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Ágrip 
!

Frá árinu 2004 þegar fjármálastofnanir hófu að veita 100% lán til fasteignakaupa, og allt til 

ársins 2008 þegar hrun varð á fasteignamarkaði, hækkaði fasteignaverð verulega að raungildi, 

eða um 11%. Árið 2008 kom skellur, fasteignaverð lækkaði mikið og margir 

fasteignaeigendur lentu í vandræðum. Fasteignaverð fer nú hækkandi á ný, og er 

fasteignamarkaðurinn með breyttu móti. Séreignastefnan er á undanhaldi og leigumarkaðurinn 

á Íslandi er að eflast mikið. Aukin þátttaka fasteignafélaga á fasteignamarkaði og 

leigumarkaði hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif, og í þessari ritgerð eru áhrif þátttöku 

þessara félaga á verðmyndun á fasteignamarkaði skoðuð. Segja má að leigumarkaðurinn sé í 

raun afleiðing fasteignamarkaðarins. Framboð fasteigna á fasteignamarkaði þarf að vera til 

staðar, sem og eftirspurn eftir fasteignum. Fasteignafélög eru að koma inn á fasteignamarkað í 

auknum mæli og afleiðing þess er meira framboð fasteigna á leigumarkaði. Eftirspurn eftir 

fasteignum á leigumarkaði fer vaxandi því einstaklingar eiga erfiðara með að fjármagna 

fasteignakaup eftir hrun. 

Niðurstöður megindlegar rannsóknar sem gerð var á Íslendingum til að kanna viðhorf þeirra 

til fasteignafélaga gefa til kynna að traust til fasteignafélaga sé gott og að leigjendur á markaði 

fagni þátttöku þeirra á fasteignamarkaði. Hins vegar telja margir fasteignafélögin hafa 

neikvæð áhrif á verðmyndun fasteigna en lögmál framboðar og eftirspurnar segir okkur að 

aukin eftirspurn hækkar fasteignaverð til skamms tíma, á meðan markaðurinn er að bregðast 

við aukningunni með nýbyggingum. 
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1. Inngangur 
!

Stóra hrunið á Íslandi seinni hluta ársins 2008 hafði miklar og alvarlegar afleiðingar í för með 

sér. Markaður með fasteignir og markaður með leiguhúsnæði gjörbreyttust og lítið þekkt 

tegund kaupenda varð meira áberandi á markaði en áður; fasteignafélög og leigufélög. Mikill 

áhugi höfunda var á því að rannsaka hverjar afleiðingar þátttöku fasteignafélaga á 

fasteignamarkaði væru á verðmyndun fasteigna. Áherslan í þessari ritgerð er á umfjöllun um 

verðmyndun á fasteignamarkaði og að verðmyndun á leigumarkaði sé afleiðing þess sem er að 

gerast á fasteignamarkaði. Viðhorf Íslendinga til fasteignafélaga voru skoðuð með 

spurningakönnun til þess að fá betri yfirsýn á hvernig aukin þátttaka fasteignafélaga á markaði 

leggst í Íslendinga. 

Lagt var af stað með H 0 tilgátuna um að þátttaka fasteignafélaga á fasteignamarkaði hefði 

engin áhrif á verðmyndun fasteigna og að viðhorf Íslendinga til fasteignafélaga væri ekki 

öðruvísi ef um einstakling væri að ræða. H 1 tilgátan þýddi þá að þátttaka fasteignafélaga á 

fasteignamarkaði hefði áhrif á verðmyndun fasteigna og að viðhorf Íslendinga til 

fasteignafélaga væri annað ef um einstakling væri að ræða. 

Ritgerðin hefst á sögulegu yfirliti um fasteignamarkaðinn á Íslandi. Fjallað er um 

fasteignamarkaðinn frá byrjun 20. aldar og til dagsins í dag, og hverjar framtíðarhorfurnar eru. 

Gerður er samanburður á fasteignamarkaði á Íslandi og Norðurlöndum. Næst er fjallað um 

fjárfestingarvörurnar fjórar og einblínt á eina tegund af þeim, sem er flokkurinn fasteignir. 

Fræðilegt yfirlit er um verðmyndun fasteigna og framboð og eftirspurn á fasteignamarkaði, og 

helstu áhrifaþættir á fasteignamarkaði eru taldir upp og útskýrðir í máli og myndum. 

Í kafla fjögur er umfjöllun um fasteignafélög á Íslandi og upptalning á helstu 

fasteignafélögum með atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði. Leitast er við að sýna tölur úr 

ársreikningum og tengja við fasteignamarkaðinn í heild til að veita lesendum betri yfirsýn yfir 

umfang þessara fasteignafélaga á markaði. Síðasti kaflinn fjallar um megindlega rannsókn 

sem lögð var fyrir 190 Íslendinga í þeim tilgangi að kanna viðhorf þeirra til fasteignafélaga á 

Íslandi. Niðurstöður eru kynntar og ýmsar krossfærslur sýndar til að dýpka skilning á 

niðurstöðum. Í lokin eru markverðustu niðurstöður ritgerðarinnar teknar saman og ályktanir 

dregnar í samræmi við það. 
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2. Fasteignamarkaðurinn á Íslandi 
Allir þurfa þak yfir höfuðið. Að eiga heimili, einn og sér eða með öðrum, er ein af 

grunnþörfum einstaklingsins. Að eiga eða leigja er enn fremur spurning sem brennur á 

mörgum. Lífsmynstur íslenskra fjölskyldna hefur breytst nokkuð síðastliðna áratugi og þar 

með þörfin fyrir fjölda íbúða á fasteignamarkaði. Á grundvelli breytts lífsstíls fólks á 

undanförnum árum hefur meðalfjöldi fólks á hverju heimili verið að dragast saman. 

Samkvæmt tölum frá Jóni Rúnari Sveinssyni (e.d.) var meðalfjöldi íbúa á heimili 4,3 manns 

árið 1950, en var kominn í 2,7 manns um síðustu aldamót og er nú 2,4 manns (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Ætla má að meiri eftirspurn sé eftir minni íbúðum nú en áður. Fyrir þessu eru 

ýmsar ástæður; fæðingatíðni hefur t.d. dregist saman, fleiri einstaklingar kjósa eða neyðast til 

að búa einir vegna aukinnar skilnaðartíðni, félagslegs þrýstings, atvinnu eða annars. Auk þess 

er fjarbúð og tvöföld búseta orðið algengara lifnaðarmunstur og setur mark sitt á lífsstíl fólks 

og eykur þannig eftirspurn eftir húsnæði. 

Á árunum 1997 – 2007 hækkaði fasteignaverð á Íslandi verulega að raungildi, eða allt að 11% 

á ári. Í hruninu lækkaði fasteignaverð umtalsvert en er nú tekið að hækka á ný og er því spáð 

að það muni hækka áfram á næstu árum (Spá 7 til 8 prósenta hækkun, 2014). Fyrir því liggja 

ýmsar ástæður, t.d. minna framboð íbúða vegna samdráttar á byggingamarkaði í kjölfar 

hrunsins. Þó nú sé byrjað að byggja á ný tekur nokkur ár að uppfylla eftirspurn á markaðnum. 

Í kjölfar hrunsins sýna fjárfestar meiri áhuga á að fjárfesta í fasteignum, meðal annars vegna 

gjaldeyrishafta, fábreytileika á hlutabréfamarkaði og skorts á öðrum fjárfestingakostum. Það 

veldur aukinni eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði. Hins vegar er staðreyndin líka sú að ein 

afleiðing hrunsins er að nú eiga margir minna en ekkert í fasteignum sínum og hafa því 

neikvæða eiginfjárstöðu. Þetta á ekki hvað síst við um þá sem keyptu fasteignir á árunum fyrir 

hrun og tóku lán fyrir stórum hluta kaupverðsins. Lánin voru yfirleitt verðtryggð eða í 

erlendum gjaldmiðlum og snarhækkuðu miðað við upphaflegan höfuðstól, verðþróun 

fasteignarinnar og tekjur lántakenda, sem oftast voru í íslenskum krónum. Hins vegar minnkar 

notagildi fasteignarinnar ekki þótt hún lækki í verði og breytingar á eiginfjárstöðu hafa því 

lítil áhrif á daglegt líf fólks nema það ætli að selja fasteignina sína, að því gefnu að það geti 

borgað af lánunum. Umræða undanfarinna ára hefur því í umtalsverðum mæli snúist um að 

finna lausnir á skuldavanda heimilanna til að gera fólki kleift að búa áfram í fasteignum 

sínum. Mörgum gremst hins vegar að sjá eigið fé í fasteignum sínum brenna upp vegna 

verðbólgu og veikingu íslensku krónunnar og er greinilegt að það hefur dregið úr hvata fólks 
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til að kaupa sér þak yfir höfuðið og kýs það þá frekar að leigja en eiga. Fjárfestar hafa séð 

tækifæri í þessu og horfa nú í auknum mæli til þess að fjárfesta í íbúðum og leigja út. Erlendis 

þykir það eðlilegur hlutur að höfuðstóll láns lækki með hverri afborgun lánsins. 

Fasteignaeigendur sjá þá fram á að skulda alltaf minna og minna í eign sinni og geta þannig 

byggt upp sparnað og eigið fé til að njóta á efri árum. Þannig hefur þetta ekki verið hér á 

landi. 

Það er alveg ljóst að það kerfi sem Íslendingar hafa búið við í húsnæðismálum á undanförnum 

árum er hrunið, það stendur ekki undir hlutverki sínu og þörf er á breytingum. Þar þurfa 

yfirvöld, bankar og lífeyrissjóðir að taka höndum saman og koma með nýjar lausnir sem 

skapa jafnvægi og virka til lengri tíma. Andrew Lawrence hjá Barclays Capital (Palmer, 2011) 

telur ný háhýsi vera nokkuð áreiðanlegan mælikvarða á að efnahagshrun sé í nánd. Nefnir 

hann í því samhengi Equitable Life, fyrsta háhýsið sem reis í New York árið 1870. Einnig 

nefnir hann Empire State bygginguna sem byggð var árið 1931, Tvíburaturnana sem byggðir 

voru árið 1972 og Petronas turnana í Kuala Lumpur sem voru byggðir árið 1998. Hæsti turn 

Íslands er turninn við Smáratorg sem var byggður árið 2008, árið sem efnahagshrun varð á 

Íslandi og hæsti turn í heimi, Burj Khalifa var tilbúinn 2010 en byrjað var á byggingu hans í 

lok árs 2004. Fasteignaverði er hægt að lýsa sem hringrás, og þeim mun meiri sem 

metnaðurinn er í uppbygginu, þeim mun meira verður fallið í lokin. 

Í uppgangi hefur tilhneigingin hjá útlánafyrirtækjum verið að slaka á kröfum vegna útlána en 

herða þær síðan verulega í niðursveiflu. Í uppsveiflu og með auknum hagvexti eykst aðgengi 

að lánsfjármagni til muna og bjartsýni manna verður þeim mun meiri. Hægt er að byggja 

stærri hús með meira lánsfjármagni og hærri skuldsetningu. Á tímum uppgangs er húsnæði 

skuldsettara og sem dæmi má nefna að á árinu 2004 hófu íslenskar lánastofnanir að bjóða upp 

á 100% lán (Guðmundur Guðmundsson, 2005). Íslendingar lærðu af eigin reynslu að þegar 

veðsetning eignar er 100% í niðursveiflu, þá getur farið svo að eignir verða yfirveðsettar og 

það setur fasteignaeigendur í slæma stöðu, ef illa gengur að greiða af lánum eða til stendur að 

selja fasteignina. Ekki er þó hægt að alhæfa hvað þetta varðar, þar sem markaðsverð fasteigna 

hækkar og/eða lækkar mismikið eftir svæðum. Fasteignaverð eigna miðsvæðis lækkar minna 

en verð fasteigna sem eru við útjaðar borgarmarka. Þetta er hægt að heimfæra yfir á íslenska 

markaðinn þar sem markaðsverð húsnæðis miðsvæðis í Reykjavík og í góðum rótgrónum 

hverfum með litlu framboði af lóðum lækkar mun minna í niðursveiflu en markaðsverð eigna 

í hverfum við útjaðar Reykjavíkur þar sem mikið er um nýbyggingar og nægt framboð er af 

lóðum. 
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Brian Robertson stýrir breska og evrópska hluta HSBS banka og var áður yfirmaður 

áhættustýringar hjá bankanum. Hann vill meina að í raun sé um að ræða tvöfalda 

skuldsetningu þar sem bankar eru skuldsettir og fasteignir sem bankinn fjármagnar kaup á eru 

líka skuldsettar (Palmer, 2011). Þess vegna sé það mjög alvarlegt ástand fyrir banka ef 

fasteignamarkaðurinn hrynur en það er einmitt ein af undirliggjandi ástæðum fyrir 

efnahagshruninu 2008 (Harvard University, 2008). Þar sem fasteignalán eru svo stór hluti af 

efnahagsreikningi fjármálakerfisins, þá eru auknar líkur á keðjuverkun í niðursveiflu. 

Fasteignamarkaðurinn á Íslandi er margþættur og oft flókinn yfirferðar fyrir hinn almenna 

kaupanda. Fasteignakaup einstaklinga eru oft á tíðum stærstu fjárfestingar sem þeir leggja á 

hendur sér og er mikilvægt að stíga varlega niður og kynna sér aðstæður á markaði. Auk 

einstaklinga, eru kaupendur á markaði, félög og fjárfestar sem eru ekki samkeppnishæf hvað 

varðar styrkleika baklands, s.s. í formi fjármagns og vitneskju um markaðinn. Á síðasta ári 

voru uppi háværar raddir um að svokallaður seljendamarkaður (e. Finders fee) væri 

viðloðandi íslenska fasteignamarkaðinn. Framboð tiltekinna tegunda fasteigna var lítið og 

talið var að fasteignafélög væru að tryggja sér forkaupsrétt að álitlegum íbúðum með 

aukagreiðslu til milligöngumannsins; fasteignasalans (Marta María Jónasdóttir, 2013).  

Fasteignamat allra fasteigna á Íslandi er tæplega 5.000 milljarðar króna og hækkar um 4,3% á 

milli ára. Þess ber þó að geta að fasteignamat allra eigna á höfuðborgarsvæðinu lækkar um 

4,4% á milli ára (Þjóðskrá Íslands, 2013). Velta með fasteignir á landinu öllu var um 250 

milljarðar króna árið 2013, og er þar um að ræða um 21% hækkun á veltu með fasteignir frá 

árinu á undan (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Taka skal fram að viðskipti með eignarhluti í félögum 

sem eiga fasteignir telst ekki sem velta með fasteignir.   

2.2. Fasteignamarkaðurinn frá byrjun 20. aldar og til dagsins í 

dag 

Möguleiki almennings til að eignast sitt eigið húsnæði hefur ávallt verið nátengdur aðgengi að 

fjármagni. Upphaf lánveitinga í þágu almennings til öflunar húsnæðis má rekja til stofnunar 

Veðdeildar Landsbanka Íslands árið 1900 og átti stofnun hennar mikinn þátt í uppbyggingu 

Reykjavíkur og fjölda annarra þéttbýlisstaða strax á fyrsta áratug 20. aldar (Jón Rúnar 

Sveinsson, e.d.). Á þessum árum var öflugur leigumarkaður fyrir íbúðarhúsnæði hér á landi og 

í kringum 1920 bjó um helmingur landsmanna í leiguhúsnæði. Á árunum þar á eftir unnu 

stjórnvöld og ýmis félagasamtök að því að fólk eignaðist það húsnæði sem það bjó í og hlutur 
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leiguhúsnæðis minnkaði að sama skapi. Lög um hámark húsaleigu voru t.d. sett árið 1917 og 

voru í gildi í 10 ár. Svipuð lög voru aftur sett 1943 og ákvæði um hámark húsaleigu voru í 

gildi til 1963. Það þótti því ekki eftirsóknarvert að eiga húsnæði og leigja út með þessum 

takmörkunum, fleiri kusu að selja það húsnæði sem þeir notuðu ekki sjálfir. Efnahagur fólks 

batnaði og fleiri höfðu líka efni á því að eignast sitt eigið húsnæði. 

Á árunum upp úr síðustu heimsstyrjöld hófst átak á vegum Reykjavíkurborgar, (-bæjar, eins 

og Reykjavík var þá) til útrýmingar á heilsuspillandi húsnæði, eins og það var kallað. Þessi 

starfsemi var að hluta til fjármögnuð með framlagi frá Borgarsjóði og árið 1957 var stofnaður 

sérstakur Byggingarsjóður Reykjavíkur og starfaði hann til ársins 1982. Reykjavíkurbær átti 

með þessum hætti hlut bæði að byggingu leiguíbúða og eignaríbúða með 

forkaupsréttarákvæðum. Hlutverk Byggingarsjóðs Reykjavíkur var ekki síst að útrýma 

braggahúsnæði eftirstríðsáranna úr höfuðborginni. Verkamannabústaðir sem byggðir voru á 

fjórða áratug 20. aldar voru eignaríbúðir og lög frá 1949 tryggðu skattfrelsi eigin vinnu við 

húsbyggingar. Árið 1952 stofnaði ríkið Lánadeild smáíbúða, sem lánaði þeim sem vildu 

eignast eigið húsnæði, með ákveðnum takmörkunum þó. Þessi þróun hélt áfram með stofnun 

Húsnæðismálastjórnar árið 1955 og stofnun Húsnæðismálastjórnar ríkisins árið 1957. Flest 

lán voru þó áfram veitt til smíði eigin íbúða. Árið 1965 var Húsnæðismálastjórn leyft að lána 

sveitarfélögum fyrir smíði leiguhúsnæðis í kaupstöðum og var það leyfi síðan rýmkað nokkuð 

á árunum þar á eftir (Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011). Þróunin hélt áfram og aðgengi 

einstaklinga að fjármagni til íbúðakaupa og/eða íbúðabygginga rýmkaði stöðugt og þeim 

fjölgaði sem gátu eignast sitt eigið húsnæði. Ný hverfi risu hvert á eftir öðru og má segja að 

miklar og jákvæðar breytingar hafi orðið á framboði íbúðarhúsnæðis fyrir almenning á 

þessum árum. 

Frá 1980 breyttist Húsnæðismálastofnun ríkisins í Húsnæðisstofnun ríkisins en hún var lögð 

niður árið 1999 og við hlutverki hennar tók núverandi Íbúðalánasjóður. Tilgangur sjóðsins er 

að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála að landsmenn geti búið við 

öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði sérstaklega varið til þess að auka 

möguleika fólks til að eignast og leigja húsnæði á viðráðanlegum kjörum (Íbúðalánasjóður, 

2014). Starfsemi Íbúðalánasjóðs hefur oft verið umdeild og enn eru menn ekki á eitt sáttir um 

hlutverk sjóðsins og framtíðarstefnu (Þingskjal 611-22, 2010-2011). Hins vegar verður ekki 

fram hjá því litið að fjölmargir einstaklingar höfðu einnig efnast mikið á þessum árum og 

byggt sér miklar glæsieignir sem enn setja svip sinn á borgina, sérstaklega í miðborg 

Reykjavíkur. 
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Eftir aldamótin var margt sem olli umtalsverðum hækkunum á fasteignaverði og varð mikil 

uppsveifla á fasteignamarkaðnum á Íslandi árin fyrir hrun. Ýmsar ástæður lágu fyrir þessu. 

Stuttu eftir aldamótin urðu breytingar á íbúðalánamarkaðnum sem jók verulega aðgengi 

almennings að fjármagni. Íbúðalánasjóður hækkaði hámarkslánshlutfall íbúðalána í allt að 

90% og vakti það sterk viðbrögð hjá viðskiptabönkunum, sem fram að þessu höfðu ekki verið 

í beinni samkeppni við hann. Árið 2004 hófu viðskiptabankarnir að lána fé til íbúðakaupa í 

meira mæli en áður með rýmri lánsheimildum og lægri vöxtum (KB banki býður upp á 100% 

lán, 2004). Innkoma viðskiptabankanna á íbúðalánamarkaðinn hafði í för með sér aukna 

samkeppni á markaðnum og leiddi til mun auðveldara aðgengis almennings að lánsfé til 

íbúðakaupa. Vextir lækkuðu og raunkostnaður við íbúðakaup lækkaði verulega. 

Atvinnuástand í landinu var gott, gengi krónunnar sterkt, stórir árgangar voru að koma inn á 

markaðinn sem íbúðakaupendur og almenn bjartsýni var á framtíðina. Í kjölfarið jókst 

eftirspurn eftir húsnæði verulega og fasteignaverð hækkaði umtalsvert (Lúðvík Elíasson og 

Þórarinn G. Pétursson, 2006). Segja má að þetta hafi gerst allt of hratt og að ástandið hafi 

farið úr böndunum. Bólan sprakk þrátt fyrir ákall þáverandi forsætisráðherra um að Guð 

blessaði Ísland. Ýmsir samverkandi þættir orsökuðu þetta ástand, bæði ofhitnun á íslenska 

fjármálamarkaðnum og erfitt efnahagsástand hjá löndunum í kring. Menn höfðu teygt sig of 

langt og það kom að því að teygjan slitnaði. 

Í kjölfar hrunsins dró mjög úr lánveitingum viðskiptabankanna til íbúðakaupa og má í raun 

segja að þær hafi stöðvast nær alveg. Íbúðalánasjóður og lífeyrissjóðirnir héldu þó áfram að 

lána til íbúðakaupa en mun minna en áður, enda mun minni eftirspurn eftir lánum. Mörg ný 

hverfi á höfuðborgarsvæðinu sem voru í uppbyggingu fyrir hrunið stóðu eftir ókláruð því 

þeim fækkaði verulega sem gátu keypt sér fasteign. Fresta þurfti mörgum 

byggingarframkvæmdum eða hreinlega hætta við þær, því verulega dró úr eftirspurn eftir 

húsnæði. Þetta leiddi til þess að fasteignaverð lækkaði verulega. Ein versta afleiðing alls þessa 

var sú að fjölmörg heimili lentu í miklum greiðslu- og skuldavanda. Lánin sem fólk hafði 

tekið til að fjármagna fasteignakaup á árunum fyrir hrun hækkuðu mikið; verðtryggðu lánin 

vegna mikillar verðbólgu og gengislánin vegna hruns íslensku krónunnar. Samspil þessara 

þátta átti sinn þátt í því að eigið fé einstaklinga í fasteignum tapaðist og urðu margar eignir 

skuldsettar langt umfram markaðsvirði þeirra. Forsendubresturinn fyrir lántökunni var algjör 

og ábyrgðin öll sett á lántakandann (Landsamtök Lífeyrissjóða, 2011). 

Fasteignafjárfestingar eru í eðli sínu langtímafjárfesting og sagan sýnir að þar hafa verið 

sveiflur upp og niður eins og t.d. á hlutabréfamarkaðnum. Sveiflurnar á fasteignamarkaðnum 
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eru hins vegar yfirleitt grynnri og leita eftir jafnvægi og til lengri tíma litið hefur fasteignaverð 

hækkað jafnt og þétt. Nú eru ýmis teikn á lofti um að fasteignamarkaðurinn sé að taka við sér 

á ný og hefur markaðsverð íbúðarhúsnæðis verið að hækka síðastliðin tvö ár og 

greiningardeildir bankanna spá áframhaldandi hækkun á fasteignaverði.. Ný tegund kaupenda 

er nú að verða meira áberandi á fasteignamarkaðnum en áður. Það eru ekki aðeins 

einstaklingar sem kaupa íbúðir fyrir fjölskylduna, heldur eru það í auknum mæli 

fasteignafélög og leigufélög sem kaupa íbúðir og atvinnuhúsnæði í þeim tilgangi að leigja út 

til einstaklinga og fyrirtækja, enda vaxandi eftirspurn eftir leiguhúsnæði. Það eru bæði íslensk 

heimili og aðilar í ferðaþjónustu sem sækjast eftir því að leigja íbúðarhúsnæði. Fyrirtæki 

sækjast eftir því að leigja atvinnuhúsnæði og eru hér á landi nokkur öflug fasteignafélög með 

atvinnuhúsnæði. Margir hafa misst íbúðir sínar í hruninu og hafa því ekki önnur úrræði en að 

leigja, stórir árgangar fyrstu kaupenda eru að koma út á markaðinn, sem annað hvort geta 

ekki, eða vilja ekki kaupa fasteign og kjósa frekar að leigja. Fyrirtæki hafa oft ekki það 

fjármagn sem þarf til þess að kaupa eigið húsnæði undir rekstur, og geta samið við leigusala 

um tekjutengda leigu. Mikil fjölgun erlendra ferðamanna til landsins hefur enn fremur aukið 

mjög á eftirspurn eftir litlum íbúðum miðsvæðis, þar sem menn sjá tækifæri í því að leigja 

þær út í skammtímaleigu. 

2.3. Framtíðarhorfur á fasteignamarkaði á Íslandi 

Framtíðin er ekki einungis eitthvað sem bíður þín, þú skapar hana. Ákvarðanir stjórnvalda, 

fyrirtækja og einstaklinga spila því mikilvægt hlutverk í allri stefnumótun til framtíðar. Fólk 

er farið að átta sig á því að ástarsamband við hagvöxt hefur ekki endilega skilað meiri 

hamingju. Þess vegna er fólk í auknum mæli farið að horfa í aðrar áttir og spurningar eins og 

„hvernig get ég fengið meira út úr lífinu“ verða áleitnari. Þegar við horfum aftur til sögunnar 

og skoðum hvernig þjóðfélög hafa þróast er alveg ljóst að það er ekki bein lína upp á við, á 

leiðinni hafa menn lent í ýmsum ógöngum, öðlast reynslu og getað dregið af því lærdóm. Í 

skýrslu sem framtíðarfræðingurinn (e. futurist) Anne Lise Kjaer (e.d.) sendi frá sér kemur 

fram að áætlað er að á árinu 2050 muni um 70% fólks lifa í borgum. Það sem er að eiga sér 

stað er byrjun á ákveðinni þróun þar sem fólk sækist eftir meiri hreyfanleika, vill geta flutt á 

milli staða eða á milli landa með sem minnstri fyrirhöfn. Nútímatæknin auðveldar fólki að 

vinna á alþjóðlegum markaði og búseta nálægt vinnustað hefur minna vægi nú en áður. Fólk, 

50 ára og eldra, ferðast meira nú en áður og vill meiri sveigjanleika. Því er spáð að þetta eigi 

eftir að skapa algjörlega nýtt neyslumynstur þegar kemur að vali á búsetu, stærð og 
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staðsetningu íbúðarhúsnæðis. Þar verður meiri áhersla lögð á aðgengi en eignarhald, þar sem 

fólk kýs einfaldleika og sveigjanleika fremur en að vera bundið af eigum sínum. 

Fjármálafyrirtækin og Íbúðalánasjóður hafa eignast mikinn fjölda íbúða í kjölfar hrunsins. Í 

lok mars 2014 átti Íbúðalánasjóður 2.121 íbúð eða um 1,6 % af heildarfjölda íbúða landsins. 

Þessi fjöldi eigna í eigu fjármálafyrirtækja og Íbúðálánasjóðs er ekki mikill miðað við 

heildarfjölda íbúða en sé hann skoðaður í samhengi við veltu á markaði er ljóst að hann er 

umtalsverður hluti af veltu síðustu ára. Þessar íbúðir hafa verið í söluferli síðastliðin ár og 

hefur nú stór hluti þeirra verið seldur, þó enn séu margar óseldar. Íbúðalánasjóður hefur til að 

mynda selt 629 eignir á fyrsta ársfjórðungi ársins 2014 (Íbúðalánasjóður, 2014). Gera má ráð 

fyrir að þetta hafi haft einhver áhrif á markaðsverð fasteigna, en í dag er það óverulegt. Ýmsar 

aðstæður í þjóðfélaginu hafa ýtt undir aukna eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði, t.d. sá bati í 

efnahagslífinu sem átt hefur sér stað síðustu misseri, aukning á kaupmætti ráðstöfunartekna, 

minnkandi atvinnuleysi og aukið aðgengi að lánsfé. 

Hér á landi hefur ríkt séreignarstefna á fasteignamarkaði með íbúðarhúsnæði en miðað við 

ástand á fasteignamarkaði í dag og útspil stjórnvalda í þeim málum eru uppi raddir um að 

séreignarstefnan sé á undanhaldi. Mjög er þrengt að séreignarstefnunni og flestar lausnir 

stjórnvalda í húsnæðismálum í dag snúa að eflingu leigumarkaðar. Erfiðleikar fyrstu 

kaupenda á fasteignamarkaði eru alvarlegir og vantar um 5-6 árganga fyrstu 

húsnæðiskaupenda inn á fasteignamarkað (Grétar Jónsson, 2013). Afleiðing 

séreignarstefnunnar á Íslandi er að leigumarkaðurinn hefur verið lítill og tölulegar upplýsingar 

um leiguverð og leigusamninga af skornum skammti. Margir þættir hafa haft áhrif á eflingu 

leigumarkaðar síðustu ár, s.s. fjárhagslegar þrengingar einstaklinga í kjölfar 

fjármálakreppunnar, aukin umsvif fasteignafélaga og breyttar forsendur á húsnæðislánum.  

Íslenski leigumarkaðurinn hefur verið sérstakur að því leiti að umtalsverður hluti hans er ekki 

rekinn á markaðsforsendum. Algengt er að fólk leigi hjá skyldmennum og vinafólki, 

sveitafélögum, félagasamtökum eða ríkisstofnunum þar sem ætla má að leigan sé lægri en það 

sem gerist á frjálsum markaði. Leigumarkaðurinn hefur hins vegar stækkað mjög hratt 

undanfarin ár, einkum eftir hrun bankanna 2008. Óvissa um verð og takmarkaður aðgangur að 

fjármagni veldur því að einstaklingar hafa hikað við að kaupa fasteign og kjósa frekar að 

leigja. Margir eru brenndir af fasteignamarkaðnum enda reynsla margra sú að eigið fé í 

fasteign hverfi auðveldlega ef ytri aðstæður breytast og að betra sé að leigja en eiga og vera 

þannig ekki bundinn af fasteign og hafa þá meiri sveigjanleika með búsetu. Fjárfestar á 
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fasteignamarkaði hafa séð tækifæri í þessu og nú virðist sem fleiri einstaklingar leigi hjá 

fyrirtækjum, leigufélögum eða ótengdum aðilum en áður og eru vísbendingar um það að 

leiguverð á almennum markaði fari hækkandi. 

Fasteignamarkaðurinn hefur verið að taka verulega við sér að undanförnu og markaðsverð 

íbúðarhúsnæðis fer nú hækkandi og þeirri þróun er spáð áfram. Það er hins vegar erfitt að 

bregðast við skyndilegri aukningu eftirspurnar eftir íbúðarhúsnæði vegna framkvæmdatíma á 

íbúðamarkaði. Framboð fasteigna er óteygið þegar til skamms tíma er litið, en ef horft er til 

langs tíma er hægt að byggja meira til að mæta aukinni eftirspurn. Á sama hátt getur 

skyndileg minnkun á eftirspurn leitt til offramboðs á íbúðum þar sem erfitt getur verið að 

hætta við framkvæmdir sem þegar eru hafnar, þrátt fyrir að eftirspurn eftir þeim hafi minnkað. 

Við það lækkar fasteignaverð, en til lengri tíma litið leitar það aftur í langtímajafnvægi 

(Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, 2011). Þegar markaðsverð íbúða hækkar umfram almennar 

hækkanir myndast hvati fyrir byggingarfyrirtæki, verktaka og aðra sem eru í þessum 

atvinnugeira að hefjast handa við nýbyggingar. Miðað við útreikninga hagfræðideildar 

Landsbankans (Þorsteinn Ásgrímsson, 2014) er því spáð að það sé þörf fyrir að byggja 1.500 

íbúðir á ári á höfuðborgarsvæðinu til þess að anna eftirspurn. Er því ljóst að verulega þarf að 

bæta í til að anna þeirri eftirspurn og er greinilegt að byggingarverktakar eru farnir í gang 

aftur. Samkvæmt skýrslu sem Capacent vann fyrir Reykjavíkurborg og kynnti í febrúar 2014, 

þá var byrjað að byggja 1.520 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu í fyrra. Á árunum 2009 - 2012 

voru um 220 íbúðir byggðar eða í byggingu, þannig að sjá má talsverða aukningu á 

nýbyggingum (Þröstur Sigurðsson og Óttar Snædal, 2014). 

Lífeyrissjóðir og borgaryfirvöld hafa að undanförnu skoðað ýmsa möguleika við uppbyggingu 

leiguhúsnæðis í borginni og í byrjun apríl 2014 var kynnt skýrsla þar sem gert er ráð fyrir að 

þessir aðilar vinni með fjárfestum að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. Fjárfestar þurfa þá að vera 

tilbúnir að skuldbinda sig rekstri leiguhúsnæðis í allt að fjörutíu til fimmtíu ár. Aðkoma 

borgarinnar mun þá fyrst og fremst snúa að úthlutun lóða og hugsanlega hagstæðum lausnum 

á gatnagerðargjöldum. Einnig er verið að skoða hvernig lífeyrissjóðirnir kæmu að fjármögnun 

leiguhúsnæðis á þessum forsendum. Þarna er fyrst og fremst litið til þess að fjárfesta í 

íbúðarhúsnæði miðsvæðis, til lengri tíma og að ekki verði um neinar lúxusíbúðir að ræða.Þar 

verði frekar lögð áhersla á að húsnæðið henti fólki með hefðbundnar tekjur og að húsnæðið sé 

viðhaldslétt og vandað, en þó verði stærð þess nægilega fjölbreytt til að mæta þörfum 

markaðarins (Landssamtök Lífeyrissjóða, 2011). 
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Greinilegt er að fólk horfir nú í ríkara mæli til þess að leigja en eiga það húsnæði sem það býr 

í. Stjórnvöld og skipulagsyfirvöld horfa nú meira til þess að byggja upp leiguhúsnæði sem 

höfðar til venjulegs fólks, en ekki eingöngu félagslegt húsnæði eða húsnæði fyrir fólk með 

sérþarfir. Það má því gera ráð fyrir að eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði muni aukast á næstu 

árum, og verðið því hækka, en kaupendahópurinn á hugsanlega eftir að breytast, þ.e. 

leigufélög og fjárfestar eiga eftir að skipa þar stærri sess, þó gert sé ráð fyrir að einstaklingar 

verði áfram mest áberandi á þeim markaði. Gert er ráð fyrir að á næstu þremur árum þurfi að 

auka leiguhúsnæði um 4.650 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu til að anna eftirspurn (Þröstur 

Sigurðsson og Óttar Snædal, 2014). 

2.3.1. Fólksfjölgun 
Í byrjun árs 2014 voru Íslendingar í kringum 325 þúsund talsins og var þar um að ræða 1,18% 

fólksfjölgun á einu ári, eða aukning um 3.814 einstaklinga. Ef skoðuð er búseta Íslendinga í 

byrjun árs 2014, má sjá að langflestir Íslendingar búa á höfuðborgarsvæðinu, eða um 209 

þúsund manns sem gera 64% af heildarmannfjölda á Íslandi (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Mannfjöldaspá Hagstofu Íslands fyrir tímabilið frá 2013-2060 gerir ráð fyrir að Íslendingar 

verði orðnir liðlega 491 þúsund í lok árs 2060 og er það út frá háspá Hagstofunnar. Miðspá 

Hagstofu Íslands gerir hins vegar ráð fyrir að Íslendingar verði um 430 þúsund í lok árs 2060. 

Ef við berum þessa miðspá saman við miðspá Sameinuðu þjóðanna má sjá örlítinn mun, en 

miðspá Sameinuðu þjóðanna gerir ráð fyrir að Íslendingar verði 444 þúsund talsins í lok árs 

2060 (Hagstofa Íslands, 2013). 
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Mynd 1. Mannfjöldaspá á Íslandi 2013-2061 

Heimild: Hagstofa Íslands, 2013. 

Þegar gerðar eru spár og greiningar um fólksfjölgun er lagt mat á búferlaflutninga og 

flutningsjöfnuð. Frá árunum 1960 - 1980 var flutningsjöfnuður á Íslandi að jafnaði neikvæður. 

Einungis voru 3 ár af þessum 20 árum með jákvæðan flutningsjöfnuð sem þýddi að fleiri 

einstaklingar voru að flytja úr landi en til landsins. Hins vegar snerist þetta við eftir 1980. Frá 

því fyrir aldarmótin hefur flutningsjöfnuður verið jákvæður og má það rekja til inngöngu 

Íslands í EES (Evrópska efnahagssvæðið) árið 1994 og síðar stækkunar EES í austurátt árið 

2004. Við þá stækkun jukust fólksflutningar til muna í vesturátt og til Norðurlandanna og 

ekkert lát hefur verið á þessum fólksflutningum (Hagstofa Íslands, 2013). 

 300,000  

 350,000  

 400,000  

 450,000  

 500,000  

 550,000  

2013 2018 2023 2028 2033 2038 2043 2048 2053 2058 

M
an

nf
jö

ld
i 

Ár 

Mannfjöldaspá á Íslandi 2013-2061 

Lágspá Miðspá Háspá 



!

! 12!

 

Mynd 2. Mannfjöldaspá á Íslandi eftir árum frá 1900-2014 

Heimild: Hagstofa Íslands e.d. 

Í kringum aldarmótin 2000 var fólksfjölgun hér á landi mun meiri en þekktist í nokkru öðru 

landi innan Evrópu, eða 2,5% samanborið við 1% í það mesta í öðrum ríkjum Evrópu. 

Samkvæmt gögnum um fólksfjölgun á Íslandi var mikill uppgangur á árunum 2005-2007 og 

má segja að þá hafi átt sér stað þensluskeið í landinu. Fram að þeim tíma hafði náttúruleg 

fólksfjölgun ráðið mestu hér á Íslandi, og er þá átt við andlát og fæðingar Íslendinga. Á 

þensluskeiðinu var mikil aukning íbúa sem höfðu erlent ríkisfang og flestir þeirra voru 

pólskir. Í efnahagshruninu árið 2008 fækkaði fólki síðan aftur og var flutningsjöfnuður til að 

mynda neikvæður á árunum 2009 til 2011. Ef skoðaðar eru tölur um fólksflutninga til og frá 

landinu árið 2013, má segja að Ísland sé að sigla í gegnum erfiða tíma og á uppleið á ný. Árið 

2013 fluttu 1.598 til landsins umfram þá sem fluttu frá landinu sama ár (Ólöf Garðarsdóttir, 

2012). 

2.3.2. Hagvöxtur 

Vöxtur vergrar landsframleiðslu milli ára er sú mæling sem notast er við til að mæla hagvöxt 

en verg landsframleiðsla er markaðsvirði allrar þjónustu og vöru sem framleidd er í 

hagkerfinu (Investopedia, e.d.). Á síðustu 20 árum hefur kaupmáttur launa á Íslandi og 

landsframleiðsla á mann fylgst að (Viðskiptaráð Íslands, 2013). Kaupmáttur launa segir til um 

heildarlaun fyrir skatt en hins vegar eru ráðstöfunartekjur heildartekjur heimilis með teknu 

tilliti til skatta og bóta (Hagstofa Íslands, 2012). 

Í kjölfar efnahagshrunsins 2008 varð hagvöxtur neikvæður á Íslandi og var það allt til ársins 
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2011. Hagvöxtur var til að mynda neikvæður um 6,6% árið 2009 og um 4,1% árið 2010. Árið 

2011 varð hagvöxtur síðan jákvæður um 2,7% og hefur haldist jákvæður síðan. Þó ber að líta 

til þess að nokkur lækkun átti sér stað á milli áranna 2011 og 2012 en hagvöxtur var einungis 

1,5% árið 2012 sem er töluvert undir hagvaxtarspá Seðlabanka Íslands sem gerði ráð fyrir 

3,4% hagvexti það árið (Seðlabanki Íslands, 2009), (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Samkvæmt nýjustu tölum Hagstofu Íslands var hagvöxtur 3,3% árið 2013 sem er mesti 

hagvöxtur á Íslandi síðan 2007. Hagvaxtarspá Hagstofu Íslands gerir ráð fyrir 2,7% hagvexti á 

árinu 2014 sem er nokkuð meira en hagvöxtur var á árinu 2012. Hagvaxtarspá Hagstofu 

Íslands nær allt til ársins 2018 en árið 2015 er spáð 3% hagvexti (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Þjóðhagsspá greiningardeildar Íslandsbanka (2013) er örlítð undir hagvaxtarspá Hagstofu 

Íslands, en greiningardeildin spáir 2,6% hagvexti 2014 og 2,7% hagvexti 2015. 

2.3.3. Uppbygging á höfuðborgarsvæðinu 

Efnahagshrunið 2008 hafði mikil áhrif á byggingariðnaðinn á Íslandi. Ef borin eru saman árin 

fyrir hrun og árin eftir hrun má sjá að byggingariðnaðurinn tók á sig mikið högg við 

efnahagshrunið og mjög lítið var byggt á árunum 2008- 2013.  

!  

Mynd 3. Fjöldi íbúðarhúsa á höfuðborgarsvæðinu eftir byggingarstigi 

Heimild: Hagstofa Íslands, e.d. 

 

 -  
 500  

 1,000  
 1,500  
 2,000  
 2,500  
 3,000  
 3,500  
 4,000  
 4,500  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fj
öl

di
 íb

úð
ar

hú
sn

æ
ði

s 

Ár 

Fjöldi íbúðarhúsa á höfuðborgarsvæðinu eftir byggingarstigi 

Byrjað á árinu Í byggingu 31. desember Fullgert á árinu 



!

! 14!

Þörf á nýbyggingum á húsnæðismarkaði á Íslandi er mikil og má segja að um sé að ræða 

uppsafnaða þörf nokkurra ára. Uppbygging á nýju húsnæði á höfuðborgarsvæðinu hefur ekki 

haldið í við þá eftirspurn sem þar er og hefur því skapast vandamál sem stækkar og stækkar. 

Samkvæmt nýjustu tölum og upplýsingum frá Degi B. Eggertssyni (2014) formanni 

borgarráðs Reykjavíkurborgar er að birta til yfir byggingariðnaðinum. Aðalástæða þess er að 

nú er byggingarkostnaður fyrir hvern byggðan fermeter af húsnæði orðinn lægri en söluverð á 

fermeter og sjá aðilar í byggingariðnaðinum nú hag í að byggja. 

Samkvæmt tölum Hagstofu Íslands (e.d.) voru tæplega 4.000 íbúðir í byggingu þann 1. janúar 

2013 og 2.300 af þeim var húsnæði í byggingu á höfuðborgarsvæðinu. Þess ber að geta að 

ósamræmi er á milli gagna frá Hagstofu Íslands og gagna frá Samtökum iðnaðarins (Hafin 

bygging á…, 2013). Samtök iðnaðarins hafa birt upplýsingar um nýbyggingar á 

höfuðborgarsvæðinu byggðar á eigin upplýsingum, og þeir telja að 1.300 íbúðir hafi verið í 

byggingu á höfuðborgarsvæðinu árið 2013, þar af 800 fokheldar og lengra komnar en 700 

komnar skemmra á veg. 

Þörfin fyrir smærri og ódýrari íbúðir er mikil en stór hluti af þessum eignum sem nú eru í 

byggingu eru stórar og dýrar eignir. Enn hefur byggingariðnaðurinn því ekki svarað kalli hvað 

varðar byggingu minni íbúða en með breyttum byggingarreglum sjá aðilar í 

byggingariðnaðinum sér eflaust hag í því. Áætlaður byggingarkostnaður ásamt lóðaverði á 

nýjum íbúðum er í kringum 280 þúsund krónur á fermeter á meðan meðalsöluverð íbúða í 

Reykjavík 2013 var í kringum 250 þúsund krónur á fermeter (Landsbankinn, 2013). Hins 

vegar er söluverð nýbygginga talsvert fyrir ofan meðalsöluverð fasteigna og oftast nær 300 - 

400 þúsund krónum á fermeter. Staðsetning og skilalýsingar skipta líka miklu hvað varðar 

verðlagningu nýbygginga, og má þar nefna meðalfermetraverð á Vatnsstíg 20 - 22 sem er 603 

þúsund krónur á fermeter, á meðan meðalverð í Vallarkór 2 í Kópavogi er í kringum 310 

þúsund krónur á fermeter. Þá getur verð á fermeter verið mjög breytilegt eftir staðsetningu 

íbúðar innan sama fjölbýlis, og má þar nefna 600 þúsund króna mun á fermetranum á fyrstu 

hæð og fimmtándu hæð á Vatnsstíg 20-22 í Skuggahverfinu, sem er í byggingu um þessar 

mundir (Aðalheiður Karlsdottir, löggiltur fasteignasali, munnleg heimild, viðtal, 15. mars 

2013). 

2.3.3.1 Uppbygging í Reykjavík 

Um aldamótin 1900 bjuggu um 10% þjóðarinnar á höfuðborgarsvæðinu. Árið 1930 var 

Reykjavík talin vera ein þéttbýlasta borg Norðurlandanna með þó aðeins 28 þúsund íbúa. 
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Þetta skýrist af því að gífurleg þéttni var í búsetu á þessum tíma því aðeins voru einn til tveir 

kílómetrar til jaðars út frá miðju byggðar í Reykjavík. Ein af aðalástæðum þess að byggð á 

þessum tíma var ekki dreifðari var sú að ekkert almenningssamgöngukerfi var til staðar, og 

þurftu einstaklingar að stóla á sjálfa sig og ganga á milli staða. Eftir seinni heimsstyrjöldina 

hafði borgin dreift töluvert úr sér með betri samgöngum og með almenningseign bifreiða á 

þessum tíma breyttist höfuðborg Íslands úr því að vera ein þéttbýlasta borg Norðurlandanna í 

þá dreifbýlustu (Ásgeir Jónsson, e.d.). Þessar breytingar eru hægt og sígandi að snúast við 

núna með aukinni uppbyggingu miðsvæðis. Eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði í miðborg 

Reykjavíkur hefur aukist undanfarið með hækkandi fasteignaverði. Á mynd 4 hér að neðan 

má sjá að fasteignaverð í fjölbýli nær hámarki í miðborg Reykjavíkur. Gögn frá Þjóðskrá 

Íslands sýna verðmun íbúðarhúsnæðis í fjölbýli milli hverfa (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Á þessari 

mynd sést nokkuð vel að fermetraverð lækkar eftir því sem svæði eru lengra frá miðju. 

Meðalkaupverð á fermetra á svæði innan Hringbrautar og Snorrabrautar, sem skilgreint er sem 

miðborg, er um 340 þúsund krónur. Á þessu svæði er hæsta fermetraverð á eign í fjölbýli á 

höfuðborgarsvæðinu. Lægsta meðalverð á fermetra var á Vöngum í Hafnarfirði eða rúmlega 

198 þúsund krónur. Einnig sést að önnur svæði fylgja fast á eftir miðborginni eins og 

Seltjarnarnes, Sjáland og Akrar í Garðabæ, Vesturbærinn (Melar og Hagar) og Löndin í 

Fossvognum. Á mynd 4 er einnig sýnt hvert meðalfermetraverð var fyrir þessu svæði árið 

2008 en það ár var jafnframt hæsta meðalverð ef horft er til baka. Þá sést einnig að mörg 

svæði árið 2013 hafa hækkað umfram meðalfermetraverð 2008. Einnig ber að nefna að þarna 

er einungis átt við nafnverð húsnæðis en ekki raunverð. 

Ef fermetraverð íbúðarhúsnæðis í sérbýli er skoðað, má sjá að í miðborg Reykjavíkur er hæsta 

fermetraverðið. Þar er meðalfermetraverð rúmlega 333 þúsund kórnur.  Arnarnes í Garðabæ 

fylgir fast á eftir með einungis 2.000 krónum lægra fermetraverð. Lægsta fermetraverðið í 

sérbýli er í Seljahverfi með rétt um 197 þúsund krónur á fermetra. 
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Mynd 4. Samanburður á markaðsverði eigna eftir hverfum 

Heimild: Þjóðskrá Íslands, e.d. 
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Mynd 5 hér að neðan sýnir áætlun um byggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík samkvæmt nýju 

aðalskipulagi fyrir tímabilið 2013-2022. Þar er gert ráð fyrir gríðarlegri uppbyggingu í fjölbýli 

en gert er ráð fyrir að fjölbýli sé um helmingur af öllum nýbyggingum á árinu 2014 

(Reykjavíkurborg, e.d.). Þessar tölur eru nokkuð bjartsýnar því ekki er neitt í hendi varðandi 

byggingu á ákveðnum svæðum og má þar nefna ýmis deilumál innan borgarstjórnar eins og til 

dæmis Vatnsmýrin.  

 

Mynd 5. Áætlun um byggingu íbúðarhúsnæðis í Reykjavík 2013-2022 

Heimild: Reykjavíkurborg, e.d. 

Háskólinn í Reykjavík sér greinilega hag í því að byggja leiguíbúðir fyrir námsmenn en þessar 

hugmyndir voru kynntar á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 5. mars sl. Frumdrög liggja 

fyrir um byggingu 328 íbúða meðfram Nauthólsvegi, nokkur hundruð metra frá aðalbyggingu 

háskólans. Þó er gert ráð fyrir að íbúðafjöldi verði aukinn til að ná ákveðnum þéttleika þar 

sem minnkandi pláss til nýbygginga miðsvæðis er raunveruleiki (HR árformar byggingu…, 

2014). 

2.3.4. Aðgerðir til leiðréttinga húsnæðislána 

Þann 26. mars 2014 kynnti ríkisstjórnin tvö lagafrumvörp sem lækka húsnæðisskuldir heimila 
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í landinu og auðvelda þeim sem ekki eiga íbúð að kaupa húsnæði. Annars vegar er um að 

ræða leiðréttingu höfuðstóls verðtryggða húsnæðislána og hins vegar skattaafslátt vegna 

séreignarlífeyrissparnaðar. Skattaafsláttur vegna séreignarlífeyrissparnaðar verður þannig í 

framkvæmd að gert er ráð fyrir að framlag séreignarsparnaðar renni óskert til uppgreiðslu á 

höfuðstól viðkomandi láns og er framlagið undanþegið tekjuskatti (Analytica, 2013). 

Í kynningu forsætisráðuneytis Íslands á framkvæmd stefnu ríkistjórnar Íslands varðandi 

aðgerðir til leiðréttingar á höfuðstól verðtryggða húsnæðislána, auk lækkunar höfuðstóls með 

skattleysi séreignarlífeyrissparnaðar í þrjú ár, er fjögurra manna fjölskylda tekin sem dæmi. 

Um er að ræða tvo fullorðna og tvö börn, með 700.000 krónur í mánaðarlaun og lán að 

fjárhæð 22 milljónir króna. Nýti þessi fjölskylda þau úrræði sem kynnt eru, lækkar höfuðstóll 

verðtryggða húsnæðislánsins um 2,5 milljónir og mánaðarleg greiðslubyrði lækkar um 22 

þúsund krónur (Fjármálaráðuneytið, 2014).  

Ætla má að verði þessi frumvörp að lögum sem nefnd hafa verið hér að ofan, þá mun það 

koma hreyfingu á fasteignamarkaðinn. Tilgangur aðgerðanna er að eyða óvissu á 

fasteignamarkaði og koma honum í jafnvægi á ný. En þessar aðgerðir eru einungis frumvarp, 

frumvarp sem á eftir að fara í gegnum Alþingi til samþykkis eða synjunar meirihluta. Það er 

því ljóst að endanlegar niðurstöður eru ekki komnar í ljós. Ef frumvörpin verða að lögum þarf 

í framhaldinu að tryggja fullt samstarf lánastofnanna og gera skuldurum grein fyrir að þessar 

aðgerðir eru endurskoðaðar ár hvert, með þann möguleika opinn að hætt verði við aðgerðirnar 

(Forsætisráðuneytið, 2013). 

2.3.5. Breytingar á byggingarreglugerð nr. 112/2012 

Ný byggingarreglugerð var samþykkt í lok árs 2010 og síðan undirrituð í janúar 2012. Ein 

umtalaðasta breytingin sem gerð var á byggingarreglugerðinni sneri að algildri hönnun. 

Samkvæmt 6. grein byggingarreglugerðar 112/2012 segir að mannvirki skulu byggð 

samkvæmt algildri hönnun sem segir að tryggja skuli að fólki sé ekki mismunað um aðgengi 

og almenna notkun bygginga á grundvelli fötlunar, skerðinga eða veikinda og að það geti með 

öruggum hætti komist inn og út úr byggingum, jafnvel við óvenjulegar aðstæður, t.d. í 

eldsvoða (Byggingarreglurgerð nr. 112/2012.). Af þessari kröfu um algilda hönnun eru gerðar 

mun meiri kröfur til bygginga og byggingarverktaka en áður, og leiðir það af sér töluvert 

hærri byggingarkostnað. Að mati Samtaka atvinnulífsins er breyting á þeim 

byggingareglugerðum sem samþykktar voru í lok árs 2012 forsenda þess að hér á landi geti 

þrifist heilbrigður leigumarkaður í framtíðinni með ódýrar minni íbúðir (Rýmkað fyrir smærri 
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íbúðum, 2014). 

Nýbyggingar í smærri húsnæðum hafa ekki borgað sig eftir hrun þar sem kostnaður við slíkar 

íbúðir hefur hækkað um 43% frá 2001. Spilar þar stóran þátt breyting sveitarfélaganna að 

bjóða lóðir upp frekar en að úthluta lóðum á kostnaðarverði. Einnig hafi sveitarfélög hlaðið 

gjöldum á lóðir og byggingarrétt sem hefur haldið kostnaðinum háum. Sveitarfélögin ættu því 

að sjá sér hag í því að lækka þessar álögur svo fólk geti búið þar til frambúðar því fólkið í 

sveitarfélaginu er framtíð þess (Álögur hindra byggingu…, 2014). 

Í breyttri byggingarreglugerð sem tók gildi 19. mars sl. er gerð mikilvæg breyting á 6. grein 

sem tekur til algildrar hönnunar og rýmisstærðar þar sem fallið er frá skyldu til að byggja 

samkvæmt algildri hönnun, og er algild hönnun sett inn sem markmiðsákvæði (Reglugerð um 

3. breytingu á byggingarreglugerð nr. 112/2012). Þessi reglugerð mun liðka til fyrir 

nýbyggingum hér á landi að mati Friðriks Á. Ólafssonar, forstöðumanns byggingarsviðs hjá 

Samtökum iðnaðarins (Breyting sem verktakar…, 2014). Með þessari breytingu er hægt að 

fara í byggingu minni íbúða og þar af leiðandi ódýrari íbúða. 

2.4. Samanburður á fasteignamarkaðnum á Íslandi og á 

Norðurlöndum 

Fasteignamarkaðurinn á Íslandi er töluvert yngri en fasteignamarkaðir á Norðurlöndunum og 

annars staðar í kringum okkur. Það sést best á tölulegum gögnum um fasteignamarkaðinn á 

Íslandi. Þjóðskrá Íslands heldur utan um þessi gögn og hægt er að nálgast tölulegar 

upplýsingar um sölu íbúðarhúsnæðis aftur til ársins 1981. Sagan er enn þá styttri með 

leiguverð fasteigna hér á landi en elstu gögn um slíkt ná einungis til ársins 2011 (Þjóðskrá 

Íslands, 2014). 

Ef skoðaðar eru hlutfallstölur íbúa sem búa í eigin húsnæði frá árinu 2007 þá eru Íslendingar 

og Norðmenn með álíka tölur en í Danmörku og Svíþjóð búa færri einstaklingar í eigin 

húsnæði. Árið 2007 bjuggu 86% Íslendinga í eigin húsnæði, 67% Dana, 70% Svía og 84% 

Norðmanna. Nýrri tölur frá 2013 sýna hins vegar nokkra breytingu og þá aðallega fyrir Ísland 

(Eurostat, 2014).  
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Mynd 6. Hlutfall íbúa í eigin húsnæði 

Heimild: Eurostat, 2014 

Lánakjör á fasteignamarkaði hérlendis og á Norðurlöndunum hafa lengst af verið misjöfn en 

flest öll íbúðalán á Íslandi eru verðtryggð þó svo að undanfarin ár hafi bankar hér á landi farið 

að bjóða óverðtryggð lán. Ef óverðtryggð lán hérlendis og erlendis eru borin saman, þá sést að 

vextir sambærilegra lána eru í kringum 2% hærri hér á Íslandi en t.d. í Danmörku, ef tekið er 

mið af láni með breytilegum vöxtum. Hins vegar er munurinn meiri ef óverðtryggð lán eru 

borin saman við sambærileg lán með föstum vöxtum til þriggja ára en þar er munurinn um 

2,5% (Danske Bank, 2014), (Íslandsbanki, 2014). 

Ef við berum verðbólgu á Íslandi saman við verðbólgu í nágrannaþjóðum Íslands má sjá að 

verðbólgan á Íslandi hefur verið þung byrði á íslenska skuldara, sérstaklega eftir 

efnahagshrunið árið 2008. Þar sem verðtryggð lán eru tengd neysluvísitölu, þá hækkar 

verðtryggt lán í hlutfalli við verðbólgu. Verðbólga er mæld sem hlutfallsbreyting á verðlagi 

milli mánaða. Hins vegar er talað um ársverðbólgu þegar verið er að bera saman verðbólgu frá 

ári til árs. 
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Mynd 7. Mismunur á verðbólgu milli landa. 

Heimild: OECD, e.d. 

Verðþróun fasteigna á Íslandi samanborið við Norðurlöndin undanfarin ár má sjá á mynd 8 

hér að neðan en hún sýnir hlutfallslega breytingu frá ári til árs miðað við nafnverð fasteigna. 

!   

Mynd 8. Árleg prósentubreyting á húsnæðisverði að nafnvirði 

Heimild: Hypostat, 2013.!
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3. Fjárfestingarvörur 
Margir þættir hafa áhrif á ákvarðanir um hvaða fjárfestingarvörur teljast álitlegastar. 

Fjárfestingarvörur eru flokkaðar í fjóra meginflokka: reiðufé, skuldabréf, hlutabréf og 

fasteignir. Þessir eignaflokkar hafa mismunandi áhættu, arðsemi, arðgreiðslur, vöxt og 

verðbólguvörn eins og sjá má í töflu 1 (Geltner D. M., Miller N. G., Clayton J. og Eichholtz 

P.). 

Tafla 1. Helstu eiginleikar fjárfestingarvara 

     Fasteignir Hlutabréf Skuldabréf Reiðufé 

      Óverðtr. Verðtr.   

Ávöxtun Meðal Góð Meðal Lág Mjög lág 

Áhætta Lág/meðal Mikil Lág/meðal Lág/meðal Mjög lág 

Seljanleiki Lág Meðal Meðal Meðal Mikil 

Verðtrygging Góð Góð til langs tíma Léleg Mjög góð 
Góð ef 
endurfjárfest 

!! !! !! !! !! !!
!

3.1. Fasteignir 

Fasteignir eru ein af fjórum tegundum fjárfestinga. Þegar taka á ákvörðun um hvort fasteign 

telst álitlegur fjárfestingarkostur þarf að líta til nokkurra atriða og hér kemur upptalning sem 

er þó ekki tæmandi: 

- Arðsemi 

- Söluverð og leiguverð sambærilegra fasteigna á sama markaðssvæði 

- Fjárfestingarstefna einstaklings eða félags 

- Þættir er lúta að framboði og eftirspurn fasteigna 

- Kostnaður við rekstur fasteignar 

Samkvæmt rannsókn Soerensen (2006) eru fasteignir yfir 50% af heildareignum þróaðra 

hagkerfa. Fasteignir skiptast í atvinnuhúsnæði og íbúðarhúsnæði. 
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3.1.1. Atvinnuhúsnæði 

Markaður með atvinnuhúsnæði er tiltölulega ungur á Íslandi, ef við berum hann saman við 

önnur lönd. Ekki eru til nein haldbær gögn um sögulega þróun á verði, arðsemi eða nýtingu 

atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Upplýsingar um tölur leiguverðs og verð atvinnuhúsnæðis eru af 

skornum skammti, þar sem ekki er langt síðan byrjað var að halda utan um þessar upplýsingar 

hér á landi. Seðlabanki Íslands birtir upplýsingar um vísitölu raunverðs atvinnuhúsnæðis á 

höfuðborgarsvæðinu ársfjórðungslega, sjá mynd 9. 

!  

Mynd 9. Raunverð atvinnuhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu. 

Heimild: Seðlabanki Íslands, e.d. 

Stærstu fasteignafélög Íslands fjárfesta eingöngu í atvinnuhúsnæði. Ýmsar tegundir 

atvinnuhúsnæðis eru til, meðal annars:  

- Iðnaðarhúsnæði 

- Skrifstofuhúsnæði 

- Verslunarhúsnæði 

- Gistihús og hótelhúsnæði 

- Stofnanir 
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Þeir áhrifaþættir sem skipta mestu máli við ákvörðunartöku fagfjárfesta eru: 

- Góð ávöxtun (e. Strong returns) 

- Hátt hlutfall sjóðsstreymis í ávöxtun (e. Cashflow yield) 

- Sterkt og yfirsjáanlegt sjóðsstreymi (e. Predictable cash flows) 

- Verðbólguvörn (e. Inflation hedge) 

- Möguleg lækkun á sveiflum í arðsemi eignasafna (e. Volatility reduction) 

- Vörn við niðursveiflum (e. Downside protection) 

(Segel, 2009) 

Fagfjárfestar telja arðgreiðsluskilyrði vera einn mikilvægasta og einfaldasta þáttinn . Ef 

fjárfestingin leyfir ekki arðgreiðslur frá 5-10% telst fjárfestingin ekki góð og fjárfestar snúa 

sér að öðrum kostum (VÍB, 2012). 

 

3.1.2. Íbúðarhúsnæði 

Góðar tölulegar upplýsingar eru til um söluverð og leiguverð íbúðarhúsnæðis hjá Þjóðskrá 

Íslands, og við skrif ritgerðarinnar er rýnt í þau gögn og mismunandi tímabil og tegundir 

íbúðarhúsnæðis skoðuð í samhengi við aukna þátttöku fasteignafélaga á fasteignamarkaði. 

Íbúðarhúsnæði skiptist niður í ýmsar tegundir, meðal annars: 

- Einbýlishús 

- Rað- og parhús 

- Fjölbýlishús 

- Tengihús (bílskúrar tengja saman húsin) 

Fjárfestingar í íbúðarhúsnæði eru frábrugðin hinum fjárfestingarvörunum að því leyti að 

algengt er að kaupandi fjármagni meirihluta kaupverðs með lánsfé. Íbúðarhúsnæði er hægt að 

skilgreina bæði sem fjárfestingu og neyslu. Samkvæmt könnun sem framkvæmd var af Fannie 

Mae, einum af stærstu lánveitendum íbúðarlána í Bandaríkjunum, kom í ljós að kaupendur í 

Bandaríkjunum láta ýmis sjónarmið stjórna ákvörðunum sínum um kaup á íbúðarhúsnæði. Þar 

má meðal annars nefna að búa til öruggt umhverfi fyrir fjölskylduna og hafa betri stjórn á 

umhverfi sínu, og einnig til þess að hagnast fjárhagslega (Palmer, 2011). 
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3.2. Verðmyndun fasteigna 

Verðmyndun eignarflokksins fasteignir er frábrugðin hinum eignarflokkunum að því leyti að 

verðhækkun á verði fasteignar er líkleg til þess að hækka verð á sambærilegri fasteign á sama 

markaðssvæði. Þegar um er að ræða t.d. hlutabréf, þá hefur verðhækkun bréfa ekki þessi áhrif 

(Palmer, 2011).  

 

3.2.1. Helstu áhrifaþættir 
Verðmyndun fasteigna ræðst af mörgum mismunandi og ólíkum þáttum og má þar nefna 

lýðfræðilega þætti, byggingarkostnað, framboð fjármagns, leiguverð, kaupmátt, atvinnustig, 

hagvöxt, staðsetningu, gjaldeyrishöft, verðvæntingar og fleira. Taipalus (2006) vill meina að 

mikilvægustu þættirnir sem hafa áhrif á fasteignaverð séu vextir, framboð, tekjur, framboð 

fjármagns, fjármálastofnanir, líffræðilegar breytur sem og skattastefna stjórnvalda í 

fasteignmálum. Margir þættir hafa áhrif á verðmyndun fasteignaverðs þó svo að þetta sé ekki 

tæmandi listi í talningunni hér að ofan. Vextir, tekjur, fólksfjölgun, skattar, framboð 

fjármagns, byggingakostnaður, gjöld við kaup fasteigna, leiguverð, landsvæði (staðsetning), 

verðbólga og fjármálastofnanir eru allt þættir sem hafa áhrif á verðmyndunina. Hér á eftir 

munum við fjalla nánar um þessa áhrifaþætti og hvernig þeir tengjast framboði og eftirspurn á 

fasteigna- og leigumarkaði. 

 

Frá hruni seinni hluta ársins 2008 hefur lítið verið byggt af íbúðarhúsnæði á Íslandi. Það er 

fyrst núna sem komin er hreyfing á nýbyggingar, en skurðpunktinum hefur verið náð og 

söluverð nýbygginga á fermetra er orðið hærra en byggingarkostnaður á fermetra (Dagur B. 

Eggertsson, 2014). En það tekur tíma að byggja og von er á stórum árgöngum nýrra kaupenda 

á markað á næstu árum. Jafnvel þótt eitthvað framboð sé af íbúðum á markaði, þá mun 

framboð ekki anna eftirspurn nýrra fasteignakaupenda. Hækkandi fasteignaverð gerir það að 

verkum að færri geta keypt sér fasteignir og búa því lengur í foreldrahúsnæði og 

leiguhúsnæði. Nú er komin upp sú staða á leigumarkaði á Íslandi að framboð annar ekki 

eftirspurn. Aldurssamsetning þjóðarinnar er sögð vera að halda verðinu uppi á íslenskum 

fasteignamarkaði skv. Finni B. Hannessyni, verkefnastjóra hjá Íslandsbanka (Kaupendur 

fyrstu íbúðar…, 2014). Þetta verður til þess að aldur þeirra sem kaupir fasteign í fyrsta skipti 

fer hækkandi. Ætla má að von sé á stórum hópi nýrra kaupenda á markað á næstu árum og 

ekki er til nóg húsnæði til að anna þeirri eftirspurn (Ægir Þór Eysteinsson, 2014). 
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3.2.2. Verðmyndun íbúðarhúsnæðis 

Verðmyndun íbúðarhúsnæðis er frábrugðin öðrum tegundum húsnæðis að því leyti að þegar 

um einstakling er að ræða sem kaupanda, þá spila tilfinningar sinn part af ákvörðunartökunni, 

sem getur gert það að verkum að fasteign er keypt á yfirverði. Greg Davies (Palmer, 2011), 

sérfræðingur hjá Barclays Wealth, líkir fasteignakaupum einstaklings á íbúðarhúsnæði saman 

við kaup á listaverki. Þá getur það haft mikil áhrif á unga karlmenn í Kína hvort þeir eigi 

fasteign eða ekki. Þeir sem eiga fasteign eru líklegri til þess að ná sér í konu  Þessir hvatar 

geta haft mjög slæm áhrif á fjárhagslegan stöðuleika. Ef húsnæði væri eins og hver önnur 

vara, þá ætti hækkun á verði vöru að leiða til lækkunar á eftirspurn en þar sem húsnæði er líka 

fjárhagsleg eign, þá er hærra verðmæti merki um að kaupa. Jafnvel áhættufælnir einstaklingar 

bregðast við hækkandi verði og fara inn á markaðinn. Húsnæði eru mannréttindi en ekki 

forréttindi og allir þurfa einhvers staðar að búa, þótt að það reynist oft þrautinni þyngri að 

finna þak yfir höfuðið. James Banks ásamt fleirum fundu það út að þetta ástand gæfi fólki 

ástæðu til að kaupa snemma fasteign til þess að verja sjálft sig gegn hækkun á húsnæði í 

framtíðinni (Banks, Blundell, Oldfield og Smith, 2007). 

Samkvæmt könnun bandaríska fyrirtækisins Fannie Mae (2010) voru einstaklingar beðnir um 

að meta öryggi mismunandi fjárfestinga. Töldu 70% svarenda húsnæði vera örugga 

fjárfestingu samanborið við einungis 17% í fjárfestingu hlutabréfa. Aðeins 

sparnaðarreikningar og peningamarkaðssjóðir skoruðu hærra þar sem þeir voru ríkistryggðir. 

Jafnvel íbúðareigendur með yfirveðsett hús voru sammála flestum í könnuninni, að 

íbúðarhúsnæði væri örugg fjárfesting. 

Könnun sem gerð var meðal íbúðareigenda yfir fimmtugsaldri í Bandaríkjunum leiddi í ljós að 

þessir einstaklingar töldu verðmat íbúða sinna vera að jafnaði 5-10% yfir raunvirði eignanna. 

Þessi könnun leiddi einnig í ljós að þeir sem keyptu eignir í góðæri voru bjartsýnir í verðmati 

eigna sinna samanborið við þá einstaklinga sem keyptu í niðursveiflu, en þeir voru raunsærri 

(Benítez-Silva, Eren, Heiland og Jiménez-Martín, 2009). 

 

3.3. Framboð og eftirspurn á fasteignamarkaði 

Til langs tíma leitar framboð og eftirspurn í jafnvægi hvort sem talað er um markað þar sem 

varan er fasteignir eða markað með annars konar vöru. Fasteignamarkaðurinn samanstendur 
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annars vegar af eignamarkaði og hins vegar leigumarkaði og verð á hvorum markaði fyrir sig 

ræðst af samspili þessara tveggja markaða. Þörf fyrir leigjendur og gæði sem og gerð 

byggingar ákveður leiguverð leiguhúsnæðis á fasteignamarkaði. Jafnframt ganga byggingar 

kaupum og sölum eða jafnvel í skiptum á milli fjárfesta á fjármagnsmarkaði. Slík viðskipti 

ákvarða verðmyndun fasteigna á eignamarkaði. Verð og aukning fasteigna ákvarðast á 

eignamarkaði þar sem framboð og eftirspurn myndast eftir slíkum eignum en ákveðnir 

hagrænir þættir hafa þar áhrif. Má þar nefna til dæmis vaxtabreytingar og byggingarkostnað. 

Samspil eftirspurnar og framboðs á leigumarkaði ákvarðar markaðsleiguverð leiguhúsnæðis. 

Lögmál framboðs og eftirspurnar gefur til kynna að með aukinni eftirspurn og fjölgun 

kaupenda að fasteignum hækkar fasteignaverð og að sama skapi leiðir aukið framboð á 

leiguhúsnæði til lækkunar á markaðsverði leigu. 

Framboð á nýjum fasteignum ræðst af samanburði á verði fasteigna og því sem það kostar að 

skipta þeim út eða byggja nýja eign til langs tíma. Til skamms tíma er mjög líklegt að 

markaðsverð sé ekki það sama og kostnaður við að byggja nýjar eignir vegna ýmissa 

vandkvæða á framboðsferlinum, þar sem það tekur nokkurn tíma að byggja fasteignir, svo 

ekki séu nefnd önnur vandamál sem upp geta komið. Með aukinni eftirspurn mun verð hækka 

og ná byggingarkostnaði, og hækka svo umfram byggingarkostnað. Nýjar eignir eru byggðar 

til að svara eftirspurn með auknu framboði og verð lækkar þar af leiðandi í átt að því verði 

sem það kostar að byggja nýja eign. 

Markaðsleiguverð á leigumarkaði er þar sem mismunandi stærð og gerð leiguhúsnæðis eða 

leigurýmis ákvarðast af notkun þess aðila sem vill leigja sem og greiðslugetu til að leigja 

tiltekið rými. Leiga á rými er einn af nokkrum framleiðsluþáttum fyrirtækja líkt og vélar, tæki 

og vinnuafl sem og efnisnotkun við framleiðslu. Hins vegar ákvarðast framboð á leigumarkaði 

eftir framboði á eignamarkaði. Tenging milli eignamarkaðar og leigumarkaðar er tvenns 

konar. Annars vegar er eftirspurn eftir leiguhúsnæði nauðsynleg mælieining til að greina og 

ákvarða eftirspurn á eignamarkaði. Fjárfestir á eignamarkaði er í raun að kaupa núverandi 

og/eða framtíðar sjóðstreymi út frá leigu. Hins vegar hefur byggingargeirinn ákveðin áhrif á 

samspil þessara tveggja markaða. Með aukningu í nýbyggingum fjölgar eignum á 

eignamarkaði sem veldur því að verð á eignamarkaði lækkar. Það hefur keðjuverkandi áhrif á 

leigumarkaðinn til lækkunar á markaðsleiguverði. Á mynd 10 hér fyrir neðan má sjá hvernig 

samspil þessara tveggja markaða er. 
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Mynd 10. Samspil eignamarkaðs og leigumarkaðs. 

 

Myndin sýnir fjögur hólf. Hægri hluti myndarinnar sýnir leigumarkað en vinstri hluti myndar 

sýnir eignamarkað. 

Fyrsti hluti myndarinnar (hægri hluti að ofan) sýnir hvernig leiguverð myndast til skamms 

tíma á leigumarkaði miðað við magn rýmis í m2. Tveir ásar eru á fyrsta hluta myndarinnar. 

Annars vegar er x-ásinn (lárétt lína) sem segir til um magn rýmis í m2 og hins vegar y-ásinn 

(lóðrétt lína) með leiguverð í m2. Í jafnvægi er eftirspurn jöfn framboði. Eftirspurnin er fall af 

leiguverði og ástandi í hagkerfinu. 

D(R,Econ) = S 

D      eftirspurn (e. Demand) 

R      leiguverð (e. Rent) 
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Econ hagkerfi (e. Economy) 

S       framboð (e. Supply) 

Fallið sýnir hvernig eftirspurn er háð leiguverði miðað við ákveðið ástand í tilteknu hagkerfi. 

Vegna þess að framboð er jafnt eftirspurn, þá er framboð og eftirspurn eftir hverjum m2 jafnt. 

Hallatala eftirspurnarfallsins lýsir því hversu teygin eftirspurnin er. Þegar eftirspurnin er 

teygin er það vegna þess að leigutakar eru mjög næmir fyrir breytingum á leiguverði og fallið 

því láréttara en ella. Fallið væri hins vegar meira lóðrétt, þ.e.a.s. óteygið, ef það skiptir 

leigutaka litlu sem engu máli hvað verðið er, bara ef hann fær það magn rýmis sem hann 

óskar eftir. 

Annar hluti myndarinnar er jafnframt annar af tveimur hlutum eignamarkaðarins en þar er 

sýnt hvernig verð fasteigna myndast miðað við leiguverð annars vegar og gefna 

ávöxtunarkröfu á fasteign hins vegar (e. Rent to price ratio). Á y-ás er leiguverð í m2 og á x-ás 

er verð fasteigna í m2. Línan sem sker myndina miðja markast af kröfu fjárfestis á 

ávöxtunarkröfu fasteignar. Því hærra sem leiguverð er, þeim mun meiri tekjur skilar fasteignin 

í framtíðinni. 

P = R/i 

         P       Fasteignaverð (e. Price) 

         R      Leiguverð (e. Rent) 

         i        Ávöxtunarkrafa fasteigna (e. Capitalization rate, Cap rate) 

Nokkrir þættir hafa áhrif á ávöxtunarkröfu fasteigna. Þar má meðal annars nefna langtíma 

vexti í hagkerfinu, vænta hækkun á leiguverði, áhættu tengda sjóðsstreymi vegna leigutekna 

og skattalegar ákvarðanir tengdar fasteignum. Hærri ávöxtunarkrafa hliðrar ekki línunni 

heldur hreyfist hún eins og klukka, þ.e.a.s. að hallatala línunar hækkar (hreyfist til hægri) nær 

y-ásnum en lægri ávöxtunarkrafa færir línuna til vinstri nær x-ásnum og minnkar því hallatala 

línunar. 

Þriðji hluti myndarinnar hér að ofan og jafnframt seinni hlutinn af tveimur sem við kemur 

eignamarkaðnum sýnir hvernig nýbyggingar eru ákvarðaðar annars vegar út frá verði 

fasteigna á m2 á x-ásnum (lárétta línan) og hins vegar framkvæmda vegna fasteigna í m2. 

Framboðsfallið segir til um byggingarkostnað nýrra fasteigna á tilteknum tíma. 
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P = CCosts = f(C) 

         P       Markaðsverð fasteigna (e. Price) 

         f(C)  Byggingarkostnaður (e. Construction Costs) 

Ein forsenda er þó gefin en hún er að byggingarkostnaður eykst með auknum framkvæmdum. 

Fallið sker fasteignaverð á x-ás, ekki við núllpunkt heldur á þeim stað þar sem lágmarksverð 

samsvarar því að fjárfestir sjái ávinning í því hefja framkvæmd á nýrri fasteign. Ef 

byggingarkostnaður myndi haldast óbreyttur þrátt fyrir aukningu á framkvæmdum, þá myndi 

fallið vera lóðrétt. Hins vegar verður fallið meira lárétt ef ákveðnir flöskuhálsar myndast við 

framkvæmdir eins og minna framboð á landi til bygginga og vinnuafli svo einhver dæmi séu 

nefnd. Þá er hægt að segja að framboð væri óteygið. Minna magn framkvæmda miðað við 

jafnvægi þar sem markaðsverð fasteigna er jafnt byggingarkostnaði myndar hagnaðar þar sem 

byggingarkostnaður er þá lægri en jafnvægi segir til um. Hins vegar er öfugt farið ef magn 

framkvæmda er hærra en jafnvægi segir til um. Þá er tap á þeirri framkvæmd/framkvæmdum. 

Því er ekki hvati til að byggja ef samanlagður kostnaður lóðar og að byggja er hærri en sá 

kostnaður við að kaupa tilbúið húsnæði. 

Í síðasta hluta myndarinnar sem tilheyrir leigumarkaðnum er sýnt fram á samspil 

framkvæmda í m2 og fermetrafjölda á leigumarkaði mælt í m2. Þar munu framkvæmdir á 

ársgrundvelli (y-ás) umbreytast í fermetrafjölda í m2 (x-ás) á leigumarkaði til langs tíma. 

Breyting á fermetrafjölda á ákveðnu tímabili ákvarðast af nýjum framkvæmdum að frádregnu 

tapi á fermetrafjölda vegna afskrifta. 

∆S = C - dS 

         ∆S    Breyting á fermetrafjölda 

         C      Nýjar framkvæmdir 

         dS     Afskriftir vegna tapaðs rýmis 

Fallið sem á uppruna sinn í núllpunkti lýsir því hversu miklar framkvæmdir þurfa að vera á 

ársgrundvelli svo það samsvari fermetrafjölda á leigumarkaði. 

Þegar allir hlutir myndarinnar eru skoðaðir í samhengi má sjá að þessir tveir markaðir, 

leigumarkaðurinn og eignamarkaðurinn, eru háðir hvor öðrum og jafnvægi ríkir á markaði 
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þegar fermetrafjöldi í upphafi og lokin er jafn. Ef fermetrafjöldi er hins vegar ekki jafn í 

upphafi og lok tímabils, þá eru breyturnar (leiguverð, markaðsverð fasteigna, magn 

framkvæmda og fermetrafjöldi) sem stýra þessari hringekju ekki í fullkomnu jafnvægi. Ef 

fermetrafjöldi í upphafi er hærri en í lok, þá þarf leiguverð, markaðsverð fasteigna og magn 

framkvæmda að aukast til að jafnvægi náist á ný. Að sama skapi þurfa þessar breytur að 

lækka ef fermetrafjöldi er minni í upphafi en í lok þar til jafnvægi hefur náðst. 

Mikilvægt er að átta sig á því að mynd 10 er skýringarmynd sem sýnir samspil eignamarkaðar 

og leigumarkaðar og lýsir jafnvægi til langs tíma. Myndin er ekki nothæf til að sýna samspil 

þessara markaða til styttri tíma vegna ójafnvægis sem myndast oft á markaði með fasteignir 

(DiPasquale og Wheaton, 1992). 

Ýmsir þjóðhagfræðilegir þættir hafa áhrif á fasteignamarkaðinn. Má þar nefna:  

·   Aukinn hagvöxtur (aukning á tekjum heimilisins og landsframleiðsla) 

·   Fólksfjölgun 

·   Skammtíma og langtímavextir 

·   Skattastefna í fasteignamálum 

·  Fjármögnun framkvæmda 

 

3.3.1. Hagvöxtur 

Hagvöxtur á Íslandi var umtalsverður frá miðju ári 2002 og í raun allt til ársins 2008 þegar 

hann tók skarpa dýfu. Þessi hagvöxtur á Íslandi einkenndist meðal annars af mikilli þenslu 

vegna lækkandi vaxta og aukinna lána í erlendri mynt. Landsframleiðsla eykst og launakjör 

almennings batna þar sem launakröfur á vinnumarkaði haldast náið í við þann vænta hagvöxt 

sem spáð er. Það eru því sterk tengsl milli raunbreytinga í landsframleiðslu og raunlauna 

(Reid og Burns, 2010). 

Aukinn hagvöxtur hefur þau áhrif að eftirspurn eftir leiguhúsnæði á markaði hliðrar kúrfu 

eftirspurnar út á við frá núllpunkti. Fyrirtæki og almenningur hefur meira fé á milli handanna 

til að auka við rými sitt bæði vegna aukinnar framleiðslu og hærri tekna. Við þessa auknu 

eftirspurn hækkar leiguverð og markaðsverð fasteigna hækkar því líka miðað við óbreytta 
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ávöxtunarkröfu. Í kjölfarið aukast framkvæmdir sem leiða til aukins fermetrafjölda á 

leigumarkaði. Aukning á öllum breytunum er þó misjöfn og fer það eftir hversu teygið 

framkvæmdarfallið í þriðja hluta myndarinnar er. Ef fallið væri mjög teygið yrði það nánast 

lóðrétt sem yrði til þess að leiguverð og markaðsverð fasteigna myndi hækka lítillega en 

nýframkvæmdir og fermetrafjöldi húsnæðis myndi aukast til muna. Aukinn hagvöxtur hefur 

því þau áhrif að nýtt jafnvægi leitar út á við og verður því alltaf stærra en fyrra jafnvægi eins 

og mynd 11 hér fyrir neðan sýnir. Samdráttur finnur hins vegar nýtt jafnvægi fyrir innan 

upprunalegu punktana. 

 

Mynd 11. Áhrif aukinnar eftirspurnar á leigumarkaði á heildina. 

 

3.3.2 Fólksfjölgun og lýðfræðilegir þættir 

Fólksfjölgun hefur þau áhrif að eftirspurnarkúrfan hliðrast út á við. Við það fer sama hringrás 

í gang og í hagvexti ef aðrar breytur haldast óbreyttar. Eins og fram hefur komið hefur fjöldi 
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fermetra á hvern einstakling aukist mikið allt frá upphafi síðustu aldar sem veldur aukinni 

eftirspurn eftir rými. Til að mynda bjuggu að meðaltali 4,3 íbúar í íbúð árið 1950 (Jón Rúnar 

Sveinsson, e.d.) en í dag er þetta hlutfall komið í 2,4 íbúa á íbúð eins og greint hefur verið frá 

hér að ofan. Eftirspurn eftir rými eykst, sem hækkar leiguverð, fasteignaverð hækkar og 

byggingaraðilar sjá sér hag í að byggja meira. Við það fjölgar fermetrum til leigu og til langs 

tíma finnst jafnvægi við þá eftirspurn sem er eftir rými líkt og myndin hér að neðan sýnir. 

Miðað við þá fólksfjölgun sem spáð er til 2020 og þá útreikninga að í hverri íbúð búa 2,4 

einstaklingar, þá má gróflega áætla að þörfin fyrir nýjar íbúðir á ársgrundvelli fram til ársins 

2020 sé um 1200 íbúðir hvert ár (Hagstofa Íslands, e.d.) Þessar áætlanir eru í samræmi við 

áætlanir greiningardeildar Arion banka sem birtar voru árið 2011, en þar er áætlað að í 

eðlilegu árferði sé eftirspurn eftir nýju húsnæði á höfuðborgarsvæðinu um 1.400 íbúðir (Ásdís 

Kristjánsdóttir og Davíð Stefánsson, 2011). 

 

3.3.3 Vextir og ávöxtunarkrafa 

Hegðun fjárfesta stjórnar að miklu leiti breytingu á vöxtum. Vextir geta bæði verið til skamms 

tíma og langs tíma á fasteignum líkt og á skuldabréfum. Markaðsverð fasteigna lækkar ef 

skammtímavextir lækka vegna lækkunar á byggingarkostnaði. Markaðsverð fasteigna eykst 

hins vegar ef langtímavextir lækka vegna lækkunar á fjármagnskostnaði og tekjustreymi af 

fasteign helst óbreytt. 

Breyting á vöxtum hefur þau áhrif að ferillinn sem markar verð fasteigna færist en hliðrast 

ekki. Breytingin á sér stað vegna breytingar á ávöxtunarkröfu. Ef horft er til langs tíma færist 

línan til hægri ef ávöxtunarkrafa hækkar og veldur því að markaðsverð fasteigna minnkar og 

fjárfestar fjárfesta frekar í öðrum fjárfestingarvörum með lægri ávöxtunarkröfu eins og t.d. 

ríkisskuldabréfum. Ef ávöxtunarkrafa lækkar hins vegar eykst markaðsvirði eignarinnar og 

fjárfestar leita í ríkari mæli í fjárfestingu í fasteignum. Síðustu ár hafa vextir lækkað nánast 

um allan heim. Vextir hjá stærstu þjóðum heims hafa lækkað mest og ástæða vaxtalækkunar 

er að ýta undir innlenda fjárfestingu, til dæmis í byggingariðnaðinum. Vextir hér á Íslandi 

eiga þó langt í land enn þá með að ná því vegna smæðar íslensku krónunnar. Eins spilar 

verðbólga stóran þátt í því hversu viljug fyrirtæki eru í fjárfestingum. 

Ef áhætta við að eiga fasteign lækkar hefur það þau áhrif að ávöxtunarkrafa fasteigna lækkar 
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vegna minni óvissu. Eins ef óvissan eykst, þá eykst áhættan við að eiga fasteign sem hækkar 

ávöxtunarkröfuna og er þá líklegt að fjárfestar leiti annað með peningana sína, og þá í 

fjárfestingu þar sem óvissan er minni. Eftirspurn eftir fasteignum minnkar ef ávöxtunarkrafan 

hækkar umfram vexti. Vegna lækkunar á ávöxtunarkröfu verður aukning í framkvæmdum 

sem leiðir til aukningar á fermetrum til leigu á leigumarkaði og leiguverð lækkar líkt og mynd 

12 hér að neðan sýnir. 

 

Mynd 9. Áhrif breyttrar ávöxtunarkröfu á eigna- og leigumarkað 

 

Til að skoða samband vaxta og fasteignaverðs nánar má sjá eftirfarandi jöfnu sem skilgreinir 

þetta samband: 

rFx = a + b(D - dx) 

 r vaxtakostnaður 
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 Fx fasteignaverð í hverfi X 

a  almennt landverð eða virði byggingarlands og staðlaður kostnaður við að 

undirbúa lóð undir byggingu 

b aksturskostnaður 

D fjarlægð frá miðkjarna til ystu borgarmarka 

dx fjarlægð hverfis x frá miðkjarna 

Ef deilt er síðan í báðar hliðar með r (vaxtakostnaður), þá fáum við jöfnu sem skýrir 

fasteignaverð innan borgarmarka: 

Fx = a + bD/r - b/r*dx 

Þessi nýja jafna sýnir fram á hvernig hærri vextir hafa bein áhrif á lækkun fasteignaverðs. 

Einnig tekur hún til fleiri þátta eins og t.d. hlutfalls ferðakostnaðar og vaxta. Það hlutfall gefur 

okkur upplýsingar um verðmismun á milli hverfa (b/r*dx). Við lækkun vaxta hækkar 

fasteignaverð hlutfallslega meira í miðbænum en í úthverfum (Jónsson, Jakobsson og 

Finnsson, 2004). 

 

3.3.4. Staðsetning 

Staðsetning á fasteignum skiptir miklu máli hvað verð varðar eins og mynd XX sýnir hér að 

framan. Fasteignir eru mismunandi hvað stærð, aldur, útlit, viðhald, útsýni og aðgengi varðar. 

Þó svo að íbúðarhverfi á Íslandi hafi ekki eitt algilt hönnunarform, þá eru byggingarform 

innan hverfa með nokkuð svipuðu móti og svipuð húsnæði því á sambærilegu verði innan 

hverfa. Hins vegar skiptir það einstaklinga eða fjölskyldur öðru máli því mismunandi 

staðsetning hentar hverjum og einum. Þar sem fasteignaverð er töluvert hærra miðsvæðis á 

höfuðborgarsvæðinu en við útjaðarinn, þá styðst það við skýrslu frá Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytinu (2005) en þar kemur fram að fasteignaverð lækkar um 1% fyrir hverja 

10 kílómetra frá höfuðborgarsvæðinu. 

Samkvæmt skilgreiningu Ricardo (e. Ricardian rent) um leiguverð húsnæðis og lands, þá er 

þar útlistað hvernig aukin vegalend frá miðju hefur áhrif á leiguverð til lækkunar þar sem 

aukinn ferðakostnaður vegur upp á móti þeim aukna kostnaði við að búa miðsvæðis 
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(DiPasquale og Wheaton. 1996). Þessa skilgreiningu Ricardos má auðveldlega heimfæra yfir 

á fasteignamarkaðinn í heild. Höfuðborgarsvæðið hefur teygt úr sér undanfarin ár og er það 

vegna takmarka á byggingarlandi miðsvæðið og því flyst byggð út á við. Því hefur 

fasteignaverð hækkað meira miðsvæðis auk þess sem hærra eldsneytisverð veldur því að 

ferðakostnaður er dýrari. Ýtir það því undir þessa hækkun miðsvæðis (Ásgeir Jónsson og 

Sölvi Blöndal, e.d.). 

 

3.3.5. Skattkerfisbreytingar og breyting á gjöldum tengdum fasteignum 

Breytingar á skattalögum geta haft bæði góð og slæm áhrif. Eftir efnahagshrunið hafa skattar 

hækkað og þar af leiðandi hefur dregið úr ráðstöfunartekjum heimilanna. Þegar 

ráðstöfunartekjur heimilanna lækka þá dregur úr eftirspurn og neyslu heimila. Að öllu 

óbreyttu hliðrast eftirspurnarferillinn inn á við, fasteignaverð lækkar, nýbyggingar dragast 

saman og nýtt jafnvægi myndast þar sem framboð af leigurými mætir eftirspurn. Nýtt 

jafnvægi er því fyrir innan upprunalegu punktana á mynd 13 hér á næstu blaðsíðu. 

Öll gjöld sem falla til vegna fasteigna hafa líka sitt að segja. Hækkun á þeim hefur þau áhrif 

að eftirspurn minnkar. Álagningarprósenta fasteignaskatts reiknast hlutfallslega af 

fasteignamati eignar. Nánast öll sveitarfélög hækkuðu þessa álagningarprósentu eftir 

efnahagshrunið þó sum sveitarfélög hafi nýverið tilkynnt um lækkun á þeim. Eins voru vatns- 

og fráveitugjöld fasteigna hækkuð til muna eftir efnahagshrunið en hækkun á þeim er tengd 

byggingarvísitölunni. Einnig var þeim gjöldum breytt þannig að nú taka þau mið af 

fermetrafjölda en ekki fasteignamati eins og áður var (Vatns- og fráveitugjöld…, 2012). 

Stimpilgjöld vegna kaupsamninga, veðskuldabréf, þinglýsingagjöld, lántökugjöld, 

umsýslugjöld og öll önnur gjöld tengd fasteignaviðskiptum hafa einnig áhrif á eftirspurn eftir 

fasteignum. Hækkun á þessum gjöldum hefur sömu afleiðingarnar, þ.e. dregur úr eftirspurn. 

Hins vegar eru ákveðnar hækkanir sem hafa þau áhrif að eftirspurn eftir húsnæði eykst hvort 

sem það er leiguhúsnæði eða fjárfesting í fasteign. Hækki til dæmis fjármagnstekjuskattur 

mun það auka eftirspurn eftir því að eiga húsnæði að öðru óbreyttu. Ástæðan fyrir þessu er sú 

að þá verður ávöxtun af innistæðum á bankareikningum, hlutabréfum, skuldabréfum og 

verðbréfasjóðum eftir skatt lægri en ella. Framboðsfallið færist þá út á við við hækkun 

fjármagnstekjuskatts eða þau gjöld sem hér að ofan hafa verið nefnd tengd 

fasteignaviðskiptum lækki. Þar af leiðandi hækkar fasteignaverð, nýbyggingar aukast og 

aukið rými til leigu myndast. 
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3.3.6. Nýframkvæmdir - framboð á eignamarkaði 

Síðasta breytan sem hefur áhrif á markaðinn er framboð af nýframkvæmdum en þar eru 

nokkrir áhrifavaldar. Hækkun skammtímavaxta veldur því að byggingarkostnaður hækkar og 

magn nýframkvæmda minnkar. Strangari reglugerðir geta einnig aukið kostnað og því dregið 

úr hagnaði við framkvæmdir líkt og byggingarreglugerð nr. 112/2012 gerði upprunalega ráð 

fyrir en hefur nú að hluta til verið breytt til að draga úr byggingarkostnaði og koma fleiri 

nýframkvæmdum af stað. Vegna minna framboðs hliðrast framboðskúrfan til vinstri og minna 

magn er byggt. Því minnkar magn rýmis sem veldur því að leiguverð hækkar og markaðsverð 

fasteigna hækkar eins og mynd 13 sýnir. Lækkun skammtímavaxta og slaki í reglugerðum 

hefur því öfug áhrif, byggingarkostnaður lækkar og við það eykst 

byggingarmagn/nýframkvæmdir við lægri kostnað. 

 

Mynd 10. Áhrif aukins framboðs á nýbyggingum á heildina. 
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Samkvæmt Greiningardeild Arion Banka hefur framlegð byggingarverktaka almennt verið um 

16% við byggingu nýs húsnæðis. Hvati til að byggja nýtt húsnæði er því ekki fyrir hendi ef 

framlegðin er lítil sem engin (Ásdís Kristjánsdóttir og Davíð Stefánsson, 2011). 

Nokkrir þættir spiluðu saman í samdrætti á byggingarmarkaðnum eftir fjármálahrunið 2008. 

Meðal annars má nefna þá gríðarlegu uppbyggingu sem varð á árunum fyrir hrun og þá um 

leið offramboð af fasteignum þar sem mikið magn íbúða við borgarmörkin stóðu tóm í langan 

tíma eftir hrunið og mörg þeirra ekki orðin fokheld. 

!  

Mynd 14. Fjöldi íbúðarhúsa á landinu eftir byggingarstigi 

Heimild: Hagstofa Íslands, e.d. 

Aðgangur að fjármagni var ekki góður og vextir voru háir sem og verðbólga. Það sem hefur 

þó spilað töluverðan þátt í þessu er mikil hækkun á hráefni. Stór partur af því hráefni sem 

notað er við nýbyggingar kemur að utan og er í erlendum gjaldmiðli, en íslenska krónan tók 

mikinn sveig niður á við í hruninu sem gerði allan innflutning gríðarlega kostnaðarsaman. 

Í greiningu Ásdísar og Davíðs (2011) kemur fram að ef nýbygging á fjölbýlishúsi á að standa 

undir kostnaði miðað við markaðsverð síðari hluta árs 2011, þá þarf söluverðið að vera 26% 

hærra til að jafnvægi náist og söluverð á sérbýli þarf að hækka um 56%. 
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4. Fasteignafélög á Íslandi 
Flest fasteignafélög á Íslandi byggja á ávöxtunarkröfu fasteigna við mat á hvort fjárfesta eigi í 

þeim eða ekki. Þá er miðað við að eiga fasteignina í lengri tíma og ávöxtun eignarinnar er 

reiknuð út frá sjóðstreymi hennar (VÍB, 2013). 

Fasteignafélög stunda einnig fasteignaþróun og spákaupmennsku. Þá eru fasteignir keyptar 

sem eru annað hvort taldar vera undirverðlagðar, eða eru í slæmu ástandi en fjárfestir sér fram 

á að geta breytt og bætt og hagnast af endursölu eða leigu á hærra leiguverði. 

Kosturinn við að kaupa fasteign sem fagfjárfestir er að þess konar kaupandi er laus við 

tilfinningalega þætti þegar tekin er ákvörðun um kaup. Eignin er ekki hugsuð sem bústaður 

fjölskyldu, og dómgreindin snýr að tölum og markaðnum, og kaupandi getur tekið vel 

upplýsta ákvörðun byggða á haldbærum upplýsingum. 

 

4.1. Fasteignafélög með atvinnuhúsnæði 

Lítið er til af haldbærum gögnum um fasteignafélög sem fjárfesta í atvinnuhúsnæði. Sama má 

segja um upplýsingar um afkomu fasteignafélaga, en stærstu fasteignafélögin fóru að birta 

ársreikninga árið 2004. Má því segja að markaður með atvinnuhúsnæði sé nokkuð ungur á 

Íslandi og erfitt að bera saman við nágrannalöndin. Afkoma fasteignafélaga á Íslandi 

einkennist af hárri skuldsetningu og lágri arðssemi, og arðgreiðslur hafa verð af skornum 

skammti og jafnan aðeins í tengslum við lántökur.   

Heildarvelta með atvinnuhúsnæði árið 2013 var tæplega 22 milljarðar króna, eða 570 

atvinnueignir. Ef árið á undan er skoðað, þá má sjá að velta með atvinnuhúsnæði árið 2012 

var um 17,5 milljarðar, og er því um 25% aukning á veltu á milli ára, eða um 4,5 milljarðar 

króna. Ef skoðaðar eru tölur um fjölda seldra atvinnufasteigna á milli ára má sjá að þar er 

aukning á seldum atvinnufasteignum í kringum 100 fasteignir á einu ári. Af þessum tölum má 

álykta að markaður með atvinnufasteignir sé á uppleið, og eru þar einna helst fasteignafélög 

með atvinnuhúsnæði sem eru að fjárfesta í þess konar fasteignum (Þjóðskrá Íslands, e.d.). Hér 

á eftir verður fjallað um stærstu fasteignafélög á Íslandi með atvinnuhúsnæði.  
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4.1.1. Reitir 

Reitir er stærsta fasteignafélag á Íslandi, með áherslu á fjárfestingu og útleigu á fasteignum á 

Íslandi. Saga Reita nær aftur til ársins 1987, þegar Kringlan var byggð, en í dag telur 

eignasafn Reita 130 eignir, samtals 410.000 fermetrar. Það er þó ekki nema 3,3% af 

heildarfermetrafjölda atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Fjölbreytt úrval fasteigna gerir félaginu kleift 

að bjóða upp á fjölbreyttar lausnir fyrir viðskiptavini hvað varðar staðsetningu, tegund 

húsnæðis og stærð. Innan fasteignasafns Reita er að finna verslunarhúsnæði í helstu 

verslunarmiðstöðvum landsins, fjölbreytt skrifstofuhúsnæði og margs konar lager- og 

iðnaðarhúsnæði. Áhætta eignasafnsins er dreifð með mismunandi tegundum atvinnuhúsnæðis, 

fjölda eigna og leigutaka, og öruggu tekjuflæði til langs tíma. Endurskipulagning á 

fjármögnun félagsins stendur yfir, og deilt er um gengistryggð lán og lögmæti þeirra. 

Vaxtaberandi skuldir þegar árið 2013 var hálfnað voru 67,7 milljarðar króna, en lánin sem 

stefnt er að því að endurfjármagna eru flokkuð sem skammtímalán á meðan unnið er að 

úrlausnum. Stefnt er að skráningu á markað vorið 2014 (Reitir fasteignafélag hf., 2013). 

(Þjóðskrá Íslands, 2014) 

 

4.1.2. Reginn 

Reginn hf. er íslenskt fasteignafélag sem fjárfestir í, leigir út og annast rekstur á 

atvinnuhúsnæði. Fasteignasafn Regins telur 45 fasteignir og er heildarfermetrafjöldi 

fasteignasafnsins um 192 þúsund fermetrar og eru það um 1,6% af heildarfermetrum af 

atvinnuhúsnæði á Íslandi. Eignasafn Regins samanstendur af fullgerðu atvinnuhúsnæði með 

háu útleiguhlutfalli og traustum leigutökum. Útleiguhlutfall fasteignasafnsins er 98% og 

stærstu fasteignir félagsins eru verslunarmiðstöðin Smáralind í Kópavogi og Egilshöll í 

Grafarvogi. Félagið er hlutafélag í dreifðu eignarhaldi og eina fasteignafélag Íslands sem 

skráð er í Kauphöll Íslands (NASDAQ OMX Iceland hf.). Fjöldi hluthafa í árslok 2013 var 

619 og eru stærstu hluthafarnir lífeyrissjóðir. Mat fjárfestingareigna hjá Regin í árslok 2013 

var rúmir 40 milljarðar króna, og vaxtaberandi skuldir voru á sama tíma tæplega 25 milljarðar 

króna (Reginn, 2014). 
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4.1.3. Eik 

Eik fasteignafélag sérhæfir sig í útleigu atvinnuhúsnæðis. Félagið á fjölbreytt húsnæði, 

aðallega á höfuðborgarsvæðinu en einnig á landsbyggðinni. Húsnæði Eikar spannar allt frá 

lagerhúsnæði yfir í skrifstofur og út í verslunarhúsnæði, allt í ýmsum stærðum. Eik 

fasteignafélag átti samtals 63 fasteignir í lok árs 2013, eða um 112 þúsund fermetra af 

atvinnuhúsnæði. Brunabótamat nam 21.249 m.kr., fasteignamat nam 12.858 m.kr. og bókfært 

virði fjárfestingareigna Eikar nam 23.097 m.kr., þ.e. áætlað gangvirði. Í desember 2013 var 

undirritaður kaupsamningur milli Eikar fasteignafélags hf. og Arion banka hf. um kaup Eikar 

á öllu hlutafé í fasteignafélaginu Landfestum ehf. Eignasafn Landfesta samanstendur af 35 

eignum sem eru alls um 98 þúsund fermetrar. Stærstur hluti þess er skrifstofuhúsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu. Með kaupum á Landfestum mun eigið fé Eikar aukast um tæplega 7 

milljarða króna. Eftir kaupin verður Eik eitt af stærstu fasteignfélögum landsins með um 100 

eignir sem telja um 272 þúsund fermetra. Það eru um 2,2% af heildarfermetrafjölda 

atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Heildarfjöldi leigutaka verður yfir 400 talsins. Kaupin eru hluti af 

áformum félagsins um að byggja upp öflugt og hagkvæmt fasteignafélag. Stefnt er að 

skráningu hlutafjár Eikar á NASDAQ OMX Iceland kauphöllinni fyrir árslok 2014 (Eik, 

2014). 

 

4.1.4. Landfestar 

Landfestar ehf. er fasteignafélag sem sérhæfir sig í leigu á iðnaðarhúsnæði, skrifstofuhúsnæði 

og atvinnuhúsnæði. Markmið félagsins er að þróa öflugt fasteignafélag á fasteignamarkaði. 

Félagið hefur til umráða um 98 þúsund fermetra af góðu húsnæði sem er um 0,8% af 

heildarfermetrafjölda atvinnuhúsnæðis á Íslandi. Stærsti hluti þess er skrifstofuhúsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu. Landfestar ehf. er fasteignafélag í eigu Arion banka og var það stofnað 

árið 2008. Félaginu er ætlað að eiga, reka og leigja út atvinnuhúsnæði sem Arion banki 

eignast með samningum um endurskipulagningu skuldastöðu viðskiptavina sinna. Þá er átt við 

fasteignir sem hafa trausta leigutaka eða eru vel samkeppnishæfar á leigumarkaði með tilliti til 

ástands og staðsetningar. Markmið félagsins er að þróa öflugt þekkingar- og þjónustufyrirtæki 

á fasteignamarkaði sem hámarkar virði eigna sinna, bæði til skemmri og lengri tíma, í takt við 

arðsemiskröfu eigenda. Við uppbyggingu félagsins er litið til þeirra mælikvarða sem almennt 

eru notaðir við sambærileg félög, meðal annars sjóðstreymi, styrkur leigutaka, 

staðsetningargildi og samhengið milli arðsemi og áhættu. Félagið rekur nú um 190 þúsund 
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fermetra af góðu húsnæði og meðal helstu leigutaka eru Fasteignir ríkissjóðs, Síminn, Míla, 

VÍS, Lýsing, Hjartavernd, ásamt lögfræðistofunum Júris, Lex og Landslögum (Landfestar, 

2014). 

Undirritaður hefur verið kaupsamningur milli Eikar fasteignafélags hf. og Arion banka hf. um 

kaup Eikar á öllu hlutafé í fasteignafélaginu Landfestum ehf., en samningurinn er gerður með 

fyrirvara um samþykki hluthafafundar Eikar, niðurstöðu áreiðanleikakannana og samþykki 

Samkeppniseftirlitsins. Fyrirhugað er að endurfjármagna Landfestar á næstu mánuðum með 

útgáfu skuldabréfa og eftir kaupin verður Eik eitt af stærstu fasteignafélögum landsins (Eik 

fasteignafélag hf. kaupir…, 2013). 

 

4.1.5. Önnur fasteignafélög með atvinnuhúsnæði 

Á íslenskum fasteignamarkaði eru til mörg fasteignafélög með atvinnuhúsnæði. Hér fyrir ofan 

voru gerð skil á þeim stærstu, en önnur fasteignafélög eru t.d. Klasi með 28 þúsund fermetra í 

leigu og Hilda ehf sem er dótturfélag eignasafns Seðlabanka Íslands. 

 

4.2. Fasteignafélög með íbúðarhúsnæði 

Á síðustu árum hafa fasteignafélög rutt sér til rúms á markaði með íbúðarhúsnæði. Þegar 

skoðaðar eru tölur frá Þjóðskrá Íslands yfir viðskipti með fasteignir vestan 

Kringlumýrarbrautar má sjá hvernig hlutfall viðskipta þar sem einstaklingur selur til fyrirtækis 

tekur stökk á öðrum ársfjórðungi 2013 og fer úr 2% fjórðunginn á undan og upp í 6%. 

Hlutfallið hækkaði aftur ársfjórðunginn á eftir og fór upp í 8% en á fjórða ársfjórðungi var 

það komið upp í 14%. Hlutfallið hélst síðan óbreytt þangað til á þriðja ársfjórðungi 2013, 

þegar það fór niður í 9%, en í lok árs 2013 var það 10%.  
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Mynd 15. Viðskipti með íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu vestan 
Kringlumýrarbrautar 

Heimild: Þjóðskrá Íslands, 2014 

 

4.2.1. Klettur 

Klettur ehf. er sjálfstætt félag í eigu Íbúðalánasjóðs. Félagið var stofnað í janúar 2013 og 

hefur þann megintilgang að bjóða einstaklingum og fjölskyldum hentugt íbúðarhúsnæði til 

leigu um allt land, með langtíma húsnæðisöryggi að leiðarljósi (Leigufélagið Klettur, e.d.).  

Við stofnun félagsins voru tvö markmið höfð að leiðarljósi; annars vegar að losa um 

eignarhald Íbúðalánasjóðs á fasteignum og aðskilja rekstur þeirra frá rekstri sjóðsins og hins 

vegar að koma til móts við þann vilja stjórnvalda að auka framboð á húsnæði til 

langtímaleigu. Heildarverðmæti eigna félagsins er um 7,7 milljarðar króna, og eignirnar sem 

voru yfirteknar í byrjun árs 2013 voru 524 talsins, eða um 1,4 % af öllum íbúðarhúsnæðum 

landsins (Íbúðalánasjóður, 2013). 

 

4.2.2. GAM Management hf. 

Gam Managment, eða GAMMA, rekur verðbréfasjóði og aðra sjóði um sameiginlega 

0% 
20% 
40% 
60% 
80% 

100% 

2.
 á

rs
fj.

 2
00

6 
3.

 á
rs

fj.
 2

00
6 

4.
 á

rs
fj.

 2
00

6 
1.

 á
rs

fj.
 2

00
7 

2.
 á

rs
fj.

 2
00

7 
3.

 á
rs

fj.
 2

00
7 

4.
 á

rs
fj.

 2
00

7 
1.

 á
rs

fj.
 2

00
8 

2.
 á

rs
fj.

 2
00

8 
3.

 á
rs

fj.
 2

00
8 

4.
 á

rs
fj.

 2
00

8 
1.

 á
rs

fj.
 2

00
9 

2.
 á

rs
fj.

 2
00

9 
3.

 á
rs

fj.
 2

00
9 

4.
 á

rs
fj.

 2
00

9 
1.

 á
rs

fj.
 2

01
0 

2.
 á

rs
fj.

 2
01

0 
3.

 á
rs

fj.
 2

01
0 

4.
 á

rs
fj.

 2
01

0 
1.

 á
rs

fj.
 2

01
1 

2.
 á

rs
fj.

 2
01

1 
3.

 á
rs

fj.
 2

01
1 

4.
 á

rs
fj.

 2
01

1 
1.

 á
rs

fj.
 2

01
2 

2.
 á

rs
fj.

 2
01

2 
3.

 á
rs

fj.
 2

01
2 

4.
 á

rs
fj.

 2
01

2 
1.

 á
rs

fj.
 2

01
3 

2.
 á

rs
fj.

 2
01

3 
3.

 á
rs

fj.
 2

01
3 

4.
 á

rs
fj.

 2
01

4 

H
lu

tf
al

ls
le

g 
st

æ
rð

 a
f h

ei
ld

ar
vi
ðs

ki
pt

um
 

Ársfjórðungar 

Viðskipti með íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu vestan 
Kringlumýrarbrautar 

Einstaklingur selur einstaklingi Fyrirtæki selur einstaklingi 

Einstaklingur selur fyrirtæki Fyrirtæki selur fyrirtæki 



!

! 44!

fjárfestingu, fjárfestingaráðgjöf og vörslu og stjórnun fjármálagerninga í sameiginlegri 

fjárfestingu. GAMMA er með um 35 milljarða króna stýringu fyrir m.a. lífeyrissjóði, 

tryggingarfélög, bankastofnanir, fyrirtæki, erlenda aðila og einstaklinga. GAMMA var stofnað 

í júní 2008 af Gísla Haukssyni hagfræðingi og Agnari Tómasi Möller verkfræðingi. 

Gamma rekur þrjá verðbréfasjóði, þrjá fjárfestingarsjóði og þrjá fagfjárfestasjóði. Á meðal 

þeirra eru GAMMA Centrum og Upphaf. Sjóðir Gamma eiga um 350 íbúðir á 

höfuðborgarsvæðinu og eru 90% þeirra í langtímaleigu. Heildarfjárfesting GAMMA í 

íbúðarhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu nemur um tíu milljörðum króna (Ægir Þór Eysteinsson, 

2014). Markmið fjárfestinga íbúðasjóða félagsins í nýbyggingum er að mæta þörfinni eftir 

minni íbúðum. Hugmyndin er að reka klassískt leigufélag að skandinavískri fyrirmynd, þar 

sem fólk geti leigt til langs tíma (Klassíkt leigufélag af…, 2014). 

4.2.2.1 GAMMA Centrum 

Gamma Centrum er lokaður fagfjárfestasjóður sem á íbúðir til útleigu í Reykjavík. Sjóðurinn 

var stofnaður árið 2012 og á um 120 íbúðir sem eru í útleigu, flestar á bilinu 70-100 m2 (Ægir 

Þór Eysteinsson, 2014). Sjóðsstjóri sjóðsins er Sölvi Blöndal.  

4.2.2.2. Upphaf 

Upphaf fasteignafélag er umsvifamikill fjárfestir í þróun og byggingu lítilla og miðlungsstórra 

íbúða fyrir fjölskyldufólk. Félagið vinnur nú að fjölmörgum íbúðarverkefnum í Reykjavík, 

Kópavogi, Garðabæ, Mosfellsbæ og Hafnarfirði og er um þessar mundir að ljúka við frágang 

og endursölu 75 íbúða við Vindakór í Kópavogi. Félagið er í eigu sjóðs í rekstri hjá GAMMA 

en að baki sjóðnum stendur öflugur hópur fag- og stofnanafjárfesta. Upphaf festi nýlega kaup 

á lóð við Hrólfsskálamel 1-7 þar sem stendur til að byggja 34 íbúðir til afhendingar 2016 

(Upphaf fasteignafélag kaupir…, 2014). 

 

4.2.3. Hilda 

Hilda ehf. er dótturfélag eignasafns Seðlabanka Íslands. Það var stofnað árið 2009 og 

samkvæmt skýrslu Seðlabanka Íslands er tilgangur þess að halda utan um og innheimta 

skuldabréf einstaklinga og smærri fyrirtækja og því ætlað að hámarka virði safnsins. Hilda á 

og rekur eignir, aðallega á höfuðborgarsvæðinu.  
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5. Megindleg rannsókn 
Með megindlegum aðferðum er í grundvallaratriðum átt við að rannsóknaraðferðum 

náttúruvísinda er beitt á viðfangsefni félagsvísinda. Litið er svo á að félagslegan veruleika 

megi skoða með því að mæla hann og magnbinda, eða skrá með tölum. Franski 

félagsfræðingurinn Emile Durkheim var einn sá fyrsti til að færa rök fyrir því að svona 

aðferðafræði skyldi beitt í félagsvísindum (Jón Gunnar Bernburg, 2005). Í megindlegri 

rannsóknaraðferð byggja niðurstöður og greiningar á fjölda svara og tölfræðilegri marktækni. 

Með spurningalista er þannig hægt að ná til fleiri þátttakenda og ættu því niðurstöður að vera 

áreiðanlegri. Mikilvægt er að vanda vel til verks við hönnun spurningalista bæði hvað varðar 

orðalag og mælikvarða (Þorlákur karlsson, 2003). Notast var við spurningakönnun til að afla 

upplýsinga í þessari megindlegu rannsókn.  

 

5.1. Spurningalistinn 

Á síðustu árum hafa fasteignafélög verið meira áberandi á íslenskum fasteignamarkaði og 

leigumarkaði og fannst okkur áhugavert að kanna viðhorf almennings til þess. Með það að 

leiðarljósi var spurningalisti saminn, með það markmið að gera einfaldar og skilmerkilegar 

spurningar sem svarendur ættu auðvelt með að skilja og svara. Áður en spurningalistinn var 

settur í loftið prufukeyrðum við hann á 10 manns, sem komu með gagnlegar athugasemdir til 

þess að gera spurningarnar sem einfaldastar og til að forðast allan misskilning. Í framhaldinu 

gerðum við spurningalistann aðgengilegan almenningi í gegnum Google Forms forritið, sem 

er tiltölulega ný viðbót við þjónustu Google. Spurningalistinn samanstóð af 17 almennum 

spurningum og 8 bakgrunnspurningum, og er hann hér merktur Viðauki 1. Af almennu 

spurningunum 17 voru 15 þeirra settar upp samkvæmt fimm punkta Likert kvarða (Allen og 

Seaman, 2007). Almennu spurningarnar sneru bæði að þátttöku fasteignafélaga á 

fasteignamarkaði og leigumarkaði, og var tilgangurinn að skoða viðhorf almennings til 

fasteignafélaga á íslenskum fasteignamarkaði og leigumarkaði með íbúðarhúsnæði. Til þess 

að spurningarnar yrðu sem skýrastar og svörun sem marktækust, skilgreindum við 

fasteignafélög sem félög sem fjárfesta í fasteignum í hagnaðarskyni, en þau fasteignafélög eru 

viðfangsefni þessarar ritgerðar. Einnig tilgreindum við í byrjun spurningalistans að allar 

spurningar næðu til fasteignamarkaðarins á Íslandi með íbúðarhúsnæði. Spurningalistinn var 

opinn almenningi til þátttöku í 7 daga. 
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5.2. Þátttakendur og bakgrunnsspurningar 

Úrtak megindlegu rannsóknarinnar voru allir Íslendingar á aldrinum 18 - 70 ára. Við notuðum 

samskiptaforrit og tölvupósta til að dreifa spurningakönnuninni sem víðast og til sem flestra, 

og niðurstaðan var að 190 svör fengust. Flestir voru á aldrinum 26-40 ára og fæstir á aldrinum 

18-25 ára. 43% þátttakenda voru karlkyns á móti 57% kvenkyns svarendum. Þegar búseta 

þátttakenda er skoðuð má sjá að langflestir, eða 81%, eru búsettir á höfuðborgarsvæðinu. 

Næstbesta svörun kom frá þátttakendum af Suðurlandi, en gaman er að sjá að 

spurningakönnunin náði til allra landshluta. 71% þeirra sem svöruðu könnuninni eru með 

háskólapróf, 23% með menntaskólapróf og 6% með grunnskólapróf. Einungis 12% 

þátttakenda höfðu aldrei keypt sér fasteign. 29% höfðu keypt fasteign einu sinni, 25% tvisvar, 

29% þrisvar til fimm sinnum og 5% oftar en fimm sinnum. En þeir þátttakendur sem höfðu 

aldrei leigt sér fasteign voru mun fleiri, eða 34%. 21% höfðu leigt fasteign einu sinni, 16% 

höfðu leigt tvisvar, 21% höfðu leigt þrisvar til fimm sinnum, og 9% oftar en fimm sinnum. Af 

þeim 190 þátttakendum sem tóku könnunina töldu 52% þeirra líklegt eða mjög líklegt að þeir 

myndu kaupa eða selja fasteign á næstu fimm árum. 32% töldu það líklegt eða mjög ólíklegt á 

meðan 16% töldu það hvorki líklegt né ólíklegt. 

 

5.3. Greining gagna 

Við úrvinnslu spurningakönnunarinnar og greiningu á gögnum notuðum við forritið SPSS. 

Spurningalistinn var aðgengilegur í 7 daga. Að þeim tíma loknum var lokað fyrir þátttöku og 

úrvinnsla gagna hófst. Til að byrja með voru einstök svör skoðuð með það að leiðarljósi að 

skoða áhugaverðar niðurstöður og notuðum við til þess krosskeyrslur einstakra spurninga.  

 

5.4. Niðurstöður megindlegrar rannsóknar 
Hér munu niðurstöður spurningakönnunarinnar vera útlistaðar í máli og myndum, og einstaka 

spurningar krosskeyrðar saman til þess að kanna áhugaverðar niðurstöður. 
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5.4.1. Viðhorf þátttakenda til fasteignafélaga 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvaða almennu áhrif þeir teldu fasteignafélög hafa á 

fasteignamarkaðinn voru 53% sem töldu áhrifin vera slæm eða mjög slæm og 39% sem töldu 

áhrifin vera góð eða mjög góð. 20 manns töldu áhrifin vera engin. Þegar sama spurning var 

lögð fyrir nema um áhrif á leigumarkaðinn, voru nánast jafnmargir sem töldu áhrifin vera 

slæm eða mjög slæm, og sem töldu áhrifin vera góð eða mjög góð. 11% töldu hins vegar að 

fasteignafélög hefðu engin áhrif á leigumarkaðinn. 

Næst voru þátttakendur spurðir að því hversu hlynntir þeir væru þátttöku fasteignafélaga á 

fasteignamarkað. 41% voru lítið hlynntir eða mjög lítið hlynntir, 36% voru hlynntir eða mjög 

hlynntir og 24% voru hlutlausir. Þegar sama spurning var lögð fyrir en varðandi leigumarkað, 

þá voru 34% lítið hlynntir eða mjög lítið hlynntir þátttöku fasteignafélaga á leigumarkaði, 

46% voru hlynntir eða mjög hlynntir, og 21% voru hlutlausir.  

Þegar spurningarnar fjórar hér fyrir ofan eru krosskeyrðar saman má sjá að flestir þeirra sem 

eru hlynntir þátttöku fasteignafélaga á leigumarkaði telja almenn áhrif fasteignafélaga vera 

góð, hvort sem er á fasteigna- eða leigumarkaði.  

 

5.4.2. Áhætta af viðskiptum við fasteignafélög 

Í þessum kafla var fyrst spurt um skoðun þátttakenda á áhættu í viðskiptum við fasteignafélög 

sem leigusala. 13% töldu viðskiptin fela í sér mikla eða mjög mikla áhættu, 85% litla eða 

mjög litla áhættu, og 3% enga áhættu. Þarna má sjá afgerandi meirihluta þeirra sem telja litla 

áhættu felast í viðskiptum við fasteignafélög sem leigusala, og má ætla að fasteignafélögum 

sé vel treyst sem leigusölum á íslenskum leigumarkaði. Stefna stærstu fasteignafélaga um 

íbúðarhúsnæði á Íslandi í dag er að geta veitt leigjendum stöðugt leiguumhverfi þar sem í boði 

eru langir og traustir leigusamningar. Þar skiptir einnig máli að við sölu eigna skerðast ekki 

réttindi samkvæmt leigusamningi, nema ef um nauðungarsölu er að ræða. Nauðungarsölur í 

dag eru algengastar hjá einstaklingum og má því ætla að leigjendur treysti fasteignafélögum 

betur en einstaklingum sem leigusölum.  

Þegar skoðuð er spurningin um hversu mikla/litla áhættu þátttakendur telja felast í viðskiptum 
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við fasteignafélög sem seljendur, þá má sjá að 19% töldu mjög mikla eða mikla áhættu felast í 

slíkum viðskiptum, á meðan 76% töldu áhættuna litla eða mjög litla. 5% töldu enga áhættu 

felast í viðskiptum við fasteignafélög sem seljendur. Þessi svörun kemur á óvart, þar sem 

vitað er að seljandi, sem í þessu tilviki er fasteignafélag, hefur ekki búið sjálfur í fasteigninni 

sem verið er að selja og getur þar af leiðandi ekki veitt þær upplýsingar um eignina sem 

venjulegur seljandi gæti veitt sem hefur búið í eigninni. En þátttakendur 

spurningarkönnunarinnar virðast bera meira traust til fasteignafélags sem seljanda en 

einstaklings. 

Næst var spurt um hversu mikla eða litla áhættu þátttakendur telja felast í viðskiptum við 

fasteignafélög sem kaupendur. 17% töldu mikla eða mjög mikla áhættu felast í viðskiptunum, 

78% töldu litla eða mjög litla áhættu felast í viðskiptunum og 5% töldu áhættuna vera enga. 

Fasteignafélög á Íslandi virðast vera tiltölulega traustur valkostur þegar litið er á þá sem 

kaupendur á markaði. Fasteignafélög eru oft á tíðum fjársterk, ýmis konar sjóðir sem standa á 

bak við þau og fjármögnun er oftar en ekki tilbúin við tilboðsgerð sem er andstætt því sem 

algengt er þegar einstaklingur er kaupandi. Fjárfestingarfélög bjóða oft sterkar greiðslur og 

eru ekki með fyrirvara um fjármögnun, sem kemur sér vel fyrir seljendur. 

Draga má þá ályktun að þátttakendur spurningakönnunarinnar beri traust til fasteignafélaga, 

þar sem flestir telja áhættu í viðskiptum við fasteignafélög á Íslandi vera litla eða mjög litla. 

Þegar skoðuð er spurningin um hversu mikla reynslu svarendur höfðu af fasteignafélögum á 

Íslandi, og áhættuspurningarnar þrjár hér að ofan krosskeyrðar saman við þá spurningu, má 

sjá áhugaverðar niðurstöður.  

Ef við skoðum fyrst spurninguna um áhættu af viðskiptum við fasteignafélög sem leigusala, 

má sjá að þeir sem höfðu góða eða mjög góða reynslu af fasteignafélögum töldu áhættu af 

viðskiptum við fasteignafélög sem leigusala vera litla eða mjög litla. En um helmingur þeirra 

sem höfðu slæma eða mjög slæma reynslu töldu áhættuna samt sem áður vera litla eða mjög 

litla af viðskiptum við fasteignafélög sem leigusala. Flestir þeirra sem töldu enga áhættu felast 

í viðskiptum við fasteignafélög sem leigusala höfðu slæma reynslu af fasteignafélögum. Þarna 

má ætla að slæma reynslan sé ekki í tengslum við leigu á eignum í eigu fasteignafélaga, 

heldur vegna annarra þátta í viðskiptum við fasteignafélög á Íslandi.  

Næst krosskeyrðum við saman spurninguna um áhættu af viðskiptum við fasteignafélög sem 

seljendur, og reynslu af fasteignafélögum á Íslandi. Þarna má sjá að meirihluti svarenda, sem 
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höfðu góða eða mjög góða reynslu af fasteignafélögum á Íslandi sem seljendum,  töldu 

áhættuna vera litla eða mjög litla. Meirihluti þeirra sem höfðu slæma eða mjög slæma reynslu 

töldu áhættuna vera mikla eða mjög mikla. Tæplega 85% þeirra sem höfðu enga reynslu af 

fasteignafélögum á Íslandi voru þeirrar skoðunar að viðskipti við fasteignafélög á Íslandi sem 

seljendur bæru litla, mjög litla eða enga áhættu. Þarna má ætla að viðhorf almennings til 

fasteignafélaga, og umræður í umhverfinu, fréttum og fjölmiðlum, hafi áhrif á skoðanir 

þessara svarenda þar sem þeir hafa sjálfir enga reynslu af fasteignafélögum á Íslandi. Má því 

ætla að viðhorf almennings til fasteignafélaga sem seljendur sé almennt gott. 

 

Mynd 16. Reynsla einstaklinga af fasteignafélögum á Íslandi borin saman við hversu 
mikla áhættu þeir töldu felast í viðskiptum við fasteignafélög sem seljanda 

 

Þegar við krosskeyrðum spurninguna um áhættu af viðskiptum við fasteignafélög sem 

kaupendur og reynslu þátttakenda af viðskiptum við fasteignafélög komu áhugaverðar 

niðurstöður í ljós. Nánast allir þeir sem höfðu góða eða mjög góða reynslu af 

fasteignafélögum töldu áhættuna vera litla, mjög litla eða enga. Þegar við skoðum þá sem 

höfðu slæma reynslu, má sjá að það eru nákvæmlega jafn margir þeirra sem töldu áhættuna 

vera mikla, og þeirra sem töldu áhættuna vera litla, mjög litla eða enga. En þegar við skoðum 

þá sem höfðu enga reynslu af fasteignafélögum, má sjá að tæplega 86% þeirra töldu áhættu af 
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viðskiptum við fasteignafélög sem kaupendur vera litla, mjög litla eða enga. Þarna má draga 

þá ályktun, eins og í krosskeyrslunni hér að ofan, að almennt viðhorf Íslendinga til 

fasteignafélaga á Íslandi sé gott. 

 

Mynd 17. Reynsla einstaklinga af fasteignafélögum á Íslandi borin saman við hversu 
mikla áhættu þeir töldu felast í viðskiptum við fasteignafélög sem kaupanda. 

!

5.4.3. Vitneskja um starfsemi fasteignafélaga 

Þegar þátttakendur voru spurðir um vitneskju þeirra á starfsemi helstu fasteignafélaga á 

Íslandi kom í ljós að 74% þeirra höfðu litla, mjög litla eða enga vitneskju um starfsemina. 

26% þátttakenda höfðu mikla eða mjög mikla vitneskju um starfsemi helstu fasteignafélaga á 

Íslandi. Ekki er langt síðan fasteignafélög urðu áberandi á fasteignamarkaði og leigumarkaði, 

og með aukinni fjölmiðlaumfjöllun og vitund Íslendinga á þessum félögum hér á landi mun að 

öllum líkindum vitneskja Íslendinga aukast á þessum félögum. Einnig munu sífellt fleiri 

einstaklingar eiga í samskiptum við fasteignafélög í náinni framtíð þar sem þau eru orðin 

umfangsmeiri og virkari þátttakendur á fasteignamarkaði en áður var, bæði sem kaupendur, 

seljendur og leigusalar. 
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5.4.4. Fullyrðingar um fasteignafélög 

Fyrst var spurt um hversu sammála þátttakendur væru þeirri fullyrðingu að þátttaka 

fasteignafélaga á fasteignamarkaði ýtti undir verðhækkun á fasteignum. Niðurstöður leiddu í 

ljós að 71% svarenda voru sammála eða mjög sammála fullyrðingunni, á meðan 7% voru 

ósammála. 22% töldu þátttöku fasteignafélaga ekki hafa nein áhrif á verðhækkun. Samkvæmt 

þessum niðurstöðum er það algengt viðhorf almennings að fasteignafélög ýti undir 

verðhækkanir á fasteignum. Það kann að koma sér vel eða illa fyrir Íslendinga, það fer í raun 

eftir því hvorum megin þeir sitja við samningaborðið, sem seljandi eða kaupandi. Mikið er 

rætt um erfiðleika fyrstu kaupenda við að komast inn á fasteignamarkaðinn og má ætla að 

fasteignafélög geri þeim erfiðara fyrir en ella að komast inn á markað, með því að halda 

fasteignaverðum uppi og vera sterkari kaupandi þegar kemur að fjármögnun á 

fasteignakaupum. Eins og kom fram í umfjöllun hér að ofan í kafla 3.3 um framboð og 

eftirspurn, þá hækkar markaðsverð þegar eftirspurn eftir fasteignum hækkar, t.d. með kaupum 

fasteignafélaga á eignum. En eftirspurninni er svarað með auknu framboði eigna, þ.e.a.s. 

byggingariðnaðurinn fer af stað og nýjar eignir koma inn á fasteignamarkaðinn, og á endanum 

jafnast þetta út aftur og jafnvægi kemst á fasteignamarkaðinn á ný. 

Næsta spurning leitaðist við að kanna hversu sammála eða ósammála þátttakendur voru þeirri 

fullyrðingu að þátttaka fasteignafélaga á leigumarkaði ýtti undir verðlækkanir á leiguhúsnæði. 

44% voru ósammála eða mjög ósammála þessari fullyrðingu, á meðan 30% voru sammála. 

26% töldu þátttöku fasteignafélaga ekki hafa nein áhrif á verðlækkun á leigumarkaði. Þarna 

má sjá nokkuð jafna skiptingu og eru þar ef til vill tvö mismunandi viðhorf að togast á. 

Annars vegar það viðhorf að innkoma leiguhúsnæðis í gegnum fasteignafélög auki framboð 

leiguhúsnæðis sem geri það að verkum að leiguverð lækkar, og hins vegar það viðhorf að 

fasteignafélög komi inn á leigumarkað með há leiguverð, en bjóði á móti góða leigusamninga 

og vel staðsett húsnæði sem leigjendur eru tilbúnir að greiða há verð fyrir, og það hafi áhrif á 

heildar markaðsleiguverð til hækkunar. Þarna eru ýmsir áhrifaþættir sem hafa áhrif á 

leiguverðið og leigjendur eru ef til vill tilbúnir að greiða meira en ella fyrir að öðlast ákveðið 

öryggi. Bæði það að leigja af traustum leigusala og ná samningum til langs tíma, ekki með 

uppsagnarákvæðum og þeirri óvissu sem fylgir þeim. 

Þegar þátttakendur voru spurðir að því hversu sammála eða ósammála þeir væru 

fullyrðingunni um að þátttaka fasteignafélaga á leigumarkaði myndi auka framboð 

leiguhúsnæðis á leigumarkaði, voru svörin frekar afgerandi. 64% voru sammála eða mjög 
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sammála þessari fullyrðingu á meðan 10% voru ósammála eða mjög ósammála. Hinir töldu 

þátttökuna ekki hafa nein áhrif. Þegar fasteignafélög koma inn á leigumarkað með fasteignir 

sínar þá má ætla að það auki framboð leiguhúsnæðis á leigumarkaði. Í ljósi þess ástands sem 

ríkir á leigumarkaði í dag og þeirrar umframeftirspurnar sem er eftir leiguhúsnæði í dag, má 

vera að Íslendingar og leigjendur verði ekki varir við aukið framboð leiguhúsnæðis við 

innkomu fasteignafélaga á markað. Leiguhúsnæði sem auglýst eru til leigu í dag stoppa stutt 

við og algengt er að leigusalar hafi úr nokkrum fjölda umsækjenda að velja úr.  

60% svarenda voru sammála eða mjög sammála því að þátttaka fasteignafélaga myndi auka 

leiguöryggi á leigumarkaði. 12% voru ósammála eða mjög ósammála á meðan 28% töldu það 

hafa engin áhrif. Flestir þeirra sem tóku afgerandi afstöðu til fullyrðingarinnar eru sammála 

um að með auknu leiguhúsnæði fasteignafélaga á markað, verði leiguöryggi meira. 

Leiguöryggi á leigumarkaði er markmið stærstu fasteignafélaga sem eru á leigumarkaði með 

íbúðarhúsnæði. Félögin vilja bjóða góð húsnæði, vel staðsett, og bjóða upp á langa 

leigusamninga, ekki með uppsagnarákvæðum með stuttum fyrirvara.  

 

5.4.5. Aðrar spurningar 

Þátttakendur voru spurðir að því hvaða áhrif þeir teldu þátttöku fasteignafélaga hafa á 

markaðsverð fasteigna. Afgerandi meirihluti var sammála því að markaðsverð hækki eða 80% 

svarenda. Lögmál framboðar og eftirspurnar gerir það að verkum að þegar eftirspurn eftir 

vöru eykst þá hækka verðin. Það gefur til kynna að þegar kaupendur á markaði verða fleiri t.d. 

með inngöngu fasteignafélaga á fasteignamarkaðinn, geta seljendur hækkað verð fasteigna. 

En markaðurinn leitar alltaf í jafnvægi á ný og þegar eftirspurn eftir húsnæði eykst þá fer 

byggingariðnaðurinn af stað og sér hag í að byggja, og nýbyggingar koma inn á markað til að 

jafna út fasteignamarkaðinn á ný. Þetta ferli tekur þó alltaf einhvern tíma og á meðan ríkir 

ójafnvægi á markaði.  

Áhugavert er að krosskeyra þessa spurningu saman við spurninguna um hversu hlynntir 

svarendur eru þátttöku fasteignafélaga á fasteignamarkaði. Þá má sjá að 65% þeirra sem töldu 

markaðsverð fasteigna hækka mikið við þátttöku fasteignafélaga á fasteignamarkað voru lítið 

eða mjög lítið hlynntir innkomu fasteignafélaga á fasteignamarkað. Þeim fannst hækkandi 

markaðsverð vera neikvætt og voru þar af leiðandi ekki hlynntir þátttöku fasteignafélaga á 

fasteignamarkaði. Aftur á móti voru 90% þeirra sem töldu þátttöku fasteignafélaga á 
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fasteignamarkaði hafa engin áhrif á markaðsverð fasteigna hlynnt, mjög hlynnt eða hlutlaus 

gagnvart þátttöku fasteignafélaga á fasteignamarkaði. Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

markaðsverð og áhrif fasteignafélaga á markaðsverð hefur mikið að segja varðandi viðhorf 

almennings til fasteignafélaga.  

 

Mynd 18. Hversu hlynntir einstaklingar eru innkomu fasteignafélaga á fasteignamarkað 
borið saman við hvaða áhrif þeir telja þátttöku fasteignafélaga hafa á markaðsverð 
fasteigna 

 

40% þátttakenda voru sammála um að framboð fasteigna aukist við þátttöku fasteignafélaga á 

fasteignamarkaði, á meðan 30% þeirra töldu að framboð minnki. 30% töldu þátttöku 

fasteignafélaga á fasteignamarkaði engin áhrif hafa á framboð fasteigna á markaði. 

Niðurstöður þessarar spurningar eru áhugaverðar að því leytinu til að þegar kaupendum á 

markaði fjölgar ætti framboð eigna á markaði að minnka. Hins vegar eru fleiri þættir sem hafa 

áhrif á fasteignamarkaðinn og 40% töldu framboð fasteigna aukast við þátttöku 

fasteignafélaga á markaði. Það eru ýmsir áhrifaþættir sem hafa áhrif á framboð og eftirspurn 

fasteigna og þátttaka fasteignafélaga á fasteignamarkaði getur komið hjólunum af stað ef svo 

má að orði komast, og þar af leiðandi aukið framboð á markaði. Byggingariðnaðurinn sér 

aukna innkomu kaupenda á fasteignamarkað og þar af leiðandi ástæðu til að ráðast í 

framkvæmdir og koma nýjum eignum á markað. En hins vegar eru 60% þátttakenda sem töldu 

framboð fasteigna minnka eða standa í stað, og má ætla að lögmál framboðs og eftirspurnar 

spili þar inn í svör þátttakenda.  
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Tvær spurningar í könnuninni sneru að trausti þátttakenda til fasteignafélaga sem kaupenda 

annars vegar og seljenda hins vegar. 29% svarenda treystu fasteignafélagi betur en 

einstaklingi sem kaupanda, á meðan 22% treystu einstaklingnum betur. Þeir sem eftir stóðu, 

eða 48%, treystu fasteignafélagi og einstaklingi jafnt. En þegar spurningin snýst um að treysta 

fasteignafélagi eða einstaklingi sem seljanda, þá treystu 25% einstaklingi betur, og 32% 

treystu fasteignafélagi frekar. 44% töldu jafn traust að kaupa fasteign af einstaklingi og 

fasteignafélagi. Þessar tvær spurningar er snúa að trausti til fasteignafélaga gefa í skyn að við 

samanburð á einstaklingi og fasteignafélagi kemur í ljós að fleiri kjósa að treysta 

fasteignafélagi frekar heldur en einstaklingi þegar kemur að viðskiptum með fasteignir.  

Þátttakendur voru spurðir út í reynslu sína af fasteignafélögum á Íslandi. Niðurstöður 

spurningarinnar leiddu í ljós að 73% svarenda höfðu enga reynslu af fasteignafélögum. 19% 

höfðu góða eða mjög góða reynslu á meðan einungis 8% höfðu slæma eða mjög slæma 

reynslu af fasteignafélögum á Íslandi. Þátttaka fasteignafélaga á fasteignamarkaði hefur orðið 

áberandi nú á síðustu árum og ætla má að reynsla Íslendinga af fasteignafélögum muni aukast 

á næstu árum ef þróunin heldur áfram í þá átt sem hún hefur verið að fara síðastliðin ár. 

 

5.4.6. Krosskeyrslur 

Áhugavert er að skoða nokkrar bakgrunnspurningar í samhengi við aðrar spurningar sem voru 

á spurningalistanum. Til dæmis er áhugavert að skoða aldursskipt svör við nokkrum 

spurningum. Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð, fer aldur fyrstu kaupenda á 

fasteignamarkaði hækkandi. Ástandið á markaði veldur þessu, veðhlutfall er lægra, kröfur um 

eigið fé meiri, lánsveð eru óheimil og fasteignaverð fer hækkandi. Ef við skoðum hlutfall 18-

25 ára sem höfðu keypt sér fasteign, þá voru einungis 42% sem höfðu keypt sér fasteign á 

Íslandi og 25% af þessum 42% höfðu einungis keypt sér fasteign einu sinni. Á aldrinum 26-40 

ára höfðu tæplega 90% þátttakenda keypt sér fasteign, og einungis um 6% á aldrinum 41-70 

ára sem höfðu aldrei keypt sér fasteign. 

Þegar skoðuð er aldursskipting á svörum við hversu líklegt er að svarendur muni kaupa eða 

selja fasteign á næstu 5 árum kom í ljós að 42% þeirra sem eru á aldrinum 18-25 ára töldu það 

líklegt eða mjög líklegt að þeir kaupi fasteign á næstu 5 árum. Í þessum hópi má ætla að séu 

nokkuð margir fyrstu kaupendur, einstaklingar sem búa enn í foreldrahúsum eða í 

leiguhúsnæði og hafa hug á að fjárfesta í fasteign til eigin nota á næstu 5 árum. 56% þeirra 
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sem eru í aldurshópnum 26-40 ára töldu það líklegt eða mjög líklegt, og 53% þeirra sem eru í 

aldurshópnum 41-55 ára. 41% þeirra sem eru í aldurshópnum 56-70 ára töldu það mjög líklegt 

eða líklegt að þeir kaupi eða selji á næstu 5 árum, og má þá ætla að þar sé um að ræða 

einstaklinga sem eru að minnka við sig og fara aftur niður í svipaða stærð og fyrstu kaupendur 

eru að kaupa. 

Niðurstöður úr aldursskiptingu svara við spurningunni um hversu hlynntir þátttakendur eru 

innkomu fasteignafélaga á leigumarkað má sjá mjög afgerandi skiptingu. Yngstu svarendur 

eru hlynntastir á meðan elstu svarendur eru minnst hlynntir. Úr þessum niðurstöðum má lesa 

að yngra fólk á í vandræðum með að fjármagna kaup á fasteignum og leitar þar af leiðandi út 

á leigumarkaðinn og fagnar þátttöku fasteignafélaga á leigumarkaði í þeirri von að það auki 

framboð leiguhúsnæðis á leigumarkaði. Framboð af leiguhúsnæði er af skornum skammti sem 

keyrir leiguverð upp, og með innkomu fasteignafélaga á leigumarkað er framboð 

leiguhúsnæðis að aukast sem kemur jafnvægi á leiguverð. Auk þess er stefna fasteignafélaga 

um íbúðarhúsnæði að auka leiguöryggi á markaði til dæmis með löngum tímabundnum 

leigusamningum. Hins vegar er hægt að horfa á stöðu yngstu svarenda á annan hátt. Eins og 

fram hefur komið áður í þessari ritgerð þá segir lögmál framboðar og eftirspurnar okkur að 

þegar eftirspurn eftir fasteignum eykst þá hækkar markaðsverð þeirra, sem gerir fyrstu 

kaupendum erfitt fyrir að komast á fasteignamarkaðinn og neyðast til að fara út á 

leigumarkaðinn. En almennt virðast Íslendingar hlynntir innkomu fasteignafélaga á 

leigumarkað og skýrist það eflaust fyrst og fremst af grunnþörfinni að eiga þak yfir höfuðið. 

Áhugavert er að skoða skiptingu á svörum eftir búsetu þátttakenda miðað við póstnúmer 

þeirra. Þegar spurningin um hversu hlynntir þátttakendur eru innkomu fasteignafélaga á 

leigumarkað er skoðuð í samhengi við póstnúmer má sjá að 60% þeirra sem bjuggu í 101 

Reykjavík voru lítið hlynntir eða mjög lítið hlynntir því, á meðan allir sem búa í póstnúmeri 

107 voru hlynntir eða hlutlausir. Í Breiðholti og Árbæ var afgerandi meirihluti hlynntur 

innkomu fasteignafélaga á leigumarkað. Afgerandi skipting var eftir póstnúmerum í 

Kópavogi. Mikill meirihluti eldri byggðar Kópavogs var lítið eða mjög lítið hlynntur á meðan 

nýrri hluti Kópavogs var hlynntur innkomu fasteignafélaga á fasteignamarkað.  
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6. Niðurstöður 
 

Tilgangur verkefnisins var að skoða fasteignafélög á Íslandi, áhrif þeirra á verðmyndun á 

fasteignamarkaði og viðhorf Íslendinga til fasteignafélaga bæði á fasteignamarkaði og 

leigumarkaði. Í ljósi aðstæðna á íslenskum fasteigna- og leigumarkaði og auknum áhuga 

fjárfesta og félaga á fasteignamarkaðnum, fannst okkur áhugavert að skoða viðfangsefnið 

nánar. Háværar raddir hafa heyrst í fjölmiðlum og frá einstaklingum á fasteigna- og 

leigumarkaði um fasteignafélög, og er þar um að ræða bæði jákvæð og neikvæð ummæli. 

Niðurstaða þessarar ritgerðar er sú að þátttaka fasteignafélaga á fasteignamarkaði getur bæði 

haft jákvæð og neikvæð áhrif á markaðinn. Jákvæðu áhrifin eru þau að viðskiptin koma 

hjólum fasteignamarkaðarins af stað aftur og hreyfing kemst á markaðinn. Séreignarstefnan er 

ekki eins rík og hún var fyrir árið 2008 og með aukinni eftirspurn eftir leiguhúsnæði er 

nauðsynlegt að fá inn sterka kaupendur á fasteignamarkað með það að leiðarljósi að leigja út 

fasteignir sínar. Hins vegar er erfitt fyrir hinn almenna kaupanda að keppa við fasteignafélög 

um kaup á fasteign. Einstaklingur þarf að setja inn í kauptilboð fyrirvara um fjármögnun á 

meðan fasteignafélög eru oft klár með fjármögnun og í sterkari samningsstöðu. Með aukinni 

eftirspurn eftir fasteignum eykst fasteignaverð og fasteignafélög hafa þar af leiðandi þau áhrif 

á fasteignamarkaðinn að markaðsvirði fasteigna hækkar, sem er jú bæði jákvætt og neikvætt. 

Neikvætt fyrir kaupendur en jákvætt fyrir seljendur. Þannig að það má segja að það fari eftir 

því frá hvaða sjónarhorni litið er á hlutina hvort að þátttaka fasteignafélaga á fasteignamarkaði 

sé jákvæð eða neikvæð og þar með viðhorf Íslendinga til þeirra. Hins vegar segir lögmál 

framboðar og eftirspurnar okkur að markaðurinn leitast alltaf við að komast að þeim 

skurðpunkti þar sem framboð er jafnt og eftirspurn. Til skamms tíma er framboð fasteigna 

þannig óteygið þar sem það tekur tíma að bregðast við aukinni eftirspurn eftir fasteignum með 

nýbyggingum. En til langs tíma er framboð fasteigna teygið, þar sem byggingarframkvæmdir 

fara í gang samhliða aukinni eftirspurn eftir fasteignum. Af því sem að ofan hefur verið sagt 

er hægt að álykta að fasteignafélög hafi áhrif á verðmyndun fasteigna og sannast því tilgáta H 

0 sem lögð var fram í inngangi þessarar ritgerðar. 

Þegar rýnt er í niðurstöður megindlegu rannsóknarinnar kemur í ljós að Íslendingar bera traust 

til fasteignafélaga á Íslandi. Meirihluti þeirra er sammála því að þátttaka fasteignafélaga á 

fasteignamarkaði ýti undir verðhækkanir og að markaðsverð fasteigna hækki. Þeir sem eru 

ekki hlynntir þátttöku fasteignafélaga á fasteignamarkaði telja markaðsverð hækka við 
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þátttöku þessara félaga á markaði. Af þeim 190 sem svöruðu spurningakönnuninni voru 

einungis um 30% sem hafa einhverja reynslu af fasteignafélögum. Fleiri treysta 

fasteignafélögum frekar en einstaklingi í viðskiptum með fasteignir. Af þessum niðurstöðum 

drögum við þá ályktun að almennt sé viðhorf Íslendinga til fasteignafélaga gott, og að þrátt 

fyrir skoðanir þátttakenda um að þátttaka fasteignafélaga hafi hækkandi áhrif á verðmyndun 

þá sé viðhorf til félaganna almennt jákvætt á fasteignamarkaði. 
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7. Umræður og lokaorð 
 

Mikill uppgangur var á fasteignamarkaðinum á Íslandi frá árinu 2004 til ársins 2008. 

Einstaklingum stóð til boða 100% lán og fasteignaverð var í algjöru hámarki árið 2007. Á 

seinni hluta ársins 2008 gjörbreyttust forsendur á fasteignamarkaði, og markaður með 

viðskipti með fasteignir hrundi. Smátt og smátt fór fasteignamarkaðurinn að glæðast á ný, en 

þó með breyttum forsendum þar sem fasteignaverð var lágt og lánamöguleikar einstaklinga 

ekki miklir. Margir fóru illa í hruninu og skulduðu meira í eignum sínum en þeir áttu. Nýr 

kaupendahópur varð meira áberandi á fasteignamarkaði; fasteignafélög og leigufélög. 

Fasteignafélög fóru, og eru enn, að kaupa álitlegar fasteignir í þeim tilgangi að koma þeim á 

leigumarkað. Eins og staðan er í dag er eftirspurn eftir fasteignum mun meiri en framboð og 

mun það taka nokkur ár að leiðrétta þessa skekkju og koma á jafnvægi á ný. Framboð 

fasteigna er óteygið til skamms tíma því það tekur nokkur ár að byggja nýjar fasteignir og 

koma þeim á markað.  

Mikið hefur verið rætt um fasteignafélög á Íslandi, áhrif þeirra á framboð og eftirspurn á 

fasteigna- og leigumarkaði og áhrif þátttöku félaganna á verðmyndun á fasteignamarkaði. 

Meðalfermetraverð fasteigna er á uppleið eftir það hrun sem varð 2008 og fasteignafélög sjá 

sér hag í að kaupa fasteignir í þeim tilgangi að leigja þær út þar sem markaður með 

leiguhúsnæði í dag er mjög öflugur og leiguverð hátt. Fasteignafélög hafa þau áhrif á 

verðmyndun fasteigna til skamms tíma að markaðsverð hækkar, en að sama skapi er þátttaka 

þeirra atvinnuskapandi fyrir byggingargeirann og kemur hjólunum af stað eftir þær miklu 

þrengingar sem íslenski fasteignamarkaðurinn upplifði í kjölfar hrunsins. 

Viðhorf Íslendinga til fasteignafélaga og leigufélaga er almennt gott, traust er borið til 

félaganna og af þeim sem hafa þekkingu og reynslu af fasteignafélögum hafa langflestir góða 

reynslu af þeim og telja þátttöku þeirra á fasteignamarkaði jákvæða. 

Að eiga heimili er ein af grunnþörfum einstaklingsins og hafa samtök og stofnanir hér á landi, 

m.a. Landssamtök lífeyrissjóða, bent á og komið með tillögur að úrbótum fyrir ört vaxandi 

hóp Íslendinga sem eru í verulegum húsnæðisvanda. Viðfangsefni þessarar ritgerðar voru 

fasteignafélög sem rekin eru í hagnaðarskyni en í raun er um að ræða hagsmuni fyrir alla, þar 

sem þátttaka fasteignafélaga á fasteignamarkaði eykur framboð leiguhúsnæðis á leigumarkaði. 

Ört vaxandi hópur leigjenda fær þá tækifæri á að eignast öruggt heimili, þar sem markmið 
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fasteignafélaga er í flestum tilfellum að gera langa og trygga leigusamninga, ekki með stuttum 

uppsagnarfresti. Þessa framkvæmd mætti taka lengra og efla þátttöku fasteignafélaga á 

fasteignamarkaði til að koma til móts við þann aukna fjölda fólks sem leitar út á leigumarkað. !
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!
Viðauki I 
Viðauki!I!
Fasteignamarkaðurinn og fasteignafélög á Íslandi 

Rannsóknarkönnun vegna Bs. ritgerðar við Háskólann í Reykjavík. 

Öll svör eru nafnlaus og niðurstöður könnunar verða einungis nýttar til úrvinnslu við gerð 
ritgerðarinnar og ekki afhentar þriðja aðila. 

Allar spurningar sem koma hér á eftir ná til fasteignamarkaðarins á Íslandi með 
íbúðarhúsnæði. 

 

Fasteignamarkaðurinn og fasteignafélög á Íslandi 

Skilgreining á fasteignafélögum: Fasteignafélög eru félög sem fjárfesta í fasteignum í  

hagnaðarskyni. 

 

1. Hvaða almennu áhrif telur þú fasteignafélög hafa á fasteignamarkaðinn? 

o Mjög góð áhrif 
o Góð áhrif 
o Engin áhrif 
o Slæm áhrif 
o Mjög slæm áhrif 

 

2. Hvaða almennu áhrif telur þú fasteignafélög hafa á leigumarkaðinn? 

o Mjög góð áhrif 
o Góð áhrif 
o Engin áhrif 
o Slæm áhrif 
o Mjög slæm áhrif 

 

3. Hversu hlynnt/ur ertu innkomu fasteignafélaga á fasteignamarkað? 

o Mjög hlynnt/ur 
o Hlynnt/ur 
o Hlutlaus 
o Lítið hlynnt/ur 
o Mjög lítið hlynnt/ur 
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4. Hversu hlynnt/ur ertu innkomu fasteignafélaga á leigumarkað? 

o Mjög hlynnt/ur 
o Hlynnt/ur 
o Hlutlaus 
o Lítið hlynnt/ur 
o Mjög lítið hlynnt/ur 

 

5. Hversu mikla/litla áhættu telur þú felast í viðskiptum við fasteignafélög sem leigusala? 

o Mjög mikla áhættu 
o Mikla áhættu 
o Litla áhættu 
o Mjög litla áhættu 
o Enga áhættu 

 

6. Hversu mikla/litla áhættu telur þú felast í viðskiptum við fasteignafélög sem seljanda? 

o Mjög mikla áhættu 
o Mikla áhættu 
o Litla áhættu 
o Mjög litla áhættu 
o Enga áhættu 

 

7. Hversu mikla/litla áhættu telur þú felast í viðskiptum við fasteignafélög sem kaupanda? 

o Mjög mikla áhættu 
o Mikla áhættu 
o Litla áhættu 
o Mjög litla áhættu 
o Enga áhættu 

 

8. Hversu mikla/litla vitneskju hefur þú um starfsemi helstu fasteignafélaga á Íslandi? 

o Mjög mikla vitneskju 
o Mikla vitneskju 
o Litla vitneskju 
o Mjög litla vitneskju 
o Enga vitneskju 

 

Fullyrðingar um fasteignafélög 

9. Innkoma fasteignafélaga á fasteignamarkað ýtir undir verðhækkun á fasteignum. 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né 
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o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 

10. Innkoma fasteignafélaga á leigumarkað ýtir undir verðlækkun á leiguhúsnæði. 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 

11. Innkoma fasteignafélaga á leigumarkað mun auka framboð leiguhúsnæðis á leigumarkaði. 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 

12. Innkoma fasteignafélga mun auka leiguöryggi á leigumarkaði. 

o Mjög sammála 
o Sammála 
o Hvorki né 
o Ósammála 
o Mjög ósammála 

 

Aðrar spurningar 

13. Hvaða áhrif telur þú þátttöku fasteignafélaga hafa á markaðsverð fasteigna? 

o Markaðsverð hækkar mikið 
o Markaðsverð hækkar lítið 
o Hefur engin áhrif 
o Markaðsverð lækkar lítið 
o Markaðsverð lækkar mikið 

 

14. Hvaða áhrif telur þú þátttöku fasteignafélaga á fasteignamarkað hafa á framboð fasteigna 
á markaði? 

o Framboð hækkar mikið 
o Framboð hækkar lítið 
o Hefur engin áhrif 
o Framboð lækkar lítið 
o Framboð lækkar mikið 
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15. Hvort myndir þú treysta einstaklingi eða fasteignafélagi betur sem kaupanda að þinni 
fasteign? 

o Einstaklingi 
o Fasteignafélagi 
o Jafnt 

 

16. Hvort myndir þú telja traustara að kaupa fasteign af einstaklingi eða fasteignafélagi? 

o Einstaklingi 
o Fasteignafélagi 
o Jafnt 

 

17. Hver er þín reynsla af fasteignafélögum á Íslandi? 

o Mjög góð reynsla 
o Góð reynsla 
o Engin reynsla 
o Slæm reynsla 
o Mjög slæm reynsla 

 

 

Bakgrunnsspurningar 

 

18. Kyn? 

o kk 
o kvk 

 

19. Aldur? 

o 18-25 ára 
o 26-40 ára 
o 41-55 ára 
o 56-70 ára 

 

20. Búseta? 

o Höfuðborgarsvæðið 
o Mosfellsbær og Kjalarnes 
o Reykjanes 
o Vesturland 
o Vestfirðir 
o Norðurland 
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o Austurland 
o Suðurland 

 

21. Póstnúmer? 

Þessi listi innihélt öll póstnúmer á landinu sem einstaklingar gátu valið úr 
 

22. Menntun? 

o Engin mentun 
o Grunnskólapróf 
o Menntaskólapróf 
o Háskólapróf 

 

23. Hefur þú keypt þér fasteign á Íslandi? 

o Nei, aldrei 
o Já, einu sinni 
o Já, tvisvar 
o Já, 35 sinnum 
o Já, oftar en 5 sinnum 

 

24. Hversu líklegt er að þú munir kaupa eða selja fasteign á næstu 5 árum? 

o Mjög líklegt 
o Líklegt 
o Hvorki né 
o Ólíklegt 
o Mjög ólíklegt 

 

25. Hefur þú leigt húsnæði til eigin nota fyrir þig eða fjölskyldu þína? 

o Nei, aldrei 
o Já, einu sinni 
o Já, tvisvar 
o Já, 3- 5 sinnum 
o Já, oftar en 5 sinnum 

 


