
Abstract  
Location/Placement is an important factor for companies/firms; there are 

numerous factors that need to be considered. Factors such as available human 

capital in a given area, transportation systems, community attitude, 

geographical position, weather, land and housing availability, etc. These are 

some of the factors companies must consider, some more than others. If a 

company decides on a location that later on proves to be a poor location, costs 

could become more than expected and the company could lose its competitive 

advantage. Thus it is of the utmost importance that all factors are carefully 

reviewed that could bare impact. This project examines the operational cost of 

companies that are located in two areas, the rural town of Akureyri and the 

capital area with regard to the cost of labor and housing. The outcome of this 

project revealed that the cost of housing in the rural town of Akureyri is much 

lower than in the capital area, the difference between the two areas was 

sometimes as high as 50%.  

The project also looked into the average income of individuals in these two 

areas, individuals working in three sectors, the industrial, tertiary and financial 

sectors. The outcome revealed that the annual income was lower in Akureyri.  

Therefore it is safe to presume that there is a difference in operational cost for 

firms in these two areas, both with respect to housing and labor cost. However 

there is not enough information available to determine which area is better for 

companies, because this report has not looked  into every aspect that has to be 

considered when decision about company location are made, but it is safe to 

conclude that the cost of labor and housing is lower in Akureyri than in the 

capital area.   
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Útdráttur 
 

Staðarval fyrirtækja er mikilvægt, líta þarf til ýmsa þátta þegar ákvörðun um 

það er tekið. Horfa þarf á þætti líkt og vinnuafl á svæðinu, flutningskerfi, 

viðhorf samfélagsins, landfræðileg einkenni og veður, framboð á landi, 

framboð á hentugu húsnæði o.s.frv. Þessa þætti verða fyrirtæki að vega og 

meta, því þeir hafa mismunandi vægi meðal fyrirtækja þegar kemur að 

staðarvali. Ef slæm ákvörðun er tekin getur það haft í för með sér að kostnaður 

verður meiri en reiknað var með og/eða að fyrirtæki missi samkeppnisforskot 

sitt. Þess vegna er mjög mikilvægt að skoða vel alla áhrifaþætti. Verkefnið fólst 

í því að kanna mismun á rekstrarkostnaði fyrirtækja milli höfuðborgarsvæðis 

og Akureyrar með tilliti til launa- og húsnæðiskostnaðar. Í ljós kom að mun 

lægra verð er á húsnæði á Akureyri heldur en á höfuðborgarsvæðinu, gat 

munurinn verið næstum 50%. Skoðaðar voru árstekjur starfsmanna í iðnaði, 

verslun og fjármálaþjónustu, í ljós kom að töluverður munur er á tekjum milli 

svæðana, í þessum þremur starfsgreinum voru launin lægri á Akureyri heldur 

en á höfuðborgarsvæðinu. 

Þarafleiðandi er þónokkur munur á rekstrarkostnaði fyrirtækja í sambandi við 

launa- og húsnæðiskostnað á þessum tveimur svæðum. Ekki er hægt að taka 

afstöðu til þess hvor staðurinn sé hentugri fyrir fyrirtæki vegna þess að ekki 

voru rannsakaðir allir þeir þættir sem hafa áhrif á staðarval, en í ljós kemur að 

launa- og húnæðiskostnaður er lægri á Akureyri heldur en á 

höfuðborgarsvæðinu. 
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