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ÚTDRÁTTUR 

 

Deilihagkerfi hefur marga anga en það sem hefur hvað mest verið til staðar hér á 

Íslandi í tengslum við ferðaþjónustu. Þetta eru heimagisting, skammtímaleiga á 

íbúðum og leiga á einkabifreiðum. Í þessu verkefni er kannaður lagalegur grundvöllur 

þessara þátta innan deilihagkerfisins ásamt því að hugtakið er skilgreint. Einnig er 

greint lauslega frá þróun ferðaþjónustu hér á landi og hverjir áherslupunktarnir hafa 

verið í gegnum árin. 

 Á síðasta þingári (2014-2015) var lagt fram lagafrumvarp til breytingar á 

lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald sem ætlað var að ná utan um 

þær breytingar sem hafa orðið með auknu framboði gistirýma í heimagistingu eða 

skammtímaleigu. Ekki náðist að klára það frumvarp en samkvæmt Ragnheiði Elínu 

Árnadóttur iðnaðar- og viðskiptaráðherra er unnið að nýju frumvarpi sem lagt verður 

fram á þessu ári. 

 Helstu niðurstöður þessa verkefnis eru að lagalegur grundvöllur leigu á 

einkabifreiðum er traustur en það má rekja til þess að lög voru mótuð áður en 

starfsemin fór á flug. Það voru nokkrir punktar í frumvarpinu sem lagt var fram á 

síðasta ári sem fengu athugasemdir, sem snéru aðallega að því hvernig framkvæma 

ætti hlutina og á ábyrgð hvers sú framkvæmd væri. Það verður áhugavert að sjá 

hvernig komandi frumvarp mun hljóða. 
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FORMÁLI 

 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu á viðskiptasviði Háskólans á Bifröst. 
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Það hefur tíðkast allt frá upphafi tíma að skiptast á hlutum. Á þeim grunni 

byggist svokallað deilihagkerfi, en það sem hefur breyst er að í dag þá erum við ekki 

bara að skiptast á hlutum, við seljum þá líka eða gefum. Þetta á ekki bara við 

efnislega hluti við erum líka farin að skipta á og/eða selja þjónustu, tíma og þekkingu. 
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1. INNGANGUR 

 

1.1. LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

Fjöldi ferðamanna um allan heim hefur vaxið verulega á undanförnum áratug. Þessa 

aukningu má útskýra með hækkun á tekjum einstaklinga, auðveldara aðgengi og 

lækkun verðs á ferðamátum svo eitthvað sé nefnt. Á árinu 2014 voru 1.133 milljónir 

ferðamanna um allan heim og var það veruleg aukning frá árinu 2005 þegar sá fjöldi 

var 809 milljónir (sjá töflu 1).  

 

Tafla 1. Yfirlit yfir fjölgun ferðamanna (UNWTO, 2015) 

 

 

Þessi aukning hefur ekki síður sést hér á Íslandi þar sem fjölgun ferðamanna milli ára 

hefur verið í kringum 15-20% á hverju ári síðan 2010 (sjá mynd 1). 
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Mynd 1. Aukning eða fækkun erlendra ferðamanna í samanburði við fyrra ár í prósentum (Ferðamálastofa (2), 
2014) 

 

Því hefur verið spáð að fjölgun erlendra ferðamanna muni fara stigvaxandi á næstu 

árum en Hagfræðideild Landsbankans spáir að árið 2017 muni 1.5 milljón 

ferðamanna sækja Ísland heim. Uppi hafa verið raddir um það hvort og hvernig hægt 

verði að bregðast við þeirri fjölgun. Í viðtali við Svavar Hávarðsson (2015) hjá 

Fréttablaðinu segir Gústaf Steingrímsson hagfræðingur hjá Hagfræðideild 

Landsbankans að tvöfalda þurfi gistirými á höfuðborgarsvæðinu til að taka á móti 

þessum fjölda. Til þess að setja þessa fjölgun í samhengi sagði hann að það ,,þyrfti að 

reisa ný hótel á næstu sjö árum, sem rúmuðu jafn mörg herbergi og öll hótel í 

Reykjavík, sem byggð voru eða tekin í notkun í Reykjavík til ársloka 2015 (Svavar 

Hávarðsson, 2015, bls. 8)” og taldi hann að ekki muni nást að anna þessari eftirspurn. 

Ljóst er að fjárfestinga er þörf í innviðum, samgöngum og ekki síst í gistirými, nái 

spár um fjölgun ferðamanna fram að ganga.  

 Yfir þann tíma sem höfundur vann verkefnið spjallaði hún við ýmsa aðila um 

þessa þróun á fjölda ferðamanna. Í flestum tilfellum kom fólk inná þá staðreynd að 

ekki er hægt að ganga niður Laugarveginn nema í troðningi og er meirihluti þeirra 

sem ganga um götur miðbæjar Reykjavíkur erlendir ferðamenn. Þessi þróun hafi 

óumflýjanleg áhrif á nærsamfélag fjölsóttustu ferðamannastaðanna t.a.m. miðbæjar 

Reykjavíkur, Gullna hringsins, Reynisfjöru og Dyrhólaeyjar. Rannsókn sem 

framkvæmd var af Önnu Dóru Sæþórsdóttur í samstafi við Ferðamálastofu (2014) um 
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þolmörk átta vinsælustu ferðamannastaða á Suður- og Vesturlandi leiddi í ljós að 

t.a.m. Geysir sé kominn að sínum þolmörkum. Þetta geti reynst vandamál, ekki bara 

fyrir landeigendur heldur fyrir ferðaþjónustugeirann almennt. Aukin aðsókn á 

vinsælustu ferðamannastaðina geti leitt til þess að ánægja ferðamanna muni minnka 

en þetta eru niðurstöður ýmissa erlendra rannsókna að sýna fram á (t.d. Simón, 

Naragjavana og Marqués, 2004). Aukinn aðgangur að helstu náttúruperlum getur þar 

að auki haft í för með sér óafturkræf áhrif á umhverfið sem dragi úr gildi þess sem 

vinsæls áfangastaðar meðal ferðamanna (sjá mynd 2). 

 

 

Mynd 2. Hvað af eftirfarandi hafði mikil áhrif á ákvörðun þína um að ferðast til Íslands? (Ferðamálastofa (1), 
2014) 

 

Á undanförnum árum hefur ferðaþjónusta, þ.e. bókanir og annað, færst að mestu yfir í 

rafræn viðskipti. Með tilkomu vefsíðna á borð við booking.com, bungalo.com og 

airbnb.com er auðvelt fyrir fólk að finna sér gistingu. Með þeim tæknibreytingum sem 

hafa átt sér stað á undanförnum áratug hafa einstaklingar og fyrirtæki getað nýtt sér 

tæknina til að auka tekjur sínar með því að leigja út húsnæði og bifreiðar. 

Deilihagkerfi er ekki nýtt fyrirbæri en með þessum tæknibreytingum og aukinni 

stafrænni væðingu hafa tækifæri skapast fyrir fleiri en bara fagaðila að stunda slík 

viðskipti á hagkvæman hátt. Það sem upp á vantar er lagalegt umhverfi sem nær yfir 

alla þessa nýju viðskiptahætti og verður það nánar rætt hér á eftir. Það er staðreynd að 
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deilihagkerfið er komið til að vera en í hvaða mynd það fær að vaxa byggist á 

ákvörðunum Alþingis um hvernig lagasetningum verður háttað. 

  

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

Markmið verkefnisins er að skoða hver þróun svokallaðs deilihagkerfis hefur verið á 

Íslandi undanfarin ár sérstaklega í tengslum við ferðaþjónustu, þ.e.a.s. gistingu og 

bílaleigur; hvort til séu lög og reglur sem haldi utan um þessa nýju viðskiptahætti sem 

að fylgja deilihagkerfi og hvort íslenska ríkið sé að vinna að því að búa til ramma 

utanum slík viðskipti.  

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er eftirfarandi: 

• Hvernig hefur deilihagkerfi þróast á Íslandi í tengslum við ferðaþjónustu á 

undanförnum árum og hver er staða þess? 

 

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  

Fræðilegri nálgun var þannig háttað að stuttlega var farið yfir þróun ferðaþjónustu á 

Íslandi til að draga fram þær meginbreytingar sem orðið hafa í greininni. Einnig er 

hugmyndafræði deilihagkerfisins greind og helstu hugtök tengd því útskýrð. Þrjár 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á deilihagkerfi voru teknar fyrir og 

meginniðurstöður útskýrðar. 

 

1.4. KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Til að svara rannsóknarspurningu var í fyrsta lagi skoðaður sá lagalegi grunnur sem til 

er í íslenskum lögum hvað varðar skammtímaleigu, heimagistingu og leigu á 

einkabifreiðum. Auk þess var leitað að rannsóknum og öðrum heimildum um það 

hvernig deilihagkerfið á þessu sviði hefur breyst og þróast í gegnum árin.  Til að fá 

dýpri skilning á því hvað felst í hugmyndafræði deilihagkerfisins, með áherslu á þessa 

þætti, voru tekin viðtöl við þrjá aðila sem allir hafa þekkingu á sviði deilihagkerfis. 

Notast var við hálfstöðluð viðtöl við öflun gagna. Höfundur ákvað að notast við 

hálfstöðluð viðtöl í þeim tilgangi að ekki sé um lokaðar spurningar að ræða (Helga 
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Jónsdóttir, 2013, bls. 143-145). Viðtölin voru tekin í þeim tilgangi að bæta við þær 

rituðu heimildir sem notast var við í verkefninu og til að draga fram afstöðu þeirra 

aðila sem að einhverju leyti hafa komið að deilihagkerfi. 

1.5.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI 

Ferðaþjónusta á Íslandi fer sívaxandi og aukinn straumur ferðamanna til landsins 

eykur pressu á ferðaþjónustuaðila að standa undir þeirri eftirspurn eftir gistirými sem 

hlýst af þessari miklu aukningu. Fjöldi ferðamanna árið 2014 var 997.556 (sjá mynd 

3) og áætlar greiningardeild Íslandsbanka að þessi tala verði um 1.350 þúsund á þessu 

ári. Í skýrslu bankans segir ,,Fátítt er að hlutfall ferðamanna í samanburði við 

íbúafjölda sé svona hátt meðal ríkja heimsins” (Íslensk ferðaþjónusta, 2015, bls. 6). 

En þetta er um það bil fjórfaldur íbúafjöldi Íslands. 

 

 

Mynd 3. Fjöldi erlendra ferðamanna sem heimsóttu Ísland á árunum 2005 til 2014 (Hagstofa Íslands (1),e.d.) 

 

Árið 2013 tók ferðaþjónusta framúr áliðnaði og sjávarútvegi í skilum á 

gjaldeyristekjum (sjá mynd 4), hafa þær tekjur vaxið verulega milli áranna 2010 og 

2014 eða úr 18,8% í 27,9%. 
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Mynd 4. Tekjur af eftirfarandi liðum útflutnings (Hagstofa Íslands (2),e.d.) 

 

Það sem skekkir mögulega þessa útreikninga eru svokölluð veltufrávik sem verða til 

af svartri starfsemi, þ.e. starfsemi á tilskilinna leyfa sem skilar ekki tilskildum 

sköttum og gjöldum. Veltufrávik er greining milli uppgefinnar sölu samkvæmt 

virðisaukaskattsskýrslu og söluverðmæti þjónustu og/eða inn keyptra eininga 

(Rannsóknarstofnun atvinnulífsins, 2014). 

 Einnig hafa verið uppi getgátur þess efnis að fjölgun íbúða sem eru í 

skammtímaleigu í miðbæ Reykjavíkur valdi hækkun á fasteigna- og leiguverði. 

Ingibjörg Þórarinsdóttir formaður félags fasteignasala er ein af þeim sem telur þetta 

eiga hlut í hækkuninni og telur hún að þessi hækkun eigi eftir að smitast yfir í 

nærliggjandi hverfi s.s. Norðurmýri og Hlíðahverfi (,,Gerir miðborgina dýrari”, 2015). 

Hagnýti verkefnisins liggur í því að alla þá þætti sem snúa að heimagistingu, 

skammtímaleigu og leigu einkabifreiða má finna á einum stað. En þar sem nýtt 

frumvarp varðandi gistinguna er væntanlegt á Alþingi á næstu misserum á 

áreiðanleiki þess hluta eftir að breytast. 

 

1.6.  UPPBYGGING VERKEFNIS 

Uppbygging verkefnisins er sú að í kafla 2 er greint frá fræðilegum bakgrunni efnisins 

og þar útskýrð ýmis hugtök sem fram munu koma. Í kafla 3 er hugtakið deilihagkerfi 

skýrt og greint frá þremur rannsóknum sem hafa verið gerðar á efni þessa verkefnis. 
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Kafli 4 greinir frá stöðu deilihagkerfis í tengslum við ferðaþjónustu á Íslandi. Greint 

er frá stöðu mála á þeim lagalega ramma sem er til staðar í dag varðandi 

heimagistingu, skammtímaleigu og leigu á einkabifreiðum. Í 5. kafla er greint frá 

helstu niðurstöðum viðtalanna. Í kafla 6 eru umræður og ályktanir, þar eru niðurstöður 

skoðaðar í tengslum við fyrri rannsóknir auk þess sem hugmyndir um nánari 

rannsóknir eru skoðaðar. 
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2. FRÆÐILEGUR BAKGRUNNUR 

 
Í þessum kafla eru skilgreind nokkur lykilhugtök deilihagkerfisins og stutt ágrip af 

sögu ferðaþjónustu á Íslandi. 

 

2.1. ÞRÓUN FERÐAÞJÓNUSTU Á ÍSLANDI 

Ferðaþjónusta hefur verið vaxandi atvinnugrein víða um heim, með tilkomu ódýrari 

samgönguleiða, aukningu á ráðstöfunartekjum og meiri frítíma einstaklinga 

(Atvinnuvegaráðuneyti, 2012). 

Í Sögu ferðaþjónustunnar eftir Birnu G. Bjarnleifsdóttur (2006) er greint frá því 

að því að elsta dæmið þar sem orðið ferðamaður kemur fyrir er frá árinu 1821, þó er 

ferðaþjónusta töluvert nýrra hugtak. Enga gistingu eða aðra þjónustu fyrir ferðamenn 

var að finn hér á landi fram til ársins 1855. Þrátt fyrir það hefur gestrisni verið 

tekjulind fyrir Íslendinga lengra aftur í tímann (Atvinnuvegaráðuneytið, 2013). Í apríl 

1935 var birtur kafli í Lesbók Morgunblaðsins úr ferðasögu J. Ross Browne þar sem 

hann lýsir ferð sinni til Íslands 70 árum áður. Þar segir hann:  

 

Það eru ekki mörg ár síðan að talið var hreint og beint frægðarverk að ferðast til 

Íslands. Sá ferðalangur, sem hafði kjark og dug í sjer til þess, að brjótast í gegn um 

norðurheimsþokuna og ferðast eftir áttavita yfir eilífa jökla og elda, gat hæglega sest í 

helgan stein að því loknu og láta sjer nægja þá frægð sem hann hafði áunnið sjer í 

augum almennings. Það var ekkert smáræði að öslað yfir botnaus fljót, brotist yfir 

kviksyndis mýrar og gríðurlaus hraunfjöll – það var ekkert smáræði að geta talað af 

þekkingu um forsögurnar íslensku og geta útlistað visku Brennu-Njáls (,,Ferðamenn á 

Íslandi”, 1935, bls.113-115).  

 

Miðað við þessar lýsingar var Ísland mögulega ekki fýsilegur kostur til að heimsækja, 

nema fyrir þá aðila sem sóttust í ævintýraferðir. Síðan þá hefur margt breyst þótt 

ævintýraferðir séu enn vinsælar hér á landi. 

Árið 1936 var Ferðaskrifstofa ríkisins stofnuð. Þetta var í miðri heimskreppu var 

hún með einkaleyfi fyrir rekstur á ferðaskrifstofu fyrir erlenda ferðamenn hér á landi. 

Var það starf skrifstofunnar að kynna Ísland sem nýjan ferðamannastað, annast 
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móttöku ferðamanna til landsins, setja fram upplýsingar um ferðalög og sjá um eftirlit 

og gæðamál gististaða. Stofan var lögð niður árið 1939 og síðan breytt í hlutafélag 

1988. Árið 1992 var Ferðaskrifstofa Íslands einkavædd að fullu og hlutur ríkisins 

seldur (Atvinnuvegaráðuneytið, 2013). 

 Íslensk ferðaþjónusta hefur þróast mjög hratt á tiltölulega stuttum tíma ef saga 

okkar ferðaþjónustu er borin saman við sögu annarra þjóða. T.a.m. var fyrsta hótelið á 

Íslandi ekki opnað fyrr en um miðja átjándu öld, það var staðsett í Reykjavík og hét 

Skandinavia. Þrátt fyrir þá stuttu sögu sem ferðaþjónustan á hafa einnig átt sér stað 

töluverðar sveiflur (sjá mynd 4) í fjölda ferðamanna milli ára. 

 

 

Mynd 5. Aukning eða fækkun erlendra ferðamanna í samanburði við fyrra ár í prósentum (Ferðamálastofa (2), 
2014) 

 
Þrátt fyrir þær miklu breytingar sem hafa átt sér stað í ferðaþjónustu á Íslandi þá er 

eitt sem hefur alltaf verið stór hluti af henni og það er íslenska náttúran. Hvort sem 

reynt er að höfða til ævintýraþrár  eða menningarþorsta hjá ferðamönnum þá á 

náttúrufegurðinni oftast einhvern þátt í auglýsingum og kynningarefni. Á 

undanförnum árum hafa auglýsingaherferðir þó einnig verið að leggja áherslu á 

menningu og listir. T.a.m. er Icelandic Airwaves orðin nokkuð þekkt og margir 

erlendir ferðamenn og listamenn sem sækja þá hátíð. 

 Eitt helsta umræðuefni varðandi ferðaþjónustu er þolmörk og það hvort Ísland 

sé að nálgast sín þolmörk hvað varðar fjölda ferðamanna. Skapti Örn Ólafsson 

upplýsingafulltrúi hjá Samtökum ferðaþjónustunnar sagði í viðtali hjá 
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Viðskiptablaðinu að: ,,...ekki sé komið að þolmörkum, langt því frá. Hins vegar þurfi 

klárlega að byggja meira upp og styrkja innviði” (Sæunn Gísladóttir, 2015). Einnig er 

það orðið áhyggjuefni að samgöngumannvirki eigi ekki eftir að ráða við þann vaxandi 

fjölda ferðamanna sem áætlað er að sæki landið heim á komandi árum (Jóhannes 

Stefánsson, 2015). 

 

2.2. HVAÐ ER DEILIHAGKERFI? 

Samkvæmt Íslensku orðabókinni er orðið deilihagkerfi samsett úr sögninni að deila, 

skipta (milli e-a), skammta, miðla og hagkerfi sem er skipan samfélags að því er 

snertir eignir, atvinnulíf og viðskipti (2002). Í grunninn snýst deilihagkerfið um 

miðlun og skipti á eignum, þjónustu og þekkingu milli einstaklinga, yfirleitt án beinna 

afskipta þriðja aðila. Eins og April Rinne, sérfræðingur á sviði deilihagkerfis sagði í 

viðtali hjá tímaritinu Frjáls verslun (3. tbl, 2015, bls. 84-85): ,,Deilihagkerfi er bara 

nýtt orð yfir afgamlan samskiptamáta fólks. Alltaf á öllum tímum hefur fólk fengið 

lánað hjá nágrannanum og skipst á hlutum, annaðhvort gegn vægu endurgjaldi eða í 

skiptum fyrir annað”. Þrátt fyrir að hægt sé að útskýra þetta á svona einfaldan hátt þá 

er raunveruleikinn mun flóknari nú til dags þar sem þetta hagkerfi er ekki aðeins 

bundið við ákveðinn hóp fólks eða samfélag heldur er það einnig alþjóðlegur 

vettvangur fyrir einstaklinga að koma sinni þjónustu, þekkingu og/eða eignum á 

framfæri til sölu, leigu eða skipta (Örn D. Jónsson og Edward H. Huijbens, 2014-a). 

Deilihagkerfið hefur með tilkomu sinni að mörgu leyti endurskilgrein hugtakið um 

eignarhald, því núna þarf einstaklingur ekki að eiga hluti til að hafa aðgang að þeim 

(Gunnar Haraldsson, munnleg heimild, 5. nóvember 2015).  Grundvöllur 

deilihagkerfis er þó að þar eru allir jafningjar (e. peers) og geta stundað viðskipti sína 

á milli á jöfnum grundvelli á ákveðnum vettvangi (Örn D. Jónsson og Rögnvaldur J. 

Sæmundsson, 2014-b).  

 Á undanförnum árum hefur sú hefð að selja notað, deila, leigja og sýsla þannig 

með eigur sínar aukist til muna. Sést þetta verulega á aukningu svo kallaðra 

deilisíðna. Sem dæmi má nefna bland.is, alibaba.com, airbnb.com, vikingcars.is og 

svo mætti lengi telja. Allar þessar síður eiga það sameiginlegt að þær eiga ekki neitt, 

Airbnb á engin herbergi/íbúðir/hús, Alibaba og Bland eiga engan lager, VikingCars 

eiga enga bíla. Allt er þetta í eigu einstaklinga sem nýta sér bara síðurnar sem netvang 
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(e. platform) til að auglýsa eignir sínar. Netvöngum, einnig kallað umboðssíður, er 

lýst sem rafrænum markaðstorgum þar sem einstaklingar geta skipst á vörum eða 

þjónustu (Örn D. Jónsson og Rögnvaldur J. Sæmundsson, 2014). Þeir einstaklingar 

sem stunda viðskipti sín gegnum slíka netvanga eru einnig kallaðir örfrumkvöðlar 

(e.micro entrepreneurs) (Örn D. Jónsson og Rögnvaldur J. Sæmundsson, 2014-b). 

Vegna þeirra miklu breytinga sem að deilihagkerfið hefur “valdið” í viðskiptum þá er 

varla lengur hægt að greina framleiðanda frá neytanda. Vegna þessarar óljósu línu 

sem liggur milli þessara hópa kom fútúristinn Alvin Toffler (1980) upp með nýja 

hugtakið framneytandi (e.prosumer). Með þessu fyrirkomulagi er verið að útiloka 

þann kostnað sem hlýst af milligöngum milli framleiðanda og neytanda. Einnig er 

neytandi að taka á sig aukna vinnu og kostnað s.s. auglýsingar og annað. 

Umsagnakerfi (word-of-mouth) er einn mikilvægasti þátturinn í velgengni 

fyrirtækja/einstaklinga sem stunda viðskipti innan deilihagkerfisins. Eins og Gunnar 

Haraldsson (munnleg heimild, 2015) forstöðumaður Hagfræðistofu Háskóla Íslands 

sagði í viðtal við höfund þá er deilihagkerfi ekkert nýtt en áður fyrr þá þekkti fólk þá 

einstaklinga sem það stundaði viðskipti við og treysti þeim. Nú til dags byggist traust 

á því hvað aðrir hafa um þjónustu þeirra að segja. 

Þegar fólk sem nýtir sér deilihagkerfi er spurt hvers vegna það nýtir sér það er 

svarið oft umhverfisvernd og sjálfbærni. Vitað er að efnishyggja fólks er meiri nútil 

dags en fyrr á öldum, við teljum okkur þurfa að eiga svo mikið af hlutum að nýting 

þeirra fer dvínandi. En umhverfisvitund einstaklinga fer þó vaxandi og sést það á 

aukinni notkun á deilihagkerfi. Skilgreining á sjálfbærni samkvæmt Brundtland 

skýrslunni frá 1987 hljóðar svo: ,,Mannleg starfsemi sem fullnægir þörfum samtímans 

án þess að draga úr möguleikum framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum þörfum.” 

(bls. 54). Með deilihagkerfi eru einstaklingar að fullnægja sínum þörfum gagnvart 

vörum og þjónustu en munurinn er sá að nýting á vörum er oft betri en almennt. 

 

2.3. FYRRI RANNSÓKNIR  

Í þessum kafla verður greint frá nokkrum rannsóknum sem fjalla um deilihagkerfi 

almennt og í sambandi við ferðaþjónustu. Það hefur engin umfangsmikil rannsókn 

verið framkvæmd hér á landi svo vitað sé varðandi deilihagkerfið. 
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2.3.1. PRICEWATERHOUSECOOPER 
 Í desember 2014 sendi PricewaterhouseCoopers (2015) frá sér  rafrænan 

spurningarlista fyrir rannsókn þar sem þekking fólks á deilihagkerfi var könnuð ásamt 

ástæðum þess að fólk nýtti sér það. 

Skilgreiningin á deilihagkerfi sem notuð var í rannsókninni var eftirfarandi: 

Deilihagkerfi gera einstaklingum og hópum kleift að hagnast á ónýttum eigum. Á 

þann hátt að eignir eru nýttar til þjónustu. Sem dæmi, eigandi bifreiðar getur leyft 

einhverjum að leigja bifreiðina á meðan hún er ekki að nota hann, eða eigandi 

húsnæðis getur leigt út fasteignina á meðan hann er á ferðalagi. (PWC, 2015, bls. 4) 

Þessi könnun var töluvert umfangsmikil og tók það u.þ.b. 25 mínútur að svara henni, 

úrtak hennar var n=1000. 

 44% svarenda þekktu hugtakið deilihagkerfi og 72% svarenda töldu að þeir 

myndu nýta sér deilihagkefi á næstu tveim árum. Þeir einstaklingar sem höfðu mestan 

áhuga á deilihagkerfi voru á aldrinum 18-24 ára, heimili þar sem innkoman á ári var 

milli $50k til $75k og með börn undir 18 ára aldri. Helstu niðurstöður þegar spurt var 

um hvað fólk græðir (e. benefit) á því að nýta sér deilihagkerfi voru 86% svarenda 

sem sögðu að það gerði lífið hagkvæmara, 83% sögðu að það væri þægilegra og 

skilvirkara og 79% sögðu að það væri betra fyrir umhverfið. Deilihagkerfið gefur nýja 

sýn á eignarhald þar sem 81% svarenda töldu að það væri hagkvæmara að deila 

eignum heldur en að eiga og 43% sögðu að það að eiga hluti væri íþyngjandi fyrir þá. 

Það neikvæða við deilihagkerfi samkvæmt 72% svarenda var að upplifun þeirra sem 

nýttu sér deilihagkerfið var ekki “consistent” og 69% sögðust ekki treysta 

“fyrirtækjum” innan deilihagkerfisins fyrr en einhver, sem þau treystu, mælti með 

þeim (PWC, 2015).  

 

2.3.2. RANNSÓKN HÁSKÓLANS Á BIFRÖST 
Áætlað er að Háskólinn á Bifröst vinni þrjár skýrslur vegna samnings sem skólinn 

gerði við Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytið. Í fyrstu skýrslunni sem kom út í október 

2015 var rannsakað hvernig skráning íbúðagistingar er háttað og umfang hennar, 

einnig var gerður samanburður við slíka gistingu í Berlín. Þá var skoðað lagaumhverfi 

varðandi slíka gistingu og lagðar fram tillögur til úrbóta. 
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 Veruleg aukning hefur verið í ferðaþjónustu á undanförnum árum og til að 

setja þessa aukningu í tölur má nefna að ferðaþjónusta sem hlutfall af vergri 

landsframleiðslu hefur farið úr 3,6% árið 2009 í 5,1% árið 2014, er þetta 41% 

aukning. Einnig hafa tekjur af ferðamönnum aukist í takt við fjöldann, þær tekjur sem 

hlutfall af heildarútflutningstekjum hafa aukist úr 26,8% árið 2013 í 28,4% árið 2014. 

Eins var farið yfir hvernig regluverkið er varðandi slíka gistingu. Við framkvæmd 

rannsóknarinnar kom í ljós að um 2.434 íbúðir og 975 herbergi voru í boði til leigu á 

heimasíðunni airbnb.com hér á Íslandi. Þegar rannsakendur höfðu samband við 

sýslumann þá kom í ljós að aðeins hluti þessara íbúða og herbergja höfðu tilskilið 

rekstrarleyfi, eða 233 sem er 13% af þeim fjölda sem fannst á Airbnb. Einnig skoðuðu 

rannsakendur hvernig regluverki varðandi íbúðagistingu var háttað. Fram kom að 

lögum nr. 85/2007 um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald var breytt árið 2007 

en mikið vatn hefur runnið til sjávar síðan þau voru sett og ná þau því ekki 

almennilega yfir þá nýju viðskiptahætti sem fylgdu komu deilihagkerfis (Gunnar 

Alexander Ólafsson o.fl., 2015). 

 Í niðurstöðum kom fram að íbúðagisting hefur sína kosti og galla. Minnst var 

á tilraun Alþingis á síðasta þingári til að breyta lögum nr. 85/2007 til að ná betur yfir 

íbúðagistingu, en ekki náðist að klára ferli frumvarpsins. Þá var lagt til að 

gagnagrunnur fyrir skráningu á slíkri gistingu verði í höndum Ferðamálastofu til þess 

að tryggja að samræmi sé í veitingu leyfa. Auk þess var lagt til að í stað þess að 

lögregla sjái um að taka á leyfislausri gistingu verði komið á nægilega háum sektum 

til að letja viðkomandi frá því að stunda slíka þjónustu (Gunnar Alexander Ólafsson 

og fl., 2015). 

 

2.3.3. RANNSÓKN BOSTON UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT 
Zervas, G., Prosperpio, D. og Byers J. W. (2014) gerðu rannsókn á hugsanlegum 

áhrifum sem Airbnb gæti haft á hótelrekstur. Rannsóknin var framkvæmd í Texasríki í 

Bandaríkjunum. Gögnin sem stuðst var við í rannsókninni var áratugur af yfirlitum 

yfir skattgreiðslur frá hótelum í ríkinu. Lögðu þeir upp með, út frá útreikningum, að ef 

Airbnb myndi vaxa um 1% myndi það kosta hótelreksturinn um 0,05% í hagnað og 

miðað við hve hratt Airbnb vex þá er þessi prósenta væntanlega hærri. Einnig töldu 

þeir að þessi kostnaður dreifðist ekki jafnt yfir iðnaðinn í heild, heldur væru það 
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ódýrari hótelin og þau sem ekki voru að taka á móti viðskiptahópum sem fundu mest 

fyrir þessu, auk þess sem dreifing herbergja og íbúða var ekki jöfn yfir allt ríkið (sjá 

mynd 5). 

 Mynd 6. Dreifing á herbergjum/íbúðum í boði á Airbnb og hótel í Texasríki (Zervas, o.fl., 2014) 

 
Það var þeirra niðurstaða að þótt Airbnb var að bjóða upp á vænlegan kost á gistirými 

hefði það þó tölfræðilega marktæk neikvæð áhrif milli aukningar í fjölda framboða á 

Airbnb og lækkunar á hagnaði hótela (Zervas, Prosperpio og Byers, 2014). 

 

2.4. SAGA AIRBNB 

Þegar höfundur hófst handa við að safna heimildum og upplýsingum fyrir þetta 

verkefni kom það greinilega í ljós að fyrirtækið Airbnb er langþekktasta fyrirtækið 

þegar kemur að deilihagkerfi, því þótti höfundi rétt að greina stuttlega frá sögu 

fyrirtækisins. 

 Hugmyndin að Airbnb kviknaði í október 2007. Á þeim tíma átti að halda eina 

stærstu hönnunarráðstefnu Bandaríkjanna í San Francisco, um 10.000 manns stefndu 

á að mæta og voru öll hótel og gististaðir búin að vera uppbókuð í marga mánuði. 

Félagarnir Joe Gebbia og Brian Chesky, sem voru nemendur í hönnun, voru á þessum 

tíma nýlega fluttir í stóra íbúð (e. loft) í San Francisco, þeir vissu af vöntun á gistirými 

og þá datt þeim í hug að auglýsa auka herbergin sín á heimasíðu ráðstefnunnar. Þessa 

helgi þénuðu félagarnir rúmlega 1000 dollara. Ári eftir þessa vel heppnuðu hugmynd 

fengu þeir í lið með sér Nathan Blecharczyk vefhönnuð (e. web designer) sem fékk 



 
 

 
 
15 

það hlutverk að hanna vefsíðu fyrir þessa viðskiptahugmynd þeirra um “air beds for 

conferences”. Þeir áttuðu sig þó fljótlega á því að þetta var aðeins lítil sneið af 

kökunni, að einblína á ráðstefnur, því þetta vandamál var til staðar við aðra stóra 

viðburði (Botsman og Rogers, 2010). 

Í ágúst árið 2008 fór vefsíðan airbnb.com í loftið og fór hjólið strax að rúlla. Í 

apríl 2010 voru 85 þúsund notendur skráðir og um 12 þúsund eignir í 126 löndum. 

Síðan þá hefur tala notenda hækkað með hverju árinu en þar sem Airbnb neitar að 

gefa upp neinar tölur um notendur og annað þá var þær hvergi að finna (Botsman og 

Rogers, 2010). 
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3. AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

3.1.  LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ/UM, KOSTIR OG GALLAR 

Eigindlegar aðferðir líkt og viðtöl gefa rannsakanda dýpri skilning á því efni sem 

rannsakað er. Þau viðtöl sem framkvæmd voru fyrir þetta verkefni eru öll við aðila 

sem þekkja vel til á sviði deilihagkerfis. Eru þetta eigendur sem stunda sín viðskipti 

með þeim hætti sem flokkast undir deilihagkerfi, doktor í hagfræði og aðilar sem 

vinna nú að stofnun hagmunasamtaka varðandi deilihagkerfi hér á Íslandi. Gallinn við 

þessi viðtöl er sá að þetta eru einhliða og persónulegar skoðanir og upplifun þessara 

einstaklinga. Einnig vegna þess hve fá viðtöl voru tekin er ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður verkefnisins en þær geta gefið vísbendingar um hvernig efnið snertir 

einstaklinga og hver skoðun þeirra er (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlín 

Davíðsdóttir, 2013). 

 Var spurningalisti byggður þannig að um opnar spurningar var að ræða svo 

hægt var að fá mismunandi túlkun á spurningunum milli viðmælenda eftir því hver 

áhersla þeirra var svo víðara sjónarhorn fékkst á viðfangsefnið. 

3.2. ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNAR 

Þrjú viðtöl voru tekin fyrir þetta verkefni. Fyrsti viðmælandi var Sölvi Melax eigandi 

VikingCars sem er leigumiðlun á einkabílum. Sölvi lauk námi við European Business 

School í London með áherslu á fjármál árið 2011 eftir það lauk hann tveimur árum í 

Háskóla Íslands í tölvunarfræði. Hann hefur unnið við ýmis störf svo sem hjá 

greiningadeild Saga fjárfestingabanki og síðan hjá Metriplex sem er fyrirtæki í Suður-

Afríku sem sérhæfir sig í stafrænum auglýsingaskiltum. Svo á síðasta ári,  febrúar 

2014, stofnaði hann VikingCars sem er leigumiðlun fyrir einkabifreiðar. 

 Næsti viðmælandi var Gunnar Haraldsson forstöðumaður Hagfræðistofu 

Háskóla Íslands. Bakgrunnur hann er víðtækur bæði í námi og starfi. Gunnar er með 

bakkalár próf í hagfræði og meistarapróf í útvegsfræðum frá Háskóla Íslands.  Þá lauk 

hann doktorsprófi í hagfræði við Háskólann í Toulouse í Frakklandi. Áður en Gunnar 

sneri aftur til Hagfræðistofu Háskóla Íslands starfaði hann sem yfirhagfræðingur hjá 
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deild innan Efnahags- og framfarastofnunar (OECD) í París sem snýr að  stjórnmálum 

og sjávarútvegi. Með þessum störfum starfaði hann einnig við kennslu í hlutastörfum. 

 Þriðji viðmælandinn var Ómar Már Jónsson, hann rekur fyrirtækið VistaExpo 

ásamt fleiru. Ómar er útskrifaður úr Stýrimannaskólanum og starfaði í nokkur ár á sjó 

en lauk síðan prófi í Tækniskólanum sem iðntæknifræðingur. Eftir það hefur hann 

tekið námskeið í grunnnámi við Háskólann á Bifröst og Háskólann á Akureyri og er 

nokkurn veginn búinn með það. Ómar hefur starfað víða og stofnað og rekið nokkur 

fyrirtæki auk þess sem hann var sveitarstjóri í Súðavíkurhreppi í 12 ár. Höfundi var 

bent á að tala við Ómar af Sölva Melax vegna þess að hann er einn af þremur sem 

mynda stjórn nýstofnaðra hagsmunasamtaka um skammtímaleigu á heimilum. 

 

3.3.  AÐGENGI AÐ GÖGNUM OG GREINING GAGNA 

Þau tölulegu gögn sem notast var við í þessu verkefni voru mest fengin á heimasíðu 

Hagstofunnar, Ferðamálastofu og UN World Tourism Organization.  Tók höfundur 

tölur sem fengust á þeim síðum setti þær upp á lýsandi hátt og í samhengi við efnið til 

að draga fram þá mynd sem leitast var eftir. 

Viðtölin voru öll hljóðrituð á stafrænan hátt og síðan afrituð í texta svo 

auðveldara væri að greina þau. Við greiningu þeirra var notast við þemagreiningu, 

einnig þekkt sem kóðun, til að sjá hvort samræmi væri milli svara viðmælenda. Í slíkri 

greiningu er byrjað á opnu þema/kóðun þar sem rannsakandi les yfir viðtölin nokkrum 

sinnum til að finna sameiginleg orð eða orðasambönd, sjá mynstur sem myndar grunn 

sem rannsakandi vinnur útfrá. Næsta skref er öxulþemu/kóðun þar eru flokkar 

orðanna og orðasambandanna skoðaðir og reynt að sjá hvar þeir skarast og tengjast. 

Loka skrefið er svo valþemu/kóðun þar eru fyrri skrefin tekin og sett saman og 

samþætt til að finna kjarnaflokkinn sem er útskýrandi fyrir efnið (Unnur Guðrún 

Óttarsdóttir, 2013). 

Almennt var aðgengi að gögnum gott. Haft var samband við viðmælendur 

viðtalanna í gegnum tölvupóst þar sem ákveðin var staðsetning og tími. Val á 

viðmælendum var ákveðið eftir ábendingum frá fyrsta viðmælanda og lestur greina 

sem fjölluðu um deilihagkerfi á Íslandi. 
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3.4. RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR, STAÐA RANNSAKANDA 

OG SIÐFERÐILEG ÁLITAEFNI 

Innra réttmæti eða trúverðugleiki eins og það er kallað í tengslum við eigindleg viðtöl 

er tryggt með því að fólk geti tengt við upplifun sem lýst er eða að það þekki aðstæður 

þegar þau lenda í þeim. Ytra réttmæti er það hvort hægt sé að yfirfæra niðurstöður á 

heildina. Eins og fram kom varðandi kosti og galla þá er erfitt að alhæfa um 

niðurstöðurnar en þær gefa ákveðnar vísbendingar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlín 

Davíðsdóttir, 2013). Þar sem viðmælendur voru allir fróðir um innviði deilihagkerfis 

þá er hægt að byggja á þeirra sérþekkingu. Ýmsir fræðimenn telja að þessi hugtök eigi 

aðeins við þegar um megindlega rannsókn er ræða (t.d. Altheide og Johnson, 1998; 

Leininger, 1994). 

 Áreiðanleiki eru þær líkur að ef rannsóknin er framkvæmd aftur á öðrum tíma 

verði komist að sömu niðurstöðu. Vegna þess að ekki er búið að leggja fram nýtt 

frumvarp til laga varðandi skammtímaleigu og heimagistingu þá er ekki hægt að áætla 

hvort sömu niðurstöður kæmu ef rannsóknin væri endurtekin (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlín Davíðsdóttir, 2013). 

Höfundur þekkti ekki til hugtaksins deilihagkerfi áður en farið var út í að leita að 

viðfangsefni fyrir þetta verkefni. Einnig hefur höfundur aldrei nýtt sér eða selt 

þjónustu líkt og skammtímaleigu eða leigu einkabifreiða. Höfundur þekkti hvorki né 

átti í samskiptum við eða tengdist viðmælendum á nokkurn hátt. 
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4. DEILIHAGKERFIÐ Á ÍSLANDI 

 
Í þessum kafla er lýsing á því hver staða deilihagkerfis er á Íslandi í dag, þ.e.a.s. 

hvernig lögum er háttað varðandi heimagistingu og leigu á einkabílum. Einnig er 

ágrip af lagafrumvarpi sem lagt var fram á Alþingi varðandi heimagistingu og þeim 

athugasemdum sem bárust varðandi breytingarnar. 

 Deilihagkerfi í tengslum við ferðaþjónustu hefur ekki aðeins verið á uppleið 

hér á landi heldur líka erlendis. Vegna þeirrar fjölgunar á herbergjum og íbúðum sem 

boðið er upp á á heimasíðu Airbnb segja sum hótel og aðrir gististaðir að vegið sé að 

þeirra hagsmunum. T.a.m. kom fram í grein sem Viðskiptablaðið birti á heimsíðu 

sinni að lúxushótel í París fyndu fyrir dvínandi eftirspurn eftir sinni þjónustu vegna 

aukins framboðs á lúxusíbúðum á heimasíðu Airbnb á svæðinu (,,Lúxushótel hrædd 

við Airbnb”, 2015). Þó svo að ýmis vandamál hafi komið upp vegna gistingar eins og 

skammtímaleigu og heimagistingu þá hefur einnig ýmislegt gott hlotist af. Sem dæmi 

var stofnað fyrirtækið Dekura sem býður uppá þá þjónustu að sjá um þrif og umsjón 

með íbúðum sem eru í skammtímaleigu. Sögðu eigendur Dekura að leigusalar í 

skammtímaleigu þénuðu allt að þrefalt meira en þeir sem selja leigu í langtímaleigu 

(Ólafur Heiðar Helgason, 2015). 

 

4.1. DEILIHAGKERFI Á ÍSLANDI 

Deilihagkerfi er mjög víðtækt hugtak en í þessum kafla er einblínt á þau lög og 

reglugerðir sem mynda rammann utanum heimagistingu og skammtímaleigu 

annarsvegar og leigu á einkabifreiðum hins vegar. Megin munurinn á reglum varðandi 

skammtímaleigu og heimagistingu og leigu á einkabifreiðum er sá að aðilar sem að 

hófu starfsemi sína á leigu einkabifreiða gerðu það frá upphafi í samstarfi við 

tryggingafélögin og Samgöngustofu. Þ.e.a.s. laga- og reglugerðaramminn utan um 

starfsemina var formaður áður en hún hófst að fullu (Sölvi Melax, munnleg heimild, 

9. október 2015).  

 Deilihagkerfi í tengslum við ferðaþjónustu, þá sérstaklega gistingu hefur verið 

töluvert í fjölmiðlum á undanförnum árum og eru mjög skiptar skoðanir á ágæti 

þeirrar þróunar sem hefur átt sér stað. Sem dæmi sagði Ásta Guðrún Helgadóttir 
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þingmaður Pírata í pistli um Airbnb sem hún skrifaði fyrir Kvennablaðið.is (11. ágúst, 

2015) að þetta hefði ekki aðeins áhrif á aðgang fólks að íbúðum í langtímaleigu, 

sérstaklega á svæði 101 Reykjavík, heldur þar af leiðandi þá borgarmenningu sem 

Reykjavík hefur uppá að bjóða. 

Ef flestar íbúðir niðri í bæ eru leigðar til ferðamanna og öll verslunarpláss eru lagðar 

undir lundabúður og kaffihúsin breytast í Starbucks, þá erum við komin í 

menningarkrísu. Það þarf íbúa til að búa til menningu og þetta fólk þarf að hafa 

húsnæði og hafa pláss til að athafna sig og lifa lífinu (Ásta Guðrún Helgadóttir, 11. 

ágúst, 2015). 

Hún segi þó í pistli sínum að það sé ekki lausnin að henda ferðamönnum af svæðinu 

en veltir upp þeirri spurningu hvort það þurfi ekki að byggja fleiri menningarkjarna 

líkt og miðbæ Reykjavíkur þar sem fólk getur farið til að skemmta sér og til að 

upplifa listir og tónlist. Eins og hún segir: ,,Markaðurinn er mannanna verk og við 

þurfum að taka meðvitaðar ákvarðanir um hvernig við viljum að hann virki svo að 

hann endi ekki í hruni” (Ásta Guðrún Helgadóttir, 11.ágúst, 2015). 

 

4.2. SKAMMTÍMALEIGA OG HEIMAGISTING 

Skammtímaleiga og heimagisting (sjá mynd 6 og 7) er ekki beint nýr hlutur en hefur 

notið síaukinna vinsælda hér á landi. Það er ósjaldan sem við lesum fréttir þess efnis 

að fjöldi ferðamanna sem heimsækja landið okkar fari sífellt vaxandi og það sé 

veruleg vöntun á gistirýmum þrátt fyrir mikla uppbyggingu og fjölgun á hótelum og 

gistiheimilum. 
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Mynd 7. Breyting á fjölda seldra gistinátta í íbúðagistingu frá árinu 2005-2014 (Hagstofa Íslands (3),e.d.) 

 

 

Mynd 8. Breyting á fjölda seldra gistinátta í heimagistingu frá árinu 2005-2014 (Hagstofa Íslands (4),e.d.) 

 

Myndin sýnir breytingu á heimagistingu frá árinu 2005 til 2014. Af tölum 

Hagstofunnar má sjá að Ísland hefur hingað til verið mun virkara í sölu 

heimagistingar en samanburðarlöndin (sjá mynd 7). Einnig sést að veruleg aukning 

hefur orðið í sölu á íbúðagistingu en hefur aðeins Bretland komist framúr Íslandi í 

þeim fjölda og Bandaríkin nánast á pari miðað við þessar upplýsingar.  

 Með tilkomu netvanga, líkt og Airbnb, hefur aðgengi fólks að hugsanlegum 

gestum breyst verulega. Það er auðveldara og ódýrara að auglýsa eignir til leigu en 

áður var. Með þeirri auknu aðsókn sem verið hefur í að stunda slík viðskipti hafa 

skilin milli einstaklings og fyrirtækis orðið óljósari. Ef einstaklingur er með fimm 

íbúðir á sínum snærum og með þær allar til útleigu til ferðamanna hver er munurinn á 
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þeim aðila og gistiheimili eða hóteli? Erfitt er að sjá muninn á þessu tvennu en það er 

líka vegna þess að lög og reglugerðir varðandi heimagistingu og skammtímaleigu ná 

hreinlega ekki utan um þær breytingar sem hafa átt sér stað. Eins og fram hefur komið 

þá gaf Háskólinn á Bifröst (2015) úr skýrslu nýverið þar sem athugað var umfang 

íbúðagistingar (skammtímaleigu) á Íslandi. Fram kom í skýrslunni að um 4% íbúða á 

höfuðborgarsvæðinu eru nýttar í skammtímaleigu og ekki nema 13% af þeim fjölda er 

með tilskilin leyfi til að selja slíka þjónustu. Eins og lögin standa í dag þá þarf aðili 

sem hyggst leigja út eign í skammtímaleigu eða vera með heimagistingu að sækja um 

rekstarleyfi í Flokki I (heimagisting) eða Flokki II (skammtímaleiga). Þegar sótt er um 

rekstrarleyfi þá þarf að skila inn eftirfarandi gögnum: 

a) Starfsleyfi heilbrigðisnefndar. 

b) Búsetuvottorð. 

c) Vottorð um búsforræði fyrirtækis og forsvarsmanns þess. 

d) Staðfesting skattstjóra á virðisaukaskattsnúmeri. 

e) Sakavottorð forsvarsmanns. 

f) Vottorð frá lífeyrissjóði um skuldastöðu fyrirtækis og forsvarsmanns þess. 

g) Vottorð ríkissjóðs um skuldastöðu fyrirtækis og forsvarsmanns þess. 

h) Nákvæm teikning af húsnæði. Ef um blandaða notkun húsnæðis er að ræða skal 

fylgja staðfest afrit af aðaluppdrætti þess þar sem fram kemur afmörkun þess 

rýmis sem ætlað er fyrir reksturinn og skal tilgreina stærð þess í fermetrum.(Lög 

um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007, bls.2) 

 

Auk þessara gagna þarf að skila inn umsögnum frá sveitarstjórn, heilbrigðisnefnd, 

slökkviliði, byggingarfulltrúa og vinnueftirliti. Einhverjar af þeim umsögnum 

byggjast á úttektum þessara aðila á húsnæðinu (Lög um veitingastaði, gististaði og 

skemmtanahald nr. 85/2007). 
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Tafla 2. Yfirlit yfir mögulegan kostnað sem fylgir umsókn um rekstarleyfi. (Samantekt höfundar) 

Mögulegur kostnaður rekstarleyfis 
Úttektir:   
Byggingafulltrúi    

Öryggisúttekt 16.027 kr. 
Heilbrigðiseftirlit    

Flokkur I 27.750 kr. 
Slökkvilið   

Úttekt 22.050 kr. 
Gistileyfi   

Flokkur I og II 24.000 kr. 
Heildarkostnaður 89.827 kr. 
	  	   	  	  

Annar kostnaður:   
Virðisaukaskattur   

VSK af gistingu  11% 
Gistináttaskattur   

Af hverju seldu gistirými 100 kr. 
Fasteignagjöld   

Hækka úr 0,2% 1,65% 

 

Eins og sést á töflunni hér fyrir ofan er ýmis kostnaður sem getur fylgt því að sækja 

um rekstarleyfi fyrir heimagistingu eða skammtímaleigu. Höfundur getur ekki fullyrt 

að allur þessi kostnaður fylgi umsóknarferlinu en þetta eru upplýsingar sem fundust á 

heimasíðu Reykjavíkurborgar, Slökkviliði Reykjavíkur og Heilbrigðiseftirliti 

Reykjavíkur. Utan kostnaðar sem fylgir umsókn um starfsleyfi er flækjustig 

umsóknarinnar töluvert, þar sem einstaklingur þarf að leita til margra aðila til þess að 

fá umsögn eða úttekt á húsnæðinu áður en leyfi er veitt. Í viðtali Íslands í dag á Stöð2 

við Snorra Steinþórsson sem á tvær íbúðir sem eru í útleigu á Airbnb segir hann: ,,Það 

tekur tíma, það er slökkvilið, byggingarfulltrúi og vinnueftirlit og einhverjir fleiri, 

sem koma allir og skoða. Svo gerir maður úrbætur og svo fær maður leyfið ... Svo 

áttfaldast fasteignagjöldin hjá þér” (Ísland í dag, 10. nóvember 2015). Auðvitað er 

ekkert sem að réttlætir það að ekki sé farið eftir settum lögum og reglum, en 

skiljanlega er þetta fráhrindandi fyrir aðila sem hafa hugsað sér þetta sem búbót fyrir 

heimilið. 

Hér að neðan eru þau lög og reglugerðir sem eru til fyrir heimagistingu. 

Heimagisting er aðeins þegar aðili leigir út herbergi eða hluta af sínu heimili og 

verður aðilinn að vera með aðsetur á heimilinu. Í 10 gr. reglugerðar um veitingastaði, 

gististaði og skemmtanahald segir um heimagistingu: 
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Heimagisting er gisting á einkaheimili leigusala og skal ávallt í það minnsta einn af 

heimilismönnum búa á heimilinu og gegna hlutverki næturvarðar. Þegar um er að ræða 

sveitagistingu er nægilegt að heimilismaður hafi fasta búsetu á jörðinni. 

Ekki skulu fleiri en 10 gestir vera um hverja snyrtingu. Snyrting skal vera vel loftræst og 

sé hún notuð jafnt af gestum og heimilisfólki skulu þar aðeins vera hreinlætistæki með 

tilheyrandi nauðsynjum ásamt ruslafötu með loki. Skulu gestir hafa þar forgang. 

Í hverju gistiherbergi skal vera aðstaða til að hengja upp föt, pappírskarfa, nægilegur 

fjöldi handklæða, sápa og vatnsglas. 

Ef leigð eru út fleiri en átta herbergi eða sextán rúm á einkaheimili telst staður 

gistiheimili (bls. 3). 

 

4.2.1. SKILYRÐI FYRIR STARFSLEYFI HEIMAGISTINGAR 

Leyfisskilyrðin fyrir heimagistingu eru byggð á lögum nr. 7/1998 um hollustuhætti og 

mengunarvarnir, með síðari breytingum. 

 

Þar eru 5 þættir sem aðstaðan verður að uppfylla: 

1. Almenn ákvæði og gildissvið  

Skilyrði þessi gilda fyrir heimagistingu, sem er sala á gistingu á heimili leigusala allt 

að 8 herbergi eða 16 rúm. 

Starfsleyfi gildir aðeins í húsnæði sem tilgreit er í stafsleyfinu og hlotið hefur 

samþykki byggingarnefndar fyrir starfsemina. 

Ef um annan starfsleyfisskyldan rekstur er að ræða samhliða gilda viðeigandi 

starfsleyfisskilyrði. 

Aðgangur skal vera að neysluvatni, um gæði þess gilda ákvæði reglugerðar um 

neysluvatn. 

Rekstaraðili ber ábyrgð á rekstri fyrirtækis að öllu leyti þar með talið að lögum og 

reglum, sem eiga við um starfsemina sé fylgt sem og kröfum í starfsleyfi. 

 

2. Húsnæði og búnaður 

Húsnæði skal uppfylla kröfur um íbúðarhúsnæði og vera rúmgott, bjart, hæfilega 

hitað og loftræst á fullnægjandi hátt. 
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Húsnæði skal vera vel viðhaldið. 

Gestir skulu hafa aðgengi að fullbúinni snyrtingu og baðaðstöðu. Að jafnaði skulu 

ekki fleiri en tíu gestir vera um hverja snyrtingu og baðaðstöðu. 

Snyrting skal vera vel loftræst. 

Hitastýrð blöndunartæki skulu vera í handlaugum og böðum og skal vatnshiti ekki 

fara yfir 42°C við töppunarstað. 

Um aðbúnað að öðru leyti er vísað í lög um veitingastaði, gististaði og 

skemmtanahald og reglugerð settri samkvæmt þeim. 

 

3. Hreinlæti og þrif 

Húsnæði og öll aðstaða skal þrifin fyrir nýja viðskiptavini. Heilbrigðisnefnd getur 

gert kröfu um skriflega hreinlætisáætlun. Allsherjarhreingerningu skal gera minnst 

árlega. 

Gólfefni og frágangur húsnæðis skal vera þannig að þrif séu auðveld. 

Þvottur skal vera þveginn við fullnægjandi aðstæður. Handklæði og rúmföt skal þvo 

við a.m.k. 60°C. Hreint lín skal vera aðskilið frá óhreinu. 

Ávallt skal skipta á rúmfatnaði, handklæðum og öðrum hreinlætisbúnaði áður en 

nýjum viðskiptavini er vísað til gistiherbergis. 

Fara skal að ákvæðum laga um tóbaksvarnir, eftir því sem á við. 

 

4. Matvæli 

Um matvæli gilda lög nr. 93/1995 um matvæli með áorðnum breytingum og 

reglugerðum settum samkvæmt þeim. 

 

5. Umhverfismál 

Aðkoma og lóð skal vera hrein og snyrtileg og uppfylla almenn öryggissjónarmið. 

Spilliefnum skal komið til móttökustöðva. Leitast skal við að draga úr sorpmyndun 

og auka endurvinnslu úrgangs.  

Lyf og hættuleg efni skulu geymd þar sem börn ná ekki til. Efnavara skal merkt á 

fullnægjandi hátt. 

Leitast skal við að nota umhverfismerkt efni til þrifa o.þ.h. þar sem því verður við 

komið og forðast óþarfa notkun efnavöru. 
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Fara skal að ákvæðum reglugerðar um fráveitu og skólp eftir því sem við á 

(Umhverfisstofnun, 2010). 

 

Umhverfisstofnun byggði þessi skilyrði á þeim lögum sem snerta slíka 

atvinnustarfsemi og voru þau síðast uppfærð í maí 2010. 

 

4.2.2. FRUMVARP TIL LAGA – ÞINGSKJAL 1178 – 704. MÁL 
Útdráttur á frumvarpi til laga, árið 2015, um breytingu á lögum um veitingastaði, 

gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007. Þingskjal 1178 – 704. mál. 

Í 3. gr var lagt til að bætt væri inn 2. málsl. 1. mrg og myndi hann orðast svo: 

,,Heimagisting er gisting gegn endurgjaldi á lögheimili einstaklings, hjóna eða 

sambúðarfólks eða í einni annarri fasteign í þeirra eigu, sem ekki eru boðnar til leigu 

lengur en átta vikur samtals á ári hverju” (þingskjal nr. 1178/2014-2015, bls. 1). 

Einnig var lagt var til að bæta inn nýrri grein, 7. gr. a, á eftir 7. gr. og myndi hún 

hljóða svo: 

Skráningarskylda. 

Rekstur heimagistingar skv. 3. gr. er skráningarskyld starfsemi. Einstaklingi, hjónum eða 

sambýlisfólki ber að tilkynna sýslumanni í viðkomandi umdæmi að hefja eigi starfsemi, 

greiða skráningargjald og uppfylla kröfum um brunavarnir á heimili og/eða í fasteign. Í 

reglugerð er heimilt að kveða nánar á um framkvæmd og skilyrði fyrir skráningu á 

heimagistingu. 

Sýslumanni er heimilt að afskrá heimagistingu verði aðili uppvís að því að leigja út eign 

sína til lengri tíma en átta vikna á ári hverju og einnig að synja um skráningu 

heimagistingar hafi aðili orðið uppvís að því að misnota skráningu. Enn fremur er 

sýslumanni heimilt að synja um skráningu hafi heimagisting ítrekað verið afskráð eða 

aðili ítrekað misnotað skráningu sína (þingskjal nr. 1178/2014-2015, bls. 1). 

 

Talið var tilefni og nauðsyn fyrir því að setja lög varðandi leyfisveitingu á 

heimagistingu. Rætt hafði verið um að flækjustig leyfisveitinganna væri töluvert og 

að finna þyrfti hagkvæmari og auðveldari leið fyrir þennan hóp að fara eftir, auk þess 

sem umræða um leyfislausa gistingu hafði verið töluvert í deiglunni og 

gagnrýnisraddir orðnar háværar. Einnig er bent á skýrslu Rannsóknarstofnunar 
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atvinnulífsins (2014) þar sem skoðuð eru skattsvik í ferðaþjónustu. Fram kemur að 

eitt umfangsmesta vandamálið í ferðþjónustu er fjöldi óskráðra og leyfislausra 

gistirýma og þar af leiðandi standa einstaklingar ekki skil á þeim sköttum og skyldum 

sem þeim ber í slíkum rekstri. Auk þess kom það fram í skýrslu Íslandsbanka, á 

Ferðaþjónustu, að nýting gistinátta hefur lækkað milli ára þrátt fyrir aukinn 

ferðamannastraum til landsins, sem gefur vísbendingu um það að ferðamenn eru í 

auknu mæli að nýta sér óskráða gistingu. 

 Frumvarpið fór í gegnum fyrstu umræðu á Alþingi og skiluðu þó nokkrir inn 

athugasemdum og umsögnum. Aðeins brot af þeim umsögnum sem sóst var eftir var 

skilað. Ákveðið þema mátti finna í athugasemdum en alls voru sendar inn 18 

umsagnir. Aðal áhyggjuefnið sem komið var inn á er hvernig eftirliti myndi vera 

háttað ef lögin yrði samþykkt. Telja sumir sem skiluðu inn umsögnum að sýslumenn 

og lögregla hefðu ekki starfskrafta til að sinna slíku eftirliti. Einnig vöknuðu 

spurningar varðandi þá tímatakmörkun sem sett var fram í frumvarpinu en þær 

spurningar tengdust líka inná eftirlit, þ.e.a.s. hvernig ætti að hafa eftirlit með því að 

aðilar færu ekki yfir þessi tímamörk. Ekki kom fram nein bein mótstaða gegn því að 

setja slík lög að undanskildum tveimur húsfélögum sem staðsett eru í miðbæ 

Reykjavíkur. Þeirra helsta áhyggjuefni var að íbúar sem ættu heima í 

fjölbýlishúsunum yrðu fyrir truflunum vegna umgangs frá gestum íbúða í 

skammtímaleigu. 

 Í athugasemd frá Ferðamálastofu var lagt til að Ferðamálastofa sæi um 

skráningu og utanumhald á gagnagrunni fyrir skammtímaleigu og heimagistingu þar 

sem Ferðamálastofa er fagstofnun ferðamála og ætti að nýta hana sem slíka. Þar var 

einnig bent á það að ábyrgð og skyldur varðandi slík leyfi og reglur dreifast m.a. milli 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis og sýslumanns sem heyrir undir 

innanríkisráðuneyti. Þar myndast ákveðið flækjustig sem ekki þyrfti að vera til ef 

ábyrgð og framkvæmd myndi flytjast yfir til þeirra. 

 

4.3. LEIGA EINKABIFREIÐA 

Nokkur fyrirtæki hafa verið stofnuð á Íslandi með það í huga að vera milliliður fyrir 

einstaklinga sem vilja leigja út einkabílana sína. Í dag eru í það minnsta þrjú fyrirtæki 

í slíkum rekstri þ.e. Caritas, VikinCars og Carrenters.  Einnig eru til heimasíður þar 
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sem fólk getur skráð sig ef það vantar far eða er vill taka með sér farþega, til dæmi 

samferda.is. Vorið 2014 var fyrirtækið VikingCars stofnað og samkvæmt eiganda 

fyrirtækisins var það gert í samvinnu við tryggingafélögin og samgöngustofu.  

 Á þessu ári, 2015, voru sett lög fyrir leigu skráningarskyldra ökutækja nr. 

65/2015 þar sem segir að einstaklingur hafi leyfi til að leigja tvö ökutæki. Einnig er 

útskýrt þar hvernig bílaleigum með einkabifreiðum á að vera háttað. Þar segir í 2. gr: 

,,Einkaleiga er stafsemi sem rekin er í atvinnuskyni þar sem einstaklingum er gert 

kleift að bjóða leigu, að jafnaði um skemmri tíma, skráningarskyld ökutæki í 

persónulegri eigu með milligöngu leigumiðlunar”. 

Þar er einnig greint frá þeim skilyrðum sem þarf að uppfylla til að getað 

fengið starfsleyfi fyrir slíkri leigumiðlun. Umsækjandi getur hvort sem er verið 

einstaklingur eða fyrirtæki, en ef um fyrirtæki er að ræða þá þarf að vera skráður 

forsvarsmaður sem er ábyrgur fyrir rekstrinum. Þau skilyrði sem þarf að uppfylla til 

að geta hafið rekstur á leigumiðlun eru í grunninn þau sömu og til þess að mega hefja 

allan rekstur, s.s. búseta innan aðildarríkja Evrópska efnahagssvæðisins eða 

stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu og Færeyja, hafa náð 18 ára aldri, vera 

lögráða og hafa ekki hlotið dóm fyrir refsiverðan verknað í sambandi við 

atvinnurekstur. Einnig má aðilinn ekki hafa misst starfsleyfi á grundvelli þessara laga 

á síðustu þremur árum, þarf hann að hafa forræði yfir sínu búi og hafa skráð 

atvinnurekstur hjá ríkisskattstjóra. Auk þess má aðilinn ekki skulda skatta, iðgjöld í 

lífeyrissjóð eða önnur opinbergjöld samanlagt að fjárhæð 500.000 krónur. Sérhæfðu 

skilyrðin sem þarf að uppfylla eru: 

 

Hafa gilda starfsábyrgðartryggingu hjá vátryggingafélagi sem hefur heimild til að 

veita þjónustu á Evrópska efnahagssvæðinu, hafa aflað sér bankatryggingar eða lagt 

fram aðra tryggingu sem Samgöngustofa metur gilda til að bæta leigutöku tjón er 

hann kann að baka þeim. Nánari ákvæði um sjálfsábyrgðartryggingu, m.a. um 

lágmarksfjárhæð og vátryggingarskilmála, skulu sett með reglugerð (4.gr. Lög um 

leigu skráningarskyldra ökutækja nr. 65/2015). 

 

Upphæð sjálfsábyrgðartryggarinnar ákvarðast af þeim fjölda bifreiða sem 

leigumiðlunin ætlar sér að hafa, upphæðin getur verið frá 2 milljónum uppí 6 

milljónir. Eftir að Samgöngustofa hefur unnið úr umsókn aðila er umsóknin ásamt 
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fylgigögnum send til sveitarstjórnar þess svæðis sem leigumiðlunin verður staðsett. Ef 

sveitarstjórn sér ástæðu til að hafna leyfisveitingu skal umsækjanda vera veittur 

frestur til úrbóta, en slíkur frestur hefur ekki áhrif á útgáfu starfsleyfis heldur er það 

undir umsagnaraðila komið að fylgja eftir og athuga hvort úrbætur hafa átt sér stað 

innan tilskilins frests. Gildi starfsleyfis er í fullri ábyrgð leyfishafa svo ef einhverjar 

breytingar verða á rekstri, flutningur starfsstöðvar eða annað þarf að sækja aftur um 

umsögn frá sveitarstjórn svæðisins og uppfæra starfsleyfið. Á leigutímanum er ber 

leigumiðlunin ábyrgð á ökutækinu t.a.m. að ökutækið sé í góðu ásigkomulagi og sé á 

réttum hjólbörðum eftir árstíðum (Reglugerð um leigu skráningarskyldra ökutækja nr. 

840/2015). Ef upp koma brot á þessum lögum getur Samgöngustofa fyrst beitt 

dagsektum skamkvæmt 12. gr laga um leigu skráningarskyldra ökutækja en þó fær 

rekstaraðili frekst til að bæta úr vanefndum. Ef leigumiðlun er starfandi án tilskilinna 

leyfa hefur Samgöngustofa kost á að grípa til stjónvaldssekta, fyrir einstaklinga getur 

upphæðin verið frá 100.000 kr. til 500.000 kr. en fyrir lögaðila 500.000 kr. til 

2.000.000 kr. Upphæðin tekur tillit til hversu lengi brotið hefur átt sér stað og sektin 

getur verið hærri ef hagnaður hefur hlotist af rekstrinum. Ef upp kemst um leyfislausa 

starfsemi ,,ber lögreglustjóra, að beiðni Samgöngustofu, þegar í stað að stöðva 

starfsemina, þar á meðal með lokun starfsstöðvar eða lokun rafrænnar þjónustu, svo 

sem vefsíðu” (Lög um leigu skráningarskyldra ökutækja nr. 65/2015, bls. 3).  
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5. NIÐURSTÖÐUR 

 

5.1. NIÐURSTÖÐUR VIÐTALA 

Við framkvæmd viðtalanna tók höfundur fljótlega eftir ákveðnum rauðum þræði í því 

sem viðmælendur höfðu að segja. Þrátt fyrir ólíka upplifun og ástæður fyrir áhuga 

þeirra á deilihagkerfi þá voru nokkur þemu í orðum þeirra. Hér verða þau þemu 

greind nánar og niðurstöður reifaðar. 

 

5.1.1. HAGSMUNAAÐILAR 
Þegar kemur að leigu eigna líkt og húsnæðis og/eða bifreiða þá eiga þó nokkrir aðilar 

hagsmuna að gæta. Allir viðmælendur nefndu það hve mikilvægt það væri að gæta 

hagsmuna allra hagsmunaaðila, ekki aðeins leiðandi hagsmunaaðila. Eins og Gunnar 

sagði ,,Það sem er hins vegar ljóst er það að það verða átök ... það sé langt frá því 

sjálfgefið að það sé öllum til hagsbóta að láta núverandi hagsmunaaðila ráða því 

hvernig þetta umhverfi verður”.  Stóru hagsmunaaðilarnir í þessu máli eru t.a.m. hótel 

og gistiheimili sem eru í “faglegum” atvinnurekstri 

Viðmælendur töldu að í mótun laga og reglugerða varðandi 

heimagistingu/íbúðagistingu þyrfti að vera samtal milli allra þessara hagsmunaaðila, 

þ.e. allir koma jafnt að borðinu varðandi ákvarðanatöku. Sem dæmi um hvar leiðandi 

hagsmunaaðilar fá að ráða ferðinni sagði Gunnar: 

 

Mjög gott dæmi um þetta er barátta sem Uber fyrirtækið hefur átt í víða um heim þar sem 

að leigubílstjórar hafa lagst mjög móti þessu. Jafnvel fengið í gegn eins og í París bann 

við starfsemi fyrirtækisins þar í borg. Þar er auðvitað hagsmunir lítils minnihluta látnir 

stjórna ferðinni þegar í raun og veru er verið að láta fyrir hagsmuni miklu stærri hóps. 

 

Þetta er vandasamt verkefni sem Alþingi stendur frammi fyrir að búa til lagaramma 

fyrir þessa starfsemi, þar sem þetta snýst ekki aðeins um hagsmuni hvers og eins 

heldur einnig um frelsi fólks til atvinnu og hvernig því hugnast að ráðstafa eignum 

sínum.  
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5.1.2. HVERNIG ER HÆGT AÐ GÆTA HAGSMUNA ALLRA? 
Með setningu laga um skráningarskyld ökutæki var verið að tryggja jafnrétti milli 

aðila sem vildu leigja út sinn eigin bíl og formlegra bílaleiga. Með lögunum standa 

þessir aðilar á jafnréttisgrundvelli og hagsmuna allra er gætt, þ.e. eigenda, 

tryggingafélaga, Samgöngustofu og leigjenda svo dæmi séu nefnd. Hvað varðar 

einkaleigurnar þá þarf að gera það sama varðandi húsnæðið, sem sagt að svo 

hagsmuna flestra sé gætt þurfa þessir hagsmunaaðila að fá að taka þátt í 

ákvarðanatöku varðandi lagasetninguna en ekki aðeins umsvifamestu aðilarnir. 

 

... númer 1. 2. og 3. þá er gríðalega mikilvægt að þetta sé ekki einhver lagaboðun að 

ofan, frá einhverri skrifstofu sem að telur sig hafa alla þá þekkingu og reynslu sem til 

þarf til þess að móta reglugerðina eða móta þetta umhverfi. Þetta þarf að vera samtal 

sem er tekið af öllum helstu hagsmunaaðilum (Ómar Már Jónsson, munnleg 

heimild,)... 

 

Nýlega voru stofnuð hagmunasamtök fyrir aðila sem stunda skammtímaleigu. 

Markmið þeirra samtaka er m.a. að stuðla að því að skammtímaleiga verði 

viðurkenndur valmöguleiki, að löggjöf verði slík að hún geri einstaklingum kleift að 

bjóða uppá þessa þjónustu með einföldum hætt. Einnig að vinna með yfirvöldum til 

að auka gagnsæi og stuðla að fræðslu, fagmennsku, öryggi og gæðum 

(deilihagkerfi.is). 

 

5.1.3. ÁHRIF Á FASTEIGNA- OG LEIGUVERÐ 
Getgátur hafa verið um áhrif skammtímaleigu/heimagistingar/íbúðaleigu á fasteigna- 

og leiguverð, þá sérstaklega í miðbæ Reykjavíkur. Tveir af viðmælendunum 

sammældust um að ekki væri hægt að taka út einn þátt sem snertir fasteigna- og 

leiguverð og kenna honum um hækkun þess. Eins og Ómar sagði: 

 

Ég held að það sé alveg sama hvar þú skoðar, hvar sem er í heiminum og þá hefur 

fasteignaverð verið á mikilli, mikil hækkun sýnileg. Ég var í Ástralíu í síðustu viku, 

það er sko það eru íbúðir að hækka um tugi prósenta á örfáum árum í borgunum, í 
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Melbourn t.d. og við erum að sjá þetta út um allan heim... Það er alveg jafn 

skynsamlegt að nefna t.d ja fólk treystir ekki bönkum lengur og vill frekar fjárfesta í 

steypu, það horfir aftur í tímann og sér það kannski svona besta fjárfestingin þegar 

upp er staðið. 

 

Ef þetta efni er hugsað útfrá hagfræðilegum sjónarmiðum sem snúast eingöngu um 

framboð og eftirspurn, þá ætti þessi hækkun ekki að koma neinum á óvart. 

 

Leiguverð hlýtur og á að ákvarðast af markaðsaðstæðum og ég sé í raun og veru ekki 

vandann ef satt skal segja ... eins og ég sagði í byrjun þetta er auðvitað að stórum 

hluta líka þá bara spurning um skipulagsmál og það er hægt að stjórna þessu með 

ýmsum öðrum hætti (Gunnar). 

 

Það eru í raun engar rannsóknir sem sanna það að skammtímaleiga eigi sök á háu 

fasteigna- og leiguverði, en það á örugglega þátt í þeirri hækkun sem hefur átt sér stað 

á undanförnum árum. Samkvæmt tölum frá Airbnb hefur fjöldi íbúða aukist um 113% 

á höfuðborgarsvæðinu á síðustu 12 mánuðum (,,Svona lítur Airbnb-borgin Reykjavík 

út”, 2015). 

 

5.1.4. ÁHRIF Á FERÐAÞJÓNUSTU 
Skammtímaleiga og einkabílaleigur hafa óneitanlega áhrif á ferðaþjónustu þar sem 

það er hluti af ferðaþjónustu. Deilihagkerfið hefur ekki komið með neina nýja 

framleiðsluvöru eða þjónustu. ,,Það eina sem hefur gerst er það að möguleikar okkar 

til að t.d hafa einhverskonar not af eignum okkar eða tíma eða hæfileikum hefur 

breyst” (Gunnar). Heimagisting, skammtímaleiga og bílaleigur eru ekkert nýtt en með 

þeim tæknibreytingum sem fylgdu tilkomu deilihagkerfisins aðeins gefið 

einstaklingum aðgang að viðskiptavinum án mikils tilkostnaðar. 

 

5.1.5. LAGA- OG REGLUGERÐAUMHVERFI 
Það eru mörg lög og reglugerðir sem snerta leigu á íbúðum og heimagistingu, en 

miðað við þróunina sem hefur átt sér stað á undanförnum árum þá ná þau samt ekki 
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almennilega utan um hana. Í raun ætti að líta á lög og reglugerðir sem lifandi hlut og 

hann þarf að getað aðlagast samfélaginu á hverjum tíma. Því miður getur tekið 

töluverðan tíma að aðlaga lög að aðstæðum, t.a.m. var lögum nr. 85/2007 varðandi 

veitingastaði, gististaði og skemmtanahald síðast breytt árið 2007 en fyrir það höfðu 

þau staðið nánast óbreytt síðan 1985. 

 Tveir viðmælenda töldu þær breytingar sem lagðar voru til í lagafrumvarpi á 

síðasta þingári ekki vera í takt við þær breytingar sem þegar hafa átt sér stað 

undanfarið. 

 

Sko þróunin hún bara gerist, lagabreytingar reyna síðan að elta uppi þróunina og 

reyna að ná einhverjum böndum utanum hana og reyna að stýra svona búa til 

einhverjar leikreglur sko. Tillögunar sem voru lagðar fram eru alls ekki, taka ekki 

mið af þróuninni og en er ágætis tilraun til að gera það (Ómar). 

 

Einnig líkt og Sölvi nefndi: ,,En þetta eru svona nokkur atriði sem eru bara 

dauðadæmd í þessu frumvarpi. T.d þessar 8 vikur þarna, leyfi allra íbúa í húsinu”. Það 

gæti verið fráhrindandi fyrir fólk ef það er takmarkað við svona stuttan tíma á ári, auk 

þess sem það gæti reynst erfitt að hafa eftirlit með þessu. En einnig er hægt að horfa á 

þetta með allt öðrum augum. Sem dæmi kom Gunnar inná: 

 

...að þetta sé í eitthvað svo hrikalegum ólestri að það sé þörf fyrir það opinbera að 

grípa inní með lagasetningum og setningu reglugerða. Ég hef ekki séð það, þannig að 

menn ættu nú kannski að reyna að hugsa þetta frá grunni en ekki bara eins og ég 

sagði áðan, ég held að það væri mikið hagsmuna mál fyrir þjóðna alla að þetta yrði 

skoðað sem sagt út frá þeim sjónarhóli hvar markaðsbrestinn er að finna eða hvar 

markaðsbrestir eru og hver ekki og reyna að beita þá lögum og reglugerðum þar sem 

að markaðsbrestir eru til staðar en ekki á ímynduð vandamál. 

 

Markaðsbrestir eru útskýrðir sem utanaðkomandi áhrif þar sem markaðurinn 

nær ekki að jafna sig sjálfur. Þegar slíkir brestir koma upp getur ríkið gripið inn í með 

lagasetningu til að koma í veg fyrir frekari bresti (Inverstopedia, e.d.). 
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5.1.6. ÁHUGI Á DEILIHAGKERFI 
Höfundur var forvitin að vita hvernig það kom til að deilihagkerfi skyldi vekja áhuga 

hjá viðmælendum, ástæðurnar voru af ýmsum toga. Þeir eiga það sameiginlegt að 

enginn þeirra er beint á móti eða finnst sú þróun sem hefur átt sér stað vera neikvæð. 

Það sem vakti áhuga Sölva var: 

 

Bjó erlendis í 7 ár og flyt svo heim. Er eitthvað að ferðast með þáverandi kærustunni 

minni og byrja að spjalla við einhverja ferðamenn og þeir eru þá að borga 15.000 kr. 

fyrir svona bíl. Sem er bara absúrd verð því við erum með lélegri nýtingu á bílaflota 

sem gengur og gerist í Evrópu. Við erum með elsta bílaflota í Evrópu og við erum 

með lang dýrustu bílaleigur í heimi. Svo þetta voru allt einhverjir svona factorar sem 

meikuðu ekkert sens og hver er lausnin við því? Og þá kom upp þessi hugmynd um 

deilihagkerfis platformið. 

 

Áhugi Gunnar er meira akademískur frekar en að hann sé beint tengdur inn í 

deilihagkerfið, þó tjáði hann höfundi eftir viðtalið það að hann gistir yfirleitt 

ekki á hótelum lengur þegar hann er að ferðast heldur nýtir sér þjónustu eins 

og Airbnb. 

 

Ég hef haft mikinn áhuga á því sem er hlutverk eignarréttar í hagkerfinu. Og [ehh] 

deilihagkerfið er afurð allra þessara þátta í raun og veru. Þær tæknibreytingar sem 

gera í raun og veru hluti mögulega sem ekki voru mögulegir áður en um leið breyta. 

Breytir þessi tækni, þessir tæknimöguleikar breyta því sem kalla mætti 

möguleikamenginu, eða opportunity set fólks og fyrirtækja. Það er eiginilega það 

sem mér finnst áhugavert og áhugavert að vita svona hvað þetta þýðir í raun og veru 

og hvaða áhrif þetta mun hafa til langs tíma og skamms tíma. Þetta kemur líka bara 

inn á svo ofboðslega mörg svið. Já hlutverk eignaréttar þetta er líka áhugavert 

varðandi þessi skil sem eru milli atvinnustarfsemi og ekki atvinnustarfsemi og svo 

framvegis og svo framvegis. Þannig að það eru bara þúsund hlutir sem eru 

áhugaverðir í þessu út frá hagfræðilegusjónarmiði. 

 

Svo kom áhugi Ómars upp þegar hann þurfti að ákveða hvað hann ætti að gera með 

einbýlishús sem hann átti úti á landi. 
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...það byrjar þannig að þegar ég flyt til Reykjavíkur síðastliðið haust að þá stóð ég 

fyrir framan tvo valkosti að selja húsið mitt fyrir vestan eða leigja það út til að byrja 

með. Fallegt hús og mér hefur líkað það vel og var ekki alveg tilbúinn til að selja það 

og gott að eiga það sem sumarhús líka og til að reyna að fá einhverjar tekjur inn á 

það að þá ákvað ég að prufa að leigja þetta á Airbnb og booking og mér líkaði svona 

tæknin var orðin það góð að þetta var tiltölulega þægilegt að gera þetta og ég fann 

fyrir mikilli ánægju þeirra viðskiptavina sem komu, megnið erlendis frá. 

 

5.2. LAGA- OG REGLUGERÐAUMHVERFI 

 

5.2.1. SKAMMTÍMALEIGA OG HEIMAGISTING 
Lög varðandi heimagistingu og skammtímaleigu eru skýr og eins þau skilyrði sem 

þarf að uppfylla. Þá eru þær leiðir sem fara þarf til að fá slík leyfi mjög flóknar og það 

getur verið kostnaðarsamt fyrir einstakling sem ætlar að leigja út eitt herbergi eða 

íbúð tímabundið. Það er þó jákvætt að Alþingi sé að vinna í úrbótum varðandi það 

kerfi sem til er í kringum þessa tegund gistingar en eins og hefur komið fram hefur 

komið þá hefur Ragnheiður Elín Árnadóttir ráðherra sagt að nýtt frumvarp til laga 

verði lagt fram á núverandi þingi og vonar að með þeim úrbótum sem gerðar hafa 

verið verði það samþykkt. 

 

5.2.2. LEIGA EINKABIFREIÐA 
Lagaleg staða fyrir leigu á einkabifreiðum er sterk þar sem búið er að skýra 

nákvæmlega þær afmarkanir sem þarf að fylgja til þess að geta stundað slík viðskipti 

löglega. Á það bæði við um eiganda bifreiðarinnar og þann sem kýs að reka 

leigumiðlun fyrir bifreiðarnar. Þá eru ákveðin grunnatriði sem þarf að uppfylla þ.e.a.s. 

hvorki leigumiðlunin né bifreiðin geta verið í hvaða ástandi sem er. Með lögunum 

sem samþykkt voru á síðasta þingári er verið að tryggja hagsmuni allra sem eiga í hlut 

þ.e. leigjanda, eiganda, miðlara, tryggingafélaga og Samgöngustofu. 

 Með setningu þessara laga ályktuðu sumir að ríkið væri að viðurkenna tilvist 

deilihagkerfisins, en eins og Gunnar Haraldsson sagði að í raun þá er deilihagkerfið 

ekki einhver sjálfstæður hlutur heldur er það hreinlega hluti af hagkerfinu í heild og í 

stað þess að vinna gegn því að það vaxi ætti Ísland að reyna að vera fordæmi fyrir 
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aðrar þjóðir með því að ná utanum það og viðurkenna það sem hluta af hagkerfi 

landsins og láta það frekar vinna með sér. 

 

5.2.3. TÖLULEGAR NIÐURSTÖÐUR 
 

Ísland samt sem áður með eina bestu nýtingu á formlegum gistirýmum svo sem á 

hótelum og gistiheimilum. Eins og fram hefur komið þá er það ekki gild ástæða fyrir 

því að svona margir aðilar vinna ekki samkvæmt kerfinu. 

 

 

Mynd 9. Nýting herbergja á hótelum og gistiheimilum á höfuðborgarsvæðinu 2005-2014 (Hagstofa Íslands (5), 
e.d.) 
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6. Umræður og ályktanir  

 

Til upprifjunar á rannsóknarspurningu sem lagt var upp með: Hvernig hefur 

deilihagkerfi þróast á Íslandi í tengslum við ferðaþjónustu á undanförnum árum og 

hver er lagaleg staða þess?  

Lagaleg staða leigu á einkabifreiðum er góð þar sem lagaramminn utan um 

starfsemina var myndaður áður en hún hófst að fullu og í samstarfi við helstu 

hagsmunaaðila. Með þessu samstarfi var einnig gætt hagsmuna leigjenda og eigenda 

bifreiðanna. Höfundur sér ekki í fljótu bragði að lög um leigu einkabifreiða þarfnist 

úrbóta þar sem þau eru skýr og greina frá öllum mikilvægum þáttum til að tryggja 

bæði öryggi og gæði allra þeirra sem eiga í hlut. Það er þó ekki útilokað að 

hagsmunaaðilar sem starfa í þessum geira hafi aðra sögu að segjaþ 

Eins og fram kom í rannsókn PricewaterhouseCooper (2015) þá er aukning í 

fjölda fólks sem nýtir sér deilihagkerfi auk þess sem sú aukning sést á auknum fjölda 

íbúða, herbergja og húsa til leigu á vefsíðu Airbnb. Ef til vill verður ekki hjá því 

komist að bregðast við þessari þróun með því að setja einhverjar einfaldar grunnreglur 

sem öllum sem hugsa sér að bjóða slíka þjónustu þurfi að fara eftir.   

Fram hefur komið í ýmsum greinum að ef ekki væri fyrir það framboð af 

gistirými sem hefur myndast með tilkomu deilihagkerfis þá hefði Ísland ekki getað 

tekið á móti þeim fjölda ferðamanna sem hefur sótt landið heim á undanförnum árum. 

Þrátt fyrir að rannsóknin sem gerð var við Boston University School of Management 

(2014) hafi sýnt framá tölfræðilega neikvæð áhrif á hótelrekstur þá er ekki að sjá þau 

áhrif á nýtingu gistirýmis hér á landi. Það er þó mikilvægt skref sem verið er að vinna 

að í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, að leggja grunninn að lögum sem auðveldar 

aðilum sem vilja stunda slík viðskipti á löglegan hátt. 

Erlendir fjölmiðlar hafa einnig haldið því fram að þetta valdi skorti á húsnæði 

á vinsælum svæðum líkt og hefur verið að gerast í miðbæ Reykjavíkur. Líkt og Ómar 

kom inn á höfundur hæpið að hægt sé að alhæfa um að aðeins þessi þróun eigi sök á 

hækkun fasteigna- og leiguverði í miðbæ Reykjavíkur (sjá bls. 30-31). Þrátt fyrir þá er 

þessi þróun hluti af ástæðunni fyrir þessari hækkun en eins og Gunnar sagði að ef 
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horft er aðeins á framboð og eftirspurn þá á þessi hækkun á verði ekki að koma 

neinum á óvart, þrátt fyrir það að hún valdi óánægju íbúa.  

Erlendis vantar einnig almennilega skilgreiningu á þessari starfsemi varðandi 

lög og annað og hafa einstaklingar lent í að húsnæði þeirra er leigt út í 

skammtímaleigu án þeirra vitundar. Sem dæmi fengu hjón í San Francisco aðila sem 

sérhæfir sig í að passa fasteignir að sjá um íbúðina þeirra meðan þau voru á ferðalagi. 

Meðan þau voru að heiman fengu þau tölvupóst frá vini sínum þar sem hann var að 

þakka þeim fyrir að leyfa honum að vera í íbúðinni þeirra en þau könnuðust ekkert við 

að hafa gefið leyfi fyrir því. Þegar þau fóru að kanna þetta nánar komust þau að því að 

þessi aðili var búinn að vera að leigja út íbúðina þeirra á Airbnb án þeirra vitundar 

meðan þau voru í fríi (Jemima Kiss, 2015). Með því að skerpa á lögum og bæta eftirlit 

varðandi heimagistingu og skammtímaleigu og gera þau aðgengilegri fyrir 

einstaklinga er vonandi hægt að koma í veg fyrir að nokkuð svona gerist hér á landi. 

Einnig til að ná niður þeim sláandi tölum sem komu fram í rannsókn Háskólans á 

Bifröst um leyfislaust húsnæði sem er í leigu.  

Tillögur höfundar til úrbóta hvað varðar heimagistingu og skammtímaleigu 

eru eftirfarandi: 

• Ferðamálastofa hafi yfirumsjón með miðlægum skráningargrunni fyrir 

heimagistingu og skammtímaleigu 

• Að slík gisting verði skráningarskyld en ekki leyfisskyld 

• Hækkun fasteignagjalda fari ekki í sama flokk og atvinnuhúsnæði, þó þau 

mættu hækka eitthvað 

• Ef tímamörk eru mikilvægur þáttur sem þarf að halda, hafa þau þá í það 

minnsta fjóra mánuði en ekki tvo eins og lagt var fram í síðasta frumvarpi 

• Ef aðili hyggst hafa starfsemina á ársgrundvelli þá þurfi að sækja um 

rekstrarleyfi 

• Gefa Ferðamálastofu leyfi fyrir að beita dagsektum ef upp kemst um brot og 

stjórnvaldssektum og kærum ef upp kemst um óskráða starfsemi. Líkt og 

Samgöngustofa hefur varðandi leigu á einkabifreiðum 

 

Það hefur ekki verið skrifað mikið um þetta efni en á höfundur von á því að það eigi 

eftir að breytast á næstu árum. Það væri mjög áhugavert áframhald að yfirfæra 
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rannsókn Háskólans í Boston yfir á Ísland og sjá hver áhrif Airbnb hefur á 

hótelrekstur hér á landi. 
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7.1. LÖG OG REGLUGERÐIR 

 
Lög um leigu skráningarskyldra ökutækja nr. 65/2015 

 
Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 

 
Reglugerð um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 537/2007 

 
Reglugerð um leigu skráningarskyld ökutækja nr. 840/2015 

 

Þingskjal nr. 1178/2014-2015. Frumvarp til laga um breytingu á lögum um 

veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 85/2007, með síðari 

breytingum (heimagisting og flokkar veitingastaða). Frá atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneyti. 
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8. Viðaukar 

 

Listi yfir þau lög og reglugerðir sem snerta heimsgistingu og skammtímaleigu: 

• Lög um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 85/2007 

• Reglugerð um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald nr. 585/2007 

• Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 

• Reglugerð um hollustuhætti nr. 941/2002 

• Lög um húsleigu nr. 36/1994 

• Lög um fjöleignahús nr. 26/1994 

• Lög um tekjuskatt nr. 90/2003 

• Lög um virðisaukaskatt nr. 50/1988 

• Lög um gistináttaskatt nr. 87/2011 

 

Spurningalisti fyrir viðtöl: 

1. Segðu mér aðeins frá sjálfum þér og þínum bakgrunni. 

2. Segðu mér frá því hvernig það kom til að deilihagkerfið vakti athygli þína? 

3. Í hverju felast meginatriði deilihagkerfisins að þínu mati? Getur þú tekið 

dæmi? 

4. Hverjar eru helstu breytingar sem þú hefur tekið eftir á undanförnum áru 

varðandi deilihagkerfi og ferðaþjónustu? 

5. Hver telur þú vera áhrif gistingar á borð við Airbnb á ferðaþjónustu?  

6. Eru þarna tækifæri sem eru ónýtt? 

7. Að hvaða leyti telur þú þær lagabreytingar sem Atvinnuveganefnd lagði fram 

á síðasta ári vera í takt við þá þróun sem hefur átt sér stað varðandi 

ferðaþjónustu? 

8. Hver telur þú áhrif aukinnar lagasetningar eigi eftir að hafa? 

9. Hvaða atriði telur þú að mikilvægt sé að fram komi fram í lagabreytingum 

varðandi heimagistingu? 

10. Ýmsir þingmenn og tilvonandi þingmenn hafa skrifað greinar þess efnis að 

heimagisting og skammtímaleiga sé að hafa áhrif á fasteignaverð sérstaklega í 

miðbæ RVK og leiguverð. Hver er þín skoðun á því máli? 
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11. Ætti heimagisting og skammtímaleiga að vera leyfisskyld eða er önnur leið 

sem væri hentugri að þínu mati? Gætir þú tekið dæmi? 

12. Að hvaða leyti telur þú að hægt sé að búa til ramma utanum þessa 

gistiþjónustu svona eftir að hún er komin á flug? 

13. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 

 



 
 

 
 
 

 
  



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


