

hefur verið getið og fulltrúar Hagstofu Íslands hafa sótt, hafa einmitt varað við þessu 

sem hér hefur verið reifað (Diewert, bls. 15, 2006). 

Fulltrúar Eurostat tóku sérstaklega fram áhættu sem felst í gögnum smærri ríkja. Þar 

var þess getið sérstaklega að of fáar tölur eða takmörkuð gögn í fasteignaviðskiptum 

innan smáríkja gætu valdið skekkju. Í því efni var fremur vísað í skekkju vegna 

árstíðabundinna þátta en ljóst má vera að ef um alvarlegan samdrátt er að ræða ættu 

þessi rök ekki síður við (Makaronidis & Hayes, 2006). 

Ekki eru skilyrði fyrir því að þinglýsa kaupsamning. Um þessar mundir er oftast 

þinglýst afsali sem inniheldur ekki fullnægjandi upplýsingar eins og kaupsamningar 

almennt gera. Þetta leiðir til þess að afsöl nýtast hvorki Hagstofunni eða Þjóðskrá 

Íslands. Þetta hefur komið skýrt fram og ættu breytingar sem stuðluðu að bættri 

gagnaöflun aðeins að styrkja báðar þessar stofnanir hvað þetta varðar. 

5.3.2 Notendakostnaðarnálgunin 

Þegar mat á fasteignaverðvísitölu er metið og úrvinnslan miðast við þessa nálgun 

varðandi mat á notum á varanlegri neysluvöru er það grundvallaforsenda að um virkan 

eftirmarkað sé að ræða og það á við þegar matið snýr að fasteignum. Á Íslandi er ekki 

virkur eftirmarkaður með fasteignir, a.m.k. ekki um þessar mundir eins og tölur sýna. 

Við það skapast afar undarleg staða þar sem almenningur, sem vill breyta neyslumynstri 

sínu í kreppu og í háu vaxtaumhverfi, getur það ekki og verðmyndun verður því ekki rétt. 

Fólk er enn að „neyta“ hins dýra bíls og hins dýra húsnæðis og getur ekki selt slíkt og 

neyðist til að nota þessar dýru eignir. Verðmyndun á markaði, a.m.k. þar sem 

ávöxtunarkrafan er höfð föst 3% við núvirðinga á kaupsamningum við mat á 

fasteignaverðvísitölu Hagstofu Íslands, nær ekki að skila sér rétt í vísitölu neysluverðs við 

slíkar aðstæður. 
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Í dag geta fjármálastofnanir haldið uppi verði á fasteignamarkaðnum og þannig stýrt 

verðmyndun sér í hag til að tryggja sitt eigið eignasafn, a.m.k. að hluta. Það er enginn á 

kauphliðinni fyrir seljanda eignar sem vill breyta neyslu sinni og verður því allt mat á 

vísitölu neysluverðs skakkt fyrir vikið (Baldwin, Prud'Homme, & Nakamura, 2006). 

5.4 Að lokum - Áhrif verðlags á skuldir og eignir 

Við skoðun á skuldum einstaklinga í íbúðareignum sínum kemur í ljós að þær námu í lok 

tekjuárs 2008 um 1.058 milljörðum og voru þá eignir metnar að fasteignamati 2.436 

milljarðar. Eiginfjárhlutfall í fasteignum er um 57% miðað við þessar forsendur. Hefur 

eigið fé í íbúðareignum á Íslandi rýrnað frá árinu 1992 um 15% en það nemur, miðað við 

fasteignamat eigna fyrir árið 2008, rúmum 361 milljarði króna. Með sama hætti hefur 

skuldahlutfall hækkað úr um 30% í um 43% að meðaltali á Íslandi. Hér skal áréttað að 

um er að ræða allar eignir og allar skuldir sem tengjast íbúðum á landinu samkvæmt 

framtölum Ríkisskattstjóra. Ekki eru teknar aðrar skuldir heimila inn í þessa útreikninga 

eins og yfirdrættir og skuldir vegna kreditkorta (Páll Kolbeins, nóvember 2009). 

Mynd 12. Þróun skulda og eigin fjár í íbúðarhúsnæðis heimila á Íslandi.  (Páll Kolbeins, nóvember 
2009). 
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Sjá má að þegar fasteignir 

hækkuðu upp úr 2004 og 2005 

breikkaði bilið á milli skulda- og 

eiginfjárhlutfalls enda jókst eigið fé 

þegar fasteignamat var látið hækka 

samfara þróun á markaðnum miðað 

við þinglýsta kaupsamninga. 

Ef litið er til þeirra hugmynda sem 

Seðlabanki Íslands hafði uppi í 

nóvember 2006116  var vísitala 

neysluverðs leiðrétt. Fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga er því hér leiðrétt m.t.t 

staðhæfingar Seðlabanka Íslands árið 2006 um verðþróun á fasteignamarkaði. Öllum 

öðrum þáttum vísitölu neysluverðs er 

haldið föstum og tekið tillit til vægis í 

reiknaðri húsaleigu sem ákvarðast í 

mars ár hvert. Var 

fasteignaverðvísitalan reiknuð 

húsaleiga látin lækka um 5% að 

meðaltali fyrir árið 2007 (mars 2007 

til mars 2008) og 7,5% að meðaltali 

árið 2008 (mars 2008 til mars 

2009)117. Var þessu jafndreift yfir árið 

og þannig var hver mánuður látinn 

lækka um 0,42% að meðaltali árið 

2007 og um 0,63% að meðaltali árið 

2008. Var miðað við lækkun á 

                                                        
116 (Seðlabanki Íslands, bls. 24, nóvember-2006). 

117
 Meginástæðan fyrir þessu tímabili liggur í vægismati Hagstofu Íslands sem ákvarðast í mars ár 

hvert. 

Mynd 13. Fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga frá 
2006 til 2009. 

Skýring: Dæmi þar sem höfundur reiknar vænta þróun 
(dæmi höfundar). 

Mynd 14. Verðbólgan 2006 & 2007 og spá (dæmi 
höfundar) 

Skýring: Dæmi, rauð lína, er útreikningur höfundar m.v. 
spá Seðlabanka Íslands árið 2006. Miðja (græn 
lína), er lögbundið verðbólgumarkmið 
Seðlabanka Íslands (Lög um Seðlabanka Íslands 
nr. 36/2001 ásamt áorðnum breytingum 
129/2004, 5/2009, 87/2009, 98/2009, e.d.). 
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fasteignaverðvísitölunni reiknuð húsaleiga án þess að taka tillit til þess hvernig sú 

lækkun hefði getað orðið og af hvaða völdum slík lækkun hefði verið. 

Við þessa útreikninga kemur í ljós hve mikil áhrif þetta gæti hafa haft á vísitölu 

neysluverðs á þessum tíma. Í ljós kemur að þegar vísitala neysluverðs sýndi 5,2% 

verðbólgu í desember 2007 (fyrir vísitölu til verðtryggingar í febrúar 2008) hefði vísitalan 

að öðrum kosti orðið 2,9% ef miðað er við útreikninga höfundar og áhrif lækkunar, sem 

Seðlabanki Íslands reiknaði með í nóvember 2006. Á þessu tímabili, þ.e. eftir nóvember 

2006, má reikna með að Seðlabanki Íslands hefði séð verðlag fara lækkandi og óhætt er 

að segja að mynd 14 (þar sem gögn byggja á að forsendur skv. mynd 13 gangi eftir) sé 

sambærileg mynd IX-3 í Peningamálum Seðlabanka Íslands í nóvember 2006 (Seðlabanki 

Íslands, bls. 49, nóvember-2006). 

Ef leitast er við að reikna þróun á lánum almennings er reiknað dæmi þar sem gert er 

ráð fyrir að íbúðalán heimila nemi um 600 milljörðum í lok árs 2005 samanber gögn um 

svipaða tölu frá Ríkisskattsstjóra. Við verðtryggingu þessarar fjárhæðar með vísitölu 

neysluverðs nemur fjárhæðin í lok árs 2007 um 677 milljörðum en ef miðað er við 

leiðrétta verðlagsþróun, sbr. útreikninga hér að framan, nemur þessi fjárhæð um 662 

milljörðum. Munurinn er því um 15 milljarðar sem ætla mætti að geti verið um eitt 

þúsund íbúðir að verðmæti 15 milljónir hver. Með þessum samanburði er leitast við að 

setja þetta í samhengi við eitthvað áþreifanlegt. 

Sjá má samkvæmt þessu að skekkjur í verðlagsmælingum geta haft mjög afdrifaríkar 

afleiðingar og áhrif á fasteignaverðvísitöluna reiknuð húsaleiga sem vegur þungt í 

vísitölu neysluverðs á Íslandi. Hér hefur ekki verið minnst á það tjón sem atvinnulífið 

verður fyrir þar sem að auki vöxtum er haldið of háum þar sem forsendur Seðlabanka 

Íslands geta orkað tvímælis.118 

                                                        
118

 Bent skal sértaklega á umræður á Alþingi síðla árs 2006 vegna fjárlagagerðar fyrir árið 2007. 

Sérstaklega skal hér vísað til ræðuhalda Einars Odds heitins Kristjánssonar alþingismanns sem gagnrýndi 

Seðlabanka Íslands fyrir að halda uppi of háum vöxtum (Einar Oddur Kristjánsson, 2006).  
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6 Lokaorð 

Fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga virðist hafa verið (þá stærsti einstaki þáttur 

vísitölu neysluverðs og með mesta vægi) tregbreytanleg á síðustu árum. Hún lækkaði 

ekki þrátt fyrir mjög hátt vaxtastig um árabil.  

Seðlabanki Íslands, með stöðugt hækkandi stýrivöxtum, reyndi eftir fremsta megni að 

ná tökum á verðbólgunni á árunum fyrir hrun fjármálakerfisins í október 2008. Það voru 

þau stýritæki sem honum voru falin í hendur með lögum um bankann sjálfan árið 2001. 

Virtist sem barátta bankanns við verðbólguna væri að nást um mitt ár 2006 eftir 

talsverða uppsveiflu á mörkuðum árin þar á undan. Miðlun stýrivaxtanna var ekki greið 

um hagkerfið og bitu vextirnir illa. Mátti þetta vera flestum ljóst þegar fjármálastofnanir 

fóru á lána hin ólögmætu gengistryggðu lán. Gátu bankarnir ekki fjármagnað sig í 

krónum í háu vaxtaumhverfi og freistuðu gæfunnar illu heilli með þessum hætti. 

Ljóst er að á þessum tíma var fjármálastöðugleika ógnað og alvarleg hætta steðjaði 

að almenningi á Íslandi. Á meðan fasteignaverðvísitalan reiknuð húsaleiga er bjöguð 

ofan í kaupið og miðast ekki við það sem best gerist á alþjóðavettvangi mun enn steðja 

ógn að almenningi á Íslandi m.a. í gegnum verðtryggð íbúðarlán. 

Þrátt fyrir að fasteignaverðvísitalan hafi réttilega sýnt umtalsverðar hækkanir á 

árunum eftir 2006 má ljóst vera að þær hækkanir byggðust á því að inn á 

lánsfjármarkaðinn streymdu ólögmæt lán sem juku á þenslu í hagkerfinu. Þar sem 

jafnframt er ljóst að mat á þessum lið vísitölu neysluverðs er og var bjagaður má því 

ætla að sú hætta sem stafaði þá að almenningi vegna þessa sé enn til staðar. Þetta á 

einnig við um fyrirtæki sem og aðra þá er þurft hafa að þola mjög hátt vaxtastig sem 

telja má að hafi grundvallast á hæpnum forsendum. 

Með vísan í grein Erwin Diewert og Alice Nakamura frá árinu 2009, kemur í ljós að 

víða er pottur brotinn hvað þetta varðar. Þar sammælast höfundarnir um að þrátt fyrir 

fjölmörg stýritæki seðlabanka skortir þá, sem og aðrar opinberar stofnanir ríkja, 

viðeigandi mælitæki til að vega og meta markað íbúðarhúsnæðis einstaklinga til eigin 

nota (Diewert, Balk, Fixler, Fox, & Nakamura, bls. 26-28, 2009). 
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Tryggja verður til framtíðar að mælingar opinberra stofnanna á Íslandi séu þær bestu 

sem kostur er hverju sinni. Með því rekum við styrkari stoðir undir fjármálastöðugleika 

og aukum afkomuöryggi almennings á Íslandi til framtíðar. 

Sérfræðingar víða erlendis hafa gert sér grein fyrir þessari staðreynd.  Rökstyðja þeir 

þetta með því að tjón af völdum þess að ekki sé nægjanlega hlúð að rannsóknum á 

þessu sviði sé mun meira en sem nemur þeim kostnaði sem verja þarf til verkefna af 

þessum toga ár hvert. Með rannsóknum á þessu sviði má bæta mælingar, gagnaöflun og 

auka við rannsóknir. Þetta er spurning um sjálfstæði þjóðar, fjármálastöðugleika, 

fjárhagsleg öryggismál ríkja og almannahagsmuni. 
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Viðauki 1 – Verðtrygging og peningamálastjórn 

Rekja má verðvísitölur, sem tengjast einnig verðtryggingu, allt til ársins 1979. Komust 

íslensk stjórnvöld að þeirri niðurstöðu, eftir mikið verðbólgubál á árunum þar á undan, 

að bæði væri rétt og skynsamlegt að taka upp almenna og formfasta verðtryggingu á 

Íslandi. Frá þeim tíma hefur verðtrygging verið umdeild. 

Talið var að verðtrygging yrði ekki að veruleika nema að til kæmi verðvísitala sem 

miðað yrði við. Lögð var áhersla á að þessi vísitala yrði skilgreind sérstaklega og var 

nefnd lánskjaravísitala. Áður voru til vísitölur eins og vísitala framfærslu- og 

byggingakostnaðar og var oft miðað við þær á árunum þar á undan (Bjarni, 1998). 

Verðvísitala er mælikvarði eða fall sem dregur saman breytingar á verði í 
vörusafni frá einu ástandi (tímabili eða stað til annars. Í öllum venjulegum 
tilvikum er verðvísitala vegið meðaltal á breytingum á hlutfallslegu vöruverði 
safnsins, milli tímabila (Rósmundur Guðnason, bls. 33, 2004). 

Vísitala neysluverðs er ein algengasta verðvísitalan sem notuð er víða um heim og er 

ætluð til þess að mæla einkaneyslu. Margar tegundir verðvísitalna koma til greina svo 

meta megi verðlagsbreytingar. Megin kostur þess að notast við 

neysluverðsvísitölumælingar, eins og þær hafa verið reiknaðar, er að niðurstöður þeirra 

eru tiltækar tímanlega og nýtast á líðandi stund (Rósmundur Guðnason, 2004). 

Vísitala neysluverðs á Íslandi er opinber vísitala og á sér stoð í lögum nr. 12/1995 um 

vísitölu neysluverðs ásamt síðari breytingum. Lögð var upp pólitísk stefna varðandi gerð 

vísitölunnar m.a. með yfirlýsingu þáverandi ríkisstjórnar Íslands sem gefin var út 20. 

febrúar 1995 í kjölfar kjarasamninga á almennum vinnumarkaði en þá hafði 

lánskjaravísitalan verið lengi notuð til verðtryggingar á fjármagnsmarkaði (Lög um 

vísitölu neysluverðs nr. 12/1995 með áorðnum breytingum 27/2007, e.d.),  (Alþingi 

Íslendinga - Þingskjal 760, 1994-1995). 

Framvegis var talið skynsamlegt að í stað lánskjaravísitölu kæmi til vísitala 

framfærslukostnaðar og yrði miðað við hana við verðtryggingu fjárskuldbindinga í 

framtíðinni. Heitið á vísitölunni má rekja til samræmingar við það sem tíðkast erlendis, 

lýsir því hvað vísitalan mælir og á að koma almennt í veg fyrir misskilning og mistúlkun 

eins og áréttað var í athugasemdum með því frumvarpi sem síðar varð að 
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framangreindum lögum um vísitölu neysluverðs (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 

1994-1995). 

Vísitala neysluverðs hefur tvíþættu hlutverki að gegna. Í fyrsta lagi eru hún til þess 

gerð að verðtryggja fjárskuldbindingar og hins vegar er hún til þess gerð að verða viðmið 

um verðlagsþróun og áhrifamátt stýritækja Seðlabanka Íslands á verðlag í landinu. 

Með lögum um Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 var bankinn gerður sjálfstæðari en 

áður var. Með lögum þessum var lögfest ný peningamálastefna er miðast við hið 

svokallaða verðbólgumarkmið. Byggir Seðlabanki Íslands, samkvæmt gildandi lögum, 

peningastjórn sína á því að halda verðlagi, þ.e. tólf mánaða breytingu á vísitölu 

neysluverðs, innan 2,5% marka með vikmörkum upp á 1,5% í hvora átt (Lög um 

Seðlabanka Íslands nr. 36/2001 ásamt áorðnum breytingum 129/2004, 5/2009, 

87/2009, 98/2009, e.d.). 
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Viðauki 2 – Ólafslög & verðtrygging kemur til að vera 

Ólafslög voru þau lög kölluð sem sett voru í óðaverðbólgu fyrri ára og kennd eru við Ólaf 

Jóhannesson heitinn, fyrrum forsætisráðherra, prófessor við lagadeild Háskóla Íslands 

og formann Framsóknarflokksins. Lögin voru nr. 13/1979 um stjórn efnahagsmála o.fl. 

Með tilkomu þeirra var breyting á skilningi á verðtryggingu og hvað teldist eiga við í því 

efni frá lagalegum skilningi. Þau voru ekki með þá upptalningu varðandi heimildir til 

verðtryggingar sbr. 1. mgr. 1. gr. laga nr. 71/1966 um verðtryggingu fjárskuldbindinga. 

Í 34. gr. Ólafslaga segir að stefna skyldi að því að verðtryggja sparifé landsmanna og 

almannasjóða. Meginmarkmiðið með lögunum var að gæta að því að markaður 

myndaðist á ný varðandi lánveitingar og að fjármunir yrðu verðtryggðir í formi 

verðtryggðra lánsfjársamninga sem og sparifjár ef óðaverðbólga geisaði. Áður höfðu 

sparifjáreigendur tapað umtalsverðu fé í óðaverðbólgu sem fór illa með íslenskt 

efnahagslíf á þessum árum. 

Í frumvarpi að Ólafslögum var gengið út frá víðtækri skilgreiningu á hugtakinu 

verðtrygging. Breyting varð svo á með lögum nr. 13/1995 en þá voru lagareglur um 

verðtryggingu teknar úr Ólafslögum. Þessi ákvæði voru færð yfir í vaxtalög nr. 25/1987. 

Þar sagði að verðtryggja mætti með verðvísitölu eða vísitölu gengis á erlendum 

gjaldmiðli. 

Í núgildandi lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu er ekki efnislega farið í 

skilgreiningu á orðinu verðtrygging. Hins vegar er áréttað að vísitala neysluverðs sé hinn 

eini lögmæti grundvöllur til viðmiðunar til verðtryggingar en sérstaklega þó getið þess 

að einnig megi miða við innlendar og erlendar hlutabréfavísitölur. Hins vegar segir í 

frumvarpi því sem varð síðar að lögum nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu að taka 

ætti af allan vafa þess efnis að ekki væri lengur heimilt að verðtryggja skuldbindingar í 

íslenskum krónum með því að tengja þær gengi erlendra gjaldmiðla. Í athugasemd í 

frumvarpinu segir m.a. um 13. og 14. gr.: 

Samkvæmt 13. gr. og 1. mgr. 14. gr. frumvarpsins verður ekki heimilt að 
binda skuldbindingar í íslenskum krónum við dagsgengi erlendra gjaldmiðla. 
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Er talið rétt að taka af allan vafa þar að lútandi.  (Alþingi Íslendinga - 
Þingskjal 872, 2000-2001) 

Hér má ljóst vera að með þessu var verið að þrengja frekar að skilgreiningu á því hvað 

mætti verðtryggja þó svo að skilgreining á hugtakinu verðtrygging væri mjög víð. 

Markmið löggjafans var að tryggja fjármálastöðugleika í kjölfar nýrrar stefnu í 

peningamálum er byggðist á verðbólgumarkmiði. 

Með lögum um vísitölu neysluverðs nr. 12/1995 kom hún fram sem slík í kjölfar 

yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar sem gefin var út 20. febrúar 1995 í tengslum við 

kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Þágildandi lög voru nr. 5/1984 um vísitölu 

framfærslukostnaðar og skipan kauplagsnefndar. Á þeim tíma var það svokölluð 

kauplagsnefnd sem átti að reikna framangreinda vísitölu (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 

760, 1994-1995). 

Í þeim lögum, þ.e. frá 1984, er sagt að nefndin skuli starfa í samráði við Hagstofu 

Íslands og skuli miða við þá neyslukönnun sem kauplagsnefnd og Hagstofan gerðu árin 

1978 og 1979 segir í greinargerðinni með lögum nr. 12/1995. Einnig er sagt að nefndin 

skuli eigi sjaldnar en á fimm ára fresti láta fara fram athugun á því hvort ástæða sé til að 

endurskoða vísitölugrundvöllinn, fyrst árið 1985. 

Þess var þá einnig getið að nefndarmenn119 hefðu verið á einu máli um að 

endurskoðun væri nauðsynleg og að ný neyslukönnun skyldi gerð í því skyni og nýr 

grundvöllur tekinn upp síðar. Þá var vísitalan reiknuð ársfjórðungslega og heimild til að 

reikna hana oftar óskaði ríkisstjórn eftir því, ASÍ120 eða VSÍ121. Jafnframt er þess getið í 

athugasemdum með frumvarpi því sem síðar varð að lögum nr. 12/1995 en þar sagði 

jafnframt að „eins og ljóst er af framansögðu“ væru gildandi lög úrelt. Bent var á að 

kauplagsnefndin hefði frekar verið ráðgjafarnefnd en ákvörðunaraðili. Í greinargerðinni 

segir m.a.: 

Í 1. gr. frumvarpsins er lagt til að fram komi á skýran hátt að vísitalan sé 
almennur mælikvarði fyrir breytingar verðlags. Þetta er eðlilegt ákvæði og 

                                                        
119

 Nefndarmenn voru ákvarðaðir þrír menn, einn frá Hæstarétti, einn frá ASÍ og einn frá VSÍ, þá 

Vinnuveitendasamband Íslands, núverandi Samtökum atvinnulífsins. 

120 Alþýðusamband Íslands. 

121 Þá Vinnuveitendasamband Íslands, nú Samtök atvinnulífsins – SA. 
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sýnist beinlínis nauðsynlegt þegar fyrirhugað er að beita vísitölunni til 
verðtryggingar sparifjár og lánsfjár. (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 1994-
1995) 

Í frumvarpi til gildandi laga nr. 12/1995 segir að Hagstofan, hin opinbera og óháða 

hagsýslustofnun, beri ábyrgð á vísitölunni, reikni hana og birti. Ætlunin með þessu var að 

taka af öll tvímæli og koma í veg fyrir tortryggni um að stærstu hagsmunasamtök á 

vinnumarkaði, þá ASÍ og VSÍ, gætu haft óeðlileg áhrif á mælingar verðlags og þar með á 

verðtryggingu sparifjár og lánsfjár. 

Einnig er lögð áhersla á að vísitalan sé reiknuð eftir föstum reglum og með þeim 

aðferðum sem bestar þykja og eru viðurkenndar á alþjóðavettvangi. Í því efni er bent á 

að gagnvart erlendum fjárfestum sé þetta meginmarkmiðið (Alþingi Íslendinga - 

Þingskjal 760, 1994-1995). 

Jafnframt segir í athugasemdum með frumvarpi sem síðar varð að framangreindum 

lögum nr. 12/1995: 

Gerð vísitölunnar og útreikningur er eðlilegt hlutverk hagstofa hvar sem er í 
heiminum og í ábyrgð Hagstofu Íslands á neysluverðsvísitölu ætti því að 
felast trygging þess að staðið sé á svipaðan hátt að útreikningi hennar og í 
nágrannaríkjunum. Þess má geta að Hagstofan hefur um skeið tekið virkan 
þátt í Evrópusamstarfi um samræmingu skilgreininga og aðferða við gerð og 
útreikning neysluverðsvísitalna. Við samanburð aðferða Evrópuríkja hefur 
komið í ljós að þær aðferðir sem beitt er hér á landi standast fyllilega 
samjöfnuð við þær sem skástar þykja og beitt er meðal nágrannaþjóðanna 
(Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 1994-1995). 

Þarna vekur athygli að löggjafinn leggur áherslu á þátttöku í Evrópusamstarfi og að 

samanburður aðferða við Evrópuríki sé mikilvægur. Ekki var kauplagsnefnd aflögð 

heldur lagt til að hún yrði starfandi áfram sem ráðgjafarnefnd. Í frumvarpinu var lagt til 

að kveðið yrði á um það í lögum að vísitalan skyldi sem kostur er miðast við 

meðalverðlag í landinu. 

Í lögum nr. 12/1994 segir m.a. í 3.gr.: „Heimilt er að safna verðupplýsingum yfir 

lengra tímabil ef verðlag vöru breytist ört.“  (Lög um vísitölu neysluverðs nr. 12/1995 

með áorðnum breytingum 27/2007, e.d.). 

Hagstofu Íslands er því veitt heimild í lögum til að meta verðlag betur og til lengri 

tíma ef talið er að verðlag vöru breytist ört og það ber að hafa í huga um þessar mundir 

þar sem verðlag breytist mikið og neyslumynstur heimila hefur gjörbreyst frá því sem 
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var fyrir um ári eða tveimur. Þar sem fasteign er skilgreind í vísitölufræðum almennt, 

sbr. umfjöllun hér að framan, sem varanleg neysluvara, má ætla að Hagstofan hafi 

víðtækar heimildir til að rannsaka t.a.m. fasteignamarkaðinn ef ástæða er talin til þess. 

Samkvæmt lögum um Hagstofu Íslands ber hagstofustjóri ábyrgð á stofnuninni sem 

er sjálfstæð samkvæmt lögum. Því er það í valdi hans að leggja til breytingar í þessu efni 

enda skylda hans að gæta þess að mælingar séu réttar og rétt að þeim staðið (Lög um 

Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163/2007 ásamt áorðnum breytingum 

98/2009, e.d.). 

Oft hefur umræðan um afnám verðtryggingarinnar skotið upp kollinum á Alþingi 

Íslendinga. Fullyrða má að fulltrúar atvinnulífsins hafi ekki verið áhugasamir um slíkar 

breytingar. Báðir þessir stóru hópar vinnumarkaðarins, ASÍ og SA122, kalla ávallt eftir 

stöðugleika. Því má segja að það hafi oft og lengi gustað um þá sérstöðu sem íslenskt 

efnahagslíf býr við og tengist verðtryggingu fjárskuldbindinga. 

Það vekur vissulega athygli í allri umræðu um vísitölu neysluverðs, áhrif hennar, 

mikilvægi og hlutverk Hagstofu Íslands að sjaldan er getið þeirrar fjárhagslegu áhættu 

sem skapast og hefur áhrif á skuldir einstaklinga á Íslandi. Einnig vekur sérstaka athygli 

hve rík áhersla er lögð á að vísitala neysluverðs sé alþjóðleg og mælikvarði á verðlag sé 

þannig sambærilegur að mælingu og hjá öðrum löndum sem Ísland vill bera sig saman 

við. Þar er sérstaklega lögð áhersla á þennan samanburð, að hann sé þannig hentugur 

erlendum fjárfestum í opnara og alþjóðlegra hagkerfi sem Íslandi ætti að aðlagast 

(Alþingi Íslendinga - Þingskjal 760, 1994-1995). 

 

                                                        
122 Samtök atvinnulífsins. 
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Viðauki 3 – Vextir og verðtrygging 

 

Lög um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001 varðar vexti af peningakröfum og gilda þau 

jafnframt um verðtryggingu sparifjár og lánsfjár sbr. 1. grein laganna. Í 6. kafla laganna 

segir til um gildissvið laganna varðandi skuldbindingar sem varða sparifé og lánsfé í 

íslenskum krónum þar sem skuldari lofar að greiða peninga og þar með er umsamið eða 

áskilið að greiðslurnar skuli verðtryggðar. Þar er átt við verðtryggingu er miðast við 

vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Íslands reiknar samkvæmt lögum sem um vísitöluna 

gilda. Heimildir til verðtryggingar, skv. 13. grein, fara eftir 14. grein nema lög kveði á um 

annað. Í 15. grein segir að Seðlabankinn setji nánari reglur um verðtryggingu sparifjár og 

lánsfjár. Það er því Seðlabanka Íslands að afnema verðtrygginguna, ekki Alþingis, enda 

er Seðlabanki Íslands sjálfstæð stofnun (Lög um vexti og verðtryggingu nr. 38/2001 

ásamt áorðnum breytingum með tilskipun 2000/35/EB, 51/2007, 159/2008, 23/2009 og 

98/2009, e.d.). 

Í greinargerð með frumvarpi því sem síðar varð að lögum nr. 38/2001 um vexti og 

verðtryggingu segir m.a. að fram til ársins 1987 hafi verið í gildi lög nr. 58/1960 um bann 

við okri, dráttarvexti o.fl. Voru þessi lög nefnd okurlög. Samkvæmt ákvæðum þeirra laga 

og ákvæðum laga um Seðlabanka Íslands frá 1961 var bankanum heimilt að ákveða 

lágmarksvexti innlána og hámarksvexti útlána (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 872, 2000-

2001). 

Seðlabankinn nýtti fyrrgreinda lagaheimild og ákvað alla almenna vexti í landinu til 

febrúar 1984. Það ár heimilaði Seðlabanki Íslands bönkum og sparisjóðum að ákveða 

vexti innlána sem bundin voru til minnst sex mánaða og vexti millibankalána. Jafnframt 

veitti bankinn sömu aðilum heimild til að ákveða alla aðra vexti en af almennum 

sparisjóðsbókum og endurseljanlegum afurðalánum, dráttarvexti og vexti af 

skuldabréfum sem gefin höfðu verið út fyrir gildistöku ákvörðunarinnar.   

Leiddi þessi ákvörðun til þess að veruleg hækkun varð á útlánsvöxtum banka og 

sparisjóða á haustmánuðum 1984 og greip þá Seðlabankinn í taumana í ársbyrjun 1985 

og lækkaði vexti útlána. Með nýjum lögum nr. 86/1985 um viðskiptabanka og lög um 
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sparisjóði nr. 87/1985 auk nýrra laga um Seðlabanka Íslands nr. 36/1986 færðist heimild 

til að ákveða vexti banka og sparisjóða til þeirra sjálfra með þeirri undantekningu að 

dráttarvextir skyldu ákvarðast af Seðlabanka Íslands (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 872, 

2000-2001). 
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Viðauki 4 – Hagsaga nær í tíma, verðlag, stýrivextir og gengi 

Vísitala neysluverðs er reiknuð út samkvæmt lögum nr. 12/1995 um vísitölu 

neysluverðs. Það gerir Hagstofa Íslands. 

Á allra síðustu árum, eða frá því að 

ný lög um Seðlabanka Íslands nr. 

36/2001 voru sett þar sem markmið 

bankans var að halda stöðugu 

verðlagi, hefur ekki reynst auðsótt að 

halda verðlagi í skefjum. Margreifað 

hefur verið hvað væri best í því efni 

en ljóst er að á þeim tíma sem liðinn 

er frá því að þessi lög voru sett hefur 

ríkisvaldið stuðlað að þenslu. 

Ríkið einkavæddi bankana og stuðlaði að umsvifamiklum framkvæmdum á Íslandi. 

Seðlabanka Íslands var gert að losa um bindiskyldu banka í kjölfar einkavæðingar. Ríkið 

hefur einnig séð um það á síðustu árum að aukið var við lán til húsnæðiskaupa í gegnum 

Íbúðalánasjóð. Lítið sem ekkert voru seglin dregin saman heldur fremur stuðlað að því 

að ríkið þandist út og ýtt undir aukna neyslu almennings. 

Þegar Hagstofa Íslands reiknaði vísitölu neysluverðs til verðtryggingar í desember 

2009, til verðtryggingar fjárskuldbindingum fyrir febrúarmánuð 2010, kom í ljós að 

verðbólga mældist 7,5%. Það hefur því dregið nokkuð hratt úr verðbólgu á Íslandi 

síðustu mánuði enda hefur landið orðið fyrir meiri skakkaföllum nú en nokkru sinni í 

sögu lýðveldisins og því má ætla að eðlilegt sé að neysla dragist talsvert saman. 

Í athugasemdum með frumvarpi til laga um Seðlabanka Íslands, sem urðu að lögum 

nr. 36/2001 um bankann, kemur eftirfarandi m.a. fram: 

Löggjöf nýsjálenska seðlabankans var breytt í upphafi tíunda áratugarins og 
þess ástralska nokkrum árum síðar. Þá hefur löggjöf seðlabanka fjölmargra 
nýiðnvæddra ríkja og þróunarríkja verið breytt á undanförnum árum auk 
þess sem sett voru lög um seðlabanka í þeim ríkjum sem hurfu frá miðstýrðu 
hagkerfi að markaðsbúskap (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 1054, 2000-2001). 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

Fe
b

-9
6

N
o

v-
9

6

A
u

g-
9

7

M
ay

-9
8

Fe
b

-9
9

N
o

v-
9

9

A
u

g-
0

0

M
ay

-0
1

Fe
b

-0
2

N
o

v-
0

2

A
u

g-
0

3

M
ay

-0
4

Fe
b

-0
5

N
o

v-
0

5

A
u

g-
0

6

M
ay

-0
7

Fe
b

-0
8

N
o

v-
0

8

A
u

g-
0

9

Mynd 15. Verðbólga á Íslandi.  

Skýring: Tólf mánaða breyting á vísitölu neysluverðs.  
(Hagstofa Íslands, e.d.) 
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Hér er réttilega bent á að fyrirmyndin er sótt í hið alþjóðlega umhverfi þar sem ríkari 

krafa hefur verið gerð um að seðlabankar séu sjálfstæðir. Eins og gefur að skilja er vikið 

að meginmarkmiði Seðlabankans um stöðugleika verðlags. Umræður í þjóðfélaginu fyrir 

setningu laganna hafa lotið að því (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 1054, 2000-2001). 

Ljóst þykir því að löggjafinn ætlaði að feta þennan stíg í áttina að alþjóðlegra 

fjármálaumhverfi. Segir því jafnframt í athugasemdum um frumvarpi til laga um 

Seðlabanka Íslands: 

Megineinkenni breytinga sem gerðar hafa verið á löggjöf seðlabanka er að 
markmið þeirra hafa verið einfölduð, sjálfstæði þeirra til að beita tækjum 
sínum í peningamálum aukið og ríkari kröfur gerðar um gagnsæi 
peningastefnunnar og starfsemi bankanna og reikningsskil þeirra gagnvart 
stjórnvöldum og almenningi. Þá hefur verið tekið fyrir aðgang ríkissjóðs að 
fjármögnun í seðlabankanum þar sem hann hafði verið heimill. Síðast en ekki 
síst hafa gjarnan verið gerðar veigamiklar breytingar á fyrirkomulagi 
yfirstjórnar bankanna sem m.a. hafa í sumum tilvikum falið í sér stofnun 
sérstakra peningastefnunefnda sem veitt er ákvörðunarvald í peningamálum 
og þurfa að gera rækilega grein fyrir ákvörðunum sínum. Í einföldun 
markmiðssetningar bankanna hefur falist að peningastefnunni hefur yfirleitt 
verið falið eitt meginmarkmið í iðnríkjunum, þ.e. að stuðla að 
verðstöðugleika þar sem verðstöðugleiki þýðir lítil mæld verðbólga, t.d. á 
bilinu 1-3%. Sums staðar er seðlabönkunum sjálfum falið að skilgreina 
meginmarkmiðið en annars staðar er það sett af ríkisstjórn eða í samvinnu 
ríkis stjórnar og seðlabanka. Annað algengt markmið seðlabanka er að stuðla 
að öryggi fjármálakerfisins, þ.m.t. öryggi greiðslukerfa. Þetta viðfangsefni 
hefur orðið æ umfangsmeira í starfsemi margra seðlabanka á undanförnum 
árum, enda talið nauðsynlegt í kjölfar þess að hömlum var létt af 
fjármagnshreyfingum á milli landa. Á alþjóðavettvangi hefur verið lögð mjög 
vaxandi áhersla á virkt eftirlit með fjármálastarfsemi og virka yfirsýn yfir 
ýmsa áhættuþætti í fjármálakerfinu og í þjóðarbúskapnum í því skyni að 
leitast við að koma í veg fyrir alvarleg áföll (Alþingi Íslendinga - Þingskjal 
1054, 2000-2001). 

Það módel sem lagt hefur verið upp með er hið nýsjálenska módel sem svo er kallað 

og hefur núverandi aðalhagfræðingur Seðlabanka Íslands, Þórarinn G. Pétursson, verið 

einn helsti sérfræðingur á þessu sviði og ritað fræðigreinar og skýrslur um þetta efni 

(Þórarinn G. Pétursson, 2000). 
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Ef litið er á verðbólguþróun 

síðustu ára má sjá að rimma 

Seðlabanka Íslands við þennan 

vágest, þ.e. verðbólguna, hefur oft 

verið hörð. Sérstaklega nú um stundir 

hefur þetta verið afar erfitt þegar hið 

innflutningsháða neysluþjóðfélag á 

Íslandi og útþanda húsnæðislánakerfi 

hefur hamlað Seðlabanka Íslands á ná 

stjórn á peningamálum. Svo virðist á síðustu árum hafi stýrivextir ekki náð að miðlast 

um hagkerfið. Hvað ætli valdi þessu og hvernig má ætla að lítið hagkerfi með minnsta 

sjálfstæða gjaldmiðil ríkja heims hafi 

náð að valda stjórnun peningamála. 

Ef litið er á gengi íslensku 

krónunnar á þessum tíma er ljóst að 

gengið hefur ekki verið veikara í 

áratugi. Um þessar mundir ríkja 

gjaldeyrishöft á Íslandi en það þarf að 

fara langt aftur svo finna megi þá tíð 

sem gjaldeyrishöft ríktu á Íslandi eins 

og nú. 

Höfundur hitti á göngum Seðlabanka Íslands árið 1994, þá sem starfsmaður bankans, 

mann sem starfaði í gjaldeyriseftirliti bankans. Sagðist hann vera einn eftir og verið væri 

að „leggja hann niður“ eins og hann komst að orði og brosti í kampinn. Ljóst þykir nú að 

þetta kerfi er allt komið aftur og með meiri þunga og byrðum fyrir Íslendinga en nokkurn 

tíman áður. Sagan virðist endurtaka sig. 

Sjá má að þegar gengið tók að gefa sig og íslensk króna að veikjast hratt í upphafi árs 

2008 var ljóst að ekki væri allt með felldu. Krónan hafði verið í styrkingarfasa frá hausti 

2006 allt til loka árs 2007. Á þeim tíma fór verðlag einnig lækkandi og má lækkunina 

m.a. rekja til lægra verðs á innfluttum vörum. Á svipuðum tíma, þ.e. í nóvember 2006, 
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Mynd 17. Stýrivextir Seðlabanka Íslands. (Seðlabanki 
Íslands, e.d.) 

Mynd 16. Vísitala gengisskráningar. (Seðlabanki Íslands, 
e.d.) 
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voru fulltrúar Hagstofu Íslands á ráðstefnu í París á vegum OECD123 þar sem sérstaklega 

var fjallað um eina mikilvægustu undirvísitölu vísitölu neysluverðs er snýr að 

fasteignaverðþróun á Íslandi, þ.e. reiknaða húsaleigu.124 

Íbúðarhúsnæðisverð hins vegar, sem á þessum tíma vó 16,8% (mars 2006), 17,7% 

(mars 2007) og 17,9 (mars 2008) í vísitölu neysluverðs, virðist ekki hafa lækkað sem 

skyldi, þ.e. bæði vægið og virði kaupsamninga. 

Þetta er ein meginástæða þess að vextir héldu áfram að hækka enda mætti ætla að 

Seðlabanki Íslands hefði annars getað náð verðbólgumarkmiði sínu.  

Verðbólgumarkmið bankans er 2,5% samkvæmt lögum nr. 32/2001 um bankann með 

1,5% vikmörkum. Frá maí 2007 til ágúst það sama ár náði Seðlabankinn efri vikmörkum 

en taldi sig tilneyddan að halda vöxtum háum vegna undirliggjandi verðbólgu (Alþingi 

Íslendinga, 2010). 

Í Peningamálum, útgefnum af Seðlabanka Íslands, segir í mars 2007: 

Bankastjórn Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að stýrivextir bankans skuli 
vera óbreyttir frá því sem þeir hafa verið síðan í desember sl., þ.e. 14,25%. 
Verðbólga hefur hjaðnað og verðbólguhorfur batnað nokkuð frá því sem gert 
var ráð fyrir í síðustu spá bankans. Þessa framvindu má ekki síst þakka 
aðhaldssamri stefnu í peningamálum og virkari miðlun stýrivaxta auk þess 
sem ytri aðstæður hafa verið hagstæðar. Undirliggjandi verðbólga er þó enn 
langt yfir verðbólgumarkmiðinu og jókst raunar sl. tvo mánuði (Seðlabanki 
Íslands, bls. 3, mars 2007). 

Þarna kemur skýrt fram að áhyggjur bankans sneru að því að ef stýrivöxtum yrði ekki 

haldið uppi næðist verðbólgumarkmiðið ekki. Þetta sýnir einbeittan vilja bankans þrátt 

fyrir hávaðasamar ályktanir og gagnrýni um bankann á þingi við fjárlagagerð fyrir áramót 

2006 og 2007. 

 

                                                        
123 OECD – Efnahags- og framfarastofnunin (Organisation for Economic Cooperation and 

Development). 

124 Fulltrúar Hagstofu Íslands á þessari ráðstefnu voru Rósmundur Guðnason og Guðrún Jónsdóttir. 
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Viðauki 5 – Töflur 

Tafla 9. Húsnæðisverðsþróun á Íslandi 2000-2009.
125

 

 

Tafla 10. Fjöldi þinglýstra kaupsamninga sem notaðir eru af Hagstofu Íslands.
126

 

 

  

                                                        
125 Skýring: Höfbsv1 er innri hluti höfuðborgarsvæðisins. Höfbsv2 er ytri hluti höfuðborgarsvæðisins. 

Landsb. er húsnæði utan höfuðborgarsvæðisins. Sérb. þýðir sérbýli (þ.e. einbýlishús, rað- og parhús). 

Fjölb. þýðir íbúðarhúsnæði í fjölbýlishúsnæði (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. 

Jónasdóttir, 2009-Ottawa hópurinn). 

126
 Skýring: Höfbsv1 er innri hluti höfuðborgarsvæðisins. Höfbsv2 er ytri hluti höfuðborgarsvæðisins. 

Landsb. er húsnæði utan höfuðborgarsvæðisins. Sérb. þýðir sérbýli (þ.e. einbýlishús, rað- og parhús). 

Fjölb. þýðir íbúðarhúsnæði í fjölbýlishúsnæði (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. 

Jóhannsdóttir, 2009-Ottawa hópurinn). 
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Tafla 11. Þróun allra þinglýstra kaupsamninga og afsala á Íslandi.
127

 

 

 

Tafla 12. Samanburður á milli allra þinglýstra kaupsamninga og afsala við gögn sem nýtt eru af Hagstofu 
Íslands.

128
 

 

 

                                                        
127

 Heildartafla fyrir hvert ár. AS þýðir afsöl og KS þýðir kaupsamningar. N/A þýðir að gögn eru ekki til 

eða takmarkað af gögnum til (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

128
 Kaups1 eru allir þinglýstir kaupsamningar á Íslandi. Kaups2 eru þeir kaupsamningar sem Hagstofa 

Íslands nýtir við mælingar sínar á reiknaðri húsaleigu. K1-K2 er mismunur milli allra þinglýstra 

kaupsamninga og þeirra kaupsamninga sem Hagstofa Íslands nýtir en það eru kaupsamningar þar sem 

kaupendur og seljendur eru einstaklingar, þ.e. ekki fyrirtæki. Hagstofa Íslands notar ekki kaupsamninga 

um íbúðarhúsnæði við mat sitt þar sem kaupendur og seljendur eru fyrirtæki. Afsöl eru öll þinglýst afsöl ár 

hvert samkvæmt gögnum frá Fasteignaskrá Íslands. A-K1 er mismundur milli allra þinglýstra afsala og allra 

þinglýstra kaupsamninga. A-K2 er mismunur á milli allra þinglýstra afsala og kaupsamninga sem Hagstofa 

Íslands notar í sínum mælingum við útreikninga á reiknaðri húsaleigu. N/A þýðir að fullnægjandi gögn eða 

útreikningar eru ekki til (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009-Ottawa 

hópurinn),  (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 
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Tafla 13. Öll afsöl umfram alla kaupsamninga á Íslandi.
129

 

 

 

Tafla 14. Samanburður á nauðungasölum við þinglýsta kaupsamninga í Reykjavík og þann fjölda 
þinglýstra samninga sem Hagstofa Íslands notar fyrir höfuðborgarsvæðið.

130
 

 

 

Tafla 15. Fjöldi vísitalna sem notaðar eru hjá Hagstofu Íslands við mat á reiknaðri húsaleigu.
131

 

 

                                                        
129

 HBSV stendur fyrir höfuðborgarsvæðið, LANDSB stendur fyrir landsbyggðina. Hér eru tekin öll afsöl 

sem hafa verið þinglýst um land allt auk þeirra svæða sem hér um ræðir. Fundið er hlutfall þinglýstra 

afsala umfram alla þinglýsta kaupsamninga. Hér er leitast við að lýsa því hve stór hluti gagna sem tiltæk 

eru á fasteignamarkaðnum fer framhjá Hagstofu Íslands og fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands við mælingar á 

verðþróun á íslenskum fasteignamarkaði. Útreikningur: (fjöldi afsala – fjöldi kaupsamninga) / (fjöldi 

afsala).  (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

130 Hér er fundið hlutfall af öllum rannsökuðum nauðungasölum á íbúðarhúsnæði í Reykjavík miðað við 

alla þinglýsta kaupsamninga í Reykjavík á sama tíma. NSRvk þýðir fjöldi nauðungarsala í framhaldssölum í 

Reykjavík. KSRvk þýðir fjöldi kaupsamninga í Reykjavík. H-Hbsv eru fjöldi þinglýstra kaupsamninga sem 

Hagstofa Íslands notar í sínum mælingum (Sýslumenn, e.d.). 

131 Hér er varpað ljósi á fjöldi vísitalna sem notaðar eru af Hagstofu Íslands við útreikning á reiknaðri 

húsaleigu. St.H1 sýnir fjölda vísitalna á svonefndum innri hluta höfuðborgarsvæðisins, St.H2 á við um ytri 

hluta höfuðborgarsvæðisins og Landsb. á við um landsbyggðina. Reikn.Hs þýðir reiknuð vísitala fyrir 

höfuðborgarsvæðið, Reikn.Lb þýðir reiknuð vísitala fyrir landsbyggðina. Sam.unv. þýðir samtala 

undirvísitalna. Samt.Hs þýðir samtölu fyrir höfuðborgarsvæðið, þ.e. hve margar vísitölur eru notaðar fyrir 

það svæði (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009-Ottawa hópurinn). 
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Tafla 16. Fjöldi kaupsamninga að meðaltali á mánuði fyrir hvern stærðarvísitöluflokk.
132

 

 

 

Tafla 17. Stærðarflokkun fasteigna hjá Hagstofu Íslands.
133
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 Höfbsv1 er innri hluti höfuðborgarsvæðisins samkvæmt skilgreiningu Hagstofu Íslands. Höfbsv2 er 

ytri hluti höfuðborgarsvæðisins og Landsb. er íbúðarhúsnæði á landsbyggðinni (Rósmundur Guðnason, 

Guðrún R. Jónsdóttir og Lára G. Jónasdóttir, 2009-Ottawa hópurinn). 

133
 Þessi flokkun og tilsvarandi skilgreiningar er notaðar við vinnslu á stærðarflokkun íbúðarhúsnæðis 

hjá Hagstofu Íslands (Rósmundur Guðnason, Guðrún R. Jónsdóttir, & Lára G. Jónasdóttir, 2009-Ottawa 

hópurinn),  (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 
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Tafla 18. Velta í milljónum króna á stærstu mörkuðum með fasteignir á Íslandi.
134

 

 

 

Tafla 19. Allur húsnæðisliður vísitölu neysluverðs og hlutfall hvers meginliðar innan húsnæðisliðarins.
135

 

 

 

                                                        
134 Hér má sjá þá veltu sem fasteignaskrá Þjóðskrár Íslands tekur saman úr þinglýstum 

kaupsamningum um land allt og breytingum í þeim stærðum á milli ára (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

135 Hér er sýnt hve mikið vægi hver liður hefur innan undirvísitölu neysluverðs sem kallast oft 

húsnæðisliður vísitölu neysluverðs, þ.e. liðurinn eða þáttur neysluverðsvísitölunnar Húsnæði, hiti og 

rafmagn. Undirþættir þessa liðar eru ekki teknir með heldur aðeins aðalþættirnir sem flokkast í greidd 

húsaleiga (venjuleg húsaleiga), reiknuð húsaleiga (þ.e. leiguígildi þess að búa í eigin fasteign og er í raun 

fasteignaverðsvísitalan), viðhald og viðgerðir á húsnæði, annað vegna húsnæði og liðinn rafmagn og hita. 

Hér ber að gæta að því að þegar rætt er um húsnæðisliðinn í fjölmiðlum er verið að ræða um að allur 

þessi liður er tekinn út úr vísitölu neysluverðs en ekki aðeins fasteignaverðsvísitalan  (Hagstofa Íslands, 

e.d.). 
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Tafla 20. Vægi vísitöluflokka í vísitölu neysluverðs.
136

 

 

 

Tafla 21. Eignir, skuldir og eigið fé heimila í milljónum króna og breytingar á milli ára – milljónir 
króna.

137
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 Hér er sýnt hve mikið vægi hver liður hefur innan vísitölu neysluverðs. Til skýringar hefur verið 

merkt við (X) lengst til hægri en þar hefur aðeins einum undirþætti þeirra 12 þátta, sem vísitala 

neysluverðs skiptist í, verð bætt inn. Þetta er undirvísitalan reiknuð húsaleiga og þar er sérstaklega búið 

að reikna út vægi þess liðar innan neysluverðsvísitölunnar í heild (Hagstofa Íslands, e.d.). 

137
 Hér er um að ræða skuldir í lok hvers árs sem tilgreint er í töflunni um skuldir heimila og fást úr 

skattframtölum fjölskyldna á Íslandi (Páll Kolbeins, Nóvember 2009). 
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Tafla 22. Staða eigna, skulda og eigin fjár íslenskra heimila í íbúðarhúsnæði – milljónir króna.
138

 

 

 

Tafla 23. Útreikningar höfundar á verðbólgu eftir breytingar á reiknaðri húsaleigu og tilsvarandi 
breytingum á vísitölu neysluverðs til verðtryggingar.

139
 

 

 

                                                        
138 Hér er um að ræða skuldir í lok hvers árs sem tilgreint er í töflunni um skuldir heimila og fást úr 

skattframtölum fjölskyldna á Íslandi (Páll Kolbeins, Nóvember 2009). 

139
 Hér er miðað við vísitölu neysluverðs til verðtryggingar og svo útreikning höfundar lokaverkefnis á 

sömu vísitölu þar sem leiðrétt hefur verið fyrir þeirri lækkun á fasteignamarkaði sem Seðlabanki Íslands 

reiknaði, sbr. vísan í hefti Peningamála Seðlabanka Íslands í nóvember 2006. Sjá má að um talsverðan 

mun á verðbólgu sem reyndist að lokum vera og þeirra væntinga sem mátti búast við á markaðnum eftir 

yfirlýsingar Seðlabanka Íslands. Raun þýðir raunvísitala til verðtryggingar, þ.e. hin útgefna vísitala 

Hagstofu Íslands. Reikn. þýðir reiknuð vísitala m.v. lækkun sem spáð var á fasteignaverði á Íslandi. Til 

verðtr. Í mán. þýðir að dálkurinn þar að neðan sýnir viðkomandi mánuð þar sem vísitalan á að verðtryggja 

skuldbindingar í krónum. VNV þýðir vísitala neysluverðs (Hagstofa Íslands, e.d.),  (Seðlabanki Íslands, 

nóvember-2006). 
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Tafla 24. Dæmi um hve húsnæðislán heimila hafa hækkað umfram útreiknaða vísitölu höfundar (tölur í 
milljörðum króna).

140
 

 

 

Tafla 25. Tíðnirit fyrir frávik í nauðungarsölum í Reykjavík frá apríl 2007 til september 2009.
141
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 Í lok árs 2005, sbr. gögn frá Ríkisskattstjóra, námu skuldir vegna íbúðarkaupa um 600 milljörðum 

króna. Hér er reiknað út hækkun í milljörðum króna miðað við ef vísitala neysluverðs hefði þróast miðað 

við að spá Seðlabanka Íslands um lækkun fasteignaverðs á árabilinu 2006 til 2008 hefði náð fram að 

ganga. Þessi tafla sýnir að verðlagshækkanir hafa aukið á skuldir heimila með verðtryggð lán og hér er 

gefin sú forsenda að allur hluti lána heimila á Íslandi hafi verið verðtryggð sem hér eru reiknuð (Páll 

Kolbeins, Nóvember 2009),  (Seðlabanki Íslands, nóvember-2006). 

141 Hér er um að ræða að reiknað er fermetraverð eignar sem selst á nauðungarsölu. Tiltækt er 

fasteignamat sömu eignar og einnig reiknað fermetraverð miðað við fasteignamat. Síðan er fundið frávik í 

krónum á hvern fermetra milli nauðungarsöluverðs og fasteignamats sömu eignar. Framangreint tíðnirit 

sýnir þann mismun. Ef tíðniritið sýnir t.d. mínus 200.000 þýðir það t.a.m. hér að í 4,60% tilvika hafi það 

gerst að eign hafi selst nauðungarsölu og hafi munur milli þess verðs sem við nauðungarsölu myndaðist og 

fasteignamats sömu eignar numið 200.000 krónum á hvern fermetra. Þannig hefur 100 fermetra eign 

selst á 20 milljónum undir fasteignamati. Reikna má þá með að nauðungarsöluverðið hafi numið fáeinum 

milljónum (Sýslumenn, e.d.). 

Frá því apríl 2007 til september 2009

Frávik Nsverðs frá Fmverði Tíðni Uppsafnað %

-250.000 1 0,38%
-225.000 3 1,53%
-200.000 8 4,60%
-175.000 6 6,90%
-150.000 12 11,49%
-125.000 17 18,01%
-100.000 19 25,29%
-75.000 25 34,87%
-50.000 33 47,51%
-25.000 38 62,07%

0 60 85,06%
25.000 25 94,64%
50.000 10 98,47%
75.000 2 99,23%

100.000 0 99,23%
125.000 1 99,62%
150.000 1 100,00%

Meira 0 100,00%
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Tafla 26. Tíðnirit fyrir frávik í nauðungarsölum í Reykjavík árið 2009, til september það ár.
142

 

 

 

                                                        
142 Hér er um að ræða að reiknað er fermetraverð eignar sem selst á nauðungarsölu. Tiltækt er 

fasteignamat sömu eignar og einnig reiknað fermetraverð miðað við fasteignamat. Síðan er fundið frávik í 

krónum á hvern fermetra milli nauðungarsöluverðs og fasteignamats. Framangreint tíðnirit sýnir þann 

mismun. Ef tíðniritið sýnir t.d. mínus 200.000 þýðir það að í 4,94% tilvika hafi það gerst að eign hafi selst 

nauðungarsölu og hafi munur milli þess verðs og fasteignamats sömu eignar numið 200.000 krónum á 

hvern fermetra. Þannig hefur 100 fermetra eign selst á 20 milljónum undir fasteignamati. Reikna má þá 

með að nauðungarsöluverðið hafi numið fáeinum milljónum (Sýslumenn, e.d.). 

Aðeins fyrir árið 2009 - til september það ár

Frávík Nsverðs frá Fmverði Tíðni Uppsafnað %

-250.000 1 1,23%
-225.000 1 2,47%
-200.000 2 4,94%
-175.000 4 9,88%
-150.000 8 19,75%
-125.000 13 35,80%
-100.000 10 48,15%
-75.000 9 59,26%
-50.000 12 74,07%
-25.000 8 83,95%

0 9 95,06%
25.000 3 98,77%
50.000 1 100,00%
75.000 0 100,00%

100.000 0 100,00%
125.000 0 100,00%
150.000 0 100,00%

Meira 0 100,00%
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Tafla 27. Tíðnirit fyrir frávik í nauðungarsölum á Akureyri.
143

 

 

 

                                                        
143 Hér er um að ræða að reiknað er fermetraverð eignar sem selst á nauðungarsölu. Tiltækt er 

fasteignamat sömu eignar og einnig reiknað fermetraverð miðað við fasteignamat. Síðan er fundið frávik í 

krónum á hvern fermetra milli nauðungarsöluverðs og fasteignamats. Framangreint tíðnirit sýnir þann 

mismun. Ef tíðniritið sýnir t.d. mínus 100.000 þýðir það að í 53,47% tilvika hafi það gerst að eign hafi selst 

nauðungarsölu og hafi munur milli þess verðs og fasteignamat sömu eignar numið 100.000 krónum á 

hvern fermetra. Þannig hefur 100 fermetra eign selst á 10 milljónum undir fasteignamati. Reikna má þá 

með að nauðungarsöluverðið hafi numið fáeinum milljónum (Sýslumenn, e.d.). 

Frá febrúar 2001 til janúar 2009

Frávik Nsverðs frá Fmverði Tíðni Uppsafnað %

-200.000 0 0,00%
-175.000 1 0,99%
-150.000 7 7,92%
-125.000 21 28,71%
-100.000 25 53,47%
-75.000 20 73,27%
-50.000 13 86,14%
-25.000 6 92,08%

0 6 98,02%
25.000 2 100,00%
Meira 0 100,00%
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Tafla 28. Tíðnirit nauðungarsölur á Akureyri 2001-2009.
144
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 Hér er um að ræða verð á hvern fermetra í nauðungarsölum í umdæmi Sýslumannsins á Akureyri 

og aðeins íbúðarhúsnæði. Sjá má að á 8 ára tímabili eru um 70% eigna á Akureyri að seljast um eða undir 

50.000 krónum á hvern fermetra. Algengast er að eignir séu að seljast á 10.000 til 20.000 krónur á hvern 

fermetra í nauðungarsölum (Sýslumenn, e.d.). 



 

150 



 

151 

Viðauki 6 – Gröf 

Hér er sýndur samanburður á þróun reiknaðrar húsaleigu (fasteignavísitölu vísitölu 

neysluverðs) við aðra liði vísitölunnar frá árinu 1997. 

 

Mynd 18. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á mat og drykkjarvörum (Hagstofa Íslands, 
e.d.). 

 

Mynd 19. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á áfengi og tóbaki (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Mynd 20. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á fatnaði og skóm (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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Mynd 21. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á húsnæði, hita og rafmagni (Hagstofa 
Íslands, e.d.). 

 

Mynd 22. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á húsgögnum og heimilisbúnaði (Hagstofa 
Íslands, e.d.). 

 

Mynd 23. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á heilsuþáttum vísitölu neysluverðs 
(Hagstofa Íslands, e.d.). 
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Mynd 24. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á ferðum og flutningum (Hagstofa Íslands, 
e.d.). 

 

Mynd 25. Mynd 7 16: Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á póst- og símakostnaði 
(Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Mynd 26. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á tómstundum og menningu (Hagstofa 
Íslands, e.d.). 
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Mynd 27. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á menntun (Hagstofa Íslands, e.d.). 

 

Mynd 28. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á hótelum og veitingastöðum (Hagstofa 
Íslands, e.d.). 

 

Mynd 29. Þróun reiknaðrar húsaleigu miðað við þróun verðs á öðrum vörum og þjónustu (Hagstofa 
Íslands, e.d.). 

 

 

 

 


