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Abstract 
Abstract keywords: Rental rates, Discount rates, NPV, IRR, 

Sensitivity Analysis. 

In this report the author will perform profitability analysis from the 

viewpoint of an individual that is considering to buy a property to 

rent out. This individual will only buy one of the four optional 

properties that will be considered. These four options will include a 

villa, a terraced house,an apartment in a quadplex, and a single 

apartment in an apartment complex. It is assumed that the individual 

will not need any mortgage to buy the property. This report will 

answer which of the four options is most favorable, and also whether 

it would be more profitable to leave the money to collect interest in 

the bank, for the next five years. The report also roughly discusses 

economic growth and the economy, interest rate and inflation, the 

real estate market and the legal framework of renting out a property. 

The author will then intertwine theoretical discussions about the 

methods he uses to calculate the profitability. The different 

calculation methods used are NPV, IRR and sensitivity analysis for 

the chosen discount rate, which was selected to be 3.5%. Since no 

loans were taken in this example, this report will not cover any 

WACC or weighted average cost of capital calculations. The analysis 

shows that the best return from this investment will come from 

buying an apartment in an apartment complex.
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Útdráttur 
Lykilorð: Leiguverð, afvöxtunarstuðull, hreint núvirði, innri 

vextir og næmnigreining. 

Í þessari skýrslu er framkvæmt arðsemismat út frá sjónarhorni 

einstaklings á því að kaupa fasteignir á Akureyri til útleigu. 

Einstaklingurinn mun aðeins kaupa sér eina fasteign þó að fleiri 

möguleikar verði skoðaðir. Fasteignirnar sem dæmi verða tekin um 

eru einbýlishús, raðhús, fjórbýlisíbúð og blokkaríbúð. Ekki verður 

reiknað með að einstaklingurinn þurfi lán til að fjármagna kaupin og 

tilgangurinn er að athuga hvort sé hagstæðara fyrir hann að kaupa 

íbúð eða geyma pening í banka næstu fimm árin.  

Skýrslan fjallar einnig gróflega um hagvöxt og efnahagsmál, vexti og 

verðbólgu, fasteignarmarkaðinn og lagalegt umhverfi 

húsaleigumarkaðarins.  

Skýrsluhöfundur tvinnar svo saman fræðilegri umfjöllun um þær 

aðferðir sem hann notar við útreikningana sjálfa. Aðferðirnar sem 

voru notaðar eru NPV, IRR og næmnigreining. Afvöxtunarstuðullinn 

var metinn 3,5%. Ákveðið var að reikna ekki WACC (veginn 

meðaltals fjármagnskostnaður) vegna þess að engar skuldir eru á 

fasteignum einstaklingsins.  

Niðurstaðan er sú að hlutfallslega er hagkvæmast að fjárfesta í 

blokkaríbúð til útleigu. 
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1 Inngangur 

Í þessari ritgerð verður gert arðsemismat á fasteignarkaupum 

til útleigu. Fyrir efnahagshrunið árið 2008 gátu einstaklingar sem 

áttu nægt fjármagn fengið óverðtryggða innlánsvexti árlega uppá 15-

20%. Í dag er ekki eins auðvelt fyrir einstakling að fá góða ávöxtun á 

peningunum sínum í banka, þar sem innlánsvextir eru nú lægri en 

verðbólga og því ekki skynsamlegt að geyma peninga þar til lengri 

tíma. Það verður fyrst og fremst leitast eftir að svara 

rannsóknarspurningunni: 

 

,,Er arðvænt að fjárfesta í húsnæði til útleigu?” 

 
Arðsemismatið mun vera gert út frá sjónarmiði einstaklings sem er 

að gera upp hug sinn hvort hann eigi að eiga pening inná bankabók 

eða öðrum fjárfestingum, eða fjárfesta í fasteign til útleigu. Ritgerðin 

verður unnin aðallega út frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar 

hversu mikill ávinningur er að kaupa fasteign til þess eins að leigja 

hana út og hins vegar ávinning þess að leggja sömu upphæð inná 

verðtryggða bankabók. Einnig verða lauslega skoðaðir aðrir 

fjárfestingamöguleikar eins og fjárfesting í verðbréfasjóðum. Með 

því er hægt að sjá hvort hagstæðara er fyrir fólk að eiga pening í 

„steypu” eða í banka. Líftími þessa fjárfestinga eru fimm ár. Borið 

verður saman kaup á einbýlishúsi, raðhúsi, íbúð í fjórbýlishúsi og 

blokkaríbúð með núvirðis aðferðinni (NPV).  Þá verður sýnt fram á 

innri vaxta reikning (IRR) til þess að komast að því hversu hár 

afvöxtunarstuðullinn megi vera áður en hreint núvirði verður 

neikvætt. Þá verður ekki reiknað vegið meðaltal fjármagnskostnaðar 

(e.WACC) því engin lán eru tekin. Einnig verða umræður um hvort 

hentugra sé að geyma peninginn í öðrum fjárfestingum eins og í 

verðbréfasjóði. 
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Í kafla 2 verður viðfangsefninu lýst og farið er í almennar 

upplýsingar um hagvöxt og efnahagsmál sem og fasteignamarkaðinn. 

Í kafla 3 verður svo lýst aðferðum sem verður beytt í 

útreikningunum. Í kafla 4 verður farið yfir hvernig gögnum var aflað 

og hvernig nota má þau við útreikninga. Í kafla 5 verða síðan gerðir 

núvirðisreikningar, IRR reikningar og næmnigreining á mismunandi 

fjárfestingum. Í lokin verða umræður um niðurstöðurnar.  
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2 Viðfangsefnið 

Hér í þessum kafla verður viðfangsefninu lýst. Lauslega verður farið 

yfir hagvöxt og efnahagsmál á Íslandi og fasteignarmarkaðinn. Þá 

verður einnig talað um vexti og verðbólgu. Að lokum verða 

skoðaðar lagalegar hliðar á leigumarkaðinum.  

2.1 Hagvöxtur og efnahagsmál 
Á Íslandi er það sem myndi kallast þróað hagkerfi. Hagvöxturinn1 

hér á landi hefur verið í við meiri en í flest öllum þróuðu hagkerfum 

heims. En Ísland er lítið land með sinn eigin gjaldmiðil og geta 

Íslendingar búist við miklum sveiflum í hagkerfinu. Íslenska 

hagkerfið hefur svipað til í vexti og Evrópusambandið allt frá árinu 

1960. Það er þó erfitt að fá fram á nákvæmar niðurstöður vegna 

breytinga á stærð Evrópusambandsins frá þessum tíma. En það er þó 

hægt að fullyrða að sveiflunar sem Ísland verður fyrir í hagkerfinu 

séu að meðaltali tvöfalt meiri en í ESB löndunum. (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti, 2013, bls. 1) Það er því ekki hægt að segja að á 

Íslandi sé lítill hagvöxtur þótt að fólki gæti liðið þannig núna 

nokkrum árum eftir hrun. Efnahagsvandi Íslendinga er þá óhóflegar 

sveiflur en ekki lítill hagvöxtur. Það eru veikleikar í íslenska 

efnahagskerfinu til staðar. ,,Í rannsókn frá McKinsey & Company 

árið 2012 er bent á lága framleiðni vinnuafls í þjónustugeiranum og 

lága arðsemi í orkugeiranum sem helstu hindranir hagvaxtar”. 

(Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2013, bls. 1) 

Að mati McKinsey eru hömlur á hagvexti einnig þær að 

skorður er settar við auðlindanotkun í helstu útflutningsgreinum 

Íslendinga. McKinsey vill einnig meina að stærð landsins, 

menntunarstig og gjaldeyrishöftin hafi letjandi áhrif á hagvöxt 

landsins. (McKinsey, 2012, bls. 31) 
                                                
1 Orðskýring: Hagvöxtur mælir aukningu landsframleiðslu á ákveðnu tímabili eftir 
að tekið hefur verið tillit til verðbólgu. 



Viðskiptadeild 

Viðskipta- og raunvísindasvið                 LOK2106                  Jón Svavar Árnason 

 

 

4 

Ísland myndi flokkast undir auðlindaþjóð og deilir því 

svipuðum hagkerfum með öðrum þjóðum sem eru auðlindaþjóðir til 

dæmis Nýja Sjáland og Noregur. Það eru þjóðir sem leggja mest upp 

úr landbúnaði og sjávarútvegi, ásamt því að eiga það sameiginlegt að 

vera með litlar framleiðslueiningar en vera með stóran 

þjónustugeira. (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2013, bls. 1) Þegar 

horft er til þessarar tegundar hagkerfa má sjá margt sameiginlegt 

milli þeirra. Þessi hagkerfi eru fremst í því hvað varðar tekjur á 

einstaklinga, lýðræði í samfélaginu og eiga þau sameiginlegt að vera 

með sterk velferðarkerfi. (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 2013, bls. 

1) 

Það er ekki þar með sagt að Ísland geti ekki vaxið enn meira. 

Það er mikilvægt fyrir stjórnvöld að staðnemast ekki og nota 

auðlindir þjóðarinnar einar til þess að vaxa. Stjórnvöld eiga að stefna 

að fjölbreytileika og meiri framleiðni. (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti, 2013, bls. 1) 

Til þess að reyna að minnka óstöðugleika  þurfum við að fá 

stöðugleika á gjaldmiðlinum okkar. Gjaldmiðillinn getur verið okkur 

hagstæður en Íslendingar finna gríðarlega fyrir því ef sveiflur verða 

á gjaldeyrismarkaði. Ef litið er til ársins 2008 þegar hrunið varð 

gjörbreyttist verðlag og kaupmáttur hér á landi. Það gerðist svipað í 

Finnlandi og Svíþjóð þegar norræna fjármálakreppan var á sama 

tíma og fall Sovétríkjanna. Á þeim tíma gengu Svíar og Finnar í 

gegnum mikið flökt gengis líkt og Íslendingar núna en þeir náðu að 

halda raungengi sínu á svipuðum slóðum og fyrir hrun 

Sovétríkjanna. Eftir hrunið völdu löndin sér hvort sína eigin 

peningastefnu, en gengu svo stuttu seinna í ESB. Svíþjóð hélt þó 

áfram með Sænsku krónuna en Finnar tóku upp Evruna og hafa þessi 

bæði lönd núna náð stöðugleika í sínum efnahagsmálum þrátt fyrir 

þessi áföll. Þetta dæmi er óneitanlega líkt og aðstæður eru á Íslandi 

núna eins sést á meðfylgjandi mynd. (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti, 2013, bls. 2) 
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Mynd 1: Gengisfall í kjölfar kreppu (Fjármála- og efnahagsráðuneyti, 
2013). 

Þegar við skoðum gengisfall í kjölfar kreppu á myndinni hér að ofan 

sést hversu lík þróunin er á raungengi gjaldmiðils hverrar þjóðar 

fyrir sig. Kreppan í Svíþjóð er tekin frá 1992, Finnlandi 1993 og 

Íslandi í okt. 2008. Raungengi á Íslandi hefur styrkst örlítið 

undanfarin ár, en þó að mestu haldist óbreytt. Útaf hruni krónunnar 

hafa útflutningsfyrirtæki blómstrað og þá sérstaklega fyrirtæki sem 

voru lítið skuldsett í erlendum lánum. (Fjármála- og 

efnahagsráðuneyti, 2013) Hægt er að sýna fram á lauflétt dæmi að ef 

sjávarútvegsfyrirtæki fékk 100 evrur fyrir kar af fiski fyrir hrun 

þegar gengi evrunnar var 75, fékkst 7.500 ISK fyrir karið. Nú þegar 

gengið er um 150 fást 15.000 ISK fyrir karið ef gengið er út frá því 

að fiskmarkaðsverð haldist óbreytt. 

  Þjóðhagsspáin fram til ársins 2017 gerir ráð fyrir hóflegum 

hagvexti. Vöxtur í fjárfestingum 2 , einkaneyslu 3  og samneyslu 4 

verður með svipuðu móti eins og undanfarið. Þó er reiknað með að 

landsframleiðsla5  og einkaneysla vaxi á þessu ári um 3,5% og 

fjárfestingar um 10,3%. Frá árinu 2014 til 2017 er gert ráð fyrir 2,8% 

                                                
2 Orðskýring: Fjárfestingar eru allar fjárfestingar á Ísland, þ.e. hið opinbera, 
heimili og fyrirtækin í landinu 
3 Orðskýring: Einkaneysla eru útgjöld heimila á Íslandi 
4 Orðskýring: Samneysla eru útgjöld hins opinbera(ríkis og sveitafélaga) 
5 Orðskýring: landsframleiðsla er allt það sem er framleitt hérlendis burtséð frá því 
hvort framleiðslan sé í eigu íslenskra eða erlendra aðila. 
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árlegum hagvexti og að einkaneysla vaxi um 3% á ári hverju. Spáð 

er að útgjöld ríkissjóðs vaxi hægt eftir árið 2014 út 2017. (Hagstofa 

Íslands, 2012) 

2.2 Vextir 
Orðið vöxtur bendir til þess að eitthvað sé að stækka eða verða meira 

en það var áður. Allt sem er lifandi vex á einhvern hátt, það gildir 

líka um peninga. Peningar vaxa yfirleitt þannig að einstaklingur lánar 

einhverjum pening með því loforði að viðkomandi láti þig fá meiri 

pening til baka. 

Þessi samningur milli fólks er það sem bankastarfssemi 

gengur útá. Ef einstaklingur á pening inná bankabók er hann í raun 

og veru að lána bankanum peningana sína og fær í staðinn meiri 

pening til baka frá bankanum. Bankinn má síðan ekki sitja 

aðgerðalaus með peningana sem þeir fengu lánaða heldur áframlána 

þeir peningana til annarra og rukka þá um hærri vexti en þeir greiða 

einstaklingnum sem á peninginn. (Fjölmenningarsetur, e.d.) Hér er 

verið að tala um innláns- og útlánsvexti. Útlánsvextir kallast einmitt 

þegar bankar veita einstaklingum eða fyrirtækjum lán, en innláns 

vextir er þegar einstaklingur lánar bankanum peninga sína 

(Fjölmenningarsetur, e.d.). Nafnvextir6 eru þeir vextir eins og getið 

er um í samningi milli lántaka og lánanda. Ef einhver á t.d. 1 milljón 

króna eða skuldar 1 milljón króna og nafnvextir eru 10% þá fær 

einstaklingur annaðhvort 100.000 kr. í vexti, ef hann lánaði 

peninginn, eða greiðir 100.000  kr. í vexti ef hann fékk peningana 

lánaða.  

Raunvextir eru nafnvextir að frádregni verðbólgu 

(Seðlabanki, e.d.). Ef lagðar eru inná óverðtryggða bankabók 

1.000.000 kr með 10% vöxtum þá fær einstaklingurinn 100.000 kr í 

vexti. En ef 5% verðbólga er yfir árið þá eru raunvextirnir aðeins 

50.000 kr. Hins vegar er hægt að leggja peninginn inná verðtryggða 

                                                
6 Orðskýring: Nafnvextir eru uppgefin vaxtaprósenta án tillits til verðbólgu. 
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bók, þá eru yfirleitt lægri vextir en þá hefur verðbólgan ekki áhrif á 

ávöxtun spariféssins.  

Stýrivöxtum7 er stjórnað af Seðlabanka Íslands, þeir hafa 

áhrif á aðra vexti, markaðsvexti, í landinu. Stýrivextir eru 

markaðsvextir sem eiga við banka og fyrirtæki í landinu sem og 

gjaldeyris- og verðbréfamarkaði. Stýrivextirnir eru notaðir til þess að 

reyna að mynda stöðugleika og reyna draga úr verðbólgu og styrkja 

gjaldmiðilinn í landinu. (Seðlabanki, e.d.) 

2.3 Verðbólga 
Neysluverðsvísitalan er mælitæki til að fylgjast með hvort vöruverð 

hækkar eða lækkar. Ef það er verðbólga þá er verðið á vörunni að 

hækka. Ef verð hinsvegar lækkar þá á sér stað verðhjöðnun. 

Verðbólgu má útskýra sem viðvarandi hækkun á verðlagi. Verðlag er 

meðalverð á vöru og þjónustu en ekki á einstökum hlutum eins og til 

dæmis kók. (Seðlabanki Íslands, e.d.) 

Til að reikna út hver verðbólgan er er notast við vísitölu 

neysluverðs og breytingar sem eiga sér stað á henni. Vísitala 

neysluverðs er saman safn af öllu því helsta sem heimili þurfa að 

kaupa/reka/borga á árs grundvelli. Inni í vísitölunni er t.d. matarverð, 

fasteignaverð og olíuverð. Það er svo mánaðarlega sem Hagstofan 

gerir verðkannanir á þessari ,,neyslu” og skoðar hvort hún hækkar 

eða lækkar, þ.e. hvort það sé verðbólga eða verðhjöðnun. 

Verðbólgan er yfirleitt reiknuð á mánaðar- og ársgrundvelli og í 

kjölfar þess getur Seðlabanki Íslands gert verðbólguspár fram í 

tímann og sett sér verðbólgumarkmið. (Áttavitinn, 2012) 

Markmið Seðlabankans er stöðugt verðlag, eða litlar 

verðlagssveiflur, og stefnir Seðlabankinn á 2,5% hækkun 

neysluverðs yfir 12 mánaða tímabil. (Seðlabanki Íslands, e.d) 

Verðbólga felur í sér að verðgildi peninga minnkar, þ.e.a.s. minna 

                                                
7 Orðskýring: Vextir sem yfirvöld nota til að hafa áhrif á markaðsvexti 
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magn af vöru og þjónustu fæst fyrir hverja krónu í framtíðinni en í 

nútíðinni. 

Verðlagsbreytingar eru mældar út frá vísitölum og algengasta 

vísitalan sem notuð er við útreikninga verðbólgu er 

neysluverðsvísitala. Reglulegar kannanir eru gerðar á neyslu 

heimilanna í landinu og eru niðurstöður úr henni notaðar til að vega 

saman verð á einstökum tegundum vöru og þjónustu í heildarvísitölu. 

Við það verður hlutfallsleg breyting yfir ákveðið tímabil (oft reiknað 

í árum) sem er notuð sem nýr mælikvarði á verðbólgu. (Seðlabanki 

Íslands, e.d.) 

Þjóðhagsspá Hagstofu Íslands er að vöxtur verður í 

einkaneyslu, samneyslu og fjárfestingum. Verðbólguhorfur næstu ára 

er 4,1% árið 2013 og 3,1% árið 2014. Það sem hefur hvað mest áhrif 

á verðbólgu er gengi krónunnar og hrávöruverð á heimsmarkaði, en 

báðir þessir flokkar hafa sveifluðust nokkuð mikið á árinu 2012. 

(Hagstofa Íslands, 2012) 

2.4 Fasteignamarkaðurinn 
Það má segja með sanni að miklar sveiflur geta orðið á 

fasteignarmarkaði. Það þarf ekki að langt aftur í tímann á Íslandi til að 

sjá rosalegar sveiflur, það er hægt að líta eins stutt aftur og til ársins 

2004. Af hverju 2004 spyr einhver sig kannski? Jú eftir að bankarnir 

voru einkavæddir8 fóru þeir að veita húsnæðislán á mjög hagstæðum 

kjörum. Áður en bankarnir hófu að lána fyrir fasteignum var 

íbúðalánasjóður og lífeyrissjóðir einu sem veittu lán til fasteignakaupa. 

Íbúðalánasjóður veitti 70% lán á 5,1% vöxtum. Eftir innkomu bankanna 

var hægt fá 100% lán með 4,15% vöxtum. (Seðlabanki Íslands, e.d, bls. 

1)  Frá árinu 2004 þegar vísitala íbúðarverðs var í 190,3 stigum og til 

ársins 2008 þegar vísitalan fór upp í 352,7 sést ein mesta sveifla á 

fasteignarverði í Íslandssögunni (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Á þessum 

                                                
8 Orðskýring: Þegar einkavæðing á sér stað er ríkið að láta af sér einhverja 
starfsemi í skiptum fyrir greiðslu 
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árum horfa Íslendingar uppá 85,3% íbúðarverðshækkun að nafnverði9. 

Íbúðarverð lækkaði aftur í kjölfarið af efnahags hruninu en í mars árið 

2013 er vísitala íbúðarverðs aftur komin upp í það sem hún var árið 

2008 eða 351,5 stig (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 
                         Mynd 2: Íbúðarverðs vísitala 2004-2013 (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

Það er margt sem þarf að spila saman svo fasteignarverð hækki eins 

og það gerði fyrir hrun. Verð fasteignar breytist eftir framboði10 og 

eftirspurn húsnæðis. Það er þó hægt að draga saman a.m.k þrjár 

megin ástæður fyrir því af hverju það varð svona mikil sveifla. Í 

fyrsta lagi eru það breytingar á lánsfjárhæðum til íbúðarkaupa, 

lækkun vaxta og lengingu lánstíma lánanna. Þessar breytingar tóku 

stórt stökk uppá við með einkavæðingu bankanna. Ástæða númer tvö 

gæti verið þær efnahagslegu breytingar sem urðu hér á Íslandi á 

vaxtarárum, bæði að ráðstöfunartekjur Íslendinga hækkuðu og 

kaupmáttur jókst. Einnig breytingar á fólksfjölgun, þá er verið að 

meina að hlutfall aðfluttra umfram hlutfall brottfluttra á Íslandi var í 

meira lagi. (Hagstofa Íslands, 2013) Þá er hægt að gefa sér að 

eftirspurn hækkar eftir íbúðum og verð þeirra hækkar í kjölfarið. Í 

þriðja lagi getum við nefnt stýrivexti Seðlabanka Íslands (Seðlabanki 

                                                
9 Orðskýring: Þegar nafnverð hækkar en hlutfallsverð helst óbreytt er verið að tala 
um verðbólgu 
10  Orðskýring: Framboð og eftirspurn eru þeir kraftar sem sjá til þess að 
markaðshagkerfi virki 
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Íslands, 2007). Talað verður nánar um stýrivexti Seðlabankans hér á 

eftir. 

2.4.1 Húsaleiga 

Leiguhúsnæði má finna víða. Þau eru til dæmis á skrá hjá 

leigumiðlurum, auglýsingum fjölmiðla, hjá vinum og vandamönnum 

og margt fleira.  

Sum sveitarfélög hafa einnig almennar leiguíbúðir í útleigu auk 

félagslegra íbúða. Úthlutun þeirra er ekki háð tekju- og 

eignamörkum leigjenda og húsaleiga almennt hærri (Ísland.is, e.d.). 

Íbúar í leiguhúsnæði geta átt rétt á húsaleigubótum hvort sem þeir 

leigja félagslegt húsnæði eða eru á almennum markaði. Ef 

viðkomandi á rétt á húsaleigubótum verður hann þinglýsa 

húsaleigusamningnum og sækja um bætur. Nauðsynlegt er að skila 

inn til þinglýsingar frumriti húsaleigusamnings og afriti sem er 

prentað eða ljósritað á löggiltan skjalapappír.  

Leigutekjur eru skattskildar. Ef leigusali er einstaklingur 

skattleggjast þær sem fjármagnstekjur, annars eins og aðrar 

atvinnutekjur. Komi upp ágreiningur á milli leigjenda og leigusala 

við gerð eða framkvæmd leigusamnings er hægt að vísa málinu til 

kærunefndar húsaleigumála. Málsmeðferðin er aðilum málsins að 

kostnaðarlausu. 

2.4.2 Kaup á fasteignum 

Þegar fólk er í hugleiðingum um fasteignarkaup eða sölu er mjög 

mikilvægt að vera vel undirbúinn. Það er gríðarlega stór fjárfesting 

fyrir flest alla og má búast við að stór hluti af eigið fé fólks fari í 

fasteignarkaup. Fólk er líka oft að skuldbinda sig tugi ára fram í 

tímann (Félag fasteignasala, e.d.).  

Fasteignarsalinn hefur það hlutverk að sameina kaupendur og 

seljendur. Hann á að gæta að hagsmunum beggja aðila og passa að 

allt fari fram lögum samkvæmt. Fasteignarsalinn ber mikla ábyrgð, 

hann þarf að tryggja sig og sína starfsmenn í starfi. Öll gjöld sem 

greiða þarf til fasteignarsala eru fyrirfram ákveðin og endanleg. 
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Fasteignarsali skal annast alla skjalagerð varðandi sölu fasteignar og 

er hann skyldugur til að vera til staðar þegar skjöl eru undirrituð 

(Félag fasteignasala, e.d.). 

Það er ábyrgð kaupenda að skoða íbúðir. Allar upplýsingar 

eiga þó að vera til staðar og kaupendur eiga að geta gengið greitt að 

þeim upplýsingum. Það er hlutverk fasteignarsalans að koma fram 

öllu því sem skiptir máli á söluyfirlit (Félag fasteignasala, e.d.). 

Þegar kaupandi er búinn að ákveða hvaða fasteign hann ætlar að 

fjárfesta í er undirbúið kauptilboð, sem fasteignarsalinn hjálpar til 

með í undirbúningi. Út frá kauptilboðinu er svo undirritaður 

kaupsamningur (Félag fasteignasala, e.d.). 

Þegar undirritun kaupsamnings er lokið eru þau skjöl sem 

þarf að þinglýsa þinglýst (Félag fasteignasala, e.d.). Hér er 

fasteignarsalinn mikilvægur til þess að allt gangi smurt og honum 

borgað sérstakt ,,umsýslugjald”.  Gjöld sem kaupandi þarf að láta við 

hendi við kaup á fasteignum eru: 

• Stimpilgjald – 1,5% af fjárhæð lánsins. - Vert er að taka fram 

að í skýrslunni eru allar fasteignir lausar við lán. 

• 0,4% af fasteignarmati eignarinnar 

• 1.350 kr. fyrir hver þinglýst skjal (Félag fasteignasala, e.d.) 

Að lokum er afhendingardagur ákveðinn þar sem áhætta eignarinnar 

færist frá seljanda yfir á kaupenda. Íbúðinni ber að skila á réttum 

tíma, hreinni og snyrtilegri. Seljandi þarf að vera búinn að binda enda 

á allar þá skyldur sem honum ber að gegna við sölu. Eins og t.d. að 

lesa af rafmagni og tilkynna húsfélagi um nýja félagsmenn (Félag 

fasteignasala, e.d.).  
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2.4.3 Sala á fasteignum 

Seljendur þurfa einnig að hafa ýmsa hluti í huga til þess að söluferlið 

gangi greitt fyrir sig. Seljendur setja sig í samband við fasteignasala 

og gera greinagóðan samning um væntingar til fasteignarsalans. 

Fasteignarsalinn segir skýrt frá þóknun sinni og úrslitar hana 

greinilega (Félag fasteignasala, e.d.).  

Upplýsingaskyldan er mikilvæg og getur komið ferlega fast í 

bakið á seljandanum ef hann leynir vísvitandi upplýsingum um 

ástand eignarinnar. Fasteign telst nefnilega gölluð ef kaupandi hefur 

ekki fengið þær upplýsingar um eignina sem seljandi vissi eða mátti 

vita um (Félag fasteignasala, e.d.). 

Afhending skal fara fram á réttum degi og ber að hafa þá 

gullnu reglu í huga að skila íbúðinni í því ástandi sem þú sjálf/ur 

myndir vilja taka við henni í (Félag fasteignasala, e.d.). 

Uppgjör vegna fasteignagjalda, vaxta og lána miðast við 

afhendingardag og greiðir seljandi þau gjöld fram að þeim degi. 

2.5 Lagalegt umhverfi húsnæðismarkaðarins 
Mjög mikilvægt er að fara eftir settum lögum þegar kemur að því að 

leigja út húsnæði. Leigusamningar segja til um rétt og skyldur 

leigjanda og leigusala. Án samnings er staða þeirra gagnvart lögum 

ótrygg.  

2.5.1 Húsaleigusamningar 

Húsaleigusamningar skulu vera skriflegir. Samningarnir geta verið 

ótímabundnir eða til ákveðins tíma.  

Það er ekki ráðlagt fólki að gera munnlegan leigusamning en ef hann 

fer fram gildir um hann sömu reglur og ákvæði og um ótímabundinn 

samning væri að ræða. Leigusala og leigutaka er frjálst að semja um 

leiguupphæð en samkvæmt lögum á hún að vera sanngjörn og 

eðlilegt í garð beggja aðila. (Ísland.is, e.d.) 

Uppsagnarfrestur ótímabundinna húsaleigusamninga er 

mislangur eftir tegund húsnæðis og lengd leigutímans. Undir 
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venjulegum kringumstæðum er ekki hægt að segja upp tímabundnum 

leigusamningi áður en hann rennur út. (Ísland.is, e.d.) 

2.5.2 Rekstur, viðhald og tjón á leiguhúsnæði 

Meginreglan er sú að leigusali annist viðhald bæði innan húss og 

utan. Leigjandinn er þó skyldugur að annast á sinn kostnað viðhald á 

læsingum, vatnskrönum, raftenglum og örðu smávægilegu 

(Húsaleigulög nr. 36/1994, e.d.). Meðan leigusali annast viðgerðir á 

gluggum, raftækjum, hreinlætistækjum og öðru sem fylgir 

húsnæðinu ef leigjandinn sýnir fram á að bilanir verði ekki raktar til 

vanrækslu að hans hálfu.  Leigjandi á tafarlaust að tilkynna leigusala 

um þau atriði sem þarfnast lagfæringar, utan sem innan húss. Ef 

leigjandi telur viðhaldi að hálfu leigusala ábótavant á leigjandi að 

skora á leigusala að bæta úr og gera grein fyrir því sem hann telur að 

úrbóta þarfnist. Sinni leigusali ekki kröfum leigjanda um úrbætur 

innan tveggja mánaða er leigjanda heimilt að láta framkvæma 

viðgerðina á kostnað leigusala og draga kostnaðinn frá 

leigugreiðslum eða krefja leigusala um kostnaðinn sérstaklega. Áður 

en vinnan hefst ber leigjanda þó að leita álits byggingarfulltrúa á 

nauðsyn hennar og samþykkis hans fyrir kostnaðinum að verki 

loknu. (Ísland.is, e.d.) 

Verði tjón að völdum leigjanda, fólki skyldu honum eða 

annarra manna sem eru í húsnæðinu með hans leyfi þarf leigjandi 

strax að gera ráðstafanir til að bæta úr tjóninu. Ef leigjandi vanrækir 

þessar skyldur sínar er leigusala heimilt að gera við íbúðina á 

kostnað leigjanda, en áður en það gerist verður hann að fá álit hjá 

byggingafulltrúa og fá samþykki hans fyrir kostnaðinum að verki 

loknu. Leigjanda er í þeim tilvikum skylt að sæta umgangi 

viðgerðarmanna án leigulækkunar þótt að afnot hans að húsnæðinu 

takmarkist um tíma vegna viðgerðarinnar. (Húsaleigulög nr. 

36/1994, e.d.) 
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2.5.3 Uppsagnir og riftanir 

Langoftast eru allir vinir á leigumarkaðinum og sjaldan vandræði. Þá 

gilda oftast tvær gerðir af leigusamningum. Það er tímabundinn 

leigusamningur og ótímabundinn leigusamningur. 

Tímabundum leigusamningi lýkur á umsömdum degi án 

sérstakrar uppsagnar eða tilkynningar af hálfu aðila. Honum verður 

ekki slitið með uppsögn á umsömdum leigutíma. Einungis er hægt að 

segja upp tímabundum leigusamningi á grundvelli sérstakra 

forsendna, atvika eða aðstæðna sem tilgreindar eru í samningnum. 

Slík uppsögn skal vera skrifleg og rökstudd og skal gagnkvæmur 

uppsagnarfrestur vera a.m.k. þrír mánuðir. 

Ef ótímabundinn leigusamningur er gerður er báðum aðilum 

heimilt að segja honum upp. Uppsögnin verður að vera skrifleg og 

send með sannanlegum hætti, t.d. í ábyrgðapósti eða símaskeyti. Sé 

þess gætt þá hefur uppsögnin þá þýðingu og þau réttaráhrif sem 

henni er ætlað að hafa, jafnvel þó að hún komi afbökuð, of seint eða 

alls ekki til viðtakenda. 

Uppsagnarfresturinn hefst fyrsta dag næsta mánaðar og skal 

leigjandi hafa lokið rýmingu og frágangi þá. (Velferðarráðuneytið, 

e.d.) 

Ljót mál skjótast uppá yfirborðið einstaka sinnum og þá 

sérstaklega mál eins og vangoldin húsaleiga. Þá er mikilvægt að 

þekkja húsaleigumálin vel. Leigusalinn getur nefnilega gert 

greiðsluáskorun vegna vangoldinnar húsaleigu og hefur þá 

leigjandinn 7 daga til þess að greiða leiguna. Hafi leigjandi ekki 

staðið skil á leigugreiðslunni innan settra tímamarka, þrátt fyrir 

skrifalega áskorun frá leigusala, hefur hann vanefnt leigusamninginn 

verulega og getur leigusali krafist útburðar þegar í stað, án dóms eða 

sáttar leigjanda. (Velferðarráðuneytið, e.d.) 
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3 Aðferð 

Aðferðarkaflinn er til þess gerður svo lesandinn skilji betur þær 

aðferðir sem notaðar verða til útreikninga í ritgerðinni. Fyrst verður 

sagt frá hreinu núvirði og formúlunni sem notuð verður við 

arðsemismatið kynnt. Svo verður fjallað um hvernig sjóðsstreymið 

muni virka, þ.e. hverjir tekju- og kostnaðarliðirnir verða. Eftir því 

verður gert grein fyrir IRR aðferðinni. Loks verður svo fjallað um 

afvöxtunarstuðulinn og næmnigreiningu. 

Til að komast að því hvort fjárfestingin verði arðbær mun 

rannsakandi nota tölur frá Þjóðskrá Íslands. Þær tölur segja til um 

fermetraleiguverð á landinu. Þjóðskrá býr yfir leigugagnagrunni sem 

unninn er úr þinglýstum leigusamningum. Upplýsingarnar um 

leiguverð fer eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á 

landinu. Til að fá sem nákvæmustu niðurstöður telur Þjóðskrá 

Íslands ekki leigusamninga sem eru eldri en 60 daga, þeir telja heldur 

ekki samninga þar sem herbergjafjöldi (stærð) íbúða er óþekkt. 

Dæmi er um það að í febrúar 2013 voru 638 samningar á skrá hjá 

Þjóðskrá Íslands en leigugagnagrunnurinn er aðeins upp úr 437 

samningum, þ.e. þeir samningar sem falla undir kröfur Þjóðskrár. 

(Þjóðskrá Íslands, 2013) 

3.1 Hreint núvirði (e. NPV) 
NPV er skammstöfun fyrir net present value eða ,,Hreint 

núvirði “. Með því að notast við margar raðir af greiðslustraumum 

sem falla til vegna viðkomandi fjárfestingar getur einstaklingur 

og/eða fyrirtæki séð hvort sú fjárfesting verði arðbær eða óhagstæð. 

(Brigham & Houston, 2004, bls. 397) 

Verðmæti sem fjárfesting myndar jafngildir summu 

greiðslustrauma sem hafa verið afvaxtaðir sem til  verða ef 

stofnkostnaðurinn er dreginn frá. Þegar búið er að draga frá 

stofnkostnaðinn stendur eftir hreint núvirði. (Brigham & Houston, 

2004, bls. 398) 
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Hreint núvirði er þá mælikvarði sem segir til um hversu 

miklum fjármunum viðkomandi verkefni skilar til 

fyrirtækis/einstaklings. Það eru þrír ákvörðunarþættir hvað varðar 

útkomu hreins núvirðis, þ.e. samþykkja ef hreint núvirði er >   0, 

hafna ef hreint núvirði er < 0 og að lokum ef hreint núvirði er = 0 

má bæði samþykkja og hafna. (Parkin, Powell, & Matthews, 2003, 

bls. 305) 

 

Hreint núvirði í þessari ritgerð er fundið með eftirfarandi jöfnu: 

𝑁𝑃𝑉 =   −𝑈! +   
𝐹𝑉!

(1+ 𝑟)! +
𝐻

(1+ 𝑟)!

!

!!!

 

 

Þar sem –𝑈!  er fjárfestingin og 𝐻  er hrakvirði. 𝐹𝑉!   eru 

tekjustraumarnir í ókominni framtíð. 𝑟  er afvöxtunarstuðull, n er 

fjöldi ára eða tímabila. Fjárfestingarkosturinn er hagkvæmur ef hreint 

núvirði er jákvætt, 𝑁𝑃𝑉 ≥ 0. (Brigham & Houston, 2004, bls. 398) 

3.2 Sjóðsstreymi: Tekju- og gjaldastraumar 
Hér í sjóðsstreymis kaflanum verður notast við uppgefið leiguverð 

eins og það er á Íslandi í dag. Sjóðsstreymi hjálpar einstaklingum og 

fyrirtækjum að ákvarða handbært fé frá rekstri vegna breytinga á 

rekstrartengdum eignum og skuldum. Sjóðsstreymi kemur yfirleitt 

fram í formi tekjustrauma og gjaldstrauma. (Weygandt, Kieso, & 

Kimmel, 2007, bls. 736)  

 Í megin atriðum er sjóðstreymi yfirlit yfir flæði fjármagns inn 

og út af peningareikningum yfir tiltekið tímabil. (Brigham & 

Houston, 2004, bls. 47) 

Tekjustraumar (e. Cash inflow) eru tekjur sem leigjandi fær 

fyrir að leigja út íbúð sem hann kaupir. Þjóðskrá reiknar verð útfrá 

þinglýstum leigusamningum og eru reikningarnir þannig háttaðir að 

tekið er meðaltal yfir verð, byggingarár og stærðar. Út frá því getum 
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við fengið hugmynd um leiguverð tiltekinnar íbúðar sem verður leigð 

út11.  

Gjaldstraumarnir (e. Cash outflow) sem verður tekið tillit til 

eru þau gjöld sem borga þarf rekstri, kaup og sölu íbúðarinnar. Það 

er til þess að geta fundið út tekjurnar á hverju ári fyrir sig og þar með 

gert núvirðisreikninga. Núvirðisreikningurinn er til þess að sjá hvort 

hagstætt sé að kaupa húsnæði til þess eins að leigja íbúðina út. 

Skýrsluhöfundur gat ekki fundið nákvæmar upplýsingar um 

algengann viðhaldskostnað á fasteignum til útleigu. En til þess að fá 

hlutfallsegt samræmi í reikningum um hreint núvirði er gert ráð fyrir 

því að hann verði 100. kr. á m2. En fremur er viðhaldssjóðurinn ekki 

tekinn með í útreikningum útaf því að engin vissa er um hvert/ef 

viðhald/ið verður. Nánar tiltekið það er gert ráð fyrir einhverju 

viðhaldi en sú upphæð er hvorki talin fram sem kostnaður né tekjur, 

þannig upphæðin þurrkast út við útreikninga hreins núvirðis. 

Ástæðan fyrir að hún þurrkast út er til þess gerð að geta nánar greint 

muninn hvort sé hagstæðara að fjárfesta í fasteign eða öðrum 

möguleikum.  

Dæmi: Eigandi fasteignar er með 45 milljón króna fasteign. 

Hann getur leigt hana út á 300.000 kr. á mánuði. Gjöld á móti eru 

100.000 kr á mánuði og eru því leigutekjur 2,4 milljónir á ári. Áður 

en hreint núvirði er síðan reiknað er viðhaldssjóðurinn lagður til 

hliðar og grunnurinn að hreinu núvirði þá fundinn. Ef 

viðhaldssjóðurinn í þessu dæmi væri 300.000 kr. þá yrði hreint 

núvirði reiknað út frá 2,1 milljón. 

3.3 Innrivaxta reikningar (e. IRR) 
Til þess að mæla arðsemi fjárfestingar í prósentum eru innri vextir 

notaðir. Skilgreining innri vaxta getur verið að finna þá tölu sem 

kemst næst núvirðinu án þess að fela núvirðið sjálft í sér. 

                                                
11 Til að finna tölur fyrir tekjustreymi í þessu arðsemismati má skoða viðauka 1 
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Fjárfestingakosti er hægt að flokka með innri vöxtum með 

því að nota ávöxtunarkröfu fjárfestinga,  sem er hægt að finna með 

því að finna þann afvöxtunarstuðul sem orsakar það að núvirði 

komandi tekjuflæði jafngildi kostnaði við verkið. Því má almennt 

segja um innri vexti að þeir séu afvöxtunarstuðull sem geri hreint 

núvirði fjárfestingarinnar að núlli. (Brigham & Houston, 2004, bls. 

400) 

Það á að samþykkja verkefnið/fjárfestinguna ef innrivextir 

hennar eru hærri en afvöxtunarstuðullinn en hafna henni séu innri 

vextir lægri en afvöxtunarstuðullinn sem upp var lagt með. (Brigham 

& Houston, 2004, bls. 401) 

Að neðan er jafna innri vaxta: 

 

−𝐶𝐹! +   
𝐹𝑉!

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! +
𝐹𝑉!

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! +⋯+
𝐻

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! = 0 

 

Þar sem 𝐶𝐹!  er upphafsfjárfesting, 𝐹𝑉! , 𝐹𝑉! , 𝐻!  eru tekjustraumar 

(𝐻 = ℎ𝑟𝑎𝑘𝑣𝑖𝑟ð𝑖), 𝐼𝑅𝑅 eru innri vextir og n fjöldi tímabila. (Brigham 

& Houston, 2004, bls. 400) 

 

3.4 Afvöxtunarstuðullinn 
Ef einstaklingi í dag er gefin ein milljón er hún verðmætari en ef 

hann fengi hana eftir eitt ár. Það er vegna þess að þessi tiltekni 

einstaklingur hefur tækifæri á því að ávaxta peninginn í banka í eitt 

ár. Þess vegna þarf að afvaxta upphæðina með einhverjum vöxtum til 

þess að vita hversu mikils virði milljónin er sem fæst eftir eitt ár. Það 

virðist algengt meðal Íslendinga að nota 5-6% afvöxtunarstuðul þó 

að það sé engin heilög tala. Skýrsluhöfundur fór og talaði meðal 

annars við yfirmann fyrirtækjasviðs í Íslandsbanka og sagði hún að 

flestir væri því sammála að nota ekki hærri afvöxtunarstuðul en 

lægstu vextir á áhættulausum ríkisskuldabréfum. Hún tjáði 

skýrsluhöfundi að langtíma raunvextir væru 3,5% (Elsa Pétursdóttir, 
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munnleg heimild, 30. apríl). Það er einnig áhugavert að geta þess að 

skuldbindingar lífeyrissjóðs eru afvaxtaðar á fastri raunkröfu 3,5% 

og eru langtíma raunvextir í dag um 3,4% á sama tíma og í G7 

ríkjum eru þeir 0,5%-1,0% (Gamma, 2010). 

 Val afvöxtunarstuðulsins getur haft mikil áhrif á niðurstöður 

arðsemisgreiningarinnar. Í þessu arðsemismati verður gengið út frá 

tiltölulega lágum afvöxtunarstuðli. Síðan verður sýnt fram á áhrif 

útkomu verkefnisins með næmnigreiningu á ef hann breytist. 

Þess vegna verður afvöxtunarstuðullinn 3,5% notaður hér 

eftir við aðalútreikninga arðsemismatsins. 

3.5 Næmnigreining (e. Senitivity analysis) 
Tilgangur næmnigreiningarinnar í þessari ritgerð er að varpa ljósi 

hvernig hegðun afvöxtunarstuðulsins hefur áhrif á útkomu hreins 

núvirðis. Næmnigreining byggir á bjartsýnis-, svartsýnis- og 

raunsæisspám. Hins vegar hefur næmnigreining takmarkanir. Margar 

breytingar geta orðið í hinu dags daglega lífi og því erfitt að vita 

nákvæmlega með hvaða afvöxtunarstuðli sé best að reikna með þegar 

núvirðisreikningar eru gerðir. Þrátt fyrir að skýrsluhöfundur hafi 

metið  afvöxtunarstuðullinn 3,5%, þýðir það ekki að um endanlega 

niðurstöðu sé að ræða í raunveruleikanum, einungis viðmið.  

 Næmnigreiningin er gerð þannig að afvöxtunarstuðullinn er 

hækkaður og lækkaður og rannsakað hvaða áhrif það hefur á hreint 

núvirði. Niðurstöður þessa útreikninga er svo sýnt í línuriti. Því 

brattari sem línan er, því viðkvæmari er hreina núvirðið fyrir 

breytingum afvöxtunarstuðulsins. (Brigham & Houston, 2004, bls. 

437) 
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4 Gögn  

4.1 Leiguverð íbúðarhúsnæðis, hvað er leiguverð? 
Eðlilegt er að sá sem tekur eign á leigu greiði endurgjald vegna 

afnotanna. Í sjöunda kafla húsaleigu laga nr. 36/1994 (Húsaleigulög 

nr. 36/1994, e.d.) er fjallað um húsaleigu og tryggingar tengdar 

leigusamningi. Í þeim lögum er ekki sagt hver húsaleiga skuli vera, 

heldur bent á að aðilum er frjálst að semja um hana. Aftur á móti er 

kveðið á að fjárhæðin skuli vera sanngjörn og eðlileg í garð beggja 

aðila. Einnig segir jafnframt í lögum að aðilum sé heimilt að semja 

um hvort og með hvaða hætti leiga komi til með að breytast á 

samningstímanum, en algengt er að leigufjárhæð haldist í hendur við 

vísitölu neysluverðs. Þar má telja að leiguíbúðir lúti sambærilegum 

lögmálum og annar varningur og að leiguverð hækki eða lækki í 

samræmi við aðstæður á markaði. Annar mjög mikilvægur þáttur í 

þróun leiguverðs er framboð og eftirspurn. (Neytendasamtök Íslands, 

2011, bls. 4) 

4.2 Verðlag, framboð og eftirspurn 
Eins og áður sagði er leiguverð yfirleitt frjálst, þ.e. aðilum er heimilt 

að semja um hvaða leiguverð sem þeir vilja. En aftur á móti má gera 

ráð fyrir að leiguverð breytist í samræmi við framboð og eftirspurn, 

auk þess sem ætla má að flestir einstaklingar sem leigja út eignir 

sínar reyni að miða leiguverðinu við að eignin standi undir sér. 

Nánar tiltekið, að leiguverðið dugi til þess að standa straum af 

afborgun lána, fasteignargjöldum, tryggingariðgjöldum o.s.frv. 

(Neytendasamtök Íslands, 2011, bls. 4) 

Upplýsingar um raunveruleg húsaleiguverð eru mjög 

takmörkuð og lítt aðgengilegar almenningi. En þrátt fyrir það hafa 

neytendasamtökin reynt sitt besta til þess að fá rétt verð með því að 

kalla eftir upplýsingum frá leigjendunum sjálfum. Nýjustu 

upplýsingar sem eru fyrir hendi er könnun sem neytendasamtökin 

stóðu fyrir í febrúar 2011. Samtökin voru hæstánægð með 
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viðbrögðin sem fengust og því greinilegt að vöntun er á upplýsingum 

um leiguverð. Þar sem langbesta svarhlutfallið var frá leigjendum frá 

Reykjavík eru tölurnar marktækastar þaðan (Neytendasamtökin, 

2011). Hér að neðan eru helstu niðurstöður þessa rannsóknar, en 

dýpra verður farið í leiguverð á norðurlandi seinna í skýrslunni. 
 

Tafla 1: Upplýsingar um húsaleiguverð útfrá stærð íbúða feb. 2011 

(Neytendasamtökin, 2011)

 

Á töflu 1 má sjá algengustu leiguverð á höfuðborgarsvæðinu. Þessar 

tölur koma beint frá Neytendastofu en álíka tölur er að finna hjá 

Þjóðskrá Íslands. Þær tölur eru vísitölutengdar og öllu nýrri en þær 

hjá Neytendastofu, eða frá september 2012. 

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu var 121,6 stig í febrúar 

2013. En vísitalan var 100 stig í janúar 2011. Hér fyrir neðan má sjá 

þróun vísitölu leiguverðs.  

 

 
Mynd 3: Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu (Þjóðskrá Íslands, 2013) 
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Á mynd 3 hér að ofan, sem sýnir vísitölu leiguverðs, má sjá 

vísitöluhækkun uppá 21,6% á rúmlega tveimur árum. En frá júní 

2012 til ágúst 2012 hækkaði vísitalan um 4,5% og frá september 

2011 til september 2012 hækkaði vísitala leiguverðs um 9,9%. 

Síðastliðna 3 mánuði hefur vísitalað hækkað um 2,1%.  

Vísitala leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sýnir breytingar á vegnu 

meðaltali fermetraverðs.  

 

Á sama tíma var þróun vísitölu neysluverðs umtalsvert hraðari en 

vísitala leiguverðs:    

 
Mynd 4: Vísitala neysluverðs 2011 - sept 2012 (Hagstofa Íslands, e.d.) 

Á mynd 4 sést að vísitala neysluverðs hækkar á sama tíma frá 363,4 

stigum upp í 409,9 stig eða um 12,8% Það er því hægt að fullyrða 

það að vísitala leiguverðs hafi á þessu tímabili hækkaði töluvert 

umfram vísitölu neysluverðs. 

Birting leiguvísitölunnar í Reykjavík er ætlað að varpa ljósi á 

þróun leiguverðs samkvæmt þeim gögnum sem liggja fyrir á hverjum 

tíma. Þjóðskrá Íslands hefur tekið saman upplýsingar um leiguverð 

eftir staðsetningu og stærðarflokkum fasteigna á landinu. Í 

leigugrunni Þjóðskrár í febrúar 2013 eru 638 þinglýstir samningar. 

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleiguverð á hvern fermetra í febrúar 

2013 fyrir mismunandi stærðir íbúða og staðsetningu: 
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Tafla 2: Fermetraleiguverð um allt landið (Þjóðskrá Íslands, 2013). 

 
Hér á töflunni fyrir ofan eru tölur um fermetraleiguverð skv. 

Þjóðskrá. Fyrst er Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og 

Seltjarnarnes. Svo kemur Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og 

Reykjanesbrautar. Þar eftir skýrir taflan sig sjálf. Á töflunni má 

einnig sjá meðaltals verð fyrir stór-Reykjavíkursvæðið í heild sinni 

til samanburðar við fermetraleiguverðið á Akureyri. 

 Meðalleiguverðið á stór-Reykjavíkursvæðinu á tveggja 

herbergja íbúðum er fundið svona: 

 

1.997+ 1.890+ 1.950+ 1.857+ 1.726+ 1.679
6 = 1.850  𝑘𝑟/𝑚! 

Þriggja herbergja: 
1.853+ 1.643+ 1.519+ 1.553+ 1.711+ 1.487

6 = 1.628  𝑘𝑟/𝑚! 

Fjögra til fimm herbergja: 
1.863+ 1.361+ 1.242+ 1.299+ 1.394+ 1.469

6 = 1.438  𝑘𝑟/𝑚! 

 Horfum þá til baka í tölur frá neytendasamtökunum þar sem í 

febrúar 2011 er fermetraverð á stór Reykjavíkursvæðinu 1.356 

kr/fermetra fyrir þriggja herbergja íbúð. Uppgefið er að á þessum 

tíma er vísitala leiguverðs búið að hækka frá 100 stigum upp í 121,6 

stig.  Við sjáum strax að fermetraverðið er ekki nákvæmlega það 

sama, því þegar við margföldum fermetraverð frá 

neytendasamtökunum með vísitölunni ( 1.356*1,216 ) fáum við út 

1.649 kr/fermetra. Þessi skekkja(1.649 – 1628 = 21 kr)er þó vel 
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innan skekkjumarka því leiguverðið sveiflast til með staðsetningu 

hvers og eins sem svaraði könnunni frá Neytendasamtökunum.  

 Þessir útreikningar eru gerðir hér til þess að sýna fram á að 

þróun leiguverðs hafi verið með réttu móti. Eins og áður hefur komið 

fram var gríðarleg vöntun á upplýsingar um leiguverð á Íslandi, og 

náði könnun Neytendasamtakana bara yfir höfuðborgarsvæðið. En í 

dag hefur Þjóðskrá Íslands tekið að sér að halda utan um 

upplýsingarnar um allt land og kynna þær mánaðarlega á vef sínum. 

Hér eftir verður stuðst við þær tölur og má finna þær í viðauka 1. 

4.3 Húsnæðiskaup/sala - kostnaður 
Upplýsingar um lagalegt umhverfi húsnæðiskaupa má sjá í kafla 2.5 

og því einbeitum við okkur nú einungis að þeim peningum sem fólk 

þarf að reiða út fyrir kaupum á nýrri íbúð. 

Eftir viðtal við Björn Guðmundsson fasteignarsala á 

fasteignarsölunni Byggð á Akureyri komst rannsakandi að þeim 

gjöldum sem þarf að greiða þegar einstaklingur er að huga að 

húsnæðiskaupum. Hér að neðan er listi yfir þau gjöld sem greiða 

þarf. Listinn er miðaður við algengustu kaup sem fasteignarsalan 

Byggð fæst við og rannsakandi aðlagar síðan þær upplýsingar að 

þessu verkefni. 

• Þinglýsing kaupsamnings: 0,4% af fasteignarmati 

• Þinglýsing lána 1,5% af fjárhæð, algengt er að menn taki 

80% lán.  

• Lántökugjald er gjarnan 1% af lánsfjárhæð 

• Umsýslugjald sem fasteignarsalan Byggð tekur er 31.375 kr 

en það er mismunandi eftir fasteignarsölum. Allt frá 25.000 

kr til 50.000 kr.  

• Þinglýsingargjald skjala er 1.500 kr hvert þinglýst skjal. 

• Sölukostnaður í einkasölu er 1,9% af sölufjárhæð auk 

virðisaukaskatts og 2,2% í almennri sölu auk 
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virðisaukaskatts. (Björn Guðmundsson, munnleg heimild, 28. 

mars) 

4.4 Þróun á framtíðar fasteignarverði 
Til að komast sem næst raunverulegri þróun fasteignarverðs yfir 

þessi fimm ár mun skýrsluhafi vitna í skýrslu sem unninn var fyrir 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. Skýrslan heitir 

,,Landfræðilegt litróf íslenska fasteignarmarkaðsins” og gefur hún 

góða hugmynd um hversu mikið fasteign gæti hækkað að meðaltali 

næstu fimm ár. 

Gögn skýrslunnar gefa okkur sögu af þróun raunverðs 

íbúðarhúsnæðis eftir landssvæðum. Tölurnar eru byggðar frá 

Fasteignarmati ríkisins, ásamt vísitölu neysluverðs á árunum 1990 til 

2004. 

 
Mynd 5: Langtíma þróun raunverðs fasteigna á höfuðborgarsvæðinu ásamt 

leitnilínu (Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, 2005) 

Á myndinni hér að ofan sjáum við gögn einungis frá 

höfuðborgarsvæðinu. Gögn fyrir aðra hluta landsins eru ekki til fyrir 

svo langt tímabil. Útfrá þessum gögnum sést að hækkun hefur 

nokkuð regluleg(þó með nokkrum skammtímasveiflum) frá árinu 

1960, eða rétt tæplega 1,1%. Glöggir lesendur taka þó eftir miklum 

sveiflum milli ára og ber þar helst að nefna 33% raungildis lækkun á 

tímabilinu 1966 til 1970. (Atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti, 2005, 



Viðskiptadeild 

Viðskipta- og raunvísindasvið                 LOK2106                  Jón Svavar Árnason 

 

 

26 

bls.26) Hér eftir verður þá gengið út frá fasteignarhækkun uppá 

1,1%. 

4.5 Rekstrarkostnaður fasteigna 
4.5.1 Húsnæðistryggingar 

Allir húseigendur verða að brunatryggja eign sína hjá 

tryggingarfélagi. Eigendum er líka skylt að brunatryggja hús á 

meðan smíði þess stendur. Upphæð brunatryggingar, eða iðgjald, er 

byggt á brunabótamati. Brunabótamat er ekki gert fyrr en smíði húss 

er lokið eða það tekið í notkun og iðgjald byggir á öðrum grundvelli 

á smíðatíma þess. Eigandi húss þarf því að gæta þess að tilkynna 

tryggingarfélagi um lok byggingar og eru iðgjöld þá færð til 

samræmis við brunabótamat. Brunatrygging fellur ekki úr gildi við 

uppsögn fyrr en ný hefur tekið gildi. Lögbundin brunatrygging nær 

aðeins yfir húseignina sjálfa en innbú er hægt að tryggja sérstaklega 

hjá tryggingarfélögum. (Ísland.is, e.d.) 

Rannsakandi tók viðtal við Guðrúni Hörpu hjá 

Vátryggingastofu Íslands og sagði hún að góð regla væri að reikna 

með 1.000 kr. á hverja milljón af brunabótamati íbúðarinnar. Til að 

taka dæmi um íbúð þar sem brunabótamatið er 25.000.000 kr kostar 

brunatryggingin 25.000 kr á ári. (Guðrún Harpa Vilhjálmsdóttir, 

munnleg heimild, 3. mars) 

Önnur trygging er húseigandatrygging en hún er mikilvæg 

öllum húseigendum og veitir hún víðtæka vernd gegn tjónum á 

húseignum, ásamt ábyrgðar- og málskostnaðartryggingu. Tryggingin 

bætir tjón sem verða á húseigninni sjálfri. Þetta eru oftast tjón af 

völdum vatnsleka á lögnum sem eiga upptök sín innan veggja 

hússins. Tryggingin bætir einnig tjón vegna innbrota eða tilraun til 

innbrots, rúðubrot, brot á innréttingum, hreinlætistækjum og fleira 

(Ísland.is, e.d.).  
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4.5.2 Fasteignargjöld, viðhald og rekstur fasteignanna. 

Fasteignargjöld skiptast í fimm tegundir gjalda sem öll eru ákveðið 

hlutfall af fasteignarmati hverrar eignar. 

Þessi gjöld eru fasteignarskattur, lóðaleiga, holræsisgjald, 

vatnsgjald og sorphirðugjald. Fasteignargjöldin renna til sveitafélaga 

sem ákveða álagningu þeirra og annast innheimtu. Greiðslum á 

fasteignargjöldum er dreift jafnt yfir ákveðna gjalddaga á árinu. 

Fasteignargjöldin m.v. íbúðahúsnæði á Akureyri eru því: 

• Fasteignarskattur íbúðarhúsnæðis er 0,38% af fasteignarmati 

húsa og lóða. 

• Vatnsgjald fyrir íbúðahúsnæði er 7.580 kr. pr. íbúð og 114 kr. 

pr. fermetra.   

• Fráveitugjald/holræsagjald er 0,15% af fasteignarmati húsa 

og lóða. 

• Sorphirðugjald er 25.400 kr á hverja íbúð. 

 

Almennir gjalddagar fasteignargjalda á Akureyri á ári hverju eru átta, 

3. dagur hvers mánaðar frá febrúar til september. Gjalddagar 

fasteignargjalda, sem lögð eru á nýjar eignir á árinu, eru jafn margir 

og almennu gjalddagarnir sem eftir eru ársins þegar álagning fer 

fram. Frá 1. september er einn gjalddagi vegna nýrra eigna, 3. dagur 

hvers mánaðar eftir álagningu. (Akureyri, 2012) 

Viðhald fasteignanna ætlar skýrsluhafi að gefa sér. Hann telur 

að 100 kr. á hvern fermetra sé gott viðmið til þess að fá 

hlutfallslegan kostnað útfrá stærð fasteignar: Dæmi um það væri að 

dýrara er að reka stærri fasteign en minni, einnig er líklegt að meira 

viðhald sé á gamalli fasteign en nýrri. 

Rekstur allra fasteigna í þessu verkefni (einbýli, raðhús, 

fjórbýli og blokkaríbúð) má sjá á myndum 6-9.  

4.6 Fjárfestingarmöguleikar heimilanna 
Markmið skýrslunnar er að bera saman hvort sé hagstæðara að eiga 

peninga í banka eða nota þá til þess að fjárfesta í fasteignum og 
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leigja þær út. Fjárfestingarmöguleikar heimilanna verða bankakerfið, 

þá aðallega innlánsvextir í banka. Binditími fjármagnsins skiptir máli 

upp á hvaða vexti einstaklingur getur fengið. Íslandsbanki bíður uppá 

sparileið þar sem fjármagn er bundið til fimm ára. Sé einstaklingur 

tilbúinn að binda fjármagn til fimm ára getur hann fengið 1,95% 

verðtryggða vexti. Samskonar reikningur hjá Landsbankanum er 

1,90% og hjá Arion banka er hann 1,95%. Allir þessir reikningar eru 

verðtryggðir og því hægt að áætla að það séu 1,95% raunvextir.  

Aðrir fjárfestingamöguleikar hjá einstaklingum eru t.d. 

fjárfesting í sjóðum hjá fjárfestingabanka. Kaup í sjóðum eru í raun 

verðbréfaviðskipti. Sjóðir bankanna eiga það til að sveiflast mikið og 

er því mun áhættumeira fyrir einstaklinga að fjárfesta í þeim. 

Verðbréfasjóðir geta sveiflast mikið. Sjóður með litlar sveiflur hentar 

vel fólki sem þarf að nota peningana sína með stuttum fyrirvara en 

þeir sem eru að hugsa um langtímasparnað í verðbréfasjóðum geta 

leyft sér að fjárfesta í sjóði sem sveiflast meira.  Fjárfestingartími 

sjóða getur verið mislangur og því þarf einstaklingur fyrst að gera sér 

markmið um vænta ávöxtun og finna sér síðan sjóð sem passar 

honum. Áhættuþol einstaklinga getur verið mjög mismunandi. Þar 

spilar inn í fjárfestingartími, markmið og eigin fjárhagsstaða. Það fer 

eftir hverjum og einum hvað hann/hún þolir að taka mikla áhættu. 

Áhættan er oftast mæld á tvo vegu, þó fleiri atriði geta 

auðvita spilað inní. Fyrst er það tapsáhætta sem er áhættan á því að 

fjárfestingin tapist algjörlega eða að hluta til t.d. ef hlutafélag fer í 

gjaldþrot. Seinni áhættan er mæld með sveiflum í ávöxtun. 

Fjárfestingabankar gefa yfirleitt út sveifluskala miðað við söguleg 

gögn. Eftir því sem talan er hærri sveiflast sjóðurinn meira. 

Fjárhagsleg staða hvers og eins skiptir líka gríðarlegu máli hvað 

varðar áhættu. Ef niðursveifla í fjárfestingarsjóði hefur mjög slæm 

áhrif á fjárhagsstöðu einstaklings ætti hann að skoða áhættu minni 

sjóði frekar en áhættumeiri. (Arion Banki, 2013) 
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Dæmi um sjóði: 

1) Ríkisvíxlasjóður – Þar sem fjárfestingabanki fjárfestir í eignum 

útgefnum af ríkinu, eða eignum sem eru með ríkisábyrgð. Þessi 

sjóður er einn sá áhættuminnsti sem einstaklingur getur fjárfest í. 

Raunávöxtun þessa  sjóðs hefur verið 2,89% á ársgrundvelli 

(Arion Banki, 2013).  

2) Eignastýring– hentar vel fyrir þá sem vilja fjárfesta í 3 ár eða 

lengur og þola sveiflur í ávöxtun. Eignastýringarsjóðir eru miklu 

áhættumeiri en ríkisvíxlasjóðir og gefa þeir vel þegar gengur vel 

en einnig er hægt að tapa mikið á þeim viðskiptum. Síðastliðið ár 

hefur gengið mjög vel hjá eignarstýringarsjóði Arion Banka til 

dæmis og er nafnávöxtun hans 11,53% (Arion Banki, 2013). 

 

Hér er að ofan er aðeins verið að nefna dæmi um hvaða 

fjárfestingamöguleikar eru í boði fyrir heimilin, annar en að geyma 

peninginn á bankabók. Gríðarlegt magn af sjóðum er til og er hver 

fjárfestingabanki með vel yfir tíu mismunandi sjóði. Hvort það séu 

ríkisskuldabréf, innlend skuldabréf og innlán, blandaðir sjóðir 

(eignarstýringar, verðbréfaval), íslensk- og alþjóðleg hlutabréf. 

 Gert er ráð fyrir að einstaklingurinn sem er í þessum 

fjárfestingahugleiðingum vilji alls ekki taka áhættur. Það er því 

metið að hann geti ávaxtað peninga sína um 3% kjósi hann að 

fjárfesta í öðrum möguleikum en að lána bankanum peningana sína. 

 

  



Viðskiptadeild 

Viðskipta- og raunvísindasvið                 LOK2106                  Jón Svavar Árnason 

 

 

30 

5 Útreikningar 

Kaflinn mun skiptast í einbýlishús, raðhús, fjórbýlishús og 

blokkaríbúð. Fyrst er sýnt fram á verðlagsgrundvöll tekna. Næst er 

sýnt fram á verðlagsgrundvöll kostnaðar, þar kemur inn 

rekstrarkostnaður, og tekjustraumar fyrir hvert ár í framtíðinni svo 

hægt sé að gera núvirðisreikninga. Eftir verðlagsgrundvöll kostnaðar 

er síðan fjárfestingin núvirt og athugað hvort núvirt upphæð sé hærri 

en ef peningarnir hefðu legið inná verðtryggðri bankabók sem ber 

1,95% vexti. Einnig verður IRR reiknað fyrir allar fasteignirnar og 

framkvæmd næmnigreining á afvöxtunarstuðlinum. Skattar og 

afskriftir verða ekki teknir með til útreikninga. Það útaf því að 

hlutfallslega breytir útkoman engu sem telja skipti. Því ef það á að 

reikna út afvöxtunarstuðul sem tekur tillit til skatta og afskrifta er 

eftirfarandi jafna notuð: 𝑟!" =
!

!!!
𝑟! +

!
!!!

𝑟! 1− 𝑇!  þar sem: 

𝑆  er eigið fé alls, 𝐵  eru skuldir alls, 𝑟!  ávöxtunarkrafa 

eigenda, 𝑟! nafnvextir skulda, 𝑇! tekjuskattsprósenta og 

𝑟!"nafnávöxtunarstuðull eftir skatta. Þá er hægt að taka dæmi af 

fjárfestingu uppá 15 m illjónir og yrði sá afvöxtunarstuðull þá: 
!".!!!.!!!
!"######!!

0,035+ !
!".!!!.!!!!!

0(1− 0,2) út úr þessu 

dæmi getur útkoman ekki verið önnur en ávöxtunarkrafa eigandans 

eða 3,5% eins og í þessu arðsemismati. Ástæðan er að 

einstaklingurinn er ekki með nein lán og afskrifar ekki því hann 

rekur fjárfestinguna ekki sem fyrirtæki. Sömu skattaðstæður eru fyrir 

þá sem eiga pening inná banka eða öðrum fjárfestingum sem skilar 

hagnaði. 

5.1 Einbýlishús 
Einbýlishúsið sem verður valið til þess að núvirða er 250 m2 einbýli 

staðsett á Akureyri. Kaupverð þess er gefið 45 milljónir, 

brunabótamat er gefið 48,3 milljónir og fasteignarmat 32 milljónir. 

Ekkert lán hvílir á fasteigninni.  
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5.1.1 Verðlagsgrundvöllur – Tekjur 

Tekjurnar sem einstaklingur má búast við að fá er að finna í gögnum 

hjá Þjóðskrá, þar sem meðalleiguverð á 4-5 herbergja einbýli er 

1.132 krónur og hefur staðalfrávik12 uppá 186 kr. Það er ekki hægt 

að gera neina vísindalega útreikninga á hvert nákvæmt leiguverð yrði 

af svona fasteign svo skýrsluhafi verður að gefa sér að hægt sé að 

leigja þessa eign út á 1.200 kr m2, sem er innan marka 

staðalfráviksins (sjá Viðauki 1). 

Beinar leigutekjur á mánuði væru þá fermetrastærð * 

leiguverð á m2. Það má því áætla að einstaklingur gæti leigt út 

einbýlishús á 1.200*250 = 300.000 kr. 

5.1.2 Verðlagsgrundvöllur – Kostnaður 

Á töflu 3 sjáum við allan þann kostnað sem tengist rekstri 

fasteignarinnar yfir fimm ára tímabil. Með þessar tölulegu 

staðreyndir getum við þá fundið út hvað myndi kosta að reka húsið á 

ári og mánuði. Byrjunarkostnaðurinn er meiri en ár 2-5 en það er 

vegna þess að það er árið sem húsið er keypt og borga þarf 

þinglýsingar- og umsýslugjald til fasteignasala. Sölugjald til 

fasteignaraðila er ekki tekið inn í rekstur fasteignarinnar á ári 5 

vegna þess að sölugjaldið er dregið af endanlegu hrakvirði 

íbúðarinnar sem við komum inná á eftir. Að lokum er síðan gert ráð 

fyrir að 100 krónur á hverjum m2 fari í viðhaldssjóð. Það myndi þá 

hljóða uppá 100*250*12 = 300.000 kr á ári.  

 

                                                
12  Orðskýring: Staðalfrávikið er dreifni frá meðaltali gildasafns. Dreifni er 
mælikvarði á dreifingu ákveðna gilda innan tiltekins safns. 
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Tafla 3: Rekstrarkostnaður einbýlis 

 
 

 

5.1.3 Núvirðing einbýlishúss 

Á jöfnu 1 hér að neðan má sjá jöfnu um hreint núvirði þar sem –𝑈! 

er fjárfestingin þ.e. staðgreiðsla íbúðarinnar (45.000.000). 𝐹𝑉!13  eru 

tekjustraumarnir í framtíðinni og eru þeir reiknaðir út frá árlegum 

meðaltekjum að frádregnum árlegum meðalkostnaði, þessar tölur má 

sjá neðst á töflu 3 fyrir hvert ár. 𝑟 er afvöxtunarstuðull en hann var 

áætlaður 3,5%. n er fjöldi ára, 5 ár. Fjárfestingarkosturinn er 

hagkvæmur ef hreint núvirði er jákvætt, 𝑁𝑃𝑉 ≥ 0. 

𝑁𝑃𝑉 =   −𝑈! +   
𝐹𝑉!
1+ 𝑟 ! +

𝐻
1+ 𝑟 !

!

!!!

                                𝑱𝒂𝒇𝒏𝒂  𝟏 

𝐻 er hrakvirði þ.e. á hvað íbúðin er seld eftir þetta tiltekna fimm ára 

tímabil. Hrakvirði ( 𝐻 ) er fundið með því að framreikna 

fasteignarverðið til fimm ára og draga frá því síðan söluþóknun 

fasteignarsala. Í kafla 3.4 má sjá langtíma spá um fasteignarhækkanir 

uppá 1,1%. 
                                                
13 𝐹𝑉! eru framtíðar tekjustraumar fyrir hvert ár 



Viðskiptadeild 

Viðskipta- og raunvísindasvið                 LOK2106                  Jón Svavar Árnason 

 

 

33 

 
Framtíðarvirðis formúlan er: 𝐹𝑉 = 𝑃𝑉(1+ 𝑖)! 

FV= Framtíðarvirði 

PV= Núvirði= 45.000.000 

i= Ávöxtun= 1,1% 

n= Fjöldi ára= 5 

 

  𝐹𝑉 =45.000.000*(1+1,011)^5 = 47.530.052 kr. Fasteignarsalinn 

tekur síðan 1,9% söluþóknun auk vsk 25,5%. Það er því 

47.530.052*0,019*1,255 = 1.113.354 krónur. 

𝐻 = 47.530.052 – 1.113.354 = 46.396.698 krónur. 

 

  

Þá eru breyturnar settar í jöfnu 1: 

 

𝑁𝑃𝑉 =   −45.000.000+    !.!!".!"#
!!!,!"# ! +

!.!"!.!"#
!!!,!"# ! +⋯+    !.!"!.!"#

!!!,!"# ! +

  !".!"#.!"#
!!!,!"# ! = 6.677.541 

 

Hreint núvirði þessara fjárfestingar væri þá 6.677.541 krónur. Þar 

sem hreint núvirði reiknar með með 3,5% afvöxtunarkröfu ber 

fjárfestingin alltaf 3,5% raunávöxtun. Það er því óþarfi að reikna út 

hvort hagstæðara sé að geyma peninginn inná bankabók með 1,95% 

raunvöxtum því afvöxtunarkrafan er hærri. 

5.1.4 Innri vextir fjárfestingar á einbýlishúsi 

Nú verða reiknaðir innri vextir fjárfestingarinnar eftir formúlunni hér 

að neðan: 

 

−𝐶𝐹! +   
𝐹𝑉!

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! +
𝐹𝑉!

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! +⋯+
𝐻

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! = 0 

 

𝐶𝐹!= upphafsfjárfesting  

𝐹𝑉!, 𝐹𝑉!,𝐻 = eru greiðslustraumar (𝐻 = ℎ𝑟𝑎𝑘𝑣𝑖𝑟ð𝑖) 
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𝐼𝑅𝑅 = eru innri vextir  

n= fjöldi tímabila 

 

𝐼𝑅𝑅 =   −45.000.000+    !.!!".!"#
!!!,!"#$% ! +

!.!"!.!"#
!!!,!"#$% ! +⋯+

   !.!"!.!"#
!!!,!"#$% ! +   

!".!"#.!"#
!!!,!"#$% ! = 0  

 

Hér sést að innri vextir fjárfestingar á einbýlishúsi eru ≈ 6,8%, vel 

yfir 3,5% afvöxtunarstuðlinum. Þykir þá fýsilegt að ráðast í 

fjárfestinguna. Einnig má geta þess að til þess að hreint núvirði verði 

neikvætt verður afvöxtunarstuðullinn að vera hærri en innri vextir. 

5.2 Raðhús 
Hér er tekið dæmi um fjögra herbergja raðhús. Hún er í stærri 

kantinum og er 170 m2. Kaupverð hennar er 35 milljónir, 

brunabótamat er 36,8 milljónir og fasteignarmat 26,7 milljónir. 

Ekkert lán hvílir á raðhúsinu og verður bara litið til rekstrarkostnaðar 

á móti leigutekjum. Byggingar ár íbúðarinnar er árið 1976. 

5.2.1 Verðlagsgrundvöllur – Tekjur 

Leigutekjur á raðhúsi getur maður gert ráð fyrir að fá 1.250 krónur á 

m2. Sú tala er ákveðin með því að skoða þinglýsta leigusamninga hjá 

Þjóðskrá Íslands. Meðal leiguverð fjögra herbergja íbúða er 1.132 

krónur m2 með staðalfrávik uppá 186 krónur (sjá Viðauki 1). 

Skýrsluhöfundur notar þar með hentuga tölu til útreikninga innan 

skekkjumarka uppá 1.250 krónur þar sem byggingar ár íbúðarinnar 

er nýrra heldur en meðalbyggingarár þinglýstra leigusamninga hjá 

Þjóðskrá Íslands. Tekjurnar sem eigandi fasteignarinnar gæti þá gert 

sér von um er 1.250*170 = 212.500 krónur.  

5.2.2 Verðlagsgrundvöllur – Kostnaður 

Tafla 4 hér að neðan sýnir rekstrargrundvöll fyrir fimm ár á raðhúsi. 

Þegar rekstrargrundvöllurinn er fundinn er hægt að finna út 

meðalkostnað á ári og þ.a.l. á mánuði og hefja núvirðisreikninga.  



Viðskiptadeild 

Viðskipta- og raunvísindasvið                 LOK2106                  Jón Svavar Árnason 

 

 

35 

Tafla 4: Rekstrargrundvöllur raðhúss 

 

5.2.3 Núvirðing á raðhúsi 

Hér verður einu sinni í viðbót sýnt fram á hvernig hrakvirði 

íbúðarinnar er fundið og síðan er núvirt. Síðan eru forsendur 

tekjustraumana neðst á töflu 4 settar aftur inn í jöfnu 1. 

 

  𝐹𝑉 = 35.000.000*(1+1,011)^5 = 36.967.818, fasteignarsalinn tekur 

síðan 1,9% söluþóknun auk vsk 25,5%. Það er því 

36.967.818*0,019*1,255 = 881.498 krónur. 

𝐻 =  36.967.818 – 881.498 = 36.086.321 krónur. 

 

Því næst eru breyturnar settar inn í jöfnu 1 (bls. 33): 

 

𝑁𝑃𝑉 =   −35.000.000+    !.!"!.!"#
!!!,!"# ! +

!.!"#.!"#
!!!,!"# ! +⋯+    !.!"#.!"#

!!!,!"# ! +

  !".!"#.!"#
!!!,!"# ! = 4.143.997  

 

Hreint núvirði þessara fjárfestingar væri þá 4.143.997 krónur. 
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5.2.4 Innri vextir fjárfestingar á raðhúsi 

Nú verða reiknaðir innri vextir fjárfestingarinnar eftir formúlunni hér 

að neðan: 

 

−𝐶𝐹! +   
𝐹𝑉!

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! +
𝐹𝑉!

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! +⋯+
𝐻

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! = 0 

 

𝐶𝐹!= upphafsfjárfesting  

𝐹𝑉!, 𝐹𝑉!,𝐻 = eru greiðslustraumar (𝐻 = ℎ𝑟𝑎𝑘𝑣𝑖𝑟ð𝑖) 

𝐼𝑅𝑅 = eru innri vextir  

n= fjöldi tímabila 

 

𝐼𝑅𝑅 − 35.000.000+ !.!"!.!"#
!!!,!"!#$ ! +

!.!"#.!"#
!!!,!"!#$ ! +⋯+ !".!"#.!"#

!!!,!"!#$ ! = 0  

 

Hér sést að innri vextir fjárfestingar á raðhúsi eru rúm 6% og vel yfir 

afvöxtunarstuðlinum 3,5%. Þykir þá fýsilegt að ráðast í 

fjárfestinguna. Einnig má benda á að þegar hreint núvirði 

fjárfestingarinnar er 0 þá er afvöxtunarstuðullinn sá sami og innri 

vextirnir.  

5.3 Fjórbýlishús 
Fjórbýlishúsið sem hér er keypt er glænýtt.  Íbúðin er þriggja 

herbergja og er 97 m2 að stærð. Kaupverð þess er 25 milljónir og er 

gefið að brunabótamatið sé einnig 25 milljónir og fasteignarmat 20 

milljónir. Ekkert lán hvílir á íbúðinni þannig það er bara litið til 

rekstrarkostnaðar á móti leigutekjum. 

5.3.1 Verðlagsgrundvöllur – Tekjur 

Meðalleiguverð á þriggja herbergja íbúðir á Akureyri skv. Þjóðskrá 

er 1.316 krónur og gefur staðalfrávik uppá 186 krónur (sjá Viðauki 

1). Þar sem þetta er glæný íbúð  verður notast við meðalleiguverð + 

staðalfrávik. Þá fæst leiguverðið 1.502 kr á m2. Til þess að sjá 

hverjar mánaðarlegar leigutekjur eru, er einfaldlega margfaldað 
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fermetraleiguverð við stærð íbúðarinnar, 1.502*97 = 145.694 krónur. 

Þessi upphæð verður notuð til útreikninga.  

5.3.2 Verðlagsgrundvöllur – Kostnaður 

Tafla 5 sýnir þann kostnað sem gera má ráð fyrir að standa fyrir yfir 

fimm ára tímabil. Þegar rekstrargrundvöllurinn er fundinn er hægt að 

finna út meðalkostnað á ári og þ.a.l. á mánuði og hefja 

núvirðisreikninga.  

 
Tafla 5: Rekstrargrundvöllur íbúðar í fjórbýlishúsi 

 

5.3.3 Núvirðing á íbúð í fjórbýlishús 

Sömu aðferðir eru notaðar hér og í dæmum á undan. 

 

𝑁𝑃𝑉 =   −25.000.000+    !.!"#.!"#
!!!,!"# ! +

!.!!".!"#
!!!,!"# ! +⋯+    !.!"!.!"#

!!!,!"# ! +

  !".!!".!"#
!!!,!"# ! = 2.895.326  

 

Hreint núvirði þessarar fjárfestingar væri þá 2.895.326 kr.  
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5.3.4 Innri vextir fjárfestingar á fjórbýlishúsi 

Nú verða reiknaðir innri vextir fjárfestingarinnar eftir formúlunni hér 

að neðan: 

 

−𝐶𝐹! +   
𝐹𝑉!

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! +
𝐹𝑉!

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! +⋯+
𝐻

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! = 0 

 

𝐶𝐹!= upphafsfjárfesting  

𝐹𝑉!, 𝐹𝑉!,𝐻 = eru greiðslustraumar (𝐻 = ℎ𝑟𝑎𝑘𝑣𝑖𝑟ð𝑖) 

𝐼𝑅𝑅 = eru innri vextir  

n= fjöldi tímabila 

 

𝐼𝑅𝑅 =   −25.000.000+    !.!"#.!"#
!!!,!"!#$ ! +

!.!!".!"#
!!!,!"!#$ ! +⋯+

   !.!"!.!"#
!!!,!"!#$ ! +   

!".!!".!"#
!!!,!"!#$ ! = 0  

 

Hér sést að innri vextir fjárfestingar á fjórbýlishúsi er 6,038% sem 

einnig er vel yfir 3,5% afvöxtunarstuðli. Eins og áður var bent á að ef 

einstaklingur vill vita hversu hár afvöxtunarstuðullinn þarf að vera 

svo hreint núvirði verði neikvætt þarf afvöxtunarstuðullinn að vera 

hærri en 6,038%. 

5.4 Blokkaríbúð 
Ákveðið var að kaupa 15 milljón króna blokkaríbúð sem er tveggja 

herbergja og 75 m2 að stærð, byggt árið 1991. Brunabótamatið á 

svipaðri íbúð væri 15.800.000 krónur en fasteignarmatið er 

13.400.000 krónur. Þessi fasteign eins og allar hinar er skuldlaus og 

verður þá einungis reiknað útfrá leigutekjum á móti rekstrakostnaði.  

5.4.1 Verðlagsgrundvöllur – Tekjur 

Tölur hjá Þjóðskrá Íslands gefur til kynna að meðalleiguverð 2 

herbergja íbúða sé 1.563 krónur og verður miðað við það verð. 

Ekkert staðalfrávik er gefið svo 1.563 krónur er hér með ákveðið (sjá 
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Viðauki 1). Íbúðin er 75 m2 og hægt að sjá með því að vænt 

leiguverð verður 1.563 * 75 = 117.225 krónur.  

5.4.2 Verðlagsgrundvöllur – Kostnaður 

Við sjáum á töflu 6 hvernig reksturinn verður:  
Tafla 6: Rekstrargrundvöllur blokkaríbúðar 

 
 

Þá er hægt að núvirða.  

5.4.3 Núvirðing á blokkaríbúð 

Engin breyting er á fyrirkomulagi núvirðingarinnar og framkvæmist 

hún þá eins og allar hinar á undan. 

𝑁𝑃𝑉 =   −15.000.000+    !"#.!""
!!!,!"# ! +

!.!"#.!!"
!!!,!"# ! +⋯+    !.!"!.!!"

!!!,!"# ! +

  !".!"#.!""
!!!,!"# ! = 2.742.728  

 

Hér er NPV jákvætt, 2.742.728 kr 
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5.4.4 Innri vextir fjárfestingar á blokkaríbúð 

Nú verða reiknaðir innri vextir fjárfestingarinnar eftir formúlunni hér 

að neðan: 

 

−𝐶𝐹! +   
𝐹𝑉!

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! +
𝐹𝑉!

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! +⋯+
𝐻

1+ 𝐼𝑅𝑅 ! = 0 

 

𝐼𝑅𝑅 =   −15.000.000+    !"#.!""
!!!,!"#$% ! +

!.!"#.!!"
!!!,!"#$% ! +⋯+

   !.!"#.!!"
!!!,!"#$% ! +   

!".!"#.!""
!!!,!"#$% ! = 0  

 

Hér sést að innri vextir fjárfestingar á blokkaríbúð er ≈ 7,5% sem er 

umtalsvert hærra en afvöxtunarstuðullinn og töluvert hærri en hinar 

fjárfestingarnar. Hér þarf afvöxtunarstuðullinn að vera 7,5% eða 

hærri til þess að hreint núvirði fjárfestingarinnar verði neikvætt. 
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5.5 Næmnigreining afvöxtunarstuðuls 
Á myndinni hér að neðan er næmnigreining afvöxtunarstuðuls: 

 

 
Mynd 6: Næmnigreining afvöxtunarstuðuls 

Á myndinni er að finna útkomu hreins núvirðis hækki eða lækki 

afvöxtunarstuðullinn sbr. frávikanna á mynd 10. Því meira sem lína 

hallar því viðkæmari er sú lína fyrir breytingum frávikanna, og öfugt. 

Samkvæmt næmnigreiningunni hefur prósentuleg hækkun eða 

lækkun á afvöxtunarstuðlinum mestu áhrif á hreint núvirði 

einbýlishús en minstu áhrif á núvirði blokkaríbúðarinnar.. 
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6 Niðurstöður 
Helstu niðurstöður eru þær að það er arðvænt að fjárfesta í 

fasteignum til útleigu.  

 Einnig er minni ágóði á því að geyma peninga í banka þó svo 

að hægt sé að fá 1,95% vexti umfram verðbólgu. 

 Hlutfallslega kemur best út að fjárfesta í blokkaríbúð. Hreint 

núvirði þeirrar fjárfestingar er 2.742.728 kr. Næst besti kosturinn er 

stórt einbýlishús, hreint núvirði þess er 6.677.541 kr. Þótt hreint 

núvirði þess sé tölulega hærra en núvirði blokkaríbúðarinnar sést 

munurinn á innri vöxtum þeirra. Innri vextir einbýlishússins er 

~6,8% á meðan innri vextir blokkaríbúðarinnar er ~7,5%. Raðhúsið 

og íbúðin í fjórbýli deila svo þriðja og fjórða sæti. Hreint núvirði 

þeirra er 4.143.997 kr. og 2.895.326 kr. en bera nánast sömu innri 

vexti, ~6,08% og 6,04% því er nánast enginn munur á þeim 

fjárfestingum. 

 Helstu niðurstöður sem komu á óvart var hversu mikið 

hagstæðara var að fjárfesta í blokkaríbúð en nýja íbúð í fjórbýli, þar 

munar um 1,5% á fjárfestingunum tveim.  

 Þá virka áhrif afvöxtunarstuðulsins þannig að prósentulega 

séð má hann hækka um rétt tæp 100% áður en hreint núvirði 

blokkaríbúðarinnar verði neikvætt. 
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7 Umræður 

Fyrir þá einstaklinga sem eru í þeim hugleiðingum að reyna 

ávaxta peninga sína eins örugglega og hægt er geta tekið mark á 

þessu arðsemismati. Fyrir aðra sem eru áhættusæknari og geta haft 

minni áhyggjur ef illa færi í fjárfestingum utan fasteigna til útleigu 

læra e.t.v. ekki mikið hér. Þeir sem kjósa að fara öruggu leiðina er 

besti kostur þeirra annaðhvort að fjárfesta í húsnæði til útleigu eða 

öðrum mjög öruggum kostum. Hér má nefna ríkisverðbréfasjóði sem 

hafa ávaxtað sig um 3% jafnt og þétt yfir seinasta árið. Aðrir sem eru 

meira áhættusæknir geta valið á milli margra leiða og geta þeir bæði 

grætt og tapað miklu. 

Styrkleikar arðsemisgreiningarinnar eru þeir að það er hægt 

að taka ákvörðun um hvort það sé góður fjárfestingakostur að kaupa 

fasteign til þess að leigja hana út haldist forsendur óbreyttar.  

  Á sama tíma er það bæði strykleiki og veikleiki 

greiningarinnar að afvöxtunarstuðullinn skipti svona miklu máli hvað 

varðar ákvarðanatöku um hvort sé hagstæaðara. Í þessari ritgerð 

getur einstaklingur, út frá afvöxtunarstuðlinum tekið upplýsta 

ákvörðun um hvort hreint núvirði fjárfestingar verði jákvætt eða 

neikvætt. Það er styrkileiki afvöxtunarstuðulsins. Veikileiki hans er 

hinsvegar að erfitt er að meta hann og engin ein aðferð er algild í 

þeim málum. Einstaklingurinn í þessu verkefni er ekki með neinar 

skuldir og rekur þessa fjárfestingu ekki eins og fyrirtæki. Þess vegna 

var ekki hægt að meta vegið meðaltal fjármagnskostnaðar 

(e.WACC). Það væri aftur á móti áhugavert fyrir suma að reikna 

arðsemismatið með þeim forsendum að um fasteignafyrirtæki væri 

að ræða. Taka þá inn matið vegið meðaltal fjármagnskostnaðar og 

skoða skattalegu aðstæðurnar sem þar er boðið uppá. Annar veikleiki 

þessara greiningar er að hún tekur bara mark á fjárfestingum á 

Akureyri. Það væri fróðlegt fyrir suma að vita hvort hagstæðara sé að 

kaupa íbúð til þess að leigja hana út annarstaðar á landinu.   
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