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Útdráttur 

Á um fjögurra ára tímabili, fyrir hrun íslensku bankanna í október árið 2008, hafði 

fasteignaverð hækkað gífurlega. Þessar hækkanir voru það miklar að óhætt er að segja að 

um verðbólu hafi verið að ræða í fasteignaverði á þeim tíma. 

Bólan sprakk svo og fasteignaverð hrundi þar til það náði lágmarki árið 2010. Síðan þá 

hefur raunverð fasteigna hækkað jafnt og þétt en þó, að því er virðist, í takt við áhrifaþætti 

sína.  

Á árinu 2015 hefur sú skoðun heyrst að mögulega sé nú um bólumyndun að ræða á 

fasteignamarkaði á Íslandi. Markmið þessarar ritgerðar er að skoða og reyna að átta sig á 

hvort eitthvað sé til í þeim efnum.  

Skoðuð voru algeng hlutföll svo sem hækkun í raunverði íbúðahúsnæðis, verð á móti 

leigu (e. price-to-rent ratio) og verð á móti kaupmætti launa (e. price-to-income ratio). 

Auk þess er reynt að finna árlegan kostnað af því að eiga fasteign til að vega upp á móti 

ókostum áður nefndra hlutfalla. Stuðst var að miklu leyti við aðferðafræði og efni 

ritgerðarinnar Assessing High House Prices: Bubbles, Fundamentals and Misperceptions 

sem skrifuð er af Charles Himmelberg, Christopher Mayer og Todd Sinai og gefin var út 

árið 2005. Niðurstöður benda til mögulegrar þenslu í fasteignaverði á 

höfuðborgarsvæðinu en þrátt fyrir það sé ekki um eiginlega bólumyndun að ræða. 
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1 Inngangur 

Fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur verið að hækka síðustu ár, eða allt frá árinu 

2010, þegar raunverð íbúðarhúsnæðis náði botni í mikilli lægð sem fylgdi í kjölfar 

bankahrunsins í október mánuði árið 2008. 

Nú hefur fasteignaverð hefur hækkað svo fólk tekur eftir því og spurningar eru farnar 

að vakna í þjóðfélaginu um hvort bólumyndun í fasteignaverði sé farin að gera vart við sig 

líkt og fyrir hrun. Ástand þar sem verðmyndun hefur á einhvern hátt slitið sig frá þeim 

áhrifaþáttum sem mestu ráða um þróun hennar og óútskýrt, hátt verðlag hefur myndast. 

Fjöldi þátta hefur áhrif á verðmyndun á fasteignamarkaði, sem dæmi má nefna 

fjármagnskostnað, kaupmátt launa og aðgerðir stjórnvalda. Verð fasteigna, líkt og 

annarra vara, ræðst þó fyrst og fremst af framboði og eftirspurn. Hversu margar fasteignir 

eru til sölu og hversu margt fólk er í leit að húsnæði á hverjum tíma. 

Fólk í leit að húsnæði hefur í raun um tvennt að velja. Það getur annars vegar farið út 

á leigumarkaðinn, þar sem það borgar reglulega fyrir afnot af fasteign sem annar aðili er 

eigandi að, eða hins vegar keypt fasteign og þannig sjálft orðið húsnæðiseigendur. 

Fjöldi fólks er fyrstu ár búsetu sinnar á leigumarkaðinum, sumum líkar það vel og halda 

því áfram að leigja aðrir hyggjast fjárfesta í sinni eigin fasteign.  

Fasteignakaup eru í flestum tilfellum stærsta einstaka fjárfesting sem fólk ræðst í á 

ævinni. Kaupverð fasteignarinnar er yfirleitt margfaldar árstekjur kaupandans og þarf 

hann því að fjármagna kaupin að stórum hluta með lántöku. Lántakan felst alla jafna í 

langtímalánum og er eigið fé í upphafi oft lítið, þá einkum þegar um fyrstu fasteignakaup 

er að ræða. Það er því þó nokkur áhætta sem fylgir kaupunum og geta sveiflur í 

fasteignaverði því haft mikil áhrif á það eigið fé sem bundið er í fasteigninni og jafnvel 

gert það neikvætt (Gylfi Magnússon, 2015). 

Til að takmarka áhættu fólks af lántöku og þeirri stóru fjárfestingu sem fasteignakaup 

eru skiptir miklu máli að fasteignaverð gefi rétta mynd af virði eignarinnar. 

Nú þegar fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað síðustu fimm ár og 

heyrst hafa vangaveltur fólks um mögulega bólumyndun er rétt að fara yfir stöðu mála. 
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Fara yfir helstu hlutföll og stærðir er snerta verðþróun fasteigna og reyna eftir fremsta 

megni að svara spurningunni, er bólumyndun á íslenskum fasteignamarkaði þegar 

höfuðborgarsvæðið er til skoðunar? 

1.1 Staðan á höfuðborgarsvæðinu 

Í eftirfarandi ritgerð verður einkum litið til þróunar fasteignaverðs á höfuðborgarsvæðinu. 

Ástæða þess er sú að höfuðborgarsvæðið er langstærsti einstaki byggðarkjarninn og hafa 

tölur fyrir svæðið mjög ráðandi áhrif á allar niðurstöður sem eiga við um landið allt. Auk 

þess getur íbúðaverð úti á landi verið mjög óreglulegt og breytilegt eftir landsvæðum, 

spila þar atvinnutækifæri á hverju stað fyrir sig stór hlutverk. 

Samkvæmt tölum frá Hagstöfu Íslands var íbúafjöldi á höfuðborgarsvæðinu árið 2015 

um 210.000 manns og er áætluð mannfjöldaaukning næstu árin um eitt prósent (Hagstofa 

Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-b).  

Tæplega 83.000 íbúðir voru til staðar á höfuðborgarsvæðinu árið 2015 samkvæmt 

tölum Þjóðskrár Íslands og jukust fasteignaviðskipti þó nokkuð á árinu. Ef borið er saman 

við tölur ársins 2014 kemur í ljós aukning í heildarveltu upp á 23 prósent. Um 7.400 

kaupsamningar voru gerðir á árinu 2015 og var heildarupphæð þeirra um 285 milljarðar 

króna samanborið við 232 milljarða króna og 6.274 kaupsamninga árið 2014 (Þjóðskrá 

Íslands, 2015a). 
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2 Fyrri skrif 

Fasteignamarkaðurinn hefur verið mörgum hugleikinn og fjölmargar athuganir og greinar 

verið skrifaðar um hann. Áhersluatriði manna hafa þó verið mismunandi og því mun hér 

einungis vera gerð grein fyrir þeim skrifum sem fjalla um kaupverð og leigukostnað. Einnig 

verður leitast við að tilgreina það efni sem er hvað nýlegast þar sem árið 2015 verður hér 

til skoðunar. 

Segja má að fasteignamarkaðurinn sé lifandi fyrirbæri í sífelldri mótun og miklar 

breytingar geta orðið á honum á skömmum tíma. Því er mikilvægt að fylgjast reglulega 

með þróun hans. 

Eftirlit með fasteignamarkaðinum á sér til að mynda stað hjá Hagstofu Íslands og 

Velferðarráðuneytinu. Þar sem gögnum er safnað og þau svo metin í þeim tilgangi að átta 

sig á stöðu mála. 

Seðlabankinn kemur reglulega inn á stöðu húsnæðismála í ritinu Peningamál sem gefið 

er út í hefðbundnu prentuðu formi tvisvar á ári og uppfærð spá gefin út rafrænt þess á 

milli (Seðlabanki Íslands, 2015).  

Bankar landsins fylgjast einnig grannt með stöðu mála. Á árinu 2015 hafa tveir af 

þremur stærstu bönkum landsins gefið út skýrslur, unnar af greiningardeildum þeirra, þar 

sem farið er yfir stöðuna og spáð fyrir um komandi þróun markaðarins. 

Íslandsbanki gaf út mjög yfirgripsmikla skýrslu um íslenskan íbúðamarkað,  undir lok 

október s.l., þar sem landið allt var til skoðunar. Skýrslan náði til ýmissa þátta er snéru að 

fasteignamarkaðinum og lagt var mat á þær breytingar sem orðið hafa milli ára (Elvar Orri 

Hreinsson & Finnur Bogi Hannesson, 2015).  

Þann 9. desember 2015 hélt Arion banki fund þar sem kynntar voru horfur á 

húsnæðismarkaði til ársins 2018. Niðurstöðurnar voru byggðar á úttekt  greiningardeildar 

bankans á fasteignamarkaðinum. Í kynningunni var farið yfir verðþróun, framboð og 

eftirspurn í framtíðinni og einnig var komið inn á horfur á leigumarkaði (Arion banki, 

2015).  

Hagfræðideild Landsbankans hefur einnig fylgst með þróun mála og komið reglulega 

inn á stöðu mála þegar Hagsjá, vefrit deildarinnar, hefur verið birt. Í nóvember síðast 
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liðnum var komið inn á áframhaldandi hækkun húsnæðisverðs og spurningunni um 

bólumyndun varpað fram (Landsbankinn, 2015a).  

Í útgáfu Hagsjár frá 18. desember, um mánuði seinna, er stöðunni lýst með svipuðum 

hætti. Fasteignaverð er enn sagt á uppleið og komið er inn á að sennilega sé framboð á 

nýju húsnæði ekki nægilegt (Landsbankinn, 2015b).  

Alþýðusamband Íslands (ASÍ) gerði fasteignamarkaðinn einnig að viðfangsefni sínu nú 

í vetur þegar þeir gáfu út athuganir sínar á leigumarkaðinum. Farið var yfir stöðu og horfur 

á íslenskum leigumarkaði og var áhersla lögð á höfuðborgarsvæðið (Una Jónsdóttir, 

2015).
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3 Gögn 

Við gerð ritgerðarinnar verður stuðst við opinber gögn Hagstofu Íslands og Þjóðskrár auk 

annarra heimilda svo sem athuganir bankanna sem nefndar eru hér að framan. 

Ein aðal heimildin sem notuð verður er grein skrifuð af Charles Himmelberg, 

Christopher Mayer og Todd Sinai sem ber heitið Assessing High House Prices: Bubbles, 

Fundamentals and Misperceptions og gefin var út í lok árs 2005.  

Í greininni er bandarískur fasteignamarkaður til skoðunar. Farið er yfir algeng hlutföll 

og stærðir sem gefa ef til vill ekki alltaf rétta mynd af þeirri heild sem þau eiga að einfalda 

og útskýra. Þróun íbúðaverðs er skoðuð í 46 stórborgasvæðum aftur í tímann og reynt er 

að koma auga á bólumyndanir á fasteignamarkaði.  

Sett er fram ný aðferð við að meta fasteignaverð í þeirri von að fá réttari mynd af stöðu 

mála (Himmelberg, C., Mayer, C. & Sinai, T., 2005).



 

13 

4 Áhrifaþættir fasteignaverðs  

Líkt og komið var inn á hér að framan er fasteignamarkaðurinn að vissu leyti lifandi og fer 

hann í gegnum sífelldar breytingar en hvað er það sem orsakar þessar breytingar? Hverjir 

eru áhrifaþættir fasteignaverðs? 

Fjöldi þátta getur haft áhrif á verð fasteigna með beinum eða óbeinum hætti og verður 

ekki gerð tilraun til að telja þá alla upp hér. Aftur á móti er eðlilegt að komið verði inná 

nokkra þá þætti sem áhrif hafa. 

4.1 Ráðstöfunartekjur 

Fyrir vinnuframlag sitt fær fólk greidd laun. Hluti launanna fer til greiðslu skatta til hins 

opinbera en í sumum tilfellum fær fólk svo endurgreiðslur frá hinu opinbera í formi 

allskyns bóta og ívilnana. Ráðstöfunartekjur eru því tekjur fólks að frádregnum sköttum 

og vaxtakostnaði sem fellur til vegna íbúðarkaupa (Ríkiskassinn, e.d.).  

Kaupmáttur ráðstöfunartekna er til lengri tíma ráðandi þáttur í þróun íbúðaverðs. 

Hækkun launa umfram verðbólgu hefur þannig stuðlað að hækkun raunverðs íbúða 

undanfarin ár (Elvar Orri Hreinsson & Finnur Bogi Hannesson, 2015).  

Á árinu 2015 áætlaði Seðlabankinn að kaupmáttur ráðstöfunartekna myndi hækka um 

7,9% sökum launahækkana og fyrirhugaðra skattalækkana (Arion banki, 2015).  

4.2 Fjármagnskostnaður 

Hversu auðvelt er að nálgast lánsfjármagn og hver lánskjör eru getur haft mikil áhrif á 

íbúðaverð. Það sést vel þegar litið er til baka til ársins 2004 þegar veðhlutfall lána var 

hækkað. Veðhlutfallið hefur áhrif á hversu dýra fasteign fólk getur fjárfest í þegar lán er 

tekið fyrir kaupunum. Að því gefnu að lántaki geti greitt af hærri lánum. Í kjölfarið komu 

bankar landsins meira inn á húsnæðislánamarkaðinn og við það hækkaði íbúðaverð 

umtalsvert umfram það sem eðlilegt má teljast (Elvar Orri Hreinsson & Finnur Bogi 

Hannesson, 2015).  

Eftir fjármálakrísuna 2008 fóru vextir að lækka sökum þess hve mikið hafði hægst á 

fasteignamarkaðinum og eftirspurn eftir lánsfé dróst saman. Óverðtryggð lán urðu þá 
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vænlegri en þau höfðu áður verið og standa þau nú fólki til boða auk verðtryggðra lána 

við fasteignakaup (Elvar Orri Hreinsson & Finnur Bogi Hannesson, 2015). 

4.3 Ákvarðanir stjórnvalda 

Stjórnvöld setja leikreglurnar fyrir þá sem taka þátt á fasteignamarkaðinum og geta þau 

því haft mikil áhrif á þróun markaðarins. Þau hafa áhrif með ýmsum hætti, bæði með 

setningu laga og reglugerða sem og í gegnum skatta- og styrkjakerfi.  Sem dæmi um þætti 

sem stjórnvöld nota til að hafa áhrif á markaðinn eru byggingarreglugerðir, 

húsaleigubætur og vaxtabætur.  

Eygló Harðardóttir, félags- og húsnæðismálaráðherra, hefur á þessu ári, árinu 2015,  

lagt fram nokkur frumvörp er snerta fasteignamarkaðinn. Flest þeirra snerta 

leigumarkaðinn og tilraunir stjórnvalda til að bæta stöðu efnaminni fjölskyldna en einnig 

er komið inn á fjárfestingar í uppbyggingu félagslegs húsnæðis í fjárlögum næsta árs 

(Velferðarráðuneytið, 2015a) (Velferðarráðuneytið, 2015b). 

4.4 Byggingarkostnaður og lóðaverð 

Kostnaðurinn við að byggja nýja fasteign samanstendur fyrst og fremst af tveimur liðum. 

Þeir eru annars vegar byggingarkostnaður, kostnaðurinn við að byggja sjálfa fasteignina, 

og hins vegar lóðaverð, kostnaðurinn við að kaupa það landsvæði sem fasteignin skal 

standa á. 

Til þess að menn fari að byggja nýjar fasteignir þarf fjárhagslegur hvati að vera til 

staðar. Þó svo eftirspurn kunni að vera mikil og verð hafi þar af leiðandi hækkað er ekki 

gefið að nýbyggingar borgi sig.  

Söluverð fasteignarinnar verður að vera hærra en kostnaðurinn var við að byggja hana 

(Arion banki, 2015).  

Til þess að svo verði til lengri tíma þarf einhver takmarkandi þáttur að vera til staðar 

sem heftir framboð á fasteignum á ákveðnu svæði.  

Framboð á byggingarlóðum er dæmi um slíkt og með einungis takmarkað magn 

byggingalóða hefur verð þeirra töluverð áhrif á verð fasteignanna sem á lóðunum verða 

byggðar. Það má einnig sjá út frá þessu að langtímavirði fasteigna, umfram 

byggingakostnað, veltur að miklu leiti á virði lóðarinnar sem eignin stendur á (Ásgeir 

Jónsson, 2013).  
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Í kjölfar fjármálakrísunnar 2008 varð byggingarkostnaður mjög hár og nýbyggingar 

óarðbærar. Nú eftir að íbúðaverð hefur verið að hækka síðustu ár er orðið arðbærara að 

byggja aftur, þá einkum á þeim svæðum sem fasteignaverð hefur hækkað hvað mest líkt 

og á höfuðborgarsvæðinu (Elvar Orri Hreinsson & Finnur Bogi Hannesson, 2015). 
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5 Mat á fasteignaverði 

Til að svara spurningunni um hvort bólumyndun sé í fasteignaverði þurfum við að leggja 

mat á þá áhrifaþætti sem verka á verðmyndun fasteigna.  

Til að einfalda sér þá vinnu og flýta fyrir henni líta menn oft til ákveðinna hlutfalla milli 

áhrifaþátta og draga út frá þeim ályktanir um ástand markaðarins í heild sinni. 

Þessi tilteknu hlutföll nýtast mönnum misvel enda hafa þau hvert sína kosti og galla. 

Hér á eftir verður farið yfir nokkur þessara hlutfalla og þau teikn sem menn leita oft eftir 

þegar grunur um bólumyndun gerir vart við sig. 

5.1 Bóla í fasteignaverði 

Samkvæmt kenningunni um verðlagningu eigna ætti verð eigna, bæði fasteigna sem og 

verðbréfa, að vera sama og vænt greiðsluflæði frá þeim. Þegar verðbréf eru annars vegar 

er þetta einfaldlega vænt summa arðgreiðslna eftir að tekið hefur verið tillit til tíma og 

áhættu.  

Fyrir fasteign er sömu aðferð beitt fyrir óbeinar (e.implicit)  leigutekjur, það er 

tekjunum sem hægt væri að afla með því að leigja húsnæðið (Mian, S. & Sufi, A., 2014). 

Bóla í fasteignaverði er svo þegar fasteignaverð klofnar frá þeim áhrifaþáttum sem 

mestu ráða í verðþróuninni og hækkun fasteignaverðs verður óeðlilega mikil á ákveðnu 

tímabili (Þór Clausen, 2012).
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6 Villandi hlutföll og vísbendingar 

Raunveruleikinn er flókið fyrirbæri með ótal breytur sem erfitt og mjög tímafrekt getur 

verið að meta. Af þeim sökum eru oftar en ekki dregnar upp einfaldaðar myndir af 

veruleikanum. Myndir þar sem ákveðnir þættir úr raunveruleikanum eru teknir saman og 

samspil þeirra skoðað og notað til að álykta um hegðun heildarinnar.  

6.1 Vaxtarhraði fasteignaverðs 

Ein auðveldasta vísbendingin um bólumyndun og óstöðugleika á fasteignamarkaðinum er 

vaxtarhraði fasteignaverðs. Margir telja að þegar verð á fasteignum rís óvenjuhratt sé um 

bólumyndun að ræða. 

Sú ályktun er þó fjarri lagi, þar sem þetta ákveðna atriði skýrir engan veginn nógu vel 

ástand heildarinnar þar sem fjöldi annarra atriða spila veigamikið hlutverk í 

verðmynduninni og hækkun raunverðs getur stafað af mörgum þáttum.  

Mikil eftirspurn getur hækkað verð mjög snögglega ef um lítið framboð er að ræða, 

það þýðir þó ekki að um bólumyndun sé að ræða (Himmelberg, C., Mayer, C. & Sinai, T., 

2005). 

Þegar raunverð íbúðahúsnæðis á Íslandi er skoðað, á mynd 1, sést að það hefur verið 

að hækka nokkuð jafnt og þétt eftir lægðina sem kom í kjölfar fjármálakrísunnar árið 2008 

og náði lágmarki í lok árs 2010. 
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Mynd 1: Raunverð íbúðahúsnæðis frá janúar 1995 til nóvember 2015. 

Eftirspurn eftir húsnæði hefur verið nokkur en lítið hefur verið um framboð á nýju 

húsnæði síðustu ár sem getur útskýrt þessa hækkun raunverðs. Sem dæmi má nefna, ef 

skoðaðar eru tölur fyrir 2015, þá voru einungis um 6% af 1.640 seldum íbúðum í fjölbýli, 

byggðar eftir árið 2013. Hlutfallið er þó mjög breytilegt þegar einstaka sveitarfélög eru 

skoðuð (Landsbankinn, 2015b). Byggingarkostnaður er þó farinn að lækka í hlutfalli við 

söluverð íbúða ef marka má úttekt greiningadeildar Arion banka (Arion banki, 2015).  

Við slíkar aðstæður myndast hvati fyrir nýbyggingar og verð á fasteignamarkaði ætti 

að lækka aftur. 

6.2 Verð á móti leigu 

Til er hlutfall sem kallast „verð á móti leigu hlutfall“ (e. price-to-rent ratio) og er hlutfall 

sem hægt er að nota við mat á fasteignaverði. Þá er reynt að sjá hvernig fasteignaverð og 

leiguverð fylgjast að. 

Ef fasteignaverð er of hátt myndast hvati hjá mögulegum kaupendum til að leigja 

húsnæði og bíða með kaup, það ætti svo að verða til þess að íbúðaverð lækki sökum minni 

eftirspurnar. Íbúðaverð og leiguverð yrðu því aftur í réttu hlutfalli við hvort annað. 
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Algeng rök fyrir notkun þessa hlutfalls eru að þegar hlutfallið er hátt í langan tíma þýði 

það að íbúðaverði sé haldið uppi sökum fjárfesta sem búast við háum framtíðar ávinningi 

af þeim fasteignum sem þeir hafa fjárfest í. Þeir gera ráð fyrir að geta selt fasteignir sínar 

á það háu verði í framtíðinni að verðgildi þeirra í dag sé langt umfram leiguvirði eignanna 

sem myndi orsaka bólumyndun á markaðinum. 

Í raun væri skilvirkast að skoða hverja og eina eign fyrir sig, hvert kaupverð hennar er 

í hlutfalli við leigukostnað í eitt ár til að finna „verð á móti leigu hlutfall“. 

Til að skoða markaðinn í heild sinni hér á Íslandi og þróun hans síðustu ár skoðum við 

annars vegar vísitölu leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar raunverð 

íbúðarhúsnæðis og sjáum hvernig þau fylgjast að á mynd 2(DataMarket, 2015) (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.-a). 

 

Mynd 2: Verð á móti leigu hlutfallið (Price-to-rent ratio) 

Líkt og sést hefur leiguverð og raunverð íbúðarhúsnæðis fylgst nokkuð vel að. Hlutfallið 

á milli þeirra hefur verið nokkuð jafnt sem bendir til þess að hér á landi sé ekki um 

verðbólu að ræða á fasteignamarkaði. 

Viss ókostur fyglir því þó að vísitala leiguverðs nær einungis aftur til ársins 2011, en 

það var um það leiti sem íslenskur fasteignamarkaður fór að rétta úr kúttnum. Hér er því 

um tiltölulega lítið úrtak að ræða og markgildi þess því ef til vill eftir því. 
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Auk þess ber hlutfallið um verð á móti leigu með sér annan ókost en hann felst í því að 

raunverð húsnæðis er kaupverð fasteignarinnar.  Það þýðir að sá liður hlutfallsins miðast 

við að árlega sé keypt ný fasteign en leiguverð sýnir kostnaðinn af því að búa í fasteigninni 

í eitt ár. Það liggur í augum uppi að sá sem kýs að fjárfesta í sinni eigin fasteign, í stað þess 

að leigja, mun ekki kaupa sér nýja samskonar eign á hverju ári. Því er árskostnaður af því 

að eiga ekki sá sami og verð fasteignarinnar. 

6.3 Verð á móti kaupmætti launa 

Eitt algengasta hlutfall sem menn nota við að meta hvort fasteignaverð sé of hátt er 

hlutfallið milli fasteignaverðs og kaupmáttar launa (e. price-to-income ratio). Kaupmáttur 

launa er afar mikilvæg stærð þar sem hún er ráðandi þáttur í þróun íbúðaverðs hér á landi 

til lengri tíma (Elvar Orri Hreinsson & Finnur Bogi Hannesson, 2015). 

Kaupmáttur launa eða raunlaun sýna hversu mikið af bæði vöru og þjónustu hægt er 

að kaupa fyrir launin. Þegar tekin er breytingin í launum með tilliti til breytinga í vísitölu 

neysluverðs er kaupmáttur fundinn og eykst hann þegar laun hækka umfram verðlag og 

lækkar þegar öfugt er farið (Hagstofa Íslands, e.d.-c).  

Þar sem kaupmáttur er ráðandi stærð í þróun fasteignaverðs ættu stærðirnar tvær að 

fylgjast nokkurn veginn að, aukinn kaupmáttur þýðir aukið fjármagn til að nota í 

húsnæðiskaup sem leiðir til aukningar í eftirspurn og hækkunar á verði. 

Þegar litið er á fasteignamarkaðinn á Íslandi og skoðaðar eru tölur frá árinu 1994 til 

dagsins í dag sést að stærðirnar tvær, kaupmáttur og fasteignaverð, hafa fylgst nokkuð 

vel að í gegnum tíðina . 

Augljóst frávik eru þó árin fyrir bankahrunið, 2005 til 2008, þar sem raunverð 

íbúðarhúsnæðis hækkaði langt um meir en kaupmáttur launa hækkaði og afgerandi 

bólumerki sáust á markaði eins og sjá má á mynd 3. 
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Mynd 3: Hlutfallið milli raunverðs íbúðahúsnæðis og kaupmáttar launa (Price to income) 

Frá og með árinu 2010 munaði sára litlu á gildunum eins sést á grafinu hér að ofan og 

fylgdust þau nokkuð vel að allt til ársins 2014. Þá fer aftur að skilja á milli gildanna þar 

sem raunverð íbúðahúsnæðis hækkar hraðar en kaupmáttur launa og geta það verið 

merki um þenslu í fasteignaverði. 

Á haustmánuðum ársins 2015 var þó fjöldi nýrra kjarasamninga undirritaðir sem síðan 

ýttu kaupmætti launa upp líkt og sést hér að ofan en raunverð íbúðahúsnæðis virðist á 

sama tíma einnig hafa hækkað. 

Erfitt er að segja nákvæmlega til um hvenær bóla hefur myndast og hvenær er um 

þenslu að ræða. Það er tiltölulega huglægt mat. Út frá hlutfallinu um verð á móti 

kaupmætti launa og grafinu hér að ofan er þó hægt að draga þá ályktun að ekki sé enn 

komin bólumyndun. Þrátt fyrir það eru þenslumerki á markaði sem geta verið undirstaða 

þess að bóla myndist á fasteignamarkaði. 

Sami galli á við um „verð á móti kaupmætti launa hlutfallið“ og á við um „verð á móti 

leigu“. Hér er skoðaður kaupmáttur launa en laun eru greidd út mánaðarlega fyrir þá 

vinnu sem fólk innir af hendi og mælt er hversu mikið fólk getur fengið af vöru. Raunverð 

íbúðahúsnæðis lýsir hins vegar kaupverði fasteigna en ekki mánaðarlegum kostnaði af því 

að eiga hana.
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7 Kostnaðurinn við að eiga 

Mörg þeirra hlutfalla sem notuð eru til að meta verðþróun fasteigna, líkt og þau sem farið 

er yfir hér að ofan, hafa sameiginlega galla líkt og áður hefur verið komið inn á. Hann felst 

í því að kaupverð fasteignarinnar er það sama og kostnaðurinn við að eiga fasteignina í 

eitt ár. Það liggur þó í augum uppi að kostnaðurinn við að búa í 30 milljón króna íbúð í eitt 

ár er ekki 30 milljónir. Arðsemi þess fjár sem sett er í fasteignina er auk þess ekki sú sama 

og einungis hagnaðurinn eða tapið sem hlýst af sölu fasteignarinnar. 

Það þarf að líta til fleiri þátta þegar kemur að því að meta kostnaðinn af því að eiga 

fasteign. Hvert virði þess er að geta búið í tiltekinni fasteign í eitt ár, hver hin svokallaða 

reiknaða leiga (e.imputed rent) er, leiga sem segja má að eigandinn greiði sjálfum sér,  og 

hvað kostar að leigja samskonar fasteign á markaðinum. Eigandi fasteignar hefur auk þess 

fjárfest eigin fé sínu í þessari tilteknu fasteign og því þarf að meta fórnarkostnað þess 

eigin fjár. Hver hefði ávöxtun hans getað verið hefði hann valið annars konar 

fjárfestingarleið? 

Til að átta okkur betur á kostnaðinum af því að eiga fasteign í eitt ár beitum við jöfnu 

sem tekur til þeirra þátta sem hlutföllin hér að framan sleppa. Útkomuna væri svo hægt 

að bera saman við bæði leigukostnað sambærilegra eigna og meðallaun til að meta hvort 

kostnaðurinn af því að eiga húsnæði sé orðinn óeðlilega hár. Ef svo er getur verið um 

bólumyndun að ræða þar sem húsnæðiseigendur líta á fjárhagslegan framtíðarávinning 

sinn vera það mikinn að þeim virðist kostnaðurinn af því að eiga húsnæði vera lægri en 

hann í raun og veru er. Það leiðir til þess að fólk borgar of mikið fyrir húsnæði og ýtir því 

verðlaginu upp (Himmelberg, C., Mayer, C. & Sinai, T., 2005). 

7.1 Jafnan 

Til að finna hver árskostnaðurinn af því að eiga húsnæði eða hver óbeina leigan er, 

munum við styðjast við jöfnu sem sett er fram í greininni Assessing high house prices: 

Bubbles, fundamentals and misperceptions (Himmelberg, C., Mayer, C. & Sinai, T., 2005).  

Jafnan saman stendur af samtölu sex þátta sem lýsa þeim kostnaðar- sem og  

mótvægisliðum sem hafa áhrif á eigendur íbúðarhúsnæðis. 
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Fyrsti liður jöfnunnar tekur á fórnarkostnaði þess eigin fjár sem notað er í fjárfestingu 

húsnæðisins. Hann lýsir þeim ágóða sem eigandinn hefði getað aflað sér hefði hann kosið 

að fjárfesta í einhverju öðru en fasteign. Liðurinn er reiknaður sem fasteignaverðið 

margfaldað með áhættulausum vöxtum. 

Annar liður jöfnunnar lýsir fasteignagjöldum, skatts sem lagður er á allar fasteignir 

innan ákveðins sveitarfélags og innheimtur af sveitarfélögunum (Áttavitinn, 2014). 

Verð fasteignarinnar er margfaldað með fastaeignagjöldum eins árs. 

Þriðja liðnum er ætlað að sýna hversu stórt hlutfall launa húsnæðiseigenda fer í 

tekjuskatt að viðbættu útsvari. Tekjuskattur og útsvar er tekið af skattskyldum tekjum 

fólks utan rekstrar, öðrum en fjármagnstekjum, og fer tekjuskatturinn til ríkisins en 

útsvarið til þess sveitarfélags sem fólk er búsett í (Ríkisskattstjóri, e.d.). 

Fasteignaverðið er síðan margfaldað með þessu hlutfalli og útkoman margfölduð með 

samtölu fjármagnskostnaðar og fasteignagjalda. Þriðji liðurnn er í heild sinni hafður 

neikvæður og kemur því til lækkunar á árskostnaðinum. 

Fjórði liður hefur það hlutverk að lýsa viðhaldskostnaði á eigninni sem hlutfalli af 

heildarvirði eignarinnar. 

Fimmti liðurinn er væntur, langtíma, fjárhagslegur hagnaður eða tap af eigninni og er 

því dreginn frá heildinni. Hversu mikið búist er við því að fasteignin muni hækka eða lækka 

í raunverði. 

Sjötta og síðasta lið jöfnunnar er svo ætlað að bæta húsnæðiseigendum auknu 

áhættuna sem þeir taka með því að kaupa fasteign í stað þess að leigja hana. 

 

Árskostnaður við að eiga = Pt rt
rf + Pt ωt − Pt τt ( rt

m + ωt ) + Pt δt – Pt gt+1 + Pt γt 

 

Í heimi þar sem fullkomið jafnvægi ríkir ætti árskostnaður af því að eiga fasteign ekki 

að vera meiri en leiga á samskonar eign í eitt ár. Þar af leiðandi ætti fasteignaverð að 

lækka ef árskostnaður af því að eiga hækkar en leiga helst á sama tíma jöfn og áður svo 

að fólk haldi áfram að kaupa fasteignir og ekki fari allir að leigja. Enginn ágóði yrði af því 

að kaupa og selja fasteignir í þessum heimi þar sem ársleiga er sú sama og kostnaðurinn 

af því að eiga í eitt ár, af þeim sökum getum við sett jöfnuna hér að ofan upp á annan 
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hátt. Við setjum gildi fasteignaverðs (Pt) fyrir framan alla hina liðina og tökum þá liði 

saman í einn þátt (ut) sem við köllum notkunarkostnað (e. user cost). 

Fasteignaverð margfaldað með notkunarkostnaði er þá sama sem leigukostnaður í 

heilt ár (Rt) (Himmelberg, C., Mayer, C. & Sinai, T., 2005).  

 

Rt = Ptut 

 

Með því að breyta jöfnunni um kostnað af því að eiga og taka gildi fasteignaverðs út 

þannig að eftir stendur notkunarkostnaðurinn (ut) gerir það okkur kleift að fá út hlutfall 

kostnaðirns á hverja krónu. Það hlutfall getum við svo notað til að meta hvort 

fasteignaverð sé of hátt eða ekki (Himmelberg, C., Mayer, C. & Sinai, T., 2005). 

 

ut = rt
rf +ωt − τt ( rt

m + ωt ) + δt – gt+1 + γt 

 

7.2 Útreikningur og mat á niðurstöðum 

Til að reikna út notkunarkostnað (ut) af því að eiga fasteign á Íslandi í lok árs 2015 þarf að 

aðlaga jöfnuna hér að framan að íslenskum fasteignamarkaði. Jafnan var upphaflega 

útfærð fyrir bandarískan fasteignamarkað sem í grunninn virkar á sama hátt og sá íslenski 

en ýmsir áhrifaþættir þeirra, svo sem skatta- og lagakerfi, virka með mjög ólíkum hætti. 

Til einföldunar verður hér eftir miðað við að um meðal fjölskyldu með meðaltekjur sé 

að ræða. Einnig verður einungis miðast við óverðtryggða vexti.  

Fyrsti liður jöfnunnar (rt
rf)er fórnarkostnaður fjárfestingar í fasteign, við notumst við 

áhættulausa vexti til 10 ára. Næst áhættulausum vöxtum komumst við með fjárfestingu í 

ríkisskuldabréfum og því verður notuð kaupkrafa óverðtryggðs ríkisskuldabréfs RIKB 25 upp 

á 6,05% (Keldan, e.d.). 

Í lið númer tvö (ωt) er komið inn á fasteignagjöld og hér munum við notast við 

fasteignagjöld í Reykjavík þar sem það er stærsta sveitafélag landsins og vegur því hvað mest. 

Auk þess eru fasteignagjöld nágrannasveitafélaganna svipað hlutfall. Fasteignagjöld í 

Reykjavík fyrir árið 2015 eru 0,2% (Reykjavík, e.d.). 
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Liður þrjú (τt) sýnir hversu stór hluti launa fer í tekjuskatt auk útsvars. Fjölskyldan sem við 

miðum okkur við lendir í skattþrepi 2 og þarf því að greiða 25,3% launa sinna í tekjuskatt og 

14,44% í útsvar sem samanlagt gera 39,74% (Deloitte, 2015).  

Sú tala er svo margfölduð með samtölu tveggja liða, annars vegar fjármagnskostnaðar (rt
m) 

og hins vegar fasteignagjalda (ωt) sem fjallað var um hér að framan.  

Við mat á fjármagnskostnaði var einungis horft til óverðtryggðra húsnæðislána og kjör 

þriggja stærstu viðskiptabanka landsins tekin saman í eitt meðaltal  sem nemur 7,18% (Arion 

banki, e.d.; Íslandsbanki, e.d.; Landsbankinn, 2015c). 

Fjórði liðurinn (δt) segir í raun til um viðhaldskostnað. Hann sýnir hversu mikið virði 

fasteignarinnar rýrnar á hverju ári. Samkvæmt tölulið a í 5. málsgrein 37. gr. Laga nr. 90, 2003 

um tekjuskatt segir að íbúðarhúsnæði megi minnst afskrifa um 1% á ári og mest 3%. Hér 

verður því farinn meðalvegurinn og miðað við 2% afskriftarhlutafall (Lög um tekjuskatt nr. 

90/2003).  

Fimmti liður jöfnunnar (gt+1) lýsir breytingum í raunverði fasteigna til langs tíma, hvort sem 

þar er um hækkun eða lækkun að ræða. Til að finna þennan lið var fyrst fundið raunverð 

íbúðarhúsnæðis allt frá árinu 1994 út frá vísitölu íbúðaverðs og vísitölu neysluverðs (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.-a; Hagstofa Íslands, e.d.-d).  

Því næst var tekið meðaltalið af breytingu milli ára í raunverði íbúðahúsnæðis. Útkoman 

úr þessu gaf hækkun upp á 3,05% í raunverði íbúðarhúsnæðis. 

Sjötta og síðasta lið jöfnunnar (γt) er ætlað að lýsa þeirri auknu áhættu sem fylgir því að 

kaupa fasteign í stað þess að leigja hana og er notað sama hlutfall og notast er við í upphaflegu 

jöfnunni, 2% (Himmelberg, C., Mayer, C. & Sinai, T., 2005). 

Ástæðan er sú að það væri of flókið og umfangsmikið verk fyrir þetta verkefni að finna rétt 

áhættuhlutfall þar sem það fer í raun eftir eiginfjárhlutfalli hvers og eins í fasteigninni hversu 

mikil áhætta er tekin. Aðili sem er með lítið sem ekkert eigið fé í eigninni er mun líklegri til að 

lenda í greiðslufalli en sá sem skuldar t.d. einungis 5% af virði eignarinnar. 

Þegar tölurnar hér að framan eru settar í jöfnuna um árlegan notkunarkostnað fæst 

eftirfarandi niðurstaða: 

ut = 6,05% + 0,2% + 39,74% * (7,18% + 0,2%) + 2% - 3,09% + 2% 

ut = 4,23% 
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Af þessu má sjá að notkunarkostnaðurinn er 4,23% sem þýðir að af hverri milljón sem 

fasteignin kostar er reiknaður kostnaður kaupandans af því að eiga fasteignina rétt rúmlega 

42.000 krónur á ári. 

Notkunarkostnaðinn getum við svo notað til að meta hvort fasteignaverð sé of  hátt eða 

ekki. Ef við hugsum okkur aftur sama heim og áður þar sem fullkomið jafnvægi ríkir og enginn 

munur er á því að eiga eða leigja ætti fólk að vera tilbúið til að borga nánast 24 sinnum 

(1/0,0423) almennt leiguverð fasteignar til að kaupa hana. Sem dæmi getum við tekið íbúð 

sem er leigð á 150.000 krónur á mánuði, það er 1.800.000 krónur (12*150.000) á ári, sú íbúð 

ætti að seljast á 43.200.000 króna (24*1.800.000) miðað við þessar forsendur. 

Með notkunarkostnaðinum er því komið ákveðið verð á móti leigu (e. price-to-rent) 

hlutfall, sem nota má sem viðmið  um hvað fasteign ætti að kosta. Ef verð hennar margfaldað 

með notkunarkostnaðinum fer yfir leigukostnað ársins á samskonar eign má segja að 

fasteignaverð sé í raun of hátt. 

 

7.3 Áhrif einstakra liða 

Allir liðir jöfnunnar um notkunarkostnað (e. user cost) geta tekið breytingum og eru í raun 

síbreytilegir eftir tíma. Ástæður og orsakavaldar þeirra breytinga eru svo mismunandi, 

breytingarnar geta stafað af lagalegum breytingum sem og breytingum í hagkerfinu. 

Til að átta okkur betur á þeim áhrifum sem breytingar, sem í fyrstu geta virst vera 

smávægilegar, geta haft á niðurstöður jöfnunar munum við prófa að breyta tveimur 

liðum.  

7.3.1 Fjármagnskostnaður 

Fjármagnskostnaður er mikilvægur þáttur þegar kemur að því að fjárfesta í fasteign þar 

sem fæstir geta reitt fram fullt verð hennar á einu bretti. Fólk þarf því að taka lán og fyrir 

þau eru greiddir vextir.  

Það gefur augaleið að ef fármagnskostnaður er hár þýðir það að mjög kostnaðarsamt 

er að fá lán, hvatinn til að taka lán minnkar þar af leiðiandi sem og kaup á fasteignum. 

Hver verða hins vegar áhrifin á notkunarkostnaðinn í dæminu hér að framan ef við 

gerum ráð fyrir að fjármagnskostnaður hækki upp í 9% eða um tæp tvö prósentustig. 

Útkoma jöfnunnar lækkar við það og gefur að notkunarkostnaðurinn verði einungis 3,5%. 
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Sú útkoma vekur óneitanlega upp spurningar varðandi hversu marktæk jafnan er fyrir 

íslenskan fasteignamarkað þar sem hækkun á vöxtum lána ætti að auka kostnað þess sem 

tekið hefur lán til fasteignakaupa. 

Það skal þó nefna að í greininni, Assessing High House Prices: Bubbles, Fundamentals 

and Misperceptions, þar sem jafnan var fyrst sett fram er liðurinn sem 

fjármagnskostnaðurinn tilheyrir sagður vera  hluti af mótvægisaðgerð frá stjórnvöldum. 

Liðurinn á að lýsa skatta frádráttarheimild sem er leyfileg í Bandaríkjunum (Himmelberg, 

C., Mayer, C. & Sinai, T., 2005). 

Sama regla er ekki til staðar hér á landi og því má velta fyrir sér  hvort betra væri að 

leggja liðinn allan τt ( rt
m + ωt ), sem fjármagnskostnaður tilheyrir, við aðra liði jöfnunnar í 

stað þess að draga hann frá.  

Það ber þó að nefna eina aðgerð íslenskra stjórnvalda sem er í líkingu við þessa 

skattareglu Bandaríkjamanna.  Á Íslandi eru greiddar út vaxtabætur, sem eru 

mildunaraðgerðir stjórnvalda. Ef kaupandi skuldar mjög mikið og greiðir háa vexti þá fær 

hann endurgreiðslu í gegnum skattkerfið til að lækka raunverulega greidda vexti, í því kerfi 

eru allskonar skerðingar sem taka mið af tekjum viðkomandi ásamt öðru. 

Sé slíkt gert fengjum við út að notkunarkostnaðurinn, miðað við áður gefnar forsendur, 

sé 10,09% sem kann að vera nærri lagi þeim raunverulega notkunarkostnaði sem er. 

7.3.2 Fjárhagslegur hagnaður 

Langtíma væntur fjárhagslegur hagnaður af fasteigninni eða liður númer fimm í jöfnunni 

er einnig áhugavert að skoða. Gildið sem þeim lið er gefið fer algjörlega eftir því hvaða 

tímabil er notað í forsendur. 

Í útreikningum mínum hér að ofan er notast við tölur allt frá árinu 1994 til 

nóvembermánaðar árið 2015. Ýmislegt hefur átt sér stað á þeim árum sem mótað hafa 

þróun fasteignaverðs og ber þar helst að nefna fjármálakrísuna og hrun íslensku 

bankanna árið 2008. 

Ef við styðjumst einungis við tölur frá og með árinu 2010 eða frá því að markaðurinn 

hafði náð að jafna sig eftir hrunið til að finna breytingar í raunverði íbúðahúsnæðis fáum 

við aðra útkomu um notkunarkostnað.  
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Styrking á raunverði íbúðahúsnæðis er þá 3,77%, um 0,68 prósentustigum meiri en ef 

tölur allt frá 1994 eru teknar. 

Sé sömu forsendum og áður haldið í jöfnunni um notkunarkostnað en styrking á 

raunverði íbúðahúsnæðis einungis reiknuð frá árinu 2010 lækkar notkunarkostnaðurinn 

töluvert. Hann verður 3,55% í stað 4,23% og því er óhætt að segja að tímabilið sem haft 

er sem forsenda fyrir breytingum í raunverði íbúðarhúsnæðis skiptir sköpum og getur 

hæglega haft mikil áhrif á útkomuna. 

Það er einnig ekki ólíklegt að ef lengra tímabil er skoðað verði útkoman um styrkingu 

fasteignaverðs ekki eins svakaleg. Ástæðan fyrir því er að sveiflur í verðinu eyðast út á 

lengri tíma.
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8 Niðurstöður og umræða 

Til að meta út frá niðurstöðunni um notkunarkostnað hvort fasteignaverð á Íslandi sé of 

hátt verður notast við tölur frá Þjóðskrá. Annars vegar meðal mánaðar leiguverð af 

höfuðborgarsæðinu fyrir árið 2015 og hins vegar meðalverð fjölbýlis á 

höfuðborgarsvæðinu fyrir árið 2014.  

Til einföldunar verður einungis skoðað fjölbýli og sökum þess að leiguverð er gefið upp 

eftir herbergjafjölda íbúða gefum við okkur að tveggja og þriggja herbergja íbúðir tilheyri 

fjölbýli. Líkt og sést í töflu 1 er meðalleiguverð í fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu 151.589 

krónur. 

Tafla 1: Leiguverð íbúða í fjölbýli í nóvember 2015 

 

Til einföldunar munum við námunda þá tölu að næsta tugþúsundi og notast við töluna 

150.000 krónur (Þjóðskrá Íslands, e.d.-b).  

Ef leiguverð íbúðar í fjölbýli er 150.000 kr. á mánuði er heildar leigukostnaður ársins 

1.800.000 (12*155.000). Af þeim sökum ætti fólk, miðað við áður gefnar forsendur um 
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notkunarkostnað, að vera tilbúið að kaupa eign í fjölbýli á 43.200.000 króna 

(24*1.800.000).  

Því næst skoðum við tölur um meðalverð fjölbýlis á höfuðborgarsvæðinu. Tölur fyrir 

árið 2015 hafa ekki enn verið gefnar út og þar af leiðandi munum við styðjast við tölur 

ársins á undan. Til að reyna hafa ögn réttari tölur munum við bæta við verðbólgu ársins 

2015 en það þýðir að tölur ársins 2014 munu hækka um 2% (Hagstofa Íslands, e.d.-e). 

Miðað við þær forsendur er meðaltals kaupverð íbúðar í fjölbýli 30.223.620 krónur og 

munum við hér eftir miða við þá tölu námundaða að næsta tugþúsundi eða 30.220.000 

krónur (Þjóðskrá Íslands, e.d.-c).  

Af þessum niðurstöðum má því draga þá ályktun að ekki sé um bólumyndun að ræða 

á íslenskum fasteignamarkaði þar sem fólk borgar í raun mun minna fyrir íbúðir í fjölbýli 

en það væri tilbúið til að gera. Það ber þó að nefna að þessar niðurstöður miðast við heim 

þar sem ríkir fullkomið jafnvægi milli þess að eiga fasteign og að leigja hana. Enginn 

sérstakur greinarmunur er gerður þar á milli, einungis kostnaðarlegur munur milli þess að 

eiga og leigja. 

Einnig vakna upp þær spurningar, út frá þessum niðurstöðum, hvort leiguverð sé of 

hátt og hvort möguleg þensla sé á leigumarkaði. Til að mynda gaf hagdeild 

Alþýðusambands Íslands út grein haustið 2015 þar sem fjallað er um stöðu og horfur á 

leigumarkaði landsins.  Þar kemur fram að þegar skoðaðar voru tölur yfir leiguverð í 

leiguauglýsingum á höfuðborgarsvæðinu kemur mun hærra verð í ljós en þinglýstir 

leigusamningar gefa til kynna (Una Jónsdóttir, 2015).  

Draga má því þá ályktun að um þessar mundir sé hagstæðara fyrir fólk, í leit að 

húsnæði, að fjárfesta í sinni eigin fasteign í stað þess að leigja. 
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9 Lokaorð 

Út frá niðurstöðum þeirrar úttektar á íslenskum fasteignamarkaði sem hér hefur verið 

útlistað má draga þá ályktun að ekki sé um bólumyndun að ræða í fasteignaverði. 

Hækkanir hafa verið í raunverði íbúðarhúsnæðis sem bendir til vaxtar í eftirspurn, 

kaupmáttur launa hefur einnig hækkað og bendir það hvort tveggja til þess að staða 

heimilanna í landinu fari batnandi. 

Nýbyggingar hafa þó verið einungis lítið brot af seldum íbúðum þrátt fyrir að eftirspurn 

sé til staðar og spurningar vakna varðandi stöðuna á leigumarkaði. Það er því ljóst að 

fylgjast þarf náið með þróun mála á fasteignamarkaði í náinni framtíð. Mikilvægt er að 

eðlilegt jafnvægi haldist og verðþróun sé í samræmi við þróun þeirra áhrifaþátta sem 

móta hana.  

Fasteignamarkaðurinn snertir okkur öll með beinum eða óbeinum hætti og því er 

mikilvægt að stjórnvöld og þjóðfélagið í heild stuðli að heilbrigðum markaði fyrir 

fasteignir.
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