
   

 

 

 

 

 

BS ritgerð 
í hagfræði 

 

Fasteignamarkaður 

Markaðsverð vs nauðungarsöluverð 
 

 

 

Reynir Björnsson 
 

 

 

 

Leiðbeinandi: Ásgeir Jónsson 

Hagfræðideild 

janúar 2013 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fasteignamarkaður 

Markaðsverð vs nauðungarsöluverð 

 

 

 

Reynir Björnsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BS-gráðu í hagfræði 

Leiðbeinandi: Ásgeir Jónsson 

 

Hagfræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

janúar 2013



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasteignamarkaður, markaðsverð vs nauðungarsöluverð 

 

Ritgerð þessi er 12 eininga lokaverkefni til BS prófs við Hagfræðideild, 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

 

© 2013 Reynir Björnsson 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Samskipti 

Reykjavík, 2013  



 

4 

Formáli 

 

Ritgerð þessi er 12 ECTS eininga lokaverkefni mitt til BS gráðu í hagfræði við Háskóla 

Íslands. Ég vil byrja á því að þakka Ásgeiri Jónssyni, leiðbeinanda mínum, fyrir veitta 

aðstoð við þessi skrif. Ég vil einnig þakka Guðlaugu Freyju fyrir prófarkalestur og   

Guðmundi Sophussyni, sýslumanninum í Reykjavík, fyrir góðar móttökur við rann-

sóknarvinnu. Að lokum vil ég þakka eiginkonu minni, Lilju Jóhannesdóttur, börnunum 

mínum,  Önnu Karen, Hafdísi og Jónatan, fyrir stuðning og þolinmæði sem þau hafa sýnt 

mér, síðastliðin þrjú ár, á meðan á náminu stóð. 

  



 

5 

Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um hinn almenna fasteignamarkað og nauðungarsölur fasteigna. Þetta efni 

er,  og hefur verið, mér hugleikið þar sem ég hef starfað við fasteignamarkaðinn frá byrjun 

árs 1998 eða í fimmtán ár. Þessi umfjöllun byggir á nokkrum staðreyndum um fasteigna-

markaðinn og markaðsgerð hans, fræðilegri umfjöllun um réttarstöðu kaupanda við 

fasteignakaup og uppboðsaðferðir. Að lokum er smíðað spálíkan til að spá fyrir um verð á 

fasteignum á almennum markaði sem seldar hafa verið á nauðungarsölu.  

Í upphafi er umfang fasteignamarkaðar skoðað, greining gerð á þróun fasteignaverðs og 

markaðsgerð hans. Í þessu samhengi er nafn- og raunávöxtun fasteignamarkaðarins skoðað 

og þar kemur í ljós að raunávöxtun er ekki jafn há og ætla mætti miðað við þá áhættu sem 

fylgir fasteignakaupum. Einnig kemur í ljós að verð á fasteignum er tregbreytanlegt.  Síðan er 

farið yfir lög og reglur sem gilda um fasteignakaup, hvort sem um er að ræða kaup á fasteign 

á almennum markaði eða á nauðungarsölu. Mikill munur er þar á og, að mínu mati, ekki 

raunhæft fyrir almenning, eins og staðið er að málum í dag, að mæta á nauðungarsölu til að 

kaupa fasteign. Einnig er hér farið yfir gerð uppboða sem síðan er borið saman við þá 

aðferðafræði sem notuð er við nauðungarsölur hérlendis. Að lokum er smíðað spálíkan til að 

spá fyrir um verð á ákveðnum fasteignum á almennum fasateignamarkaði sem seldar hafa 

verið á nauðungarsölu. Þannig er ætlunin að mæla verðmismun á almennum fasteigna-

markaði samanborið við verð sem fást fyrir fasteignir á nauðungarsölum. 

 Niðurstöðurnar eru í samræmi við fyrirfram gefnar væntingar. Verðið á nauðungarsölum 

mældist lægra í samanburði við almenna fasteignamarkaðinn. Hlutfallið er þó mishátt á milli 

ára og munar þó nokkru um. Þá gefa niðurstöður tilefni til að endurskoða það ferli sem 

notað er í dag við framkvæmd á nauðungarsölu fasteigna. 
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1 Inngangur 

Megintilgangur þessarar ritgerðar er að meta hvort verðmunur er á verði fasteigna eftir 

því hvort þær eru keyptar á almennum markaði á markaðsverði eða á nauðungarsölum. 

Ef svo reynist verður reynt að komast að því hversu mikill sá munur er í raun. Að 

óreyndu máli má gera ráð fyrir að fasteignaverð á nauðungarsölum sé lægra þar sem 

önnur lög gilda um slík kaup og áhættan meiri fyrir kaupendur. Það liggja einnig betri og 

meiri upplýsingar fyrir um þær eignir sem eru til sölu á almennum markaði. Þá eru 

almennir kaupendur á uppboðum í samkeppni við þá sem eiga kröfur í eignirnar. 

Kröfuhafar ganga eins langt og þeir geta og telja nauðsynlegt til að verja kröfur sínar og 

verður hér skoðað hversu langt þeir ganga í þeim efnum.  

Þá er fyrirhugað að skoða markaðsgerð hins almenna fasteignamarkaðs og bera saman 

við markaðsgerð nauðungarsölu. Þannig á að taka til skoðunar hvort almenni fasteigna-

markaðurinn uppfylli skilyrði um fullkominn markað (e. perfectly competitive market) og 

staðsetja markaðsgerð nauðungarsölumarkaðar til samanburðar. 

Einnig er reynt að gera grein fyrir þeim almennt viðteknu fræðilegu stoðum sem efni 

ritgerðarinnar hvílir á. Almennt er fjallað um fasteignamarkaðinn, markaðsgerð hans, og 

þau lög sem gilda um almenn fasteignakaup með hliðsjón af réttarstöðu kaupanda. 

Úttekt og samanburður er gerður á stöðu hans við þau lög sem gilda um nauðungarsölur 

og gerð uppboða skoðuð. 

Í kjölfarið er aðferðafræðin við þessa ritgerð útskýrð og spálíkan fasteignaverðs sett upp. 

Spálíkaninu er ætlað að spá fyrir um verð á almennum markaði þar sem kaupendur hafa 

mikið af eignum til samanburðar á verði og fleira af svipuðum toga. Niðurstöður eru 

síðan notaðar til að bera saman við raunverulegt söluverð fasteigna á nauðungarsölum 

þar sem lítill tími er til stefnu og aukin áhætta fylgir kaupum við slíkar aðstæður. Að 

lokum er í kjölfarið farið yfir helstu niðurstöður.  
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2 Fasteignamarkaðurinn á Íslandi 

Í þessum kafla er áætlað að gera grein fyrir helstu þáttum sem snertir fasteigna-

markaðinn á Íslandi. Hér er lögð áhersla á markaðsgerð hans, umfang, verðþróun og rýnt 

í tölur sem gefa upplýsingar um hversu hátt hlutfall Íslendinga búa í eigin húsnæði. 

Fasteignamarkaðurinn er einn mikilvægasti markaður efnahagslífsins enda velti hann kr. 

171.751.440.000,- árið 2011 (Þjóðskrá Íslands, 2013). Til samanburðar má nefna að 

sama ár var aflaverðmæti íslenskra fiskiskipa kr. 153.869.993.000,- (Hagstofan, 2013).  

Ástand markaðs fasteigna hefur mikil áhrif á neyslu- og fjárfestingarhegðun einstaklinga 

og fyrirtækja. Íbúðar- og atvinnuhúsnæði þjóna grunnþörfum einstaklinga, fjölskylda og 

fyrirtækja og er þess vegna nauðsynlegur og ríkur þáttur í lífi þeirra. 

 

2.1 Fjöldi íbúðarhúsnæðis á Íslandi 

Fjöldi samþykkts íbúðarhúsnæðis á Íslandi var 131.275 í lok ársins 2011. Þar af voru 

80.985 á höfuðborgarsvæðinu. Sveitarfélög innan þess svæðis eru Reykjavík, Kópavogur, 

Garðabær, Hafnarfjörður, Seltjarnarnes, Mosfellsbær og Kjósarhreppur. Á Suðurnesjum 

eru íbúðarhúsnæði 9.763; Vesturlandi 6.577; Vestfjörðum 3.334; Norðurlandi 15.586; 

Austurlandi 5.350 og loks 9.679 á Suðurlandi. Þessa skiptingu má sjá á mynd 2.1 hér til 

hliðar (Þjóðskrá Íslands, 2012). 

 

2.2 Búsetuform 
Óhætt er að segja að fasteigna-

markaðurinn á Íslandi sé mjög 

virkur þrátt fyrir smæð hans. 

Helstu ástæður fyrir því má rekja 

til þess að það virðist vera eins og 

„innbyggt“ í Íslendinga að búa í 

eigin húsnæði. Það má draga þá 

ályktun að hluti ástæðunnar sé til 

kominn vegna pólitískrar stefnu sem ýtt hefur undir þessa afstöðu okkar. Þetta 

sjónarmið hefur leitt til þess að raunverulegur leigumarkaður hefur ekki þrifist hér á 

landi. Flestar íbúðir, sem boðnar eru til útleigu, bjóðast nær eingöngu til skamms tíma 

 
Mynd 2.1 Hlutfallsleg skipting íbúðarhúsnæðis eftir 
svæðum. Heimild: Þjóðskrá Íslands, 2012. 
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eða í 12 til 24 mánuði. Þetta ástand leiðir svo til þess að fólk velur frekar að skuldsetja 

sig og kaupa eigið húsnæði til að tryggja sér húsnæðisöryggi. Einstaklingar og fjölskyldur 

þeirra hafa því ekki um marga kosti að velja í húsnæðismálum hérlendis.  

Fáir aðrir kostir eru í boði á húsnæðismarkaðnum en eru þó til. Til boða stendur að 

kaupa svokallaðan búseturétt. Það eru einkum samvinnufélög sem standa að slíkum rétti 

og ber þar helst að nefna félögin Búseta og Búmenn. Einnig eru til minni en sambærileg 

félög á landinu. Búseti á í dag um 700 fasteignir á höfuðborgarsvæðinu sem þjónar 

einstaklingum á öllum aldri (Jón Rúnar Sveinsson, 2008). Hjá Búmönnum eru sett þau 

skilyrði að kaupandi sé fimmtíu ára eða eldri. Búmenn eiga um 500 íbúðir í þrettán 

sveitarfélögum (Búmenn.is, 2012). Bæði þessi íbúðarform ganga út á að kaupa 

búseturétt og getur kaupandi búið í eigninni í ótakmarkaðan tíma gegn leigu. Aðeins er 

hægt að kaupa búseturétt gegn félagsaðild en langur biðlisti getur myndast á eftirsóttum 

stöðum þar sem tími félagsaðildar ræður þar mestu. Með ofangreindum upplýsingum 

má reikna út að þessi tvö félög eiga aðeins lítið brot af því húsnæði sem er á markaðnum 

eða um 0,9%. 

 

2.3 Hlutfall búsetu í eigin húsnæði 

Þegar skoðað er hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði hér á landi, borið saman við 

aðrar Evrópuþjóðir, kemur í ljós að hæsta hlutfallið mælist á Íslandi og Írlandi. Hlutfallið 

hérlendis virðist hins vegar vera eitthvað á reiki þar sem mismunandi hlutfall er að finna 

við athugun þess. Hagstofa íslands komst að þeirri niðurstöðu, í rannsóknum sínum á 

neyslu landsmanna á árunum 2005 til 2007, að þetta hlutfall væri um 80% (Hagtíðindi, 

2008). Á svipuðum tíma áætlaði Sveinn Rúnar Sveinsson, félagsfræðingur, sem hefur 

rannsakað form búsetu einstaklinga og fjölskylda í gegnum tíðina, að hlutfallið væri á 

bilinu 85   ̶  88% (2008). Hlutfallið virðist þó hafa farið lækkandi á undanförnum árum. 

Þetta ætti ekki að koma á óvart ef mið er tekið af ríkjandi efnahagsástandi undanfarin ár. 

Samkvæmt nýjustu rannsókn hagstofunnar á útgjöldum heimilanna, sem tekur til áranna 

2009 til 2011, kemur fram að hlutfallið hefur lækkað í 73% (Hagtíðindi, 2012). Engu að 

síður er hlutfallið á Íslandi mjög hátt ef borið er saman við aðrar Evrópuþjóðir. Á mynd 

2.2 hér fyrir neðan má sjá hlutfall þeirra sem búa í eigin húsnæði hérlendis, samanborið 

við tíu þjóðir innan Evrópu, á árunum 2005 til 2007. 
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Það má gera ráð fyrir, ef tekið er mið af skuldavanda heimilanna hérlendis, að hlutfallið 

komi til með að lækka enn frekar. Mynd 2.3 hér fyrir ofan sýnir hvernig þróun hlutfalls 

einstaklinga í eigin húsnæði á Íslandi frá árinu 1960 til ársins 2011. Á þessari mynd má 

sjá greinileg merki þess að þetta hlutfall fari minnkandi, þá sérstaklega frá árunum 2003 

og 2004 þegar hlutfallið minnkaði úr 83% niður í 73% árið 2010 og 2011.  Áður en að til 

þessarar lækkunar kom hafði hlutfallið verið stöðugt frá árinu 1995, um eða rétt yfir 

80%. 

 

 
Mynd 2.2  Samanburður á hlutfalli einstaklinga sem búa í eigin húsnæði innan Evrópu á árunum 
2005 til 2007. Heimild: Jón Rúnar Sveinsson, 2008. * Heimild: Hagstofan, 2008. 

 
Mynd 2.3  Hlutfall einstaklinga sem búa í eigin húsnæði hér á landi, flokkað eftir árum. 
Heimild: Hagstofa Íslands og Morgunblaðið, 1998. 
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2.4 Fasteignaverð, velta og fjöldi kaupsamninga 
Umsvif fasteignamarkaðarins hér á landi jókst umtalsvert á árunum 1995 til 2007 eftir að 

hafa staðið í stað frá árinu 1988 til ársins 1994. Þetta má sjá ef skoðaðar eru upplýsingar 

um fjölda gerðra kaupsamninga á þessum árum (Þjóðskrá Íslands, 2012). Sama má lesa 

út úr þróun fasteignaverðs, vísitölu og veltutölum á fasteignamarkaði. Margar ástæður 

liggja að baki þessum uppgangi og má draga þá ályktun að eftirfarandi þættir hafi haft 

þar mikil áhrif:  

 Innganga Íslands innan evrópska efnahagsvæðisins (EES) í janúar 1994. Þá 

myndaðist svo kallað fjórfrelsi sem gildir innan allra aðildarríkjanna. Þetta fól 

í sér frjáls vöru- og þjónustuviðskipti, frjálsa fjármagnsflutninga og sam-

eiginlegan vinnumarkað sem hafði mjög jákvæð áhrif á efnahags- og 

fjármálakerfi Íslands. 

 Einkavæðing ríkisfyrirtækja, þar á meðal bankanna, hafði mikil áhrif og óhætt 

er að segja að hafi leitt til aukinnar skilvirkni í hagkerfinu, alla vega í fyrstu. 

 Innkoma bankanna á fasteignamarkaðinn í ágúst 2004 hafði mikil áhrif. 

Bankarnir kynntu ný íbúðalán þar sem almennir verðtryggðir vextir voru 

lækkaðir umtalsvert eða í 4,15%. Í kjölfar þessa hækkaði lánshlutfallið í allt 

að 100%. Áður en þetta varð hafði Íbúðalánasjóður verið nær einráður á 

markaðnum ásamt lífeyrissjóðum sem lánuðu til fasteignakaupa. Verð-

tryggðir vextir voru breytilegir á milli lánastofnana, en íbúðalánasjóður bauð 

5,1% verðtryggða vexti. Fasteignaverð hækkaði, frá ágúst árið 2004 til sama 

mánaðar ársins 2007, um 72,4% að nafnvirði. Þá fór vísitala fasteignaverðs úr 

200 stigum í 350,1 stig (Þjóðskrá Íslands, 2012). 

 Að lokum má nefna að töluverð fólksfjölgun varð á þessu tímabili. Það má því 

segja að fjölgunin hafi bæði orðið vegna fjölgunar Íslendinga í þeim 

árgöngum sem voru að koma inn á fasteignamarkaðinn, auk hærra hlutfalls 

þeirra sem nú höfðu ráð á að kaupa fasteign með aukinni veðsetningu. Þess 

utan flutti mikill fjöldi erlendra ríkisborgara til landsins vegna þeirrar þenslu 

sem hér ríkti á vinnumarkaði og hagstæðu gengi íslensku krónunnar. Verð á 

fasteignamarkaði náði hámarki í janúar 2008, en þá náði vísitala fasteigna-

verðs 357,4 stigum. Þetta kemur heim og saman við þann tíma sem 
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bankarnir hérlendis drógu sig út af fasteignamarkaðnum vegna skorts á 

lausafé, en það gerðist í október og nóvember 2007. Mælingar Þjóðskrár eru 

oftast einum til tveimur mánuðum eftir rauntíma.  

 
Á myndum 2.4 hér að ofan og 2.5 hér á næstu síðu má sjá þróun fasteignamarkaðar á 

Íslandi frá árinu 1994 til og með árinu 2011. Upplýsingarnar miðast við nafnverð. 

Myndirnar sýna annars vegar fjölda samninga, samanborið við verðvísitölu fasteigna, en 

hins vegar veltu á markaði, samanborið við verðvísitölu fasteigna. Það er athyglisvert að 

skoða þessar myndir, og þá sérstaklega í ljósi þróunar vísitölu fasteignaverðs, saman-

borið við veltu á fasteignamarkaði. í kjölfar 55,4% samdráttar á veltu milli áranna 2007 

og 2008 lækkar fasteignaverð aðeins um 5,5% að nafnverði. Ef skoðaður er veltu-

samdráttur á árunum 2007 og 2009 kemur í ljós að hann er 75,6%, en verð fasteigna 

lækkar aðeins um 15,1% að nafnvirði á sama tímabili (Þjóðskrá Íslands, 2012). Fyrirfram 

hefði mátt búast við að fasteignaverð lækkaði meira miðað við samdrátt í veltu, eins og 

sjá má á mynd 2.5. Þar fylgist að vísitala verðs og velta þar til samdráttur verður í veltu. 

Tvær skýringar gætu legið að baki þessarar niðurstöðu. Sú fyrri felst í aðgerðum 

stjórnvalda. 

 

Mynd 2.4  Hér má sjá þróun fjölda seldra fasteigna á fasteignamarkaði og vísitölu fasteignaverðs frá 
árinu 1994 til ársins 2012. Lóðrétti ásinn til vinstri mælir fjölda kaupsamninga og hægri ásinn verðvísitölu 
fasteigna. Heimild: Þjóðskrá Íslands, 2012. 
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Þá var komið til móts við skuldavanda heimilanna með því að frysta lán að þremur árum 

og nauðungarsölum frestað til nokkurra ára. Þannig var ekki tekið á raunverulegum 

vanda heimilanna. Þetta leiddi til þess að framboð á fasteignamarkaði varð ekki eins 

mikið og ástæður sögðu til um. Að þessu viðbættu voru fullnustueignir, sem lána-

stofnanir eignuðust vegna vanskila, ekki boðnar til sölu, en frekar settar í leigu eða látnar 

standa auðar (Morgunblaðið, 2009 og Fréttablaðið, 2010). Framboð á fasteigna-

markaðnum varð því aldrei nægjanlega mikið til að nafnverð fasteigna lækkaði í 

samræmi við það ástand sem ríkti á markaðnum. Seinni skýringin felst í því að verð á 

fasteignum er tregbreytanlegt (e. sticky prices) til lækkunar. Fasteignaeigendur, sem 

einnig eru neytendur, eru tregir til að samþykkja verðlækkun, þó svo að velta minnki 

verulega á markaði þar sem þeir eru oft með sparnað bundinn í fasteignum. Þar af 

leiðandi minnkar velta á fasteignamarkaði þar sem seljendur eru ekki tilbúnir til að lækka 

verð á fasteignum í samræmi við kröfur kaupenda.  

Á mynd 2.6 á næstu síðu má sjá þróun raun- og nafnverðsvísitölu fasteignaverðs 

hérlendis, ásamt raunávöxtun fasteigna frá árinu 1994. Á lóðrétta ásnum til vinstri er 

mælistika fyrir vísitölu fasteignaverðs, en á þeim hægri er mælistika á hlutfallslega 

ávöxtun.  

 
Mynd 2.5  Hér má sjá þróun veltu á fasteignamarkaði og vísitölu fasteignaverðs frá árinu 1994 til ársins 
2012. Lóðréttur ás til vinstri mælir veltu og hægri ás verðvísitölu fasteigna. Heimild: Þjóðskrá Íslands, 
2012. 
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Á þessari mynd má sjá skýrt að raunávöxtun fasteignamarkaðarins var neikvæð á 

árunum 2008 til 2010. Árið 2008 var raunávöxtun neikvæð um 11,6%,  um 23,6% árið 

2009 og um 6,3% árið 2010. Það má því sjá hér að verðbólga leiðrétti verð á fasteigna-

markaðnum, þegar til samdráttar kemur, en ekki nafnverð þar sem verð er tregbreytan-

legt. Þessar niðurstöður gefa vísbendingu um að á fasteignamarkaðnum ríki fullkomin 

samkeppni (e. perfectly competitive market) og verður leitast við útskýra ástæður þessa 

í næsta undirkafla.  

Til upplýsinga má lesa út úr þessum gögnum að frá árinu 1994 til og með árinu 2011 

hækkaði raunvirði fasteigna um 59%, en það samsvarar 2,6% raunávöxtun að meðaltali á 

ársgrundvelli. 

 

2.5 Markaðsgerð á fasteignamarkaði 

Nú verður skoðuð markaðsgerð hins almenna fasteignamarkaðar eftir þá umræðu sem 

þegar hefur farið fram og dregin ályktun um gerð hans. Í hagfræði er talað um fjórar 

gerðir markaða. Þessar gerðir markaða eru; fullkomin samkeppni, einokun, fákeppni og 

einkasölusamkeppni. Hér á eftir verða kynntar síðustu þrjár gerðirnar og síðan lögð 

áhersla á fullkomna samkeppni. 

 
Mynd 2.6 Sýnir raun- og nafnverð vísitölu fasteignaverðs ásamt raunávöxtun fasteignamarkaðarins. 
Heimild: Þjóðskrá Íslands, 2012. 
Mynd 2.6  Sýnir raun- og nafnverð vísitölu fasteignaverðs ásamt raunávöxtun fasteignamarkaðarins. 
Heimild: Þjóðskrá Íslands, 2012. 



 

17 

Einokun á við þegar framleiðandi takmarkar framboð af vöru og því verða neytendur 

verðþegar. Dæmi um þetta eru lyfjafyrirtæki sem hafa einkaleyfi til að framleiða 

ákveðnar gerðir af lyfjum og geta þannig stýrt framleiðslu og verðlagt hátt.  

Í fákeppni er samkeppni staðsett á milli einokunar og fullkominnar samkeppni. Oft er þar 

töluverð samkeppni en ekki nægjanleg til að fyrirtæki flokkist sem hreinir verðþegar. 

Fáein fyrirtæki selja sömu eða svipaða vöru og eiga markaðinn. Dæmi um fákeppnis-

markað er bílaframleiðsla. 

Þegar um einkasölusamkeppni er að ræða eru mörg fyrirtæki á markaðnum sem selja 

sambærilega vöru en ekki sömu tegund. Hér eru mörg fyrirtæki sem keppa um sama 

neytendahópinn og dæmi um slík fyrirtæki eru t.d. í rekstri veitingahúsa, í húsgagna-

framleiðslu, bóksölu og gerð tölvuleikja. 

Til að markaður geti flokkast undir fullkomna samkeppni þarf hann að uppfylla ákveðin 

skilyrði sem eru eftirfarandi (Mankiw, 2008):  

 Að á markaðnum séu margir kaupendur og seljendur. 

 Allir aðilar á markaðnum séu verðþegar (e. price takers). 

 Hver og einn seljandi sem og kaupandi séu það litlir af heildinni að þeir geti 

ekki haft áhrif á verð. 

 Engar hömlur á það hverjir geti hætt eða hafið framleiðslu. 

 Margar vörur í boði af hverri vörutegund. 

 Fullkomnar upplýsingar séu um verð og gæði. 

 Hver seljandi getur komið inn og út á markaðinn án kostnaðar. 

 Að vörur séu einsleitar. 

 Að viðskiptakostnaður sé enginn. 

Ef þessi ströngu skilyrði eru sett í samhengi við fasteignamarkaðinn má sjá að flest þeirra 

gangast við fasteignamarkaðnum, en þó ekki öll. Á þessum markaði eru mjög margir 

kaupendur og seljendur. Þeir eru verðþegar þar sem hver og einn er lítill af heildinni og 

getur því ekki haft áhrif á verð. Á fasteignamarkaðnum eru engar hömlur á því að 

seljendur dragi sölu til baka eða að kaupendur komi inn á markaðinn. Margar íbúðir eru í 

boði af hverri tegund íbúða og fullkomnar upplýsingar liggja fyrir um verð og gæði þar 
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sem þau eiga að endurspeglast í verði auk þess sem lög um fasteignakaup nr. 40/2002 

vernda kaupendur fyrir göllum að einhverju marki. Hver seljandi getur komið inn á 

markaðinn og farið út af honum með litlum sem engum kostnaði. Síðustu tvö skilyrðin, 

sem eru talin upp hér að ofan, falla ekki að fasteignamarkaðinum. Fasteignir á markaði 

eru ekki einsleitar þar sem þær eru misleitar. Þá er skilyrðið um „engan viðskipta-

kostnað“ ekki uppfyllt þar sem enginn raunverulegur markaður uppfyllir það skilyrði. 

Í ljósi þessara staðreynda mætti draga þá ályktun að á fasteignamarkaðnum ríki 

fullkomin samkeppni þar sem skilyrðin sem skipta mestu máli eru uppfyllt. 

 

3 Réttarstaða kaupanda við fasteignakaup 

Í þessum kafla er leitast við að svara þeim spurningum sem fasteignakaupandi þarf að 

hafa í huga þegar hann ákveður að fjárfesta í fasteign. Mjög ólíkar reglur gilda um 

fasteignakaup eftir því hvort fjárfest er í fasteign á almennum markaði, það er á 

markaðsvirði, eða á nauðungarsölu. Hér koma því til skoðunar lög nr. 40 frá árinu 2002 

sem fjalla um fasteignakaup á almennum markaði og lög nr. 90 frá árinu 1991 sem fjalla 

um nauðungarsölur. Þessi kafli fjallar því að stærstum hluta um lögfræðileg málefni. 

Í fyrstu er fjallað um fasteignakaupalögin þar sem rýnt er í helstu kafla laganna og 

réttarstaða kaupanda gerð skil. Þá er fasteign skilgreind og farið yfir gallahugtakið og 

skoðað hvernig skuli meta hvort fasteign er gölluð. Í þessum hluta er endað á yfirferð á 

vanefndaúrræðum kaupenda þar sem lögð er áhersla á úrræði kaupenda og seljenda 

vegna vanefnda, galla og fleira.  

Í annan stað er fjallað um nauðungarsölulögin og helstu greinum þar gerð skil. Þar er 

farið yfir framkvæmd fyrirtöku, byrjun uppboðs og framhalds uppboð. Þá er skoðað á 

hvaða stigi almennur kaupandi getur komið að nauðungarsölu og staða hans skoðuð 

eftir að kaup hafa tekist. Segja má að staða hans sé sérstök ef borin er saman staða 

kaupanda á almennum markaði. Einnig er farið yfir réttarstöðu kaupanda á nauðungar-

sölu gagnvart gallamálum sem upp geta komið og þeirri áhættu sem þessum kaupum 

geta fylgt.       
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3.1 Fasteignakaup á almennum markaði 

Fyrst er byrjað á því að skoða umhverfið sem fasteignakaupandi stendur frammi fyrir á 

hinum almenna markaði. Markaðsverð er það verð sem myndast á opnum markaði þar 

sem kaupandi og seljandi hafa greiðan aðgang að upplýsingum. Þannig ákveður hver og 

einn kaupandi virðismat sitt út frá fyrirliggjandi upplýsingum. Virðismatið á þessum 

markaði endurspeglast einnig af framboði og eftirspurn. Fleiri þættir hafa þar áhrif eins 

og lánsframboð, vaxtastig, atvinnuleysi og fleira sem ekki er ástæða til að tíunda frekar 

hér. Lagaumhverfi er skýrt og byggir á lögum um fasteignakaup nr. 40 frá árinu 2002 eins 

og áður segir. Allar upplýsingar um fasteignir sem eru til sölu eru mjög sýnilegar þar sem 

tveir fasteignavefir eru starfandi hér á landi. Þar er hægt að skoða allar þær fasteignir 

sem eru til sölu á landinu á einum stað, óháð því hvaða fasteignasala hefur með söluna 

að gera. Þessar upplýsingar er hægt að nálgast á www.fasteignir.is, sem er í eigu 

fasteignasala og www.mbl.is/fasteignir sem Morgunblaðinu rekur. Slíkt aðgengi verður 

að telja fasteignamarkaðinum til framdráttar þar sem kaupendur og seljendur geta borið 

saman sambærilegar eignir með auðveldum hætti. Ýmsar upplýsingar um fasteignakaup 

eru aðgengilegar hjá Félagi fasteignasala sem finna má á www.ff.is auk þess sem 

fasteignakaupandi getur keypt sér óháða sérfræðiaðstoð. Allir þessir þættir eru 

stuðningur við að gera fasteignakaup að öruggum viðskiptum, kjósi kaupandi að leita 

eftir eða nýta sér slíka þjónustu. Hér á eftir er stuðst við lög nr. 40/2002 til að útskýra 

betur réttarstöðu fasteignakaupanda á almennum markaði: 

  

3.1.1 Almenn ákvæði fasteignakaupalaga 

Í fyrsta kafla laganna eru almenn ákvæði um fasteignakaup þar sem þau eru formsett 

með skýrum hætti. Fasteign er skilgreind í 2. gr. laganna með eftirfarandi hætti: 

Fasteign samkvæmt lögum þessum telst vera afmarkaður hluti lands, ásamt eðlilegum  

hlutum þess, lífrænum og ólífrænum, og mannvirki sem varanlega eru við landið skeytt. 

Með fasteign er einnig átt við eignarhluta í húsi eða öðru mannvirki sem skiptist í fleiri en 

einn slíkan (2. gr. laga nr. 40 frá árinu 2002). 

 

http://www.fasteignir.is/
http://www.mbl.is/fasteignir
http://www.ff.is/
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3.1.2 Um afhendingu o.fl. 

Annar kafli laganna fjallar um afhendingu fasteignar, kostnaðinn sem af sölu eða 

kaupum hlýst sem og form tilkynninga.  

 

3.1.3 Eiginleikar fasteignar, gallar, fylgifé o.fl. 

Þriðji kafli fasteignakaupalaga fjallar um eiginleika fasteigna í fasteignaviðskiptum, galla 

þeirra, fylgifé og fleiri atriði sem geta skipt máli. Gallahugtakið er mikilvægt, meðal 

annars með tilliti til þeirrar rannsóknar sem ritsmíð þessi tekur til. Öllum fasteigna-

viðskiptum fylgir ákveðin áhætta þar sem hugsanlegt er að hin keypta fasteign standist 

ekki væntingar kaupanda. Kaupandi getur því orðið fyrir tjóni án þess að hafa getað gert 

sér grein fyrir því fyrir fram og getur það einnig átt við seljanda. Í átjándu grein segir:  

Fasteign telst gölluð ef hún stenst ekki þær kröfur um gæði, búnað og annað sem leiðir 

af lögum þessum og kaupsamningi. Notuð fasteign telst þó ekki gölluð, nema ágallinn 

rýri verðmæti hennar svo nokkru varði eða seljandi hafi sýnt af sér saknæma háttsemi 

(18. gr. laga nr. 40 frá árinu 2002).  

Með þessari grein er sleginn ákveðinn tónn um það sem telst til galla í fasteigna-

viðskiptum en er varfærnislega orðað. Greinin byggir á þeirri dómaframkvæmd sem 

hefur verið viðhöfð hér á landi og víðar á Norðurlöndunum. Í síðari setningu greinarinnar 

segir að notuð fasteign teljist ekki gölluð nema ágallinn rýri verðmæti hennar að 

einhverju leyti. Í dómaframkvæmd virðist þessi gallaþröskuldur ráðast af aldri 

viðkomandi fasteign og má í raun gera kröfu um að ný fasteign sé gallalaus, sbr. hæsta-

réttadóm frá árinu 1972 bls. 577. Þar voru málsatvik þau að A hafði keypt íbúð í 

fjöleignahúsi af B sem var byggingaraðili hússins og hafði reist húsið til að selja á 

almennum markaði. A sótti mál á hendur B vegna sprungu í pússningu og í hlöðnum 

vikurveggjum. Matsmenn töldu að sprungurnar hefðu myndast vegna gólfsigs og 

rýrnunar í steypu. Ekkert var við hönnun hússins að athuga en héraðsdómur komst að 

þeirri niðurstöðu að gólfsigið væri meira en A hefði mátt gera ráð fyrir og því var B látinn 

bera ábyrgðina. Hæstiréttur staðfesti niðurstöðuna en lagði áherslu á að ekki hefði verið 

nægilega vandað til verka. Sambærilega niðurstöðu má sjá víða í dómaframkvæmd, t.d. í 

hæstaréttadómi frá árinu 2005, bls. 4267. Miðað við þessa dóma, og fleiri, má draga þá 

ályktun að kaupandi getur ekki gert kröfu um galla á fasteign ef gallarnir eru ekki meiri 
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en búast má við miðað við aldur hennar, byggingarefni og útlit (Viðar Már Matthíasson, 

2008).  

Í skrifum danskra fræðimanna, undir lok síðustu aldar, sem Íslendingar hafa gjarnan 

viljað bera sig saman við,  má finna röksemdarfærslur fyrir því að  gallaþröskuldurinn eigi 

að vera á bilinu 5 − 10% af kaupverði fasteignar. Skoðunum þessara fræðimanna ber þó 

ekki alveg saman um þetta. Sumir þeirra vilja miða við að gallaþröskuldurinn sé 10% af 

kaupverði fasteignar, aðrir 5 − 8% og enn aðrir hafa ekki viljað nefna neina sérstaka tölu 

en að þröskuldurinn miðist við aldur, búnað fasteignar og áhrif gallans á afnot hennar 

(Viðar Már Matthíasson, 2008). En hvar má telja að gallaþröskuldurinn hér landi liggi? 

Samkvæmt skýringum í greinargerð um þetta má lesa að ekki er hægt að fullyrða um að 

rýrnun verðmætis fasteignar þurfi að vera 10% til þess að fá gallann viðurkenndan. 

Ástæðan fyrir þessu er sú að matið er háð ýmsum atriðum. Ef um nýlega fasteign er að 

ræða liggur fyrir að hlutfallið þurfi að vera minna miðað við að um eldri eða gamla 

fasteign sé að ræða. Almennt ástand og útlit fasteignar getur líka skipt máli. Líklegt er að 

10% gallaþröskuldur geti talist „hæfilegt lágmark um gamlar eignir, en væri of hátt um 

yngri eignir“ (Alþingistíðindi, 2001).  

Í 22. − 24. greinar fasteignakaupalaga er kveðið á um fylgifé fasteigna. Seljanda ber 

skylda til að afhenda fasteign með fylgifé án endurgjalds, nema um annað hafi verið 

samið sérstaklega. Til fylgifés teljast þeir hlutir sem eru varanlega skeyttir við fasteignina 

sbr. varanlegar innréttingar,  búnað eða hluti sem sérstaklega eru sniðnir að hinu selda. Í 

24. gr. fasteignakaupalaga eru taldir upp hlutir eins og fastur búnaður, lagnir til hitunar 

og vatnsmiðlunar, rafmagnsvirki og leiðslur, loftnet og annar móttökubúnaður sem 

festur er við fasteign, föst gólfteppi og önnur gólfefni, gluggabúnaður, bað- og 

eldhúsinnréttingar, tæki og vélar sem felld eru inn í innréttingar og verða hluti af þeim 

ásamt öðrum innbyggðum hlutum. Með þessum ákvæðum er verið að samræma 

„ástand“ eigna á þeim tímapunkti sem þær eru afhentar til kaupenda. Kaupandi getur 

þannig treyst á að með íbúðinni fylgi ákveðnir hlutir og mun kauptilboð hans miðast við 

slíkt ástand. 

Í 26. og 27. gr. sömu laga er kveðið á um að fasteign teljist gölluð hafi kaupandi ekki 

fengið þær upplýsingar um eignina sem seljandi vissi eða mátti vita, eða að seljandi eða 
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sá aðili sem kemur fram fyrir hans hönd, t.d. söluaðili, veiti rangar upplýsingar. Ríkar 

kröfur má því gera til seljanda um að hann upplýsi kaupanda um þá galla sem hann 

þekkir til eða ætti að þekkja eða vita um og að þær upplýsingar sem hann veitir séu 

réttar. Upplýsingaskyldan tekur til ýmissa atriða sem varða fasteignina og má þar nefna 

að seljanda ber að nefna galla sem ekki eru augljósir og flokkast ekki sem venjulegt slit. 

Seljandi á í raun að hafa það viðmót og viðhorf að betra er að upplýsa kaupanda of mikið 

en of lítið. Gera má ráð fyrir að seljandi þurfi einnig að upplýsa kaupanda um önnur 

atriði sem tengjast ástandi eignarinnar ekki beint. Með tilliti til þessa má sérstaklega 

taka fram dæmi eins og erfiða nágranna, morð eða sjálfsvíg innan fasteignarinnar sem 

og meindýraplágur. Öll þessi atriði hafa áhrif á verðmat kaupanda og því mikilvægt að 

upplýsa um þessi atriði (Viðar Már Matthíasson, 2008). 

 

3.1.4 Vanefndarúrræði kaupanda 

Hver eru vanefndarúrræði kaupanda ef hann telur að fasteign, sem hann hefur keypt, 

uppfylli ekki þær kröfur sem hann gerir til hennar? Þessari spurningu er reynt svara í 

fjórða kafla um fasteignakaupalög. Kaflinn er skýr og gefur kaupanda ríflegar heimildir til 

að bregðast við vanefndum seljanda.  

Í fyrstu eru útskýrðar þær heimildir sem kaupandi getur gripið til verði afhendingar-

dráttur á hinu selda. Afhendingardráttur getur talist frá því að eignin sjálf er ekki afhent 

á umsömdum degi að þeim rétta tíma sem seljandi hefur ekki aflétt áhvílandi 

veðskuldum. Við slík tilfelli getur kaupandi krafist efnda, riftunar, skaðabóta og/eða beitt 

stöðvunarrétti. Stöðvunarréttur gefur kaupanda heimild til að halda eftir hluta þess 

kaupverðs sem nægir fyrir tjóninu. Réttur kaupanda er þó háð því skilyrði að hann 

bregðist við vanefndum seljanda eins fljótt við og kostur er. 

Þá eru hér útskýringar um hvaða heimildir kaupandi getur gripið til vegna galla á 

fasteign. Í 37. gr. er upptalning á vanefndarúrræðum kaupanda vegna galla. Kaupandi 

getur krafist úrbóta, en þar hefur seljandi þó heimild til að bæta úr galla á eigin kostnað. 

Þá getur kaupandinn krafist afsláttar af kaupverði, rift kaupsamningi, krafist skaðabóta 

hafi hann orðið fyrir tjóni vegna gallans, en skaðinn þarf þá að vera annað en óbeint 

tjón. Að lokum getur kaupandi beitt stöðvunarrétti og haldið eftir hluta af greiðslu 

kaupverðs. Kaupandinn verður þó að gæta sín, þegar hann beitir stöðvunarrétti, þar sem 
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áhættan er hans og hann má aðeins halda eftir hluta kaupverðs sem er í samræmi við 

þann galla sem liggur fyrir. Í raunveruleikanum er þetta síðasta ákvæði oft misnotað og 

of algengt að kaupendur haldi eftir hærri fjárhæð en sem nemur kostnaði vegna gallans. 

Miðað við það sem í þessum undirkafla er ritað, má segja að lagaumhverfið og úrræði 

fasteignakaupanda á almennum markaði hérlendis séu skýr. Skilvirkni fasteigna-

markaðarins hefur því aukist með tilkomu þessara laga, nr. 40/2002, sem hefur leitt til 

þess að réttaróvissan í kringum fasteignakaup eru ekki eins óþekkt og áður var. Það er 

því, skv. ofanskráðu, full þörf á að kaupendur leiti sér sérfræðiaðstoðar áður en farið er 

út í fasteignakaup. 

Niðurstaðan hér er að fasteignakaupendur mega gera þó nokkra bragarbót á þessu sviði 

til að minnka fjölda þeirra mála sem upp koma vegna galla og spara með því kostnað 

sem fylgir og dregur til sín, bæði fyrir kaupendur, seljendur og samfélagið í heild.  

    

3.2 Fasteignakaup á nauðungarsölum 

Hér verður skoðað hvernig staðið er að nauðungarsölum og hvernig kaupendur þurfa að 

bera sig að við slík uppboð? Það er óhætt er að segja að upplýsingar um eignir, sem 

auglýstar eru á nauðungarsölum, séu frekar óaðgengilegar og torvelt að bera saman eign 

á nauðungarsölu við eignir sem auglýstar eru á almennum markaði. Eign sem kynnt er á 

nauðungarsölu er auglýst í Lögbirtingablaðinu, Morgunblaðinu, Fréttablaðinu og á 

vefnum www.naudungarsolur.is. Í þessum auglýsingum eru veittar takmarkaðar upp-

lýsingar um hverja og eina fasteign og aðeins hægt að finna þar fastanúmer, heimilis-

fang, afsalshafa, gerðarbeiðendur og tíma uppboðs. Aðrar upplýsingar, sem nauðsyn-

legar eru til að bera saman viðkomandi fasteign við almenna markaðinn, liggja ekki fyrir. 

Það sem hægt er að gera er að fletta viðkomandi eign upp í Þjóðskrá Íslands, 

www.skra.is, en það er aðeins á færi þeirra sem þekkja nægilega vel til. Hjá Þjóðskrá er 

hægt að finna upplýsingar um byggingarár, stærð í fermetrum, fasteignamat og bruna-

bótamat. Þessar upplýsingar eru þó ekki tæmandi en geta gefið vissa vísbendingu um 

virði eignar á almennum markaði. Þá er mögulegt að komast í frekari upplýsingar um 

viðkomandi eign, en til þess þarf að liggja fyrir samningur við Þjóðskrá Íslands um 

aðgengi, og þessu fylgir kostnaður. Við slíka leit þarf því að leggja til vinnu, tíma og 

http://www.naudungarsolur.is/
http://www.skra.is/
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kostnað til að komast að því hverjar áhvílandi veðskuldir eru á eigninni og hversu háar 

þær eru. Þetta er nauðsynlegt því að ef áhvílandi veðskuldir eru nálægt markaðsverði 

viðkomandi eignar, eða hærri, þá mun kröfuhafi ávallt leysa eignina til sín og aðrir 

hugsanlegir kaupendur eiga ekki möguleika á að eignast hana. 

Virði eignar, sem auglýst er á nauðungarsölu, er ekki hægt að meta endanlega fyrr en við 

skoðun og það er ekki mögulegt fyrr en komið er að framhaldsuppboði. Framhalds-

uppboð er haldið í eigninni sjálfri og þá gefst skammur tími til að meta eignina áður en 

uppboðið er sett af stað. Sá sem hefur hug á að bjóða í fasteign á nauðungarsölu þarf því 

að búa yfir mikilli þekkingu um fasteignamarkaðinn, vera fróður um byggingar og þekkja 

lög um nauðungarsölu nr. 90/1992.  

Umhverfið, sem fasteignakaupandi stendur frammi fyrir á nauðungarsölum, er letjandi 

og gerir eignirnar minna eftirsóttar. Það er í raun aðeins á færi sérfróðra manna að 

standa í slíkum viðskiptum ef vel á að fara. Umrætt umhverfi er til þess fallið að lægra 

verð fæst fyrir eignir sem boðnar eru til sölu á nauðungarsölum. Hér vaknar sú spurning 

hvort ekki sé ærin ástæða til að gera þessar upplýsingar aðgengilegri, gerðarþola til 

hagsbóta. 

Sá aðili sem eignast fasteign á nauðungarsölu getur ekki krafist afsláttar af kaupverði, 

riftunar eða greiðslu skaðabóta af kaupverði eftir að greiðslu er lokið, en þetta er skv. 

úthlutunargerð samanber 28. gr. nauðungarsölulaga. Þetta gildir þótt verulegir gallar 

komi fram á eigninni síðar. Kaupandi tekur við öllum réttindum og kvöðum sem eigninni 

fylgir, frá og með kaupunum, og þarf oft að sætta sig við að gerðarþoli hafi heimilisfesti 

þar áfram. Árið 2010 var bætt inn nýju ákvæði í lög um nauðungarsölur. Nýja ákvæðið 

gefur gerðaþola rétt til að búa í fasteigninni í allt að tólf mánuði eftir að fasteign hefur 

verið seld á nauðungarsölu (Lög um nauðungarsölur, 1990). Ákvæðið var sett fram til að 

gefa gerðaþola aukið svigrúm til að finna sér annað heimili. Óhætt er að segja að þetta 

ákvæði fælir kaupendur frá og eykur þann kostnað sem kröfuhafar verða fyrir við að 

leysa til sín eign á nauðungarsölu. Gerðarþola ber að greiða húsaleigu á þessu tímabili, 

en draga má þá ályktun að hugsanlegur kaupandi hafi ekki áhuga á að bíða í heilt ár eftir 

því að fá fasteignina afhenta til eigin nota. Hér má einnig draga þá ályktun að gerðarþoli, 

sem ekki hefur verið fær um að greiða af húsnæðislánum sínum, muni ekki greiða þá 
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húsaleigu sem honum ber. Allur hvati til greiðslu er horfinn auk þess sem reiði og ergelsi 

gerðarþola getur haft áhrif á dómgreind hans. 

Réttarstaða þess sem kaupir fasteign á nauðungarsölu er ólík þeirri réttarstöðu sem 

hann hefur á almennum markaði. Af þessu má sjá að kaupandi á nauðungarsölu tekur 

talsvert meiri áhættu samanborið við kaupanda á almennum markaði. Aukin áhætta ætti 

að endurspeglast í  lægra kaupverði. 

 

3.2.1 Nauðungarsöluferli fasteigna 

Í næstu undirköflum er ætlunin að skoða ferlið sem fasteignir á nauðungarsölu þurfa að 

fara í gegnum. Þessar upplýsingar eru settar fram til útskýringar á því ferli sem fylgir 

nauðungarsölum og lýsir þeim aðstæðum sem hugsanlegur kaupandi þarf að hafa í huga. 

 

3.2.1.1 Fyrirtaka 

Í fjórða kafla  laga um nauðungarsölur koma fram lagaákvæði sem taka til nauðungarsala 

á fasteignum. Í 18. grein kemur fram að beiðni frá gerðarbeiðanda um nauðungarsölu 

eigi að berast til viðkomandi sýslumanns þar sem réttindi eignarinnar eru þinglýst. Í 

fyrstu er tekin fyrir svokölluð fyrirtaka sem fram fer á starfsstöð viðkomandi sýslumanns. 

Fyrirtökuna skal auglýsa í Lögbirtingablaðinu og birta með minnst fjögurra vikna 

fyrirvara, eins og segir í 21. gr. laganna. Við fyrirtöku er gerðarþola gerð grein fyrir 

afleiðingum nauðungarsölu og ber sýslumanni skylda til að leiðbeina honum. Samkvæmt 

23. gr. getur gerðarþoli, á þessu stigi, óskað eftir að eignin sé kynnt á almennum markaði 

og seld með þeim hætti. Til að svo megi verða þarf gerðarþoli að uppfylla ákveðin 

skilyrði eins og t.d. með tryggingu fyrir hugsanlegum kostnaði sem getur hlotist af 

sölunni. Ákvæðið er nýlegt og lögsett árið 2009. Þetta má rekja til fjölgunar 

nauðungarsala í kjölfar fjármálahrunsins. Það má segja að ákvæðið sé til góðs, enda hafi 

gerðarþoli nú tækifæri til að hámarka virði fasteignar á almennum markaði, hafi hann 

bolmagn til að standa undir þeim kostnaði sem því fylgir. Með þessu ákvæði er í raun 

búið að bæta umhverfið sem gerðarþolar stóðu frammi fyrir, svo fremi að nægilegt eigið 

fé sé til staðar. 
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3.2.1.2 Byrjun uppboðs 

Ef niðurstaða fyrirtöku er þannig háttað að viðkomandi fasteign verði ekki seld á 

almennum markaði, er það sýslumaður sem ákveður hvenær uppboðið á eigninni hefst. 

Sýslumanni ber að auglýsa uppboðið með þriggja daga fyrirvara, í dagblaði eða með 

öðrum sambærilegum hætti, eins og segir í 2. mgr. 26. gr. laga um nauðungarsölu. Í 

auglýsingunni koma fram sömu upplýsingar og í auglýsingu um fyrirtöku, þ.e. fasta-

númer fasteignar, heimilisfang, nöfn gerðarþola og gerðarbeiðenda, auk þess sem 

upplýsa þarf hvar uppboðið er haldið. Byrjun uppboðs skal haldið á starfsstöð sýslu-

manns og þar eru veittar upplýsingar um fasteignina og óskað eftir tilboðum. 

Sýslumaður getur ákveðið að uppboðinu verði fram haldið í eitt skipti enn. 

Í raunveruleikanum eru fasteignir aldrei seldar á þessu stigi, þótt sýslumaður hafi 

heimild til þess sbr. 34. gr., enda hafa hugsanlegir bjóðendur ekki enn haft tækifæri til að 

skoða fasteignina sem nauðungarsalan nær til. Þetta stig er því í raun sett fram til að 

gefa gerðarþola lengri frest til að koma í veg fyrir nauðungarsölu. Allar eignir, sem fara á 

þetta stig og ekki undan nauðungarsölu komið, eru seldar á framhaldsuppboði (Halla 

Bergþóra Björnsdóttir, 2012). 

 

3.2.1.3 Framhaldsuppboð 

Við framhaldsuppboð er komið að lokum nauðungarsölunnar. Sami háttur er hafður á 

kynningu nauðungarsölunnar og í byrjun uppboðs. Á þessu stigi er uppboðið þá haldið í 

fasteigninni sjálfri, það er fasteigninni sem verið er að selja. Uppboðið heldur áfram frá 

því sem frá var horfið við upphaf þess. Á þessu stigi er raunhæft fyrir bjóðendur, aðra en 

kröfuhafa, að koma að nauðungarsölunni. Nú fyrst hafa hugsanlegir kaupendur tækifæri 

til að kynna sér fasteignina. Þeir geta skoðað hana að innan veggja áður en fulltrúi 

sýslumanns, eða sýslumaður, tilkynnir að framhaldsuppboðið sé að hefjast. Út frá 

þessari aðferðafræði er nokkuð ljóst að bjóðendur þurfa að hafa sérfræðiþekkingu á 

markaðsverði fasteigna. Þeir þurfa einnig vera fróðir um byggingar til að geta metið 

ástand þeirrar fasteignar sem nauðungarsalan nær til. 

Aðferðafræðin, sem er notuð við söluna, er kölluð ensk uppboð (Dutta, 1999). Uppboðið 

gengur út á að sýslumaður óski eftir munnlegum tilboðum í eignina þar sem aðrir 
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bjóðendur eru upplýstir um fyrirliggjandi boð. Fasteignin er svo slegin hæstbjóðanda 

eftir að sýslumaður, eða fulltrúi hans, hefur óskað eftir hærra boði þrisvar sinnum, sbr. 

4. mgr. 36. gr. laga um nauðungarsölu. 

 

3.2.1.4 Óvissa um hvort kaup hafi tekist 

 Nú er spurt: Ef uppboðshaldari hefur samþykkt hæsta boð, hefur hæstbjóðandi þá 

tryggt sér eignina? Svar við því er stundum gefið, en sjaldnast er það þó þannig 

(Gerðabók, 2002-2011). Hæstbjóðandi veit í raun ekki hvort kaup hafi tekist þar sem 

sýslumaður hefur heimild til að fresta ákvörðunartöku. Í fyrsta lagi má sjá í 5. mgr. 36. gr. 

að sýslumaður hefur heimild til að láta nauðungarsöluna falla niður ef söluverðið skilar 

engum fjármunum til gerðarbeiðanda. Í öðru lagi hefur sýslumaður heimild til að fella 

niður nauðungarsölu telji hann söluverð fjarri markaðsverði samanber 37. gr. Þá getur 

sýslumaður farið fram á framhaldsuppboð. Í þriðja lagi getur sýslumaður farið fram á að 

kaupandi leggi fram tryggingu fyrir kaupverðinu. Ef hæstbjóðandi hefur ekki slíka 

tryggingu við höndina getur hann ákveðið að taka næsthæsta boði. Í fjórða lagi hefur 

sýslumaður heimild til að veita gerðarþola frekari frest til að semja við gerðarbeiðendur 

og nokkuð algengt er að slíkur frestur sé veittur í fjórar til tólf vikur. Gerðaþolar ná þó 

aðeins, í örfáum tilvikum, að koma eignum sínum undan nauðungarsölu þegar hér er 

komið við sögu, að sögn Guðmundar Sophussonar, sýslumannsins í Reykjavík (Gerðabók 

í Reykjavík, 2002 - 2011). Það má því segja að bjóðendur á nauðungarsölum, aðrir en 

gerðarbeiðendur, séu í mikilli óvissu um hvort kaup hafi tekist eða ekki, þrátt fyrir að 

vera með hæsta boð. 

 

3.2.2 Aðrir áhættuþættir við kaup fasteigna á nauðungarsölu 

Hér verður spurt og reynt að svara eftirfarandi: Hvaða áhættuþætti, auk þeirrar áhættu 

sem áður hefur verið nefnd, þarf kaupandi að hafa í huga þegar hann íhugar kaup á 

fasteign í nauðungarsölu? 

Reynslan hefur sýnt að sumir gerðaþolar, sem missa fasteign sína á nauðungarsölu, skilja 

við eignina í slæmu ásigkomulagi. Margar ástæður geta legið á bak við slík skil. Ein 

ástæðan er eflaust reiði og gremja gerðarþola þar sem nauðungarsala er framkvæmd 

gegn vilja hans. Dæmi eru um að naglfastar eldhúsinnréttingar, raftæki, hurðir og 
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hurðakarmar  hafi verið fjarlægðir úr íbúðum. Þá hafa kaupendur íbúða á nauðungarsölu 

komið að eignum þar sem gólfefni hafa verið skemmd og naglföst tæki, eins og raf- og 

baðtæki, brotin eða fjarlægð. Kaupandi getur kært slíkan þjófnað eða skemmdaverk, en 

líklegt verður að teljast að gerðarþoli, sem misst hefur fasteign sína á nauðungarsölu, sé 

ekki borgunarmaður fyrir slíku tjóni. Þegar þetta er skoðað má sjá að við slíkar aðstæður 

er hætta á að kaupandi sitji uppi með tjón. Hér liggja ekki fyrir opinberar tölur um 

hlutfall þeirra eigna þar sem gerðaþoli rýrir verðmæti fasteignarinnar með slíkum hætti. 

Samkvæmt upplýsingum frá Íbúðalánasjóði, sem hefur eignast yfir tvö þúsund eignir á 

nauðungaruppboði, hefur tíu til fimmtán íbúðum verið skilað í líku ástandi og lýst var hér 

að ofan (Ágúst Kr. Björnsson, 2012). Slík skil gerðarþola hljóta því að teljast til 

undantekninga. 

 

3.2.3 Frestun nauðungarsölu vegna sérstakra aðstæðna  

Þann 27. mars árið 2009 var lögum um nauðungarsölur breytt þannig að gerðaþolum var 

gert kleift að óska eftir fresti á nauðungarsölu fram yfir 31. október 2009. Þessi breyting 

var gerð vegna skuldavanda heimilanna í kjölfar fjármálahrunsins. Skilyrðin fyrir að slíkur 

frestur er gefinn og samþykktur er að gerðaþoli eigi lögheimili í þeirri fasteign sem á að 

taka til uppboðs og að íbúðin sé samþykkt. Fresturinn er því aðeins veittur ef um 

íbúðarhúsnæði er að ræða. Þessi frestur var svo framlengdur til 28. febrúar 2010 og 

aftur síðar til ársins 2011 (Lög um nauðungarsölur, 1990). Þetta hefur svo leitt til þess að 

færri einstaklingar eða fyrirtæki, aðrir en kröfuhafar, hafa keypt fasteignir á nauðungar-

sölum undanfarin ár (Gerðabók í Reykjavík, 2002  ̶  2011). 

 

3.3 Samantekt 

Mikill munur er á réttarvernd kaupanda á fasteign eftir því hvort hann kaupir 

íbúðarhúsnæði á almennum markaði eða á nauðungarsölu. Á almennum markaði nýtur 

kaupandi og seljandi mikillar verndar og ýmiss úrræði eru í boði fyrir þá komi upp 

vanefndir, gallar eða afhendingardráttur af hálfu seljenda. Viðskipti með fasteignir á 

almennum markaði eru því nokkuð örugg ef vandað er til við framkvæmd kaupanna af 

hálfu kaupanda.  
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Ekki er hægt að segja það sama um öryggi kaupanda fasteignar á nauðungarsölu. Ef 

fjárfest er í fasteign á slíku uppboði verður kaupandi að gera sér grein fyrir því að um slík 

kaup gilda lög um nauðungarsölu. Þar er enga vernd að finna frekar en önnur úrræði 

kaupanda vegna atvika eða galla sem geta komið upp. Kaup á fasteign á nauðungarsölu 

leiðir því að meiri áhættu sem ætti að endurspeglast í söluverði til lækkunar. Í raun er 

það svo að kaupandi þarf að búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu til að standa í slíkum 

kaupum. Hér má því draga þá ályktun að slík kaup séu ekki raunhæfur kostur fyrir hinn 

almenna fasteignakaupanda.   

 

4 Uppboðsaðferðir 

Þessi kafli segir frá gerð uppboða sem standa til boða, meðal annars við sölu fasteigna á 

nauðungarsölum. Uppboðsaðferðirnar verða skoðaðar út aðferðafræði og hagfræði-

legum sjónarmiðum. Markmiðið er að finna hagstæðustu aðferðina og bera saman við 

þá aðferð sem beitt er við nauðungarsölur hérlendis.  

Skilgreina má uppboð sem aðferð seljanda til að ná fram sem hæsta verði með bindandi 

hætti. Á sama tíma verður eignin, sem keypt er, að uppfylla þær kröfur sem kaupandi 

gerir. Þetta er í raun markaðsfyrirkomulag þar sem seljandi setur þátttakendum 

uppboðsreglur og einn bregst við út frá eigin virðismati. Hér er þannig um að ræða 

hönnun leikja í skilningi leikjafræðinnar þar sem reglur eru settar fram með hagsmuni 

uppboðshaldara að leiðarljósi. 

Uppboðsaðferðir eru nokkrar og getur val aðferða skipt miklu máli til að uppboðshaldari 

fái sem hæsta verð. Í raun er þetta aðferð sem notuð er til að fá þann með hæsta 

virðismatið til að upplýsa um það. Mikilvægt er að uppboðshaldari vandi til lýsingar á 

þeirri eign sem á að selja. Lýsingunni er ætlað að setja fram þá kosti sem uppboðseignin 

uppfyllir. 

Uppboðshaldari þarf að taka tillit til þeirrar áhættu sem sölunni fylgir. Sú staða getur til 

dæmis komið upp að tilboðsgjafi greiði ekki fyrir hlutinn sem um hefur verið samið. Í 

þessu sambandi þarf uppboðshaldari að huga að greiðslutryggingu til að lágmarka 

áhættuna sem skapast vegna ósamhverfra upplýsinga. 
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4.1 Ensk uppboð 
Ensk uppboð (e. English auctions) ganga út á að uppboðshaldari óskar eftir tilboðum í 

hið selda í áheyrn allra bjóðenda og er þannig opið. Uppboðshaldari byrjar á ákveðnu 

lágmarksverði og óskar eftir hærra boði. Þannig munu tilboðsgjafar bjóða þar til hæsta 

boð hefur fengist. Sigurvegari uppboðsins er hæstbjóðandi og greiðir hann fyrir hlutinn í 

samræmi við tilboðið. Önnur útgáfa af enskum uppboðum fer þannig fram að 

uppboðshaldari kallar fram lágmarksverð og þeir gefa sig fram sem eru tilbúnir til að 

kaupa og reiða fram fé á því verði. Því næst setur uppboðshaldari á stað teljara sem 

hækkar verðið jafnt og þétt og smám saman falla tilboðsgjafar frá þar til einn stendur 

eftir sem sigurvegari. Umfjöllun um ensk uppboð miðast við seinni aðferðina þar sem 

hún hefur þann kost að verð hækkar jafnt og þétt í stað þess að hækka í þrepum. Ef við 

gefum okkur að virðismat hvers bjóðanda (e. private value assumption) sé óháð 

virðismati annarra, þá er ríkjandi sú leikaðferð (e. dominant strategy) á enskum 

uppboðum að bjóða allt að virðismati hvers og eins en ekki hærra. Þetta leiðir til þess að 

hæstbjóðandinn þarf ekki að greiða jafn hátt verð og samsvarar virðismati hans þar sem 

hann þarf aðeins að greiða einni einingu hærra en sá sem hefur næst hæsta virðismatið. 

Ensk uppboð þykja hagkvæm svo framarlega að niðurstaða þeirra leiði til þess að sá sem 

er með hæsta virðismatið sigri uppboðið (Jón Steinsson, 2000).  

 

4.2 Hollensk uppboð 
Hollensk uppboð (e. Dutch auctions) ganga út á að uppboðshaldari byrjar á að kynna 

hæsta mögulega verð í áheyrn bjóðenda. Uppboðshaldarinn setur svo í gang teljara sem 

lækkar verðið jafnt og þétt þar til einn tilboðsgjafinn gefur sig fram með samþykki um að 

greiða fyrirliggjandi verð. Sá sem fyrstur er að stöðva uppboðið er sigurvegari og greiðir í 

samræmi við það. Hollensk uppboð eru hins vegar ekki alltaf hagkvæm þótt boð séu í 

samræmi við virðismat bjóðanda. Hægt er að sýna fram á það með eftirfarandi dæmi, 

sem Paul Milgrom setti fram árið 1989, þar sem tveir bjóðendur, A og B, taka þátt í 

uppboðinu. Gefum okkur að A meti hlutinn á $101 og B er kunnugt um það. Bjóðandinn 

A þekkir ekki virðismat B. A þekkir líkindadreifingu B og metur það svo að 80% líkur séu á 

að B meti hlutinn á $50 en 20% líkur á að hann meti hlutinn á $75. Ef A býður $51 á 

uppboðinu er væntanlegur afrakstur hans $40 (80%*(101-51)+20%*0). Ef A ákveður að 

bjóða $62, eða meira, verður afrakstur hans að hámarki $39 (101-62=39). Þetta leiðir til 
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þess að B hefur möguleika á að bjóða $62 og getur fengið hlutinn þrátt fyrir að virðismat 

hans sé $75 en 20% líkur eru á að hann verði sigurvegari uppboðsins. Niðurstaðan hér 

verður því sú að það er ekki jafnvægisleikaðferð fyrir A að bjóða $62 eða hærra.  

William Vickrey tókst að sýna fram á að hollensk uppboð geta verið hagkvæm þegar 

bjóðendur hafa almenna vitneskju (e. common knowledge) um að mat bjóðenda er óháð 

og slembistærðir dreifðar (e. i.i.d. random variables). Í jafnvægi leika allir bjóðendur 

sömu leikaðferð og þeir sem meta hlutinn hærra bjóða meira. Þetta leiðir til þess að sá 

sem hefur hæsta virðismatið verður sigurvegari uppboðsins. Í raunveruleikanum uppfylla 

flest uppboð hina svokölluðu raunvirðisforsendu (e. common value assumption). Hún 

felur í sér að hluturinn sem er boðinn upp hefur raunverulegt verðgildi (e. true value) og 

við slíkar aðstæður brotna forsendurnar um að jafnvægi náist á hollenskum uppboðum 

(Jón Steinsson, 2000).  

 

4.3 Annars verðs uppboð – innsiglað 
Í innsigluðum annars verðs uppboðum (e. second-price auction) gildir sú regla að 

uppboðshaldara ber að samþykkja hæsta boð, en jafnframt að taka við greiðslu fyrir hið 

selda, sem samsvarar næst hæsta boði. Annars verðs uppboð eru lokuð og út frá 

hagfræðilegum sjónarmiðum er ríkjandi leikaðferð bjóðenda að bjóða í samræmi við 

virðismat hvers og eins. Þetta er sama niðurstaða og fæst í enskum uppboðum. William 

Wickrey komst að þessari niðurstöðu í ritgerð sinni, árið 1961, sem þótti marka tímamót. 

Þetta má rökstyðja með því að setja upp dæmi og sýna fram á að óskynsamlegt er að 

bjóða annað en virðismat. Hér gefum við okkur að virðismat bjóðanda A er C og skoðum 

fyrst af hverju hann ætti ekki að bjóða C - ∆C, þar sem ∆C er smávægilegur hluti af 

virðismati bjóðanda. Hér koma þrjú tilvik til skoðunar. Fyrir það fyrsta gæti einhver 

boðið hærra en C, en þá skiptir ekki máli hvort A bjóði C eða C - ∆C, hann hefði ekki orðið 

sigurvegari uppboðsins. Því næst gerum við ráð fyrir að allir aðrir bjóðendur bjóði minna 

en C - ∆C. Þá verður A sigurvegari uppboðsins, hvort heldur hann bjóði C eða C - ∆C og 

greiði sama verð í báðum tilvikunum, þar sem hann greiðir næst hæsta verð. Að lokum 

má sjá að ef aðrir bjóðendur bjóða á milli C og C - ∆C að þá skiptir máli að A bjóði C, því 

annars sigrar annar bjóðandi uppboðið. Það má því segja að ensk uppboð og annars 
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verðs uppboð séu eins frá sjónarhóli bjóðenda. Annars verðs uppboð þykja hagkvæm 

svo fremi að sá aðili sem er með hæsta virðismatið sigri uppboðið (Jón Steinsson, 2000). 

 

4.4 Fyrsta verðs uppboð – innsiglað 
Fyrsta verð uppboð, sem er innsiglað, virkar eins og nafnið gefur til kynna. Þessi aðferð á 

við þegar uppboðshaldara ber að samþykkja hæsta boð og bjóðandi greiðir fyrir hið 

selda sem samsvarar boðinu. Greining á þessari gerð uppboða leiðir til sömu niðurstöðu 

og fékkst við greiningu á hollenskum uppboðum skv. framangreindu (Jón Steinsson, 

2000). Það er því ekki Bayes-Nash jafnvægi að gera tilboð í samræmi við virðismat hvers 

og eins. Sá sem er með hærra virðismat mun nota blandaða leikáætlun, eins og lýst er í 

kaflanum sem fjallar um hollensk uppboð, sem leiðir til þess að boðið verður lægra en 

virðismatið. Að auki er sá möguleiki fyrir hendi að hluturinn lendi í höndum aðila sem 

ekki er með hæsta virðismatið. Niðurstaðan er því samhverft Bayes-Nash jafnvægi, en í 

því felst að upplýsingar um aðra tilboðsgjafa eru ófullkomnar. Hér er gert ráð fyrir að 

viðkomandi aðilar séu ekki allir hlutlausir gagnvart áhættu, sbr. kenninguna um 

tekjujafngildi (e.revenue equivalence theorem) (Dutta, 1999). 

 

4.5 Samantekt og nauðungarsölur 

Uppboð teljast hagkvæm þegar sá sigrar uppboðið sem hefur hæsta virðismatið. Þessu 

skilyrði er uppfyllt í enskum og annars verðs innsigluðum uppboðum. Ekki er mögulegt 

að ná fram hagkvæmni í hollenskum og fyrsta verðs innsigluðum uppboðum nema að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem verða að teljast hæpin í raunveruleikanum. 

Á nauðungarsölum hérlendis er notast við ensk uppboð. Uppboðin eru opin og þarf 

sigurvegari uppboðsins í raun aðeins að greiða einni einingu hærri upphæð en næst 

hæsta boð er. Það mætti vissulega standa betur að því hér á landi að kynna þær eignir 

sem boðnar eru til sölu á nauðungaruppboðum. Þetta á við, bæði í tilliti til upplýsinga 

um eignirnar, og að gera þær sýnilegri fyrir þá aðila sem eru í hugleiðingum um að mæta 

á nauðungaruppboð. Þannig geta væntanlegir kaupendur borið saman eignir á 

almennum markaði við eignir sem fyrirhugað er að selja á nauðungarsöluuppboði. 

Þannig geta væntanlegir kaupendur borið saman eignir á almennum markaði við eignir 

sem fyrirhugað er að selja á nauðungarsöluuppboði. Bjóðendurnir verða þó að taka tillit 
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til þess að verðaðlögun á uppboðum gerist hraðar en á almennum markaði, eins og sjá 

má í niðurstöðukaflanum. 

  

5 Aðferðafræði 

Eins og fram kemur í inngangi er megintilgangur þessarar ritgerðar að reyna mæla 

mismun á fasteignaverði eftir því hvort fasteignin er keypt á almennum markaði eða á 

nauðungarsöluuppboði. Markmið þessa kafla er að skýra út hvernig staðið var að 

gagnaöfluninni og hvernig meðhöndlun gagna var háttaði. Það er einnig ætlunin hér að 

útskýra hvaða aðferðafræði var notuð til að komast að niðurstöðu og þau vandamál sem 

upp komu við gerð spálíkansins og hvernig þau voru leyst. 

 

5.1 Nálgun gagna 

Hér var óskað eftir gögnum frá embættum sýslumanna á höfuðborgarsvæðinu sem sjá 

um nauðungarsölur. Þessar beiðnir fóru til sýslumannsins í Reykjavík, Kópavogi og 

Hafnarfirði, en að auki sjá þeir um nauðungarsölur á fasteignum í Garðabæ, á 

Seltjarnarnesi, í Mosfellsbæ, á Kjalarnesi og í Kjósarhreppi. Svar barst einungis frá sýslu-

mannsembættinu í Reykjavík og því tekin sú ákvörðun að takmarka rannsóknina við 

nauðungarsölur í Reykjavík, á Seltjarnarnesi, í Mosfellsbæ og á Kjalarnesi þar sem 

embættið nær til þessara sveitarfélaga. 

Tímabilið, sem tekið er til skoðunar var frá og með 1. janúar 2002 til og með 31. 

desember 2011, eða sem samsvarar tíu ára tímabili. Þá var aðgangur veittur að 

Gerðabók fyrir ofangreint tímabil, en samkvæmt nauðungarsölulögum skal skrá allar 

nauðungarsölur í þar til gerða bók, sem sagt Gerðabók. Það var ekki alltaf hafður sami 

háttur á skráningu fasteigna, sem gerði rannsóknarvinnuna vandasamari og tímafrekari, 

en þær voru ýmist skráðar með eða án fastanúmers. Fastanúmer er lykill að 

skýribreytum sem varðar öflun frekari gagna í framhaldinu hjá Þjóðskrá Íslands, en áður 

Fasteignamatinu ríkisins. Þetta kom þó ekki að sök þar sem hægt er að nálgast 

fastanúmer eftir heimilisfangi í gegnum www.skra.is. Í Gerðabók er að finna öll þau 

tilboð sem borist höfðu í viðkomandi eign. Auk þessa komu fram upplýsingar um 

tilboðsgjafa sem voru ýmist kröfuhafar, einstaklingar eða fyrirtæki. Á þennan hátt var 
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hægt að skera úr um hvort hæstbjóðandi væri kröfuhafi að kaupa eignina, til að verja 

hagsmuni sína, eða hvort hér væri á ferð einstaklingur eða fyrirtæki að kaupa hana til 

annarra nota. 

Gögnum var safnað saman í Excel-skjal úr Gerðabók með skýribreyturnar; fastanúmer, 

kaupandi kröfuhafi = 0, kaupandi annar en kröfuhafi = 1 og söluverð. Á þessu tíu ára 

tímabili voru skráðar 2.786 nauðungarsölur í Gerðabók og af þeim voru tólf prufur 

ófullnægjandi þar sem láðst hafði að skrá nauðsynlegar upplýsingar eða skráning 

ólæsileg. Gagnasafnið, sem er til skoðunar, telur því samtals 2.774 nauðungarsölur. Þar 

af voru 439 nauðungarsölum frestað eða felldar niður eftir að nauðungarsala hafði verið 

auglýst og í einhverjum tilvikum fór frestunin fram í þeirri íbúð sem nauðungarsalan átti 

að vera. Nauðungarsölu getur verið frestað, eða felld niður, af ýmsum ástæðum eins og 

rakið hefur verið hér í kafla 3.2. Gagnasafnið telur því samtals 2.335 nauðungarsölur þar 

sem hæstbjóðanda var slegin eign hjá Sýslumanninum í Reykjavík á þessu tíu ára 

tímabili. 

Auk þessa, eins og fyrr hefur fram komið hér, hefur sýslumaður heimild til að fella niður 

nauðungarsölu þrátt fyrir að eign hafi verið seld hæstbjóðanda. Þetta hlutfall liggur ekki 

fyrir þar sem það var ekki mælanlegt í þeim gögnum sem aðgangur var veittur að. Í 

Gerðabók komu aðeins fram upplýsingar um að sýslumaður hafi gefið sér ákveðinn frest, 

oftast nær viku, til að ganga úr skugga um hvort hæsta boð teljist nægjanlegt sbr. 36. 

grein nauðungarsölulaga og að gerðarþoli fái fjórar til tólf vikur til að reyna að forða hinu 

selda frá nauðungarsölu. Sama gildir hér þar sem ekki var hægt að nálgast upplýsingar 

um hvort gerðarþoli hafi náð að koma í veg fyrir nauðungarsölu eftir að sölu lauk.  

Þetta leiðir til þess að í gagnasafninu eru gögn um eignir sem voru slegnar hæstbjóðanda 

án þess að eigninni hafi verið afsalað til hans. Hlutfall gerðarþola, sem ná að bjarga 

eignum sínum frá nauðungarsölu, eftir að eign er slegin hæstbjóðanda, er mjög lágt eða 

innan við 5% (Guðmundur Sophusson, 2012). Ekkert liggur fyrir um hlutfall þeirra 

nauðungarsala þar sem hæsta boð dugar ekki fyrir kröfum kröfuhafa, en það hefði mátt 

mæla ef aðgangur hefði fengist að þeim gögnum hjá Þjóðskrá Íslands. 

Þegar fastanúmerum hafði verið safnað saman voru þau send inn til Þjóðskrár Íslands. 

Þar fengust upplýsingar um skýribreytur sem tengdust hverju fastanúmeri og má þar 
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meðal annarra nefna stærð í fermetrum, fjölda herbergja, byggingarár, byggingargerð, 

gerð íbúða, staðsetning og fleira. Skýribreyturnar eru nauðsynlegar til að setja upp 

spálíkan sem stefnt er að. Ef tekin er til skoðunar skýribreytan staðsetning, þá mælir hún 

virði fasteignar út frá staðsetningunni þar sem sumar þeirra, innan Reykjavíkursvæðisins, 

eru verðmætari en aðrar.  

Vegna margbreytileika gagnasafnsins var ákveðið að sigta út atvinnuhúsnæði, sumarhús, 

hesthús, landspildur og lóðir og beina rannsókninni fyrst og fremst að íbúðarhúsnæði. 

Að auki er lögð áhersla á fasteignaverð á nauðungarsölum í þeim tilvikum þar sem annar 

en kröfuhafi er hæstbjóðandi. Úr gagnasafninu voru því sigtuð út gögn sem hafði að 

geyma nauðungarsölur þar sem kröfuhafi var kaupandi. Færa má rök fyrir því að þegar 

hæstbjóðandi er kröfuhafi er söluverðið ekki marktækt. Þetta má rökstyðja með því að 

hvati þeirra til kaupanna er annar en þeirra sem ætla sér almenn not af fasteigninni. 

Kröfuhafar hugsa fyrst og fremst um að verja hagsmuni sína, það er að þeir fái sem mest 

upp í kröfur sínar, sem leiðir til þess að kaupverð þjónar aðeins þeim tilgangi. Dæmi um 

þetta er þegar markaðsverð á fasteign er fimmtán milljónir króna, en áhvílandi veðskuld 

á fyrsta veðrétti er tíu milljónir króna og öðrum veðrétti tvær milljónir króna, samtals 

tólf milljónir króna. Kröfuhafi, sem situr á fyrsta veðrétti, mun ávallt bjóða upp að tíu 

milljónum, en sá sem situr á öðrum veðrétti mun ávallt bjóða upp að tólf milljónum 

króna. Sá sem situr á fyrsta veðrétti hættir að bjóða og verður um leið sáttur þegar 

kröfuhafi á öðrum veðrétti byrjar að bjóða tíu milljónir króna eða hærra. Þá er sá aðili, 

sem situr á fyrsta veðrétti, búinn að fá upp í allar kröfur sínar. Sama gildir með 

kröfuhafann sem situr á öðrum veðrétti. Hann hættir að bjóða í eignina um leið og 

einhver býður tólf milljónir króna eða hærra. Ef við tökum annað dæmi, þar sem 

markaðsverð er það sama eða fimmtán milljónir króna, en áhvílandi er ein veðskuld á 

fyrsta veðrétti að fjárhæð tuttugu milljónir króna. Þá mun þessi eini kröfuhafi hafa hvata 

til að bjóða allt að markaðsverði í fasteignina eða fimmtán milljónir króna. Í þessum 

dæmum er ekki gert ráð fyrir neinum viðskiptakostnaði eins og til dæmis rekstur 

fasteignar og endursölukostnaður.  

Í mörgum tilfellum hafa aðstæður á nauðungarsölu verið með þeim hætti sem lýst er í 

seinna dæminu hér að ofan. Þar sjá hugsanlegir kaupendur, aðrir en kröfuhafar, ekki 

tilgang í að mæta á slík uppboð þar sem kröfuhafinn mun ávallt kaupa þá eign sem boðin 
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er upp, nema að til sé kaupandi sem hafi áhuga á að borga yfirverð fyrir eignina vegna 

sérstakra aðstæðna. Hæsta boð við slíkar aðstæður er því oft mjög lágt, oft í kringum 

eina milljón króna (Gerðabók í Reykjavík, 2002-2010). 

Eftir að hafa gert ofangreindar breytingar á gagnasafninu hafði það að telja 391 

nauðungasölu á þessu tíu ára tímabili. Fastanúmerin voru send til Þjóðskrár og óskað var 

eftir skýribreytum sem tengdust hverri eign. Frá Þjóðskránni fengust aðeins til baka 

upplýsingar um 284 eignir og skýringuna má finna meðal annars í því að starfsmaður 

Þjóðskrár einskorðaði gagnasafnið við Reykjavík vegna tímaskorts. Til að gera spálíkanið 

betra var tekin ákvörðun um að flokka frá sérbýli frá fjölbýli. Rannsóknin er þess vegna 

einskorðuð við mismun á verði á fjölbýli á almennum markaði í samanburði við söluverð  

þeirra á nauðungarsölu. Þetta er gert vegna mismunandi verðlags á þessum húsnæðis-

gerðum og mismunandi verðþróun hvors flokks fyrir sig. Gagnasafnið yfir nauðungar-

sölur hefur því að telja 238 eignir.  

Auk þeirra gagna sem var aflað, eins og fyrr er nefnt, fengust upplýsingar yfir 

fasteignasölur á almennum markaði á höfuðborgarsvæðinu. Þessi gögn náðu aftur til 

júní  árið 2006 og hafði að telja 12.660 sölur þegar búið var að sigta út önnur sveitafélög 

en Reykjavík. Þessi gögn voru sótt á heimasíðu Þjóðskrár Íslands. Hverri fasteign fylgdu 

55 skýribreytur sem eru notaðar til að reikna út fasteignamat eigna á Íslandi ár hvert (sjá 

töflu A.1 í viðauka A bls. 49). Til viðbótar við þessu gögn fengust upplýsingar um 

fasteignasölur á sama svæði, fyrst frá 1. júní árið 2004 til 31. maí árið 2006 og svo seinna 

frá 1. janúar árið 2002 til 31. maí árið 2004. Samkvæmt upplýsingum frá Þjóðskránni var 

síðara gagnasafnið ekki eins vel „hreinsað“ og önnur gögn og þurfti því að gera ákveðnar 

lagfæringar á þeim. Eftir að búið var að sigta út 13 gallaðar færslur í gagnasafninu og 

laga gögnin með sambærilegum hætti og gert var við gögnin yfir nauðungarsölurnar taldi 

þetta viðbótar gagnasafn 28.871 sölur. Þar af voru 5.894 færslur á tímabilinu 1. janúar 

2002 til 31. desember 2003, 10.317 færslur á tímabilinu 1. janúar 2004 til 31. maí 2006 

og 12.660 færslur frá 1. júní 2006 til 31. desember 2011. Eftir að sérbýlin höfðu verið 

fjarlægð úr gagnasafninu hafði það að telja 24.522 sölur á almennum markaði á þessu 10 

ára tímabili. Þessi gögn gefa upplýsingar um söluverð og aðrar skýribreytur, sem eru þær 

sömu og fengust yfir eignir sem seldar hafa verið á nauðungarsölu. Þetta gagnasafn er 
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undanskilið nauðungarsölum þar sem hér eru aðeins upplýsingar um almenna fasteigna-

markaðinn. 

 

5.2 Spálíkan 
Spálíkanið, sem þessi rannsókn styðst við, notast að hluta til við samskonar skýribreytur 

og Þjóðskrá Íslands notar við ákvörðun fasteignamats fasteigna hérlendis, ásamt til 

viðbótar skýribreytum sem hér var bætt við og talið að hafi áhrif á fasteignaverð. Að auki 

var notast við, að hluta til, sambærilega aðferðafræði um meðhöndlun gagna. Þetta 

verður útskýrt frekar á eftir. 

Fasteignamatið endurmetur fasteignamat allra fasteigna árlega og tekur nýtt 

fasteignamat gildi 31. desember ár hvert sem gildir til 31. desember næsta árs. 

Fasteignamatið, fyrir árið 2013, er fundið út frá þinglýstum kaupsamningum sex undan-

genginna ára og miðast við verðlag í febrúar árið 2012. Við vinnslu fasteignamats er 

kaupverð allra fasteigna núvirt miðað við staðgreiðslu. Til álita koma hér um 32.000 

kaupsamningar (Þjóðskrá Íslands, 2012). 

Staðgreiðsluvirðið er fundið út þannig að núvirt er kaupverð allra fasteigna á landinu, og 

er kaupverð fundið með skoðun þinglýstra kaupsamninga. Núvirðingunni er beitt til að 

finna sambærilegt viðmið þar sem mismunandi greiðsluform er til staðar. Peninga-

greiðslur sem dreifðar eru yfir mismunandi tímabil eru núvirtar með um það bil 12% 

ávöxtunarkröfu miðað við ágúst 2012. Ávöxtunarkrafan getur verið breytileg á milli ára, 

allt eftir því vaxtastigi sem er til staðar að hverju sinni. Yfirdráttarvextir hjá lána-

stofnunum er það viðmið sem notast er við mat á ávöxtunarkröfu. 

Yfirtekin lán koma einnig til álita við mat á staðgreiðsluvirði eigna og er þá skoðað það 

vaxtastig sem yfirtekin lán bera. Þjóðskráin miðar við að ef vextir af yfirteknu láni er á 

bilinu 4,5 − 5%, auk verðtryggingar, hafi það ekki áhrif á verðmæti kaupsamningsins. Ef 

vextir eru hærri en þetta vaxtabil, er virði samningsins lækkað og öfug áhrif verða ef 

vextir eru lægri en vaxtabilið segir til um. Kaupverð hækkar því í slíkum tilfellum (Ingi Þór 

Finnsson, 2012). 
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Þá kemur til álita hvort um er að ræða beina sölu fasteigna eða svo kölluð makaskipti. 

Með makaskiptum er átt við að fasteign er seld þannig að hluti kaupverðs er greiddur 

með annarri fasteign, bifreið eða öðru lausafé. Söluverð þeirra fasteigna sem seldar eru 

með slíkum hætti er lækkað, hlutfallslækkunin er mismunandi eftir tímabilum og var hún 

fundin út með tölfræðigreiningu hjá Þjóðskránni. Í þessari rannsókn var kaupverð 

lækkað, þegar um var að ræða makaskiptasamning með fasteignum, með eftirfarandi 

hætti sem er sama aðferðafræði og notast er við hjá Þjóðskrá Íslands: 

 Um 10% á tímabilinu 1. janúar 2002 til 31. maí 2008. 

 Um 18% á tímabilinu 1. júní 2008 til 31. júlí 2010. 

 Um 15% á tímabilinu 1. ágúst 2010 til 30. apríl 2011. 

 Um 10% frá og með 1. maí 2011. 

Eins og sjá má í þessari upptalningu hækkaði hlutfallið í kjölfar niðursveiflu sem varð á 

fasteignamarkaðnum árið 2008 (Fasteignamat 2013, 2012). Ef hluti af kaupverði var 

greitt með lausafé var kaupverðið lækkað um 19% (Ingi Þór Finnsson, 2012). 

Þar sem gögn í Gerðabók hafa ekki að geyma upplýsingar um hvernig greiðslum er 

háttað við kaup á nauðungarsölum, var tekin ákvörðun um að miða þessa rannsókn við 

nafnverð kaupsamninga. Hér er nafnverð núvirt með vísitölu fasteignaverðs yfir fjölbýli 

og eru verð miðuð við verðlag í júlí árið 2012. 

Hér var bætt við skýribreytum, eins og fram kom hér að ofan, og eru þessar viðbætur 

eftirfarandi;  

 Gervibreytur (e. dummy variables) sem taka gildin 1, annars 0. Þessar 

skýribreytur eru settar fram til að mæla til dæmis áhrif þess að 

fasteign er með lyftu. 

 Kvaðratbreytur (e. quadratic variables), notast við skýribreytur sem 

eru fyrir í safninu en hafa verið upphafðar í annað veldi. Þessum 

skýribreytum er til dæmis bætt við þegar vilji er til að hafa fallandi 

verð pr. fermeter.  
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 Krossmargfeldisbreytur (e. multible cross variables), einnig notaðar 

við skýribreytur sem eru fyrir í safninu en tvær þeirra margfaldaðar 

saman. Þetta getur til dæmis átt við þegar skýribreyturnar miðbær og 

fermetraverð eru margfaldaðar saman til að kalla fram verð í 

fermetrum í miðbænum. 

Spálíkanið sem smíðað var út frá ofangreindum upplýsingum hafði að geyma 133 

skýribreytur, þar sem háða breytan er söluverð (sjá töflu B.1 í viðauka B bls. 50). 

Til að spá fyrir um verðmismun á íbúðum í fjölbýli, eftir því hvort þær eru seldar á 

almennum markaði eða á nauðungarsölum, er notast við aðferð minnstu kvaðrata (e. 

Ordinary least square). Söluverð fasteigna á almennum markaði, ásamt skýribreytum 

þeirra, eru notaðar til að spá fyrir um söluverð á almennum markaði þeirra eigna sem 

seldar voru á nauðungarsölu. Spálíkanið er sett fram á fylkjaformi með eftirfarandi 

hætti: 

𝑌 = 𝑋𝛽+ ∈      (1) 

Þar sem háða breytan Y stendur fyrir söluverð fasteigna (1xn),  X fyrir gildi skýri-

breytanna  (kxn), 𝛽 fyrir spáðu gildin (kx1) og  ∈ fyrir leyfaliðina. 

Til að finna Ŷ , spágildi, fyrir þær eignir sem seldar voru á nauðungarsölu voru búnar til 

breytur sem bera heitið Eign1, Eign2, Eign3,.......Eign238 og eru þær jafnmargar og fjöldi 

þeirra eigna sem voru seldar á nauðungarsölu á því tímabili sem er til skoðunar. Þessar 

breytur innihalda hornalínufylki með gildunum -1 á hornalínunni og 0 annars. Söluverð 

nauðungarsalanna var núllað út og 𝛽 látnar spá fyrir um söluverð á almennum markaði. 

Þannig voru 24.522 sölur á almennum markaði látnar spá fyrir um söluverð á 238 

fasteignum sem seldar voru á nauðungarsölu.  

Til að finna bestu samsetningu skýribreyta og hvaða skýribreytum væri best að sleppa í 

spálíkaninu var notast við þrepaaðhvarf (e. Stepwise regression). Gögnum var hlaðið í 

gagnaforritið R og leitast var við að lágmarka BIC (e. Bayesian information criterion) og 

AIC (e. Akaike information criterion). BIC þykir nákvæmari og betri mælikvarði þar sem 

sú aðferð refsar meira fyrir notkun á of mörgum skýribreytum, en of margar skýribreytur 

geta leitt til ofmats (e. overfitting). BIC er fundið út með eftirfarandi hætti: 
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    (2) 

Þar sem n er fjöldi gagna,   er metin dreifni leyfaliðarins og k er fjöldi skýribreyta. Hér 

sést með skýrum hætti að því fleiri skýribreytur, því lakara BIC. 

Til að finna bestu samsetningu skýribreyta, þar sem BIC og AIC var lágmarkað, var notast 

við Fram-aftur (e. forward-backward) og Aftur-fram (e. backward-forward) aðferðirnar. Í 

báðum tilvikum reyndist betri niðurstaða fást með Aftur-fram aðferðinni og var notast 

við þær niðurstöður. Í tilviki BIC aðferðinni fækkaði skýribreytum úr 133 í 75 og var nú 

endanlegt spálíkan tilbúið til uppsetningar (sjá niðurstöðu á vali skýribreyta í töflu C.1 í 

viðauka C, bls. 52). 

Við gagnasafnið var nú bætt við breytunum Eign1, Eign2,....Eign 238 ásamt horna-

línufylki, eins og áður hefur verið lýst, og gagnasafnið í heild keyrt í Gretl og framkvæmt 

línulegt aðhvarf á það líkan sem var með lægsta BIC. Niðurstöður eru kynntar í næsta 

kafla. 

 

6 Empirískar niðurstöður 

Hér verður leitast við að skýra niðurstöður úr spálíkaninu, þ.e. hversu mikill verðmunur 

mælist á milli hins almenna fasteignamarkaðs og þeirra eigna sem seljast á 

nauðungarsölum. Auk þessa verður rýnt í ýmsa tölfræði úr rannsókninni. 

 

6.1 Niðurstöður spálíkansins 
Spálíkanið spáir því að heildarsöluverð þessara 238 fasteigna hefði verið kr. 

5.102.033.000 á almennum markaði en eignirnar voru seldar fyrir kr. 4.247.208.000 á 

nauðungarsölum. Spálíkanið spáir því svo að söluverð fasteigna á almennum markaði sé 

20,13% dýrari en eignir sem eru seldar á nauðungarsölu. Ef miðgildið er tekið til 

skoðunar, sem gefur oft betri mynd en hefðbundið meðaltal, þar sem útlagar (e. 

outliers) bjaga meðaltalið, kemur í ljós að söluverð fasteigna á almennum markaði er 

20,53% dýrari. Ef meðaltalið er skoðað, sem taka skal með fyrirvara, þá mælist almennur 

markaður 91,59% dýrari en nauðungarsölurnar, en þegar niðurstöður eru skoðaðar 

kemur í ljós að spágildi nokkurra eigna bjaga meðaltalið verulega. Ef fjögur hæstu gildin í 
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meðaltalinu eru fjarlægð mælist meðaltal almenns markaðar 29,79% dýrari en 

nauðungarsölur. 

Svipaðar niðurstöður fengust með því að lágmarka AIC  í stað BIC (sjá niðurstöður um val 

skýribreyta í töflu C.2 í viðauka C bls. 52). Við notkun þeirra aðferðafræða fækkaði 

skýribreytum úr 133 í 108. Þegar línulegt aðhvarf var framkvæmt á besta líkanið, þar 

sem AIC var lágmarkað, voru niðurstöður á þá leið að söluverð fasteigna á almennum 

markaði er 20,10% dýrari en söluverð fasteigna á nauðungarsölum. Miðgildið mældist 

20,11% og meðaltalið 29,52% ef frá eru dregin fjögur hæstu gildin. Niðurstöður má sjá í 

töflu 6.1 hér að neðan. 

 

Aðferðafræði 
Spágildi 

söluverðs* 
Nauðungar-

sölur* Hlutfall Miðgildi Meðaltal** 

BIC lágmarkað 5.102.033 4.247.208 20,13% 20,53% 29,79% 

AIC lágmarkað 5.100.848 4.247.208 20,10% 20,11% 29,52% 
*   kr. tölur í þúsundum króna 

    ** miðað við að fjögur hæstu gildin hafi verið fjarlægð 
  Heimild: Niðurstöður fengnar úr spálíkani í Gretl. 

 

6.2 Mismunandi útkoma á milli ára  
Eins og gert var ráð fyrir í þessari rannsókn eru niðurstöður mælinga misjafnar á milli 

ára. Efnahagsástandið ræður þar miklu og má segja að það sé frekar sveiflukennt hér á 

landi sem endurspeglast í niðurstöðunum. Það má sjá merki þess í gagnasafninu að því 

færri nauðungarsölur, þar sem almennur kaupandi hefur kost á að kaupa fasteign, því 

meiri verðmunur mælist á virði fasteigna á almennum markaði samanborið við verð á 

nauðungarsölum. Hér er átt við að almenni markaðurinn er ávallt hærra metinn. Þetta 

má sjá á mynd 6.1 hér á næstu síðu að undanskildum árunum 2006 og 2011. Á myndinni 

má sjá að öll hin árin, þegar fjöldi nauðungarsala til annarra en kröfuhafa lækkar, þá 

eykst hlutfallið milli markaðs- og nauðungarsöluverðs. Þveröfug áhrif verða þegar fjöldi 

samninga eykst. Þetta má skýra þannig að þegar auðveldara aðgengi er að nauðungar-

sölum mæta fleiri áhugasamir kaupendur á nauðungarsölurnar sem endurspeglast í 

hærra verði og verðmunur á milli þeirra og almenns markaðar minnkar. Þegar aðgengi 

að nauðungarsölum er erfitt, eins og verið hefur undanfarin ár hérlendis, t.d. vegna 

Tafla 6.1  Niðurstöður línulegra aðhvarfa eftir aðferðafræði. 
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hárra veðskulda á nauðungarsölueignum, dregur það úr áhuga almennra kaupenda þar 

sem fyrirséð er að kröfuhafar muni eignast nauðungarsölueignir í flestum tilvikum. Of 

mikil fyrirhöfn verður því fyrir almenna kaupendur að leita uppi þær fáu eignir sem ekki 

eru yfirveðsettar og því mæta færri á uppboðin sem leiðir til lægra verðs, eins og sjá má 

með skýrum árið 2009 hætti á mynd 6.1. Miðað við þessar niðurstöður er verð ekki 

tregbreytanlegt á nauðungarsölumarkaði og fer verðaðlögunin fram í gegnum nafnverð. 

Þá fer verðaðlögunin greinilega fram með hraðari hætti ef  hún er borin saman við verð-

aðlögun á almennum markaði. 

 

6.3 Nánar um spá líkansins 

Hér er ætlunin að sýna heildarniðurstöður spálíkansins samanborið við raunverð 

fasteigna á nauðungarsölu. Eins og áður hefur komið fram var spáð fyrir um söluverð 

238 fasteigna sem seldar höfðu verið á nauðungarsölu. Á mynd 6.2 á næstu síðu má sjá 

söluverð þessara eigna á nauðungarsölu samanborið við áætlað söluverð  sömu eigna á 

almennum markaði. Áætlað söluverð á almennum markaði er tekið úr niðurstöðum 

spálíkansins (sjá niðurstöður í töflu D.1 í viðauka D bls. 54). Gögnunum var raðað þannig 

upp að ódýrustu eignirnar, sem seldar voru á nauðungarsölu, eru lengst til vinstri og þær 

 

Mynd 6.1  Fjöldi nauðungarsala á ári, þar sem aðrir en kröfuhafar eru kaupendur, samanborið við 
hlutfallslegan verðmun á almennum markaði og á nauðungarsölu. Lóðrétti ásinn til vinstri mælir 
fjölda nauðungarsala og hægri ásinn hlutfallslegan mun. Heimild: Gerðabók og niðurstöður 
spálíkans úr Gretl. 
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dýrustu lengst til hægri. Þessi uppröðun var sett fram til að skoða spána, samanborið við 

nauðungarsöluverð, með læsilegri hætti. Það er athyglisvert að sjá að eftir því sem eignir 

í fjölbýli verða dýrari, þá aukast skiptin þar sem spálíkanið spáir fasteignaverði á 

almennum markaði lægra en það verð sem fékkst fyrir sömu fasteign á nauðungarsölu. 

Hugsanlega má skýra þetta með því að rýna í gagnasafnið. Þegar gagnasafnið er skoðað 

kemur í ljós að það eru aðeins 1.337 eignir í fjölbýli í Reykjavík sem seldar hafa verið yfir 

36 milljónir síðastliðin tíu ár, á verðlagi ársins 2012, miðað við júlí. Þetta gæti gefið 

vísbendingu um að spálíkanið gangi ekki eins vel að spá fyrir um verð á almennum 

markaði, þegar um er að ræða eignir í fjölbýli sem seljast á hærra verði en 36 milljónir. 

 

7 Lokaorð   

Í upphafi þessarar ritgerðar er almenn umfjöllun um fasteignamarkaðinn og er þar átt 

við þróun hans, umfang og markaðsgerð. Hér er athyglisvert að sjá hversu mikil fækkun 

hefur orðið á því að Íslendingar búi í eigin húsnæði. Þetta hlutfall mældist 89% árið 1990, 

á árunum 2002 og 2003 mældist það 83% og nú síðast, á árunum 2010 og 2011, mældist 

hlutfallið aðeins 73%. Þetta eru ef til vill fyrstu merki um að hér verði starfandi betri 

leigumarkaður og húsaleiga verði raunhæfur valkostur sem búsetuform þegar til lengri 

Mynd 6.2 Nauðungarsöluverð 238 fasteigna, raðað eftir upphæð, samanborið við niðurstöður 
spálíkans um söluverðs á almennum markaði. Lóðrétti ásinn sýnir söluverð í þúsundum króna en 
lárétti eign 1 til 238. Heimild: Gerðabók og niðurstöður spálíkans úr Gretl. 
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tíma er litið. Sýnt var fram á að almennur fasteignamarkaður býr við fullkomna 

samkeppni, en ekki er hægt að segja það sama um nauðungarsölumarkaðinn þar sem 

allar forsendur fullkominnar samkeppni bresta. 

Eins og fram kemur í umræddu upphafi er raunávöxtun fasteigna 2,6% að meðaltali frá 

árinu 1994 til ársins 2012.  

Uppboð teljast hagkvæm þegar sá sigrar uppboðið sem hefur hæsta virðismatið. Þessu 

skilyrði er uppfyllt í enskum og annars verðs innsigluðum uppboðum. Ekki er mögulegt 

að ná fram hagkvæmni í hollenskum og fyrsta verðs innsigluðum uppboðum nema að 

uppfylltum ákveðnum skilyrðum sem verða að teljast hæpin í raunveruleikanum. Hér á 

landi er notast við ensk uppboð á nauðungarsölum. Uppboðin eru opin og þarf sigur-

vegari uppboðsins því að greiða einni einingu hærri upphæð en næst hæsta boð.  

Það mætti vissulega standa betur að því hér á landi að kynna þær eignir sem boðnar eru 

til sölu á nauðungaruppboðum. Þetta á við, bæði í tilliti til upplýsinga um eignirnar, og 

að gera þær sýnilegri fyrir þá aðila sem eru í hugleiðingum um að mæta á nauðungar-

uppboð. Þannig geta væntanlegir kaupendur borið saman eignir á almennum markaði 

við eignir sem fyrirhugað er að selja á nauðungarsöluuppboði. Bjóðendur verða þó að 

taka tillit til þess að verðaðlögun á uppboðum gerist mun hraðar ef borið er saman 

verðaðlögun á almennum markaði sem er tregbreytanlegt niður á við. Á almenna 

markaðnum, þegar verð lækkar, fer verðaðlögun að mestu fram í gegnum verðbólgu en í 

gegnum nafnverð á nauðungarsölumarkaðnum. 

Mikill munur er á réttarvernd kaupanda á fasteign eftir því hvort hann kaupir íbúðar-

húsnæði á almennum markaði eða á nauðungarsölu. Í raun er það svo að kaupandi þarf 

að búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu til að standa í fasteignakaupum á nauðungarsölu. Hér 

má því draga þá ályktun að slík kaup séu ekki raunhæfur kostur fyrir hinn almenna 

fasteignakaupanda þar sem meiri áhætta fylgir slíkum fasteignakaupum. Það má því líta 

svo á að sá verðmismunur, sem mælist á milli þessara markaða, sé eðlilegur þar sem 

skilgreina má þennan mismun sem áhættuþóknun sem fylgir fasteignakaupum á 

nauðungarsölu. 
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Niðurstöður spálíkansins gefa til kynna að fasteignir sem seldar voru á almennum 

markaði í Reykjavík, frá árinu 2002 til 2012, voru 20,13% dýrari en fasteignir sem seldar 

voru á nauðungarsölu í sama sveitafélagi og á sama tímabili. Mismunurinn var þó 

misjafn á milli ára og mældist minnstur árið 2002 eða 3,7% en mestur árið 2009 eða 

57%. Í niðurstöðum kom í ljós að eftir því sem fleiri kaupendur, aðrir en kröfuhafar, voru 

að kaupa eignir á nauðungarsölu, að því minni munur var á verðlagi á milli almenns 

markaðar og nauðungarsölumarkaðar.  

Í ljósi þessara niðurstaða mætti spyrja hvers vegna nauðungarsölueignir eru ekki seldar á 

almennum markaði? Á þeim markaði fengist rúmlega 20% hærra verð en sá kostnaður 

sem af því slíkri sölu hlytist liggur í kringum 2,5%.  

Að lokum má segja að vinnsla við ritgerð þessa var áhugaverð, krefjandi og lærdómsrík 

og að niðurstöður hafi verið í takt við væntingar.  
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Viðauki A 

 
Viðauki A hefur að geyma 55 skýribreytur sem er ætlað að lýsa fasteignaverði og voru 

upplýsingar um þær fengnar hjá Þjóðskrá Íslands.  

Tafla A.1 Lýsing á skýribreytum frá Þjóðskrá Íslands. 

Skýri-
breytur Lýsing 

Skýri-
breytur Lýsing 

faerslunr auðkenni kaups. fjhaed fjöldi hæða í eign 
rfastnum auðkenni eignar fjbilast fjöldi bílastæða 
kdagur Kaupdagur fjbkar fjöldi baðkara 
nuvirdi núvirði, staðgrv. Kaups. fjsturt fjöldi sturta 
kaupverd Kaupverð fjklos fjöldi klósetta 
grfast hluti gr. með annarri fasteign fjeld fjöldi eldhúsa 
grlaus hluti gr. með lausafé (bíl, bát, ...) fjherb fjöldi herbergja 
teg_eign texti með lýsingu eignar fjstof fjöldi stofa 
svfn auðkenni sveitarfélags fjgeym fjöldi geymsla 
byggd auðk. byggðar innan sveitarf. studull leiðr. vegna skoðunar 
lodpflm % eignar í lóðarflatarmáli stig10 mælikvarði á byggingastig 
abnflm flatarmál í lokunarfl. A og B ib1m2 íbúðarflatarmál á hæð 
nythl nýtingarhlutfall lóðar ib2m2 Íbúðarflatarmál í kjallara 
adferd 1 ef skráningartafla, 0 annars ib3m2 Íbúðarflatarmál í risi 
efnu byggingarefni bilskurm2 bílskúrsflatarmál 
byggar byggingarár bilgm2 flatarmál bílgeymslu 
mbstig byggingarstig svalm2 Svalaflatarmál 
ist120 flokkun eignar geymm2 geymsluflatarmál 
efstah 1 ef eign er á efstu hæð rism2 fm í risi undir 1,8m 
haednr númer aðalhæðar eignar matssvaedi matsvæði 
fjibmhl fjöldi íbúða í húsi (matshluta) umatssvaedi undirmatssvæði 
fjmib fjöldi íbúða í eign innig gæðaeinkunn fyrir innanhús 
lyfta 1 ef lyfta er í húsi, 0 annars utig gæðaeinkunn fyrir  utanhús 
ummal ummál eignar fjibhaed fj. íb. á hæð í húsi (matshluta) 
haedflm meðalflatarmál hæðar ibteg 11 = sérbýli, 12 = fjölbýli 
birtm2 birt flatarmál séreignar notads kaups n. við líkangerð sérb. 
ibm2 Íbúðarflatarmál notadf kaups. n. Við líkanagerð fjölb. 
ntm2 nettó flatarmál     

Heimild: Þjóðskrá Íslands, 2012. 
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Viðauki B 

 

Viðauki B hefur að geyma 133 skýribreytur sem eru upphaflegu skýribreyturnar sem 

byrjað var að vinna með áður en þrepaaðferðinni var beitt. Hér er búið að fjarlægja 

skýribreytur sem fengust frá Þjóðskrá Íslands sem ekki komu að gagni og bæta við 

dummy breytum, kvaðratbreytum og krossbreytum. 

Tafla B.1 Sýnir skýribreytur sem voru til staðar áður en notast var við þrepa aðhvarf til að finna bestu 
samsetningu skýribreyta. 

Skýribreytur Lýsing Skýribreytur Lýsing 
Osamth ósamþ. Íb.=1, annar 0 f5_6herb 5-6 herb. íbúð = 1, annars 0 
Staerdlodar stærð lóðar í fm f7herbplus 7 herb. íbúð eða st.=1, ann. 0 
abnflm fm í lokunarfl. A og B fjgeym fjöldi geymslna 
Odyrsteinn holsteinn o.þ.h.= 1, ann. 0 ib1m2 fm. íb. 1, ein íbúð í séreign 
Timbur timbur=1, annars 0 ib2m2 fm. Íb. 2, tvær íb. í séreign 
Aldur aldur íbúðar ib3m2 fm. Íb. 3, þrjár íb. í séreign 
Oklaradhusn íbúð ókláruð=1, annars 0 bilskurm2 flatarmál bílskúrs 
Endurghusn uppgert húsn.=1, annars 0 bilgm2 flatarmál bílskýlis 
Ehaedm-
lyftuifjo 

íb. á efstu hæð og með 
lyftu=1, annars 0 Svalir svalir=1, annars 0 

Kjallari íb. í kjallara=1, annars 0 geymm2 flatarmál geymslu 
a1haed íb. á 1. hæð=1, annars 0 rism2 fm í risi undir 1,8m hæð 
a3haed íb. á 2. hæð=1, annars 0 Vesturbaer eign í Vesturbæ=1, annars 0 
a4haed íb. á 4. hæð=1, annars 0 Midbaer1 Brbstíg að Snorrabr=1, ann. 0 
a5haed íb. á 5. hæð=1, annars 0 Midbaer2 eign í S-Þingholtum=1, ann. 0 
a6haed íb. á 6. hæð=1, annars 0 Austurbaer1 eign í Austurbæ=1, annars 0 
a7haed íb. á 7. hæð=1, annars 0 Austurbaer2 Hlíðar eða Fossv.=1, annars 0 
a8haed íb. á 8. hæð=1, annars 0 Grafarholt eign í Grafarholti=1, annars 0 
a9haed íb. á 9. hæð=1, annars 0 Breidholt eign í Breiðholti=1, annars 0 
a10haed íb. á 10. hæð=1, annars 0 Arbaer eign í Árbæ=1, annars 0 
a11haed íb. á 11. hæð=1, annars 0 Artunsholt eign í Ártúnsholti=1, annars 0 
a12haed Íb. á 12. hæð=1, annars 0 Nordlingaholt eign í Norðlingah.=1, ann. 0 
a13haed íb. á 13. hæð=1, annars 0 Kjalarnes eign á Kjalarnesi=1, annars 0 
b1ibimatshl 1 íb. í matshl.=1, annars 0 g1ibhaed 1 íbúð á hæð=1, annars 0 
b2ibimatshl 2 íb. í matshl.=1, annars 0 g3ibhaed 3 íbúðir á hæð=1, annars 0  
b3ibimatshl 3 íb. í matshl.=1, annars 0 g4_6ibhaed 4-6 íbúðir á hæð=1, annars 0  
b9_18ibi-
matshl 9-18 íb. í matshl.=1, ann. 0 g7_10ibhaed 7-10 íb. á hæð=1, annars 0  
b19_36ibi-
matshl 19-36 íb. í matshl.=1, ann. 0 g11_14ibhaed 11-14 íb. á hæð=1, annars 0   
b37_76ibi-
matshl 37-76 íb. í matshl.=1, ann. 0 g15_18ibhaed 15-18 íb. á hæð=1, annars 0   
c2ibieign 2 íb. innan eignar=1, ann. 0 Sqbim2 h. flatarmál séreignar í ^2 
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c3ibeign 3 íb. innan eignar=1, ann. 0 Sqabnflm fm í lokunarfl. A og B í ^2 
Lyfta lyfta=1, annars 0 SqAldur aldur í ^2 
ummal ummál eignar Arbaer_bim2 Árbær x h. fm séreignar 
haedflm meðalflatarmál hæðar Arbaer_Sqbim2 Árbær x h. fm séreignar í ^2 
birtm2 heildar flatarmál séreignar Artunsholt_bim2 Ártúnsholt x h. fm séreignar 
ibm2 heildar flatarmál íbúðar Artholt_Sqbim2 Ártúnsh. x h. fm séreign. í ^2 
ntm2 nettó flatarmál Austurb1_bim2 Austurbær1 x h. fm séreignar 
d2haediib íb. á 2 hæðum=1, annars 0 Austurb1_Sqbim2 Austurb1 x h. fm séreign. í ^2 
d3haediib íb. á 3 hæðum=1, annars 0 Austurb2_bim2 Austurbær2 x h. fm séreignar 
d4haediib íb. á 4 hæðum=1, annars 0 Austurb2_Sqbim2 Austurb2 x h. fm séreign. í ^2 
e1bilsk Einn bílskúr=1, annars 0 Sqbilgm2 flatarmál bílgeymslu í ^2 
e2bilsk tveir bílskúrar=1, annars 0 Sqbilskurm2 flatarmál bílskúrs í ^2 
r1badk 1 baðkar í eign=1, annars 0 Breidholt_bim2 Breiðholt x h. fm séreignar 
r2badk 2 baðkör í eign=1, annars 0 Breidh_Sqbim2 Breiðholt x h. fm séreign. í ^2 
r3badk 3 baðkör í eign=1, annars 0  Sqgeymm2 flatarmál geymslu í ^2 
s1stu 1 sturta í eign=1, annars 0 Grafarh_bim2 Grafarholt x h. fm séreignar 
s2stu 2 sturtur í eign=1, annars 0 Grafarh_Sqbim2 Grafarh. x h. fm séreign. í ^2 
s3stu 3 sturtur í eign=1, annars 0 Sqib1m2 flatarmál íbúðar 1 í ^2 
s4stu 4 sturtur í eign=1, annars 0 Sqib2m2 flatarmál íbúðar 2 í ^2 
t1kl 1 klósett í eign=1, annars 0 Sqib3m2 flatarmál íbúðar 3 í ^2 
t2kl 2 klósett í eign=1, annars 0 Sqibm2 flatarmál íbúðar í ^2 
t3kl 3 klósett í eign=1, annars 0 Kjalarnes_bim2 Kjalarnes x h. fm séreignar 
u1eldh 1 eldhús í eign=1, annars 0 Kjalarn_Sqbim2 Kjalarnes x h. fm séreign. í ^2 
u2eldh 2 eldhús í eign=1, annars 0 Midbaer1_bim2 miðbær1 x h. fm séreignar 
u3_11eldh 3-11 eldhús í eign=1, ann. 0 Midbaer1_Sqbim2 miðbær1 x h. fm séreig. í ^2 
v1herb 1 svefnherb. í eign=1, ann. 0 Midbaer2_bim2 miðbær2 x h. fm séreignar 
v2herb 2 svefnherb. í eign=1, ann. 0 Midbaer2_Sqbim2 miðbær2 x h. fm séreig. í ^2 
v3herb 3 svefnherb. í eign=1, ann. 0 Nordholt_bim2 Norðlholt x h. fm séreignar 
v4herb 4 svefnherb. í eign=1, ann. 0 Nordholt_Sqbim2 Norðlholt x h. fm séreign. í^2 
v5_6herb 5-6 svefnh. í eign = 1, ann. 0 Sqntm2 nettó flatarmál í ^2 
v7herbplus 7 sv. eða fl.  í eign=1, ann. 0 Sqrism2 fm í risi undir 1,8m hæð í ^2 
w1sto 1 stofa í eign=1, annars 0 Sqstaerdlodar flatarmál lóðar í ^2 
w2sto 2 stofur í eign=1, annars 0 Sqummal ummál í ^2 
w3sto 3 stofur í eign=1, annars 0 Vesturb_bim2 Vesturbær x h. fm séreignar 
w4_6sto 4-6 stofur í eign=1, annars 0  Vesturb_Sqbim2 Vesturb. x h. fm séreign. í ^2 
f1herb Einstaklingsíb.=1, annars 0 Midbaer1_Aldur miðbær1 x aldur 
f2jaherb 2ja herb. Íbúð=1, annars 0 Midbaer2_Aldur miðbær2 x aldur 
f4raherb 4ra herb. íbúð=1, annars 0     
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Viðauki C 

 
Viðauki C hefur að geyma skýribreytur sem ætlað er að lýsa fasteignaverði og er besta 

samsetning skýribreyta miðað við lágmörkun BIC og AIC með þrepaaðferðinni. Háða 

breytan er kaupverð.  

Tafla C.1 Sýnir bestu samsetningu skýribreyta miðað við lágmörkun BIC (399611) sem fundið er út með 
aftur-fram aðferðinni. Hér eru skýribreyturnar 75 talsins. 

Skýribreytur 
a5haed b9_18ibimatshl  ib3m2   s4stu          
a6haed b19_36ibimatshl  Kjalarn_Sqbim2         Sqabnflm   
a7haed b37_76ibimatshl            Kjalarnes    SqAldur           
a8haed bilgm2   Kjalarnes_bim2          Sqbim2           
a9haed bilskurm2            Kjallari   Sqib1m2           
a10haed birtm2     Lyfta    Sqibm2   
a11haed Breidh_Sqbim2         Midbaer1_Aldur     Sqntm2    
a13haed Breidholt   Midbaer1_bim2   Sqstaerdlodar           
Abnflm e1bilsk           Midbaer1_Sqbim2   Sqummal            
Aldur e2bilsk        Midbaer2_bim2   t2kl   
Arbaer_bim2 Endurghusn          Midbaer2_Sqbim2   Timbur            
Arbaer_Sqbim2    f2jaherb   Nordholt_Sqbim2     u2eldh            
Artholt_Sqbim2        f4raherb          Nordlingaholt   v3herb            
Artunsholt   f5_6herb         ntm2        v4herb   
Artunsholt_bim2   g1ibhaed            Odyrsteinn           v7herbplus      
Austurb1_Sqbim2 geymm2   Osamth            Vesturb_bim2          
Austurb2_bim2 Grafarh_bim2             r3badk   w4_6sto    
Austurb2_Sqbim2       ib1m2            s1stu             Vesturb_Sqbim2   
Austurbaer1   ib2m2            s2stu              

Heimild: Niðurstöður úr R. 

Tafla C.2 Sýnir bestu samsetningu skýribreyta miðað við lágmörkun AIC (398883) sem fundið er út með 
aftur-fram aðferðinni. Hér eru skýribreyturnar 108 talsins. 

Skýribreytur 
a1haed b3ibimatshl Grafarh_bim2 s3stu 
a4haed b9_18ibimatshl Haedflm s4stu 
a5haed b19_36ibimatshl ib1m2 Sqabnflm 
a6haed b37_76ibimatshl ib2m2 SqAldur 
a7haed bilgm2 ib3m2 Sqbilgm2 
a8haed bilskurm2 Kjalarn_Sqbim2 Sqbilskurm2 
a9haed birtm2 Kjalarnes Sqbim2 
a10haed Breidh_Sqbim2 Kjalarnes_bim2 Sqib1m2 
a11haed Breidholt Kjallari Sqib3m2 
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a12haed d2haediib Lyfta Sqibm2 
a13haed d4haediib Midbaer1 Sqntm2 
Abnflm e1bilsk Midbaer1_Aldur Sqrism2 
Aldur e2bilsk Midbaer1_bim2 Sqstaerdlodar 
Arbaer Ehaedmlyftuifjo Midbaer1_Sqbim2 Sqummal 
Arbaer_bim2 Endurghusn Midbaer2_Aldur  Svalir 
Arbaer_Sqbim2 f1herb Midbaer2_bim2 t1kl 
Artholt_Sqbim2 f2jaherb Midbaer2_Sqbim2 t2kl 
Artunsholt f4raherb Nordholt_Sqbim2 Timbur 
Artunsholt_bim2 f5_6herb Nordlingaholt u2eldh 
Austurb1_bim2 fjgeym ntm2 u3_11eldh 
Austurb1_Sqbim2 g1ibhaed Odyrsteinn v3herb 
Austurb2_bim2 g3ibhaed Oklaradhusn v4herb 
Austurb2_Sqbim2 g4_6ibhaed Osamth v5_6herb 
Austurbaer1 g7_10ibhaed r3badk v7herbplus 
Austurbaer2 g11_14ibhaed rism2 Vesturb_bim2 
b1ibimatshl g15_18ibhaed s1stu Vesturbaer 
b2ibimatshl geymm2 s2stu w4_6sto 

Heimild: Niðurstöður úr R. 
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Viðauki D 

 
Viðauki D hefur að geyma niðurstöður úr línulegu aðhvarfi sem keyrt var á spálíkanið. 

Spálíkaninu er ætlað að spá fyrir um söluverð á eignum, sem höfðu verið seldar á 

nauðungarsölu, á almennum markaði. Í raun er því verið að leggja áherslu á stuðlagildin 

sem standa við Eign1 til og með Eign238.   

Tafla D.1  Sýnir niðurstöðu línulegs aðhvarfs úr Gretl á besta líkanið þar sem BIC var lágmarkað. 

Model 1: OLS, using observations 1-24760 
Dependent variable: Kaupverd 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 10026,6 259,523 38,6345 <0,00001 *** 
a5haed 712,877 168,66 4,2267 0,00002 *** 
a6haed 1198,46 205,427 5,8340 <0,00001 *** 
a7haed 1084,25 244,396 4,4365 <0,00001 *** 
a8haed 2357,13 324,092 7,2730 <0,00001 *** 
a9haed 1832,15 454,425 4,0318 0,00006 *** 
a10haed 2847,05 613,752 4,6388 <0,00001 *** 
a11haed 4067,08 990,722 4,1052 0,00004 *** 
a13haed 10586,8 1972,81 5,3664 <0,00001 *** 
abnflm -32,3571 5,63756 -5,7396 <0,00001 *** 
Aldur -232,331 4,83246 -48,0771 <0,00001 *** 
Arbaer_bim2 46,2221 4,16439 11,0994 <0,00001 *** 
Arbaer_Sqbim2 -0,309539 0,0371572 -8,3305 <0,00001 *** 
Artholt_Sqbim2 -0,868378 0,201495 -4,3097 0,00002 *** 
Artunsholt -11929,1 3170,83 -3,7621 0,00017 *** 
Artunsholt_bim2 197,216 52,2795 3,7723 0,00016 *** 
Austurb1_Sqbim2 0,087785 0,0088993 9,8643 <0,00001 *** 
Austurb2_bim2 85,8112 3,55776 24,1194 <0,00001 *** 
Austurb2_Sqbim2 -0,300678 0,0269565 -11,1542 <0,00001 *** 
Austurbaer1 3424,91 131,03 26,1383 <0,00001 *** 
b9_18ibimatshl -878,648 62,3025 -14,1029 <0,00001 *** 
b19_36ibimatshl -1311,76 107,196 -12,2370 <0,00001 *** 
b37_76ibimatshl -1828,09 156,896 -11,6516 <0,00001 *** 
bilgm2 -39,2384 5,23553 -7,4946 <0,00001 *** 
bilskurm2 -864,871 44,335 -19,5076 <0,00001 *** 
birtm2 986,92 43,681 22,5938 <0,00001 *** 
Breidh_Sqbim2 -0,115705 0,0118725 -9,7457 <0,00001 *** 
Breidholt 1287,92 145,161 8,8724 <0,00001 *** 
e1bilsk 977,33 121,661 8,0332 <0,00001 *** 
e2bilsk 6025,94 514,252 11,7179 <0,00001 *** 
Endurghusn 5461,74 1706,32 3,2009 0,00137 *** 
f2jaherb -269,009 68,0145 -3,9552 0,00008 *** 
f4raherb 428,035 92,5216 4,6263 <0,00001 *** 
f5_6herb 629,434 136,706 4,6043 <0,00001 *** 
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g1ibhaed 1267,92 70,4736 17,9914 <0,00001 *** 
geymm2 -874,245 44,3333 -19,7199 <0,00001 *** 
Grafarh_bim2 -8,50387 1,13232 -7,5101 <0,00001 *** 
ib1m2 -887,338 43,6494 -20,3287 <0,00001 *** 
ib2m2 -964,256 44,0627 -21,8837 <0,00001 *** 
ib3m2 -986,129 49,7704 -19,8136 <0,00001 *** 
Kjalarn_Sqbim2 -183,375 14,5663 -12,5890 <0,00001 *** 
Kjalarnes -1,40533e+06 113525 -12,3791 <0,00001 *** 
Kjalarnes_bim2 32070,4 2570,11 12,4782 <0,00001 *** 
Kjallari -1813,42 90,5369 -20,0296 <0,00001 *** 
Lyfta 1023,27 100,076 10,2249 <0,00001 *** 
Midbaer1_Aldur -25,9511 2,89022 -8,9789 <0,00001 *** 
Midbaer1_bim2 110,844 3,33342 33,2523 <0,00001 *** 
Midbaer1_Sqbim2 -0,227912 0,0209877 -10,8593 <0,00001 *** 
Midbaer2_bim2 157,865 9,05824 17,4278 <0,00001 *** 
Midbaer2_Sqbim2 -0,532759 0,0599303 -8,8896 <0,00001 *** 
Nordholt_Sqbim2 0,21757 0,0248438 8,7575 <0,00001 *** 
Nordlingaholt -4031,08 375,363 -10,7391 <0,00001 *** 
ntm2 89,9407 14,8212 6,0684 <0,00001 *** 
Odyrsteinn -1191,01 322,541 -3,6926 0,00022 *** 
Osamth -2697,24 442,709 -6,0926 <0,00001 *** 
r3badk 18496,4 1487,8 12,4320 <0,00001 *** 
s1stu 394,998 47,8045 8,2628 <0,00001 *** 
s2stu 2430,37 333,998 7,2766 <0,00001 *** 
s4stu 2,9147e+06 230662 12,6362 <0,00001 *** 
Sqabnflm 0,196129 0,0165093 11,8799 <0,00001 *** 
SqAldur 1,85391 0,05442 34,0668 <0,00001 *** 
Sqbim2 -0,189768 0,0322843 -5,8780 <0,00001 *** 
Sqib1m2 -0,186035 0,0412877 -4,5058 <0,00001 *** 
Sqibm2 0,562518 0,0691521 8,1345 <0,00001 *** 
Sqntm2 -0,424634 0,0713023 -5,9554 <0,00001 *** 
Sqstaerdlodar 0,0110304 0,00085328 12,9270 <0,00001 *** 
Sqummal 0,0209947 0,00191503 10,9631 <0,00001 *** 
t2kl 1118,64 123,021 9,0931 <0,00001 *** 
Timbur -717,885 119,496 -6,0076 <0,00001 *** 
u2eldh -1113,02 311,818 -3,5695 0,00036 *** 
v3herb -577,124 95,0686 -6,0706 <0,00001 *** 
v4herb -1053,97 156,805 -6,7215 <0,00001 *** 
v7herbplus -7363,5 810,898 -9,0807 <0,00001 *** 
Vesturb_bim2 68,2709 2,53911 26,8878 <0,00001 *** 
w4_6sto 3288,68 845,855 3,8880 0,00010 *** 
Vesturb_Sqbim2 -0,0634985 0,0181463 -3,4993 0,00047 *** 
Eign1 20622 3413,17 6,0419 <0,00001 *** 
Eign2 15569,9 3410,5 4,5653 <0,00001 *** 
Eign3 19632,2 3409,25 5,7585 <0,00001 *** 
Eign4 22354,4 3409,55 6,5564 <0,00001 *** 
Eign5 14700,6 3410,51 4,3104 0,00002 *** 
Eign6 47054 3669,3 12,8237 <0,00001 *** 
Eign7 20832,1 3410,01 6,1091 <0,00001 *** 
Eign8 22486,7 3409,94 6,5945 <0,00001 *** 
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Eign9 25107,2 3411,88 7,3588 <0,00001 *** 
Eign10 14964,5 3414,48 4,3826 0,00001 *** 
Eign11 42454,8 3431,13 12,3734 <0,00001 *** 
Eign12 18000,7 3409,36 5,2798 <0,00001 *** 
Eign13 36055,7 3427,86 10,5184 <0,00001 *** 
Eign14 20060,5 3411,58 5,8801 <0,00001 *** 
Eign15 24335,8 3411,21 7,1341 <0,00001 *** 
Eign16 22543,7 3409,5 6,6120 <0,00001 *** 
Eign17 11346,9 3411,29 3,3263 0,00088 *** 
Eign18 21243,5 3409,29 6,2311 <0,00001 *** 
Eign19 32625,9 3413,53 9,5578 <0,00001 *** 
Eign20 22519,5 3409,56 6,6048 <0,00001 *** 
Eign21 18289,1 3410,72 5,3622 <0,00001 *** 
Eign22 15631,5 3409,09 4,5852 <0,00001 *** 
Eign23 23382,9 3409,7 6,8578 <0,00001 *** 
Eign24 25635,9 3419,01 7,4981 <0,00001 *** 
Eign25 26549,5 3429,62 7,7412 <0,00001 *** 
Eign26 15592,2 3409,57 4,5731 <0,00001 *** 
Eign27 28947,4 3410,32 8,4882 <0,00001 *** 
Eign28 16683,7 3409,66 4,8931 <0,00001 *** 
Eign29 24326,3 3414,47 7,1245 <0,00001 *** 
Eign30 16853,1 3409,87 4,9425 <0,00001 *** 
Eign31 17833 3409,52 5,2304 <0,00001 *** 
Eign32 30600,9 3413,9 8,9636 <0,00001 *** 
Eign33 23673,3 3410,97 6,9403 <0,00001 *** 
Eign34 25285,3 3412,1 7,4105 <0,00001 *** 
Eign35 14255,4 3409,34 4,1813 0,00003 *** 
Eign36 12630,6 3417,23 3,6962 0,00022 *** 
Eign37 20112,3 3409,42 5,8990 <0,00001 *** 
Eign38 13651,7 3410,62 4,0027 0,00006 *** 
Eign39 19484 3409,07 5,7153 <0,00001 *** 
Eign40 18746,2 3409,11 5,4989 <0,00001 *** 
Eign41 19322,4 3410,16 5,6661 <0,00001 *** 
Eign42 24682,3 3410,76 7,2366 <0,00001 *** 
Eign43 46016,4 3437,54 13,3864 <0,00001 *** 
Eign44 25530,1 3411,32 7,4839 <0,00001 *** 
Eign45 22705,3 3409,62 6,6592 <0,00001 *** 
Eign46 20586,3 3410,56 6,0360 <0,00001 *** 
Eign47 20275 3409,14 5,9472 <0,00001 *** 
Eign48 16909,9 3411,52 4,9567 <0,00001 *** 
Eign49 21606,9 3411,75 6,3331 <0,00001 *** 
Eign50 38188,1 3414,56 11,1839 <0,00001 *** 
Eign51 24700,3 3409,43 7,2447 <0,00001 *** 
Eign52 21606 3411,26 6,3337 <0,00001 *** 
Eign53 29543,4 3430,08 8,6131 <0,00001 *** 
Eign54 21951,9 3409,25 6,4389 <0,00001 *** 
Eign55 15751,2 3410,34 4,6187 <0,00001 *** 
Eign56 16501,8 3412,13 4,8362 <0,00001 *** 
Eign57 22497 3410,74 6,5959 <0,00001 *** 
Eign58 22451,5 3424,03 6,5571 <0,00001 *** 
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Eign59 25985,4 3410,76 7,6187 <0,00001 *** 
Eign60 20596,8 3409,82 6,0404 <0,00001 *** 
Eign61 29931,3 3412,56 8,7709 <0,00001 *** 
Eign62 16067,8 3410,54 4,7112 <0,00001 *** 
Eign63 24290,1 3409,52 7,1242 <0,00001 *** 
Eign64 19228,5 3409,45 5,6398 <0,00001 *** 
Eign65 22622,5 3409,89 6,6344 <0,00001 *** 
Eign66 13113,1 3410,18 3,8453 0,00012 *** 
Eign67 26527,4 3505,8 7,5667 <0,00001 *** 
Eign68 21743,1 3410,67 6,3750 <0,00001 *** 
Eign69 20458,1 3416,01 5,9889 <0,00001 *** 
Eign70 19102,7 3409,97 5,6020 <0,00001 *** 
Eign71 13383,9 3410,27 3,9246 0,00009 *** 
Eign72 15423,6 3411,45 4,5211 <0,00001 *** 
Eign73 17697,6 3409,37 5,1909 <0,00001 *** 
Eign74 21691 3409,57 6,3618 <0,00001 *** 
Eign75 26625 3410,28 7,8073 <0,00001 *** 
Eign76 33245,4 3417,72 9,7274 <0,00001 *** 
Eign77 15778,6 3411,78 4,6247 <0,00001 *** 
Eign78 13785,2 3409,56 4,0431 0,00005 *** 
Eign79 15783,6 3409,32 4,6296 <0,00001 *** 
Eign80 20916,9 3409,45 6,1350 <0,00001 *** 
Eign81 19755,6 3409,67 5,7940 <0,00001 *** 
Eign82 13648,5 3409,25 4,0034 0,00006 *** 
Eign83 22105,4 3409,54 6,4834 <0,00001 *** 
Eign84 37883,3 3414,39 11,0952 <0,00001 *** 
Eign85 35853,5 3413,1 10,5047 <0,00001 *** 
Eign86 22763,2 3414,43 6,6668 <0,00001 *** 
Eign87 16424,6 3409,54 4,8173 <0,00001 *** 
Eign88 22186,1 3409,49 6,5072 <0,00001 *** 
Eign89 16690,5 3409,78 4,8949 <0,00001 *** 
Eign90 53973,5 3498,01 15,4298 <0,00001 *** 
Eign91 16225,8 3409,59 4,7589 <0,00001 *** 
Eign92 21217,6 3411,02 6,2203 <0,00001 *** 
Eign93 13210 3410,33 3,8735 0,00011 *** 
Eign94 20871,3 3411,45 6,1180 <0,00001 *** 
Eign95 25686,4 3411,83 7,5286 <0,00001 *** 
Eign96 24067,9 3409,69 7,0587 <0,00001 *** 
Eign97 31581 3427,63 9,2136 <0,00001 *** 
Eign98 22350,9 3409,47 6,5556 <0,00001 *** 
Eign99 19208,4 3409,15 5,6344 <0,00001 *** 
Eign100 20375 3409,36 5,9762 <0,00001 *** 
Eign101 14330,8 3410,04 4,2025 0,00003 *** 
Eign102 22494,6 3410,52 6,5956 <0,00001 *** 
Eign103 21451,2 3411,04 6,2887 <0,00001 *** 
Eign104 20655,8 3411,69 6,0544 <0,00001 *** 
Eign105 23983,2 3412,06 7,0290 <0,00001 *** 
Eign106 34295 3413,01 10,0483 <0,00001 *** 
Eign107 16412,3 3409,45 4,8138 <0,00001 *** 
Eign108 16718,5 3411,13 4,9011 <0,00001 *** 
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Eign109 16829,4 3410,09 4,9352 <0,00001 *** 
Eign110 13650,6 3421,39 3,9898 0,00007 *** 
Eign111 22530,2 3409,74 6,6076 <0,00001 *** 
Eign112 12990,4 3409,8 3,8097 0,00014 *** 
Eign113 11043,4 3424,59 3,2247 0,00126 *** 
Eign114 23322,5 3410,73 6,8380 <0,00001 *** 
Eign115 16630,3 3410,09 4,8768 <0,00001 *** 
Eign116 19998,9 3409,3 5,8660 <0,00001 *** 
Eign117 30839,5 3410,91 9,0414 <0,00001 *** 
Eign118 30941,6 3411,19 9,0706 <0,00001 *** 
Eign119 17072,5 3413,36 5,0017 <0,00001 *** 
Eign120 16316,8 3409,02 4,7864 <0,00001 *** 
Eign121 29313,5 3416,74 8,5794 <0,00001 *** 
Eign122 17671,7 3409,01 5,1838 <0,00001 *** 
Eign123 14762,2 3409,34 4,3299 0,00001 *** 
Eign124 24719,4 3416,35 7,2356 <0,00001 *** 
Eign125 10457,7 3410,36 3,0665 0,00217 *** 
Eign126 18301,9 3409,08 5,3686 <0,00001 *** 
Eign127 15513,1 3412,22 4,5463 <0,00001 *** 
Eign128 14946 3410,26 4,3827 0,00001 *** 
Eign129 10864,9 3412,78 3,1836 0,00146 *** 
Eign130 17625,6 3409,88 5,1690 <0,00001 *** 
Eign131 21225,7 3409,28 6,2258 <0,00001 *** 
Eign132 17439,2 3409,42 5,1150 <0,00001 *** 
Eign133 16786,8 3414,2 4,9168 <0,00001 *** 
Eign134 17718,9 3410,36 5,1956 <0,00001 *** 
Eign135 16561,1 3410,3 4,8562 <0,00001 *** 
Eign136 21167,1 3409,04 6,2091 <0,00001 *** 
Eign137 20822,7 3409,49 6,1073 <0,00001 *** 
Eign138 14139,6 3409,83 4,1467 0,00003 *** 
Eign139 12088,6 3411,1 3,5439 0,00039 *** 
Eign140 16224 3409,48 4,7585 <0,00001 *** 
Eign141 26928,1 3420,01 7,8737 <0,00001 *** 
Eign142 18871,5 3411,83 5,5312 <0,00001 *** 
Eign143 15954,3 3409,47 4,6794 <0,00001 *** 
Eign144 24710,6 3409,81 7,2469 <0,00001 *** 
Eign145 15439,1 3410,4 4,5271 <0,00001 *** 
Eign146 34119,8 3421,98 9,9708 <0,00001 *** 
Eign147 19136,1 3409,26 5,6130 <0,00001 *** 
Eign148 13762,2 3409,86 4,0360 0,00005 *** 
Eign149 13082,3 3409,57 3,8369 0,00012 *** 
Eign150 22517,3 3410,08 6,6032 <0,00001 *** 
Eign151 18752 3409,39 5,5001 <0,00001 *** 
Eign152 26810,4 3411,59 7,8586 <0,00001 *** 
Eign153 21362,8 3409,42 6,2658 <0,00001 *** 
Eign154 36184,7 3430,72 10,5473 <0,00001 *** 
Eign155 14917,6 3412,18 4,3719 0,00001 *** 
Eign156 17624,2 3423,52 5,1480 <0,00001 *** 
Eign157 11979,2 3410,49 3,5125 0,00044 *** 
Eign158 8894,93 3412,23 2,6068 0,00915 *** 
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Eign159 15972,5 3409,04 4,6853 <0,00001 *** 
Eign160 18918,9 3410,62 5,5471 <0,00001 *** 
Eign161 33141,5 3412,59 9,7115 <0,00001 *** 
Eign162 12225,4 3410,47 3,5847 0,00034 *** 
Eign163 29303,6 3410,44 8,5923 <0,00001 *** 
Eign164 12268 3410,09 3,5976 0,00032 *** 
Eign165 30570,7 3412,86 8,9575 <0,00001 *** 
Eign166 18616,1 3409,58 5,4599 <0,00001 *** 
Eign167 15175,7 3411,04 4,4490 <0,00001 *** 
Eign168 14033,5 3409,36 4,1162 0,00004 *** 
Eign169 19766,2 3411,15 5,7946 <0,00001 *** 
Eign170 20848,1 3409,14 6,1154 <0,00001 *** 
Eign171 21092,4 3410,05 6,1854 <0,00001 *** 
Eign172 19323,2 3409,28 5,6678 <0,00001 *** 
Eign173 16848,2 3410,94 4,9395 <0,00001 *** 
Eign174 18290,2 3411,35 5,3616 <0,00001 *** 
Eign175 15828,7 3409,77 4,6422 <0,00001 *** 
Eign176 14063,9 3412,11 4,1218 0,00004 *** 
Eign177 19592,5 3409,15 5,7470 <0,00001 *** 
Eign178 13646,6 3424,54 3,9849 0,00007 *** 
Eign179 19343,5 3409,8 5,6729 <0,00001 *** 
Eign180 3180,34 3413,59 0,9317 0,35152  
Eign181 20466,8 3409,96 6,0021 <0,00001 *** 
Eign182 12991 3410,18 3,8095 0,00014 *** 
Eign183 13186,5 3412,37 3,8643 0,00011 *** 
Eign184 22257,4 3411,09 6,5250 <0,00001 *** 
Eign185 29231,1 3412,43 8,5661 <0,00001 *** 
Eign186 41051,6 3414,35 12,0232 <0,00001 *** 
Eign187 30859,3 3414,89 9,0367 <0,00001 *** 
Eign188 22665,9 3409,04 6,6488 <0,00001 *** 
Eign189 10359,4 3412,24 3,0360 0,00240 *** 
Eign190 25876,5 3412,84 7,5821 <0,00001 *** 
Eign191 28754,8 3410,83 8,4304 <0,00001 *** 
Eign192 12954,8 3409,24 3,7999 0,00015 *** 
Eign193 20741,5 3409,21 6,0839 <0,00001 *** 
Eign194 20287,4 3411,37 5,9470 <0,00001 *** 
Eign195 15210,6 3409,06 4,4618 <0,00001 *** 
Eign196 20593,3 3410,83 6,0376 <0,00001 *** 
Eign197 44187 3476,36 12,7107 <0,00001 *** 
Eign198 20714 3410,56 6,0735 <0,00001 *** 
Eign199 29093,4 3412,85 8,5247 <0,00001 *** 
Eign200 51243,2 3483,36 14,7109 <0,00001 *** 
Eign201 21957,6 3410,88 6,4375 <0,00001 *** 
Eign202 18393,8 3410,41 5,3934 <0,00001 *** 
Eign203 15250 3410,11 4,4720 <0,00001 *** 
Eign204 11785,7 3409,41 3,4568 0,00055 *** 
Eign205 29253,3 3411,77 8,5742 <0,00001 *** 
Eign206 22342 3412,28 6,5475 <0,00001 *** 
Eign207 25233,2 3410,01 7,3997 <0,00001 *** 
Eign208 19661,5 3424,23 5,7419 <0,00001 *** 
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Eign209 18465,9 3410,42 5,4146 <0,00001 *** 
Eign210 22264,5 3409,57 6,5300 <0,00001 *** 
Eign211 25435,2 3410,39 7,4582 <0,00001 *** 
Eign212 30637,8 3425,29 8,9446 <0,00001 *** 
Eign213 25996,3 3410,64 7,6221 <0,00001 *** 
Eign214 21688,4 3410,12 6,3600 <0,00001 *** 
Eign215 26887,6 3418,34 7,8657 <0,00001 *** 
Eign216 19403,4 3409,68 5,6907 <0,00001 *** 
Eign217 22504,7 3410,55 6,5986 <0,00001 *** 
Eign218 22223 3409,3 6,5183 <0,00001 *** 
Eign219 19563,9 3409,3 5,7384 <0,00001 *** 
Eign220 13988,8 3410,61 4,1016 0,00004 *** 
Eign221 22858,5 3410,06 6,7032 <0,00001 *** 
Eign222 11425,5 3410,36 3,3502 0,00081 *** 
Eign223 16894,8 3410,17 4,9542 <0,00001 *** 
Eign224 17748,5 3409,29 5,2059 <0,00001 *** 
Eign225 21788,3 3409,26 6,3909 <0,00001 *** 
Eign226 45222,8 3421,98 13,2154 <0,00001 *** 
Eign227 49875,6 3426,09 14,5576 <0,00001 *** 
Eign228 48260 3517,13 13,7214 <0,00001 *** 
Eign229 20789,7 3409,77 6,0971 <0,00001 *** 
Eign230 25044,2 3412,05 7,3399 <0,00001 *** 
Eign231 24799,5 3412,02 7,2683 <0,00001 *** 
Eign232 22674,8 3410,84 6,6479 <0,00001 *** 
Eign233 19035,4 3409,37 5,5833 <0,00001 *** 
Eign234 19029 3410,48 5,5796 <0,00001 *** 
Eign235 22937,1 3415,43 6,7157 <0,00001 *** 
Eign236 14164,9 3409,91 4,1540 0,00003 *** 
Eign237 9489,08 3450,83 2,7498 0,00597 *** 
Eign238 6802,42 3436,94 1,9792 0,04780 ** 

 
Mean dependent var  22398,81  S.D. dependent var  8117,894 
Sum squared resid  2,84e+11  S.E. of regression  3408,066 
R-squared  0,825978  Adjusted R-squared  0,823750 
F(313, 24446)  370,7047  P-value(F)  0,000000 
Log-likelihood -236370,3  Akaike criterion  473368,6 
Schwarz criterion  475917,3  Hannan-Quinn  474193,9 

    Heimild: Niðurstöður úr Gretl. 
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