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Formáli 

Þessi ritgerð er lögð fram til meistaraprófs í fjármálum fyrirtækja við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands og vegur hún 30 ECTS einingar. Ritgerðin er skrifuð á tímabilinu janúar til 

maí 2017. Leiðbeinandi verkefnisins er Gylfi Magnússon, dósent í Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands, fær hann mínar bestu þakkir fyrir gagnlegar ábendingar og góða 

leiðsögn. Sérstaklega vil ég þakka eiginmanni mínum Reyni Garðari Brynjarssyni og 

fjölskyldunni fyrir stuðning og hvatningu við vinnslu ritgerðarinnar.  
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Útdráttur 

Í þessari ritgerð er fjallað um umsjón fasteigna ríkisins. Ríkiseignir eru stærsti 

umsjónaraðilinn og ber stofnunin ábyrgð á 50% allra fasteigna ríkisins. Til að fá 

heildaryfirsýn yfir rekstur og umfang Ríkiseigna var rannsökuð þróun helstu 

rekstrartalna frá árinu 1998 til 2016. Rekstrarreikningur ársins 2016 var skoðaður til að 

varpa ljósi á reksturinn og farið var yfir rekstraráætlun fyrir árið 2017.  

Umsjónin hefur fimmfaldast frá árinu 1998 ef tekið er mið af fermetrafjölda og hefur 

stærðarhagkvæmni skilað sér í rekstri síðustu árin. 

Þættir er varða stjórnsýsluna voru athugaðir svo sem áherslur, fjármálastefna, ný lög 

um opinber fjármál og ýmis atriði er tengjast verðmyndun fasteignaverðs. Með nýjum 

lögum sem tóku gildi 1. janúar 2016 var gerð krafa um breyttar áherslur í opinberum 

rekstri, m.a. eignfærslu fasteigna og forsendubreytingar gerðar á húsaleigu.  

Til samanburðar var fyrirkomulag umsjónar fasteigna hjá norska ríkinu kannað en þar 

skiptist verkefnið milli þriggja stofnana. Einnig var skýrsla um innviði norska ríkisins, 

State of the Nation 2015, skoðuð með áherslu á fasteignaumsjón. 

Niðurstaðan er sú að eignaumsjón er mjög misjöfn milli þessara tveggja landa. Mikill 

stærðarmunur er á milli eignasafna ríkjanna og gerir það samanburðinn flóknari. Í 

Noregi er búið að skipta fasteignum niður eftir starfaflokkum þ.e.a.s. fasteignir hersins 

eru í einum flokki, sjúkrahús í öðrum og aðrar opinberar byggingar, sendiráð, 

konungseignir og fleiri í þeim þriðja. Vísir að slíkri flokkun er kominn hér á Íslandi en þó 

er mjög misjafnt hvar fasteignir eru í umsjá og ekki nein opinber regla þar á. Í Noregi er 

búið að koma skrifstofuhúsnæði sem er á samkeppnismarkaði inn í fasteignafélag á 

opnum markaði. Á Íslandi er verið að útfæra markaðsleigumódel fyrir opinbera 

markaðinn.  

Af þessu má læra að við gætum horft til norska ríkisins og fækkað umsjónaraðilum 

fasteigna ríkissjóðs og nýtt þannig betur sérþekkinguna sem er til staðar.  
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1  Inngangur 

1.1 Rannsóknarspurningin  

Mikilvægt er að upplýsingar og yfirlit um eignir ríkisins og umsjón þeirra sé aðgengilegt. 

Krafa um aukið gagnsæi, hagsýni og aukna vitund um fjármál hins opinbera og tilkoma 

nýrra laga um opinber fjármál leiddi hugann að því hvernig umsjón með fasteignum 

ríkissjóðs væri háttað. Unnið var út frá rannsóknarspurningunni hver er stærsti 

umsjónaraðili fasteigna ríkisins á Íslandi, hvernig er rekstrinum háttað og hvernig er það 

fyrirkomulag í samanburði við Noreg? 

1.2 Upplýsingaöflun og aðferðafræði 

Til að geta svarað rannsóknarspurningunni voru ýmis gögn skoðuð. Upplýsinga var aflað 

bæði með samtölum og í rituðum heimildum. Ársreikningar Ríkiseigna frá 1998 – 2016 

voru skoðaðir og unnið var með gögn frá Þjóðskrá Íslands og Hagstofu Íslands. Skoðaðar 

voru ársskýrslur, heimasíður, skýrsla frá norsku ríkisendurskoðuninni, leigusamningar, 

bókhaldsgögn, bréf og minnisblöð, bæði birt og óbirt. Einnig var tekið viðtal við Sævar 

Guðmundsson framkvæmdastjóra Ríkiseigna en hann hefur gegnt því starfi frá árinu 

1998. 

Til að geta borið saman eignaumsjón ríkisins á Íslandi og í Noregi var kannað hvernig 

umsjón með ríkiseignum er háttað í Noregi og skýrslan State of the Nation 2015 skoðuð. 

Einnig voru ársskýrslur þeirra félaga og stofnana sem hafa yfirumsjón með fasteignum 

ríkisins í Noregi athugaðar sem og skýrsla norsku ríkisendurskoðunarinnar.  

Byrjað var á því að fara yfir kenningar, lög og fjármálastefnu er varða stjórnsýsluna og 

upplýsingar um verðmyndun fasteigna. Saga og þróun rekstrartalna frá árinu 1998 – 

2016 hjá Ríkiseignum var könnuð og rekstur ársins 2016 skoðaður sérstaklega. 

Rekstraráætlun fyrir árið 2017 var athuguð og ástand eigna skoðað ásamt því að rýna í 

leigumálin.  

Ríkiseignir skiptast upp í tvö svið, land- og auðlindasvið og byggingasvið. Þar sem 

fasteignir ríkisins heyra undir byggingasviðið var athyglinni einkum beint að því en land- 

og auðlindasviðið skoðað lítillega. 
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Unnið var af heilindum að þessari ritgerð en höfundur hennar er starfsmaður 

Ríkiseigna og hefur mikinn áhuga á skipulags- og aðferðafræði stofnunarinnar og 

almennri fasteignaumsjón ríkisins. 



 

14 

2 Opinber stjórn- og fjármálaumsýsla ríkisins 

2.1 Áherslur og straumar í opinberri stjórnsýslu 

Á seinni hluta tuttugustu aldar breyttust áherslur og straumar hugmynda í opinberri 

stjórnsýslu. Aukin ríkisútgjöld og verkefni stjórnsýslunnar kölluðu á breyttar áherslur. 

Osborne og Gaebler bentu á að það væri betra að stýra en að róa. Hið opinbera ætti að 

setja fram stefnu og markmið í samvinnu við einkageirann (Frederickson, 2003).  

Hood (1991) fjallar um það sem hann segir vera óumdeilanleg stjórnsýslugildi sem 

hann skiptir í þrjá meginflokka: Sigma-gildi, Theta-gildi og Lambda-gildi.  

Fyrsta gildið, Sigma-gildið, er um hagkvæmni og árangur. Ábyrgð og markmið verða 

að vera skýr og skilvirk til að lágmarka eða forðast mistök í opinberri stjórnsýslu. Einnig 

er mikilvægt fyrir góða stjórnun að hafa stjórn á afurðum. 

Theta-gildið er um heiðarleika og sanngirni. Það þarf að tryggja að opinberi geirinn 

hafi traust og forðist mismunun. Auka þarf siðferðiskennd starfsfólks og vernda réttindi 

fólks. 

Lambda-gildið er hið þriðja en það snýr að áreiðanleika, ábyrgð á borgurum ef hætta 

og áföll dynja yfir svo sem náttúruhamfarir. Áhættugreining og viðbragðsáætlun gegna 

þar lykilhlutverki (Hood, 1991).  

2.1.1 Umboðskeðjan 

Umboðskeðjan er keðja sem myndast á framseldu valdi. Hún byggist á aðstæðum þar 

sem einn aðili umbjóðenda framselur vald til annars aðila, þ.e. fulltrúa. Þessi fulltrúi 

hefur ákveðnar upplýsingar, hæfni, og getu sem umbjóðandinn hefur ekki og því 

framselur hann valdið til fulltrúans. Fulltrúinn er svo ábyrgur gagnvart umbjóðenda 

sínum í hverjum hlekk keðjunnar. Umboðskeðjan endurspeglar framsal á ábyrgð og 

fulltrúarnir verða að vera heiðarlegir. Frammistaða fulltrúans er svo metin og getur 

umbjóðandinn refsað eða umbunað fulltrúanum. Mynd eitt sýnir umboðskeðjuna í 

þingræðisríki. 
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Mynd 1. Umboðskeðja í þingræðisríki (Forsætisráðuneytið, 2010). 

Almenningur er kjósendur sem kjósa á þing. Þing myndar ríkisstjórn sem setur 

ráðherra og síðan eru það yfirmenn stjórnsýslunnar sem framselja vald sitt til 

forstöðumanna og þeir til starfsfólks stofnananna (Strom, 2000). 

2.2 Fjármálastefna og fjármálaáætlun, opinber fjármál 2017 – 2021 

Í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2017 er fjallað sérstaklega um eignaumsýslu ríkisins. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur yfirumsjón með starfsemi þess málaflokks. Þessi 

flokkur skiptist í þrennt: Opinberar framkvæmdir, eignarhald og umsýslu jarða og 

auðlindir og umsýslu fasteigna. Stærsti hluti eigna ríkisins er á forræði fjármála- og 

efnahagsráðuneytis eða stofnana þess. Unnið hefur verið að því að stofna miðlægan 

gagnagrunn yfir eignir til að fá betri yfirsýn. Þannig mætti stuðla að betri og faglegri 

ákvörðunum. Sett var fram þriggja ára áætlun með markmiðum og mælikvarða. Tvö 

yfirmarkmið fyrir eignaumsýslu voru sett fram í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2017. 

Annað var að bæta yfirsýn til að tryggja sem bestan og hagkvæmastan fasteignarekstur 

með auknu gagnsæi. Hitt var að auka yfirsýn yfir auðlindir á ríkisjörðum með bættum 

ferlum við skráningu(Alþingi, 2016). 

2.3 Lög um opinber fjármál 

Ný lög um opinber fjármál nr. 123/2015 tóku gildi 1. janúar 2016. Þessi lög taka meðal 

annars á breyttri flokkun tekna, þ.e. skiptingu í ríkistekjur og sértekjur til samræmis við 

alþjóðlega flokkun og breytingar á orlofsskuldbindingu og afskriftum. Helstu 

breytingarnar í efnahag eru nýjar tegundir lykla í efnahag vegna eignakaupa, endurmats 

og nýrra skuldbindinga. Til þessa hafa varanlegir rekstrarfjármunir verið gjaldfærðir við 

kaup en verða nú eignfærðir og afskrifaðir yfir notkunartíma eignarinnar þar sem það á 

við. Nýr tegundalykill hefur verið stofnaður fyrir eignfærslu og verður afskrifað einu sinni 

í mánuði yfir notkunartíma eignarinnar. Áður en lögin voru sett var áfallið orlof ekki fært 

Kjósendur Þing Ríkisstjórn Ráðherra Ráðuneyti Stofnanir 
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sem skuldbinding í lok hvers mánaðar eins og nú er farið fram á og verður gert 

framvegis(Fjársýsla ríkisins, e.d.). 

2.4 Eftirlit og endurskoðun 

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem endurskoðar ríkisreikninginn og reikninga 

ríkisaðila. Stofnunin er sjálfstæð og starfar á vegum Alþingis samkvæmt lögum nr. 

46/2016 en stofnuninni er í sjálfsvald sett hvernig hún fylgir eftir hlutverki sínu. 

Ríkisendurskoðun á að stuðla að umbótum á fjármálastjórn ríkisins og nýtingu 

almannafjár. Stofnunin hefur eftirlit með framkvæmd fjárlaga, fjármálum tengdum 

stjórnmálastarfsemi, fjárreiðum staðfestra sjóða og stjórnsýslu- og 

fjárhagsendurskoðun. Endurskoðunin verður að byggja á verklagsreglum og 

viðurkenndum endurskoðunarstöðlum sem eiga við endurskoðun hjá opinberum 

aðilum. Alþjóðasamtök ríkisendurskoðana (INTOSAI) gefa út alþjóðlega staðla fyrir 

ríkisendurskoðanir og er litið til þeirra verklagsreglna. Ríkisendurskoðun á að fá aðgang 

að öllum þeim gögnum sem þurfa að liggja fyrir til að skoða rekstur og fjármál 

viðkomandi stofnunar. Þegar niðurstöður endurskoðunar og úttekta liggja fyrir þá er 

gerð skýrsla um úttektina sem er send Alþingi og birt opinberlega. Ríkisendurskoðandi á 

að upplýsa Alþingi og stjórnvöld ef einhver frávik eru frá reglum og lögum og leggja til 

úrbætur. Ef tilefni er til má vísa máli til rannsóknar hjá lögreglu (Ríkisendurskoðun, e.d.). 

2.5 A-hluta stofnanir og rekstraráætlun 

Ríkið flokkar stofnanir niður í A-, B-, C-, D-, og E-hluta eftir því hvernig það kemur að 

rekstrinum. Umfangsmestur er A-hluti stofnana, þeim er ætlað að starfa sjálfstætt en 

eru þó nátengdar ráðuneytunum. Um fjármál, starfsmannamál og stjórnun gilda sérstök 

lög og reglur en einnig eru til sérlög um nokkrar stofnanir eða stofnanahópa. 

Forstöðumaður er skipaður af ráðherra og í einhverjum stofnunum er einnig stjórn. 

Dæmi um A-hluta stofnanir eru Ríkiseignir, framhaldsskólar, sjúkrahús, 

heilsugæslustöðvar, háskólar, og sendiráð (Ríkiskassinn, e.d). Forstöðumaður A-hluta 

stofnunar á að upplýsa ráðherra án tafar ef frávik verður frá rekstraráætlun. Honum ber 

að greina frá því af hverju frávikið stafar og hvernig á að bregðast við því. Ef 

forstöðumaður sinnir ekki þessum skyldum sínum má ráðherra láta gera úttekt á 

starfsemi stofnunarinnar (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, e.d.).  
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B-hluta stofnanir njóta meira sjálfstæðis í rekstri en A-hluta stofnanir og skulu standa 

undir öllum rekstrarkostnaði með sölu á þjónustu eða vörum. Sem dæmi má nefna 

ÁTVR. C-hluta stofnanir eru lánastofnanir ríkisins eins og til dæmis Lánasjóður íslenskra 

námsmanna og Íbúðalánasjóður. D-hluta stofnanir eru fjármálastofnanir ríkisins, svo 

sem  Seðlabanki Íslands. E-hluta stofnanir eru  sameignar- og hlutafélög sem ríkið á hlut í 

og þar má nefna Isavia og Íslandspóst sem dæmi (Ríkiskassinn, e.d.-a).  
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3 Forsendur lykiltalna 

3.1 Þjóðskrá Íslands 

Þjóðskrá Íslands var stofnuð árið 2010 með sérstökum lögum. Hún heyrir undir 

innanríkisráðuneytið. Hún heldur utan um fasteignaskrá og þjóðskrá, annast rannsóknir 

á fasteignamarkaðnum og reiknar út brunabóta- og fasteignamat. Hún sér um 

þjónustuveituna Ísland.is, gefur út vegabréf, Íslykil og ýmis vottorð. Einnig hefur hún 

rekstur starfs- og upplýsingakerfa fyrir sveitarfélög og sýslumenn á sinni könnu (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.). 

3.2 Fasteignamat og matsaðferðir 

Samkvæmt lögum nr. 6/2001 skal skal Þjóðskrá Íslands endurmeta fasteignamat 31. maí 

ár hvert. Fasteignamat fyrir árið 2017 byggir á verðlagi fasteigna í febrúar 2016, miðað 

við staðgreiðslu, og tekur gildi 31. desember 2016. Verðmat bújarða er þó undanþegið 

þessari reglu og skal það miðað við búskaparhætti. Allar fasteignir eru auðkenndar með 

föstu númeri sem nefnist fastanúmer og er raðnúmer samkvæmt reglugerð um 

fasteignaskráningu og fasteignamat nr. 406/1978.  

Mismunandi aðferðir eru notaðar við mat ólíkra eignaflokka en endurmatið nær til 

allra fasteigna á Íslandi. Aðferðir til að meta verðmæti fasteigna eru þrenns konar: 

Markaðs-, tekju-, og kostnaðaraðferð. Í fullkomnum heimi þar sem allar upplýsingar 

liggja fyrir ættu þær að skila sama mati en hér ræðst matið af því hvaða upplýsingar 

liggja fyrir, hvaða aðferð er notuð og hvað endurspeglar markaðinn best.  

Markaðsaðferð byggist á því að bera saman sölu sambærilegra fasteigna. Til þess þarf 

að vera hægt að verðmeta fasteign út frá annarri fasteign með sömu eiginleika, nýseldri 

og á sama svæði. Stærð, aldur og staðsetning ásamt fleiru er borið saman. Til að hægt sé 

að nota þessa aðferð þurfa margar fasteignir að seljast og markaðurinn að vera mjög 

virkur. Um 97% alls íbúðarhúsnæðis er metið með þessari aðferð. 

Tekjuaðferð byggist á upplýsingum um tekjur, tekna sem hægt er að afla og kostnaði 

vegna fasteignanna. Þá eru hreinar tekjur núvirtar m.t.t. ákveðinnar ávöxtunarkröfu og 

útkoman verður kaupverð fasteignar. Þessi aðferð á best við skrifstofu- og 

verslunarhúsnæði og annað húsnæði sem er í útleigu.  
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Kostnaðaraðferð byggist á útreikningi á byggingarkostnaði þeirrar eignar sem meta á 

eða annarra fasteigna sem uppfylla sambærilegar eða sömu þarfir. Á virkum 

byggingarmarkaði ætti verð á fasteignum að vera jafnt og lóðarverð ásamt 

byggingarkostnaði. Þessi aðferð á best við sérhæfðar byggingar (Þjóðskrá Íslands, e.d.-

a). 

3.3 Brunabótamat 

Húseigendum er skylt að brunatryggja allar húseignir sínar samkvæmt lögum nr. 

48/1994 um brunatryggingar. Brunabótamatið er viðmið brunatryggingarinnar. Það er 

endurreiknað í maí á hverju ári af Þjóðskrá Íslands. Þess á milli er það framreiknað milli 

mánaða með byggingarvísitölu sem Hagstofa Íslands gefur út. Tekið er tillit til aldurs, 

viðhalds, slits og byggingarkostnaðar fasteignarinnar. Formúlan fyrir útreikningi á 

brunabótamati er samkvæmt Þjóðskrá Íslands: 

Brunabótamat = Afskrifað endurstofnverð + 0,12 * endurstofnverð (Þjóðskrá 
Íslands, e.d.-b).  

Hreinsun á brunastað bætist við og er hún metin sem 12% af endurstofnverði 

(Þjóðskrá Íslands, e.d.-b).  

3.4 Endurstofnverð 

Heildarbyggingarkostnaður fasteigna er áætlaður án opinberra tengigjalda og án 

lóðarkostnaðar og lóðar. Endurstofnverð reiknast árlega fyrir allar fasteignir sem skráðar 

eru í fasteignaskrá. Þetta verð samanstendur af byggingarkostnaði sem er sótt frá 

verðbönkum verkfræðistofa og byggingarefnissala og miðast við verðlag í janúar ár 

hvert.  

Fyrir þær fasteignir sem ekki eru metnar með markaðs- og tekjumati er 

endurstofnverð grunnur fyrir brunabótamat og einnig fasteignamat (Þjóðskrá Íslands, 

e.d.-b). 

3.4.1 Matsstuðlar og verðmat  

Nákvæmir svæðisbundnir stuðlar hafa verið birtir á heimasíðu Þjóðskrár Íslands til sýna 

fram á forsendur verðmats og marktæka stuðla leigulíkans atvinnumats. Öll 
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sveitarfélögin eru komin með matsstuðul og einnig hverfisstuðla fyrir markaðsleiðrétt 

kostnaðarmat í Reykjavík, Hnífsdal, Ísafirði, Súðavík og Hólmsheiði. 

Einnig má sjá á heimasíðunni hvernig búið er að flokka hverfin á höfuðborgarsvæðinu 

í matssvæði og svo landið allt. Matssvæðið er flokkað í skrifstofuhúsnæði, 

verslunarhúsnæði og iðnaðarhúsnæði. Dæmi um nokkur matssvæði og stuðul 

skrifstofuhúsnæðis má sjá í töflu eitt.  

Tafla 1. Stuðlar eftir matssvæði (Þjóðskrá Íslands, e.d.-a).  

 

 

Mynd tvö er tekin af heimasíðu Þjóðskrár Íslands en hún er hluti af stærri mynd. Hún 

sýnir okkur hvernig búið er að skipta höfuðborgarsvæðinu niður í viðeigandi matssvæði. 

Nr. Matssvæði Skrifstofuhúsnæði

1 Seltjarnarnes 0,74

2 Miðbær 1,36

3 Reykjavík megnið 0,92

4 Skúlagata/Borgartún/Kirkjusandur 1,2

5 Garðar/Vogar/Örfirisey 0,9

6 Skeifan 0,88

7 Múlar/Holt/Suðurlandsbraut/Mörkin 0,9

8 Úthverfi 0,82

9 Hálsar 0,78

10 Höfðar 0,7

11 Grafarholt/Korputorg 0,79

12 Reykjavíkurhöfn 1,1

13 Kringlan 0,92

14 Mosfellsbær 0,74

7110 Egilsstaðir 0,51

7115 Austfirðir 0,19

7120 Seyðisfjörður 0,33
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Mynd 2. Sýnir stuðla fyrir atvinnuhúsnæði eftir staðsetningu (Þjóðskrá Íslands, e.d.-a). 

Inni á heimasíðu Þjóðskrár má einnig sjá fleiri matsflokka s.s. íbúðarhúsnæði, 

sumarbústaði og fleira. Þar er einnig að finna matslíkön um fasteignamat og leiguverð 

skrifstofueigna (Þjóðskrá Íslands, e.d.-a).  

3.5 Hagstofan 

Hagstofa Íslands sér um að safna gögnum, birta tölfræðilegar upplýsingar um 

þjóðfélagsleg málefni og um hagi Íslands. Hagstofan reiknar út lykiltölur, t.d. vísitölu 

neysluverðs, byggingarvísitölu og launavísitölu svo eitthvað sé nefnt.  
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Mynd 3. Þróun vísitölu neysluverðs og launa (Hagstofa Íslands, e.d. og Hagstofa Íslands, e.d.-a). 

Á mynd þrjú sést að launavísitala hefur hækkað mun meira en vísitala neysluverðs. 

Vísitala launa hefur hækkað 28% meira en vísitala neysluverðs ef miðað er við að 

upphafsár sé 2010 og báðar vísitölurnar byrji í hundrað.  
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4 Fasteignir ríkissjóðs Íslands 

4.1 Skipting á milli þriggja stærstu umsjónaraðila ríkissjóðs Íslands 

Ríkissjóður Íslands á fasteignir um allt land en flestar þeirra eru á höfuðborgarsvæðinu. 

Þær eru í umsjá margra aðila. Þessar fasteignir tilheyra eignasafni sem saman stendur af 

eignum sem ríkið á að fullu eða hlut í. Hlutir á móti ríkinu dreifast t.d. á milli 

sveitarfélaga. Árið 2016 var fasteignamat eignasafnsins 152 milljarðar króna. 

Brunabótamat þessara eigna er yfir 265 milljarðar eins og sést í töflu tvö og þar af 

nemur brunabótamat eignarhluta ríkissjóðs 239 milljörðum króna. Fermetrar 

eignasafnsins alls er yfir eittþúsund fermetrar. 

Tafla 2. Yfirlit yfir eignasafn ríkissjóðs Íslands árið 2016 miðað við brunabótamat unnið upp úr gögnum 
frá Landskrá fasteigna frá Þjóðskrá Íslands. 

 

 

Langstærsti umsjónaraðili eignasafnsins er Ríkiseignir en sú stofnun hafði umsjón 

með um 50% allra eigna ríkissjóðs Íslands á árinu 2016. Á eftir Ríkiseignum koma 

Landspítalinn og Háskóli Íslands sem samanlagt sjá um 24% eignanna. Þessar þrjár 

stofnanir bera því ábyrgð á yfir 70% fasteigna ríkissjóðs. Þær eru allar A-hluta stofnanir. 

Þessi skipting sést í töflu þrjú.  

Tafla 3. Ríkiseignir, Landspítalinn og Háskóli Íslands eru þrír stærstu umsjónaraðilar eigna ríkissjóðs 
Íslands unnið upp úr gögnum frá Landskrá fasteigna frá Þjóðskrá Íslands. 

 

  

Eign alls Hlutur ríkissjóðs Íslands

Brunabótamat 265 ma. kr 239 ma. kr

Fasteignamat 152 ma. kr 121 ma. kr

Eignasafn ríkissjóðs Íslands

Stofnanir Hlutfall
Ríkiseignir 50%

Landspítalinn 15%

Háskóli Íslands 9%

Aðrar stofnanir og ráðuneyti 26%

Samtals 100%
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Aðrar stofnanir eða fyrirtæki sjá um 26% eignanna. Flestir þessara umsjónaraðila eru 

A-hluta stofnanir en einnig er ríkið með annað rekstrarform sem hefur umsjón með 

eignunum, það er opinbert hlutafélag og einkahlutafélag. Þessar upplýsingar eru unnar 

upp úr gögnum Landskrár fasteigna frá Þjóðskrá Íslands, sótt 26. janúar 2017 í gegnum 

aðgang Ríkiseigna. 

Þegar Bandaríkjaher yfirgaf Keflavíkurflugvöll var gerður samningur á milli íslenska 

ríkisins og Bandaríkjastjórnar um að íslenska ríkið myndi yfirtaka eignir á fyrrum 

varnarsvæðinu með ákveðnum skuldbindingum. Stofnað var einkahlutafélag í 100% eigu 

ríkisins sem ber heitið Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar ehf. (Kadeco ehf.) Samkvæmt 

ársskýrslu 2015 var bókfært verð fasteigna félagsins 1,2 milljarðar en ársreikningurinn 

byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Fasteignir í þróun eru metnar á 4,8 milljarða en 

þær eru færðar á kostnaðarverði (Kadeco, 2015). 

Isavia er opinbert hlutafélag sem annast viðhald, uppbyggingu og rekstur 

áætlunarflugvalla. Það sér um flugskýli, skrifstofur, tækjahús og fleira. Fasteignir og lóðir 

samkvæmt ársreikningi 2016 voru metnar á 22 milljarða (Isavia, 2016).  

Aðrir umsjónaraðilar fasteigna ríkissjóðs eru töluvert margir og hér fyrir neðan eru 

nokkrir þeirra, sem ekki hafa verið nefndir hér á undan, taldir upp. Þetta er þó langt frá 

því að vera tæmandi listi.  

 

 Alþingi 

 Einkaleyfastofan 

 Fangelsismálastofnun ríkisins 

 Forsætisráðuneytið 

 Háskólinn á Akureyri 

 Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal 

 Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið 

 Landbúnaðarháskóli Íslands 

 Landsbókasafn Íslands - 
Háskólabókasafn 

 Raunvísindastofnun 
Háskólans 

 Rekstrarfélag Stjórnarráðsins 

 Ríkisútvarpið ohf. 

 Sjúkrahúsið á Akureyri 

 Þjóðskjalasafn Íslands 

 Vegagerðin 

 

Sveitarfélög, bæir og ráðuneyti eru umsjónaraðilar fasteigna ríkissjóðs samkvæmt 

gögnum frá Þjóðskrá Íslands. 
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5 Fasteignir ríkissjóðs verða Ríkiseignir 

5.1 Sagan  

Árið 1980 skipaði fjármálaráðherra sérstaka stjórn sem átti að fara með málefni 

Húseigna ríkissjóðs. Síðar bættust við jarðir og lóðir sem fjármálaráðuneytið var með á 

forræði sínu. Samkvæmt stofnbréfi sem er dagsett 29. júlí 1981 fékk stofnunin nafnið 

Fasteignir ríkissjóðs og átti að fara með mál og umsjón er varðaði þær fasteignir sem 

ráðuneytið fól henni. Átti stofnunin að ávaxta og varðveita þessar eignir. Stofnunin átti 

að sjá til þess að gerður yrði skriflegur húsaleigusamningur þar sem leigutekjum mætti 

svo ráðstafa til viðhalds fasteigna og umsjónar (Fjármálaráðherra, 1981).  

Fyrsta mars árið 2015 tók svo til starfa stofnun sem ber nafnið Ríkiseignir en hún er 

mynduð með sameiningu Fasteigna ríkissjóðs og jarðaumsýslu fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins. Stofnunin hefur sinn eigin fjárhag og er rekstrarlega aðgreind frá 

fjármála- og efnahagsráðuneytinu. Með þessari sameiningu var daglegum verkefnum 

jarðeigna og fasteigna ríkissjóðs komið undir einn hatt. Þetta var liður í hagræðingu hjá 

ráðuneytinu en Ríkiseignir heyra undir fjármála- og efnahagsráðuneytið. Ráðuneytið sér 

um allar stærri ákvarðanir og stefnumörkun í þessum málaflokki en allar ákvarðanir sem 

teljast reglubundnar og hefðbundnar eru teknar af Ríkiseignum. Framkvæmdastjóra 

Ríkiseigna ber svo að fara eftir stefnu ráðuneytisins hverju sinni (Fjármálaráðherra, 

2015).  

Snævar Guðmundsson er framkvæmdastjóri Ríkiseigna og hefur gegnt því starfi frá 

árinu 1998. Snævar hafði starfað í fimm ár hjá Hagsýslu ríkisins, sem var deild innan 

fjármála- og efnahagsráðuneytisins, áður en hann tók við framkvæmdastjórastöðunni 

(Snævar Guðmundsson, munnleg heilmild, 31. mars 2017). 

5.2 Starfsemi Ríkiseigna 

Ríkiseignir hafa umsjón með jörðum, auðlindum og fasteignum í eigu ríkisins í umboði 

fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Hlutverk Ríkiseigna er að tryggja að umsýsla þessara 

eigna sé hagkvæm og örugg. Umsýsla jarðeigna snýst um ábúð og útleigu á ríkisjörðum, 

samskipti við leigutaka og ábúendur, og umsjón með leigusamningum. Einnig annast 
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Ríkiseignir skráningu og umsýslu auðlinda í eigu ríkisins (Ríkiseignir, e.d). Engin sérstök 

lög gilda um stofnunina sjálfa en samkvæmt lögum nr. 73/1969 um Stjórnarráð Íslands 

um málefnaskiptingu milli ráðuneyta þá heyrir umsjón um eigur ríkisins undir fjármála- 

og efnahagsráðuneytið. Ráðuneytið felur svo stofnuninni að hafa umsjón með þeim 

eignum sem það ákveður á hverjum tíma. Ríkiseignir sjá því um rekstur fasteignanna og 

halda utan um kostnað og leigutekjur. Inni í því felst líka viðhald á fasteignunum og 

umsjón með endurbótum og breytingum. Megináhersla Ríkiseigna er að umsýsla 

eignanna sé hagkvæm og skilvirk. Einnig er ráðgjöf til fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins, innheimta, ábúðarmál, skráning og margvísleg verkefni tengd 

þessum hlutum á könnu stofnunarinnar. Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur 

yfirumsjón með að Ríkiseignir innheimti leigu eigna í samræmi við verklagsreglur 

ráðuneytisins og tekur ákvarðanir um kaup og sölu eigna (Fjármálaráðherra, 2015). 

Starfsemi Ríkiseigna er skipt í tvö svið, byggingasvið og land- og auðlindasvið, eins og 

skipuritið sýnir á mynd fjögur. Byggingasvið sér um endurbætur bygginga og viðhald en 

land- og auðlindasvið sér um umsýslu jarða, auðlinda og landnýtingu. Hjá Ríkiseignum 

starfa nítján manns, fimm á land- og auðlindasviði, níu á byggingasviði og fimm með 

framkvæmdastjóra á sviði fjármála og reksturs.  

 

Mynd 4. Skipurit Ríkiseigna (Ríkiseignir, e.d.). 

5.3 Land- og auðlindasvið 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið hefur yfirumsjón með Jarðasjóði en Ríkiseignir fá 

framlag frá Jarðasjóði fyrir rekstrarkostnaði land- og auðlindasviðs. Land og auðlindasvið 

http://www.rikiseignir.is/um-rikiseignir/starfsemi)
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innheimtir tekjur sem ganga svo í Jarðasjóð en þær koma ekki til bókunar hjá 

Ríkiseignum. Jarðasjóður heldur svo utan um tekjur sem tilheyra þessu 

sviði(Fjármálaráðherra, 2015). Jarðalög nr. 81/2004 og ábúðarlög nr. 80/2004 eru þau 

lög sem mestu skipta vegna jarðamálanna. Land- og auðlindasvið sér um umsýslu landa 

og jarða ásamt skráningu og utanumhaldi auðlinda í eigu ríkisins. Með auðlindum er átt 

við jarðhita, ferskvatn, vatnsafl, jarðefni, nytjar og gæði lands. Stór hluti eyðijarða og 

bújarða sem eru í eigu ríkisins eru á forræði Ríkiseigna samkvæmt umboði fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins. Einnig hefur stofnunin yfirumsjón með jörðum og jarðahlutum 

Landgræðslu ríkisins, Hólaskóla, Landbúnaðarháskóla Íslands og Skógræktar ríkisins. Alls 

var skráð 451 jörð um áramótin 2016/2017 í eigu ríkissjóðs og þar af voru 312 jarðir í 

umsjón Ríkiseigna. Á það bæði við um jarðir í eyði og ábúð. Á mynd fimm sjáum við 

jarðir sem Ríkiseignir hafa á sinni könnu merktar með rauðum punkti en jarðir í umsjón 

annarra ríkisstofnana eru merktar með grænum punkti. Fjólubláa brotalínan sýnir 

skiptingu á milli kjördæma.  

 

 

Mynd 5. Jarðir í umsjón ríkisins. Rauður punktur jarðir í umsjón Ríkiseigna en grænn punktur jarðir í 
umsjón annarra ríkisstofnana (Ríkiseignir, e.d.-a). 
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Reglur um ráðstöfun ríkisjarða eru í gildi en algengasta fyrirkomulagið á jörðum 

ríkisins er ábúðar- og leigusamningar. Það þarf að auglýsa jarðir í Bændablaðinu og að 

minnsta kosti í einu útbreiddu dagblaði ásamt því að setja auglýsingu á heimasíðu 

ráðuneytisins. Það er gert til að allir hafi kost á því að sækja um. Þegar unnið er úr 

umsóknum um jarðirnar er tekið mið af landbúnaðar- og byggðarhagsmunum og er 

sérstaklega litið til starfsreynslu og menntunar á sviði landbúnaðar sem og hagnýtrar 

menntunar. Einnig er farið yfir fjárhagslegar upplýsingar um viðkomandi og áform um 

framtíðarnýtingu jarðarinnar.  

Reglur gilda um fjárhæð jarðarafgjalda fyrir leigu, lóðarleigu og ábúð á ríkisjörðum og 

á landi. Í þessum reglum kemur fram að grunnleigugjald er 3,25% af matsliðum í 

fasteignamati á eigum ríkisins en af öðrum eignum ríkisins sem eru ekki í fasteignamati 

er það 2%. Ef ráðuneytið tekur ákvörðun um að selja jörð á frjálsum markaði er almenna 

reglan sú að Ríkiskaup sjá um að auglýsa og leita eftir tilboðum í eignina. Lagaheimild 

þarf að liggja fyrir frá Alþingi til þess að sala á eignum ríkisins geti farið fram og kemur 

hún þá fram í fjárlagafrumvarpi hvers árs (Ríkiseignir, e.d.-c). Landspildum og 

ríkisjörðum sem eru á forræði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytisins ber að 

ráðstafa eins og best verður á kosið og í samræmi við markmið um búsetu og landbúnað 

til ábúðar og/eða útleigu (Ríkiseignir, e.d.-d). 

5.4 Byggingasvið 

Helstu verkefni byggingasviðs Ríkiseigna eru að sjá um og vera í forsvari fyrir þær 

fasteignir sem sviðinu er formlega falið að sjá um. Þær eiga svo að nýtast sem best 

miðað við starfsemi leigjenda og einnig uppfylla nauðsynleg lagaskilyrði. Einnig sér 

byggingasvið um að endurleigja húsnæði sem stofnunin tekur á leigu á almennum 

markaði til ríkisstofnana. Eins og rekstrarformið er í dag þarf húsaleiga að standa undir 

ákveðnum kostnaði svo sem lögboðnum fasteignagjöldum, tryggingum, 

umsýslukostnaði, hefðbundnu viðhaldi, grunnbúnaði og endurbótum á húsnæðinu. Í dag 

eru húsaleigusamningar bundnir við neysluvísitölu en eldri húsaleigusamningar eru 

tengdir byggingarvísitölu. Þó er það áskilið að leigusamningar geti tekið breytingum til 

samræmis við almenna stefnumörkun stjórnvalda. Byggingasviði ber að halda 

húsnæðinu við að innan sem utan. Mynd sex sýnir dreifingu fasteigna á Íslandi þar sem 

þeim er skipt í fjóra flokka. 
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Gulur pinni sýnir byggingarflokkinn annað skrifstofuhúsnæði, bleikur táknar 

byggingarflokk sem heyrir undir starfsemi mennta- og menningarmálaráðuneytis, grænn 

merkir byggingarflokk sem tilheyrir heilbrigðis- og velferðarmálum og rauður sýnir 

byggingarflokk dóms- og lögreglumála. Yfirlit yfir höfuðborgarsvæðið sést betur á mynd 

sjö.   

  

Mynd 6. Yfirlit yfir fasteignir á Íslandi í umsjón byggingasviðs árið 2016 (Ríkiseignir, e.d.-b). 
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Mynd sjö gefur nákvæmari mynd af fasteignum á höfuðborgarsvæðinu sem eru í 

umsjón byggingasviðs.  

 

 

Mynd 7. Dreifing fasteigna á höfuðborgarsvæðinu (Ríkiseignir, e.d.-b).  

Gulur pinni sýnir byggingarflokkinn annað skrifstofuhúsnæði, bleikur táknar 

byggingarflokk sem heyrir undir starfsemi mennta- og menningarmálaráðuneytis, grænn 

merkir byggingarflokk sem tilheyrir heilbrigðis- og velferðarmálum og rauður sýnir 

byggingarflokk dóms- og lögreglumála.   
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5.5 Gæðakerfi – helgisiðir 

Gæðakerfið er sérsniðið að þörfum og starfsemi Ríkiseigna. Það heldur utan um alla 

innviðina og skiptist niður í eftirfarandi flokka: 

 Hlutverk og skipurit, lög, reglugerðir og staðlar. 

 Gæðastefna og gæðamarkmið. 

 Starfsmannamál. 

 Fjármál og rekstur. 

 Framkvæmdir, en í þeim felst stjórnun verkefna, hönnunarverk og úrvinnsla 
gagna og vistun. 

Í gæðastefnunni er tekið á verklagi stofnunarinnar. Þá er bæði átt við að verklag sé í 

samræmi við opinber fyrirmæli og góða stjórnsýslu og að það tryggi skilvirkni og 

hagkvæmni. Gæðakerfi Ríkiseigna byggir á staðlinum ISO:9001. Framkvæmdastjóri ber 

ábyrgð á gæðastefnu stofnunarinnar. Gæðamarkmið hafa verið sett fram með upphafi 

og enda eða eftirfylgni, eftir því sem við á. Verkferlar eru negldir niður til að tryggja 

jafnræði og gagnsæi við opinber innkaup í samræmi við reglugerðir og lög. Mynd átta 

sýnir til dæmis framkvæmd verkkaupa.  

 

Mynd 8. Framkvæmd verkkaupa úr gæðakerfi Ríkiseigna. 
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6 Aukning á umfangi Ríkiseigna   

6.1 Eignasafnið stækkar 

Umfang starfsemi Ríkiseigna hefur aukist frá því stofnunin var sett á laggirnar. Í upphafi, 

árið 1981, voru fasteignir og aðrar eignir samtals ellefu (Fjármálaráðherra, 1981). Á 

árunum 1998 til 2016 fjölgaði fasteignunum úr 95 í 318. Mynd níu sýnir hvernig þróunin 

hefur verið í fjölda fasteigna.  

 

Mynd 9. Fjöldi fasteigna á árunum 1998 – 2016. 

Mynd tíu sýnir fjölda fermetra í umsýslu frá árinu 1998 til ársins 2016. Umsjón 

Ríkiseigna hefur aukist úr tæpum 100 þúsund fermetrum í rúma 500 þúsund fermetra á 

þessu árabili. Þetta er um fimmföldun á 18 árum. Umsýslan eykst um 200% milli áranna 

2000 til 2003/2004 og frá árinu 2008 til ársins 2010 fjölgar fermetrum um hundrað og 

tuttugu þúsund. Frá árinu 2010 urðu ekki miklar breytingar til ársins 2016. 
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Mynd 10. Breyting í fermetrum frá árinu 1998 til ársins 2016. 

Um 100 þúsund fermetrar bættust við umsýslu Ríkiseigna á árunum 2001 til 2004 en 

þetta voru flestir framhaldsskólarnir. Áður hafði mennta- og menningarmálaráðuneytið 

séð um umsýslu þeirra en sérdeild sá um byggingamál ráðuneytisins. Framhaldsskólarnir 

geta verið mjög stórir. Tækniskólinn, til húsa á Skólavörðuholti, áður Iðnskólinn í 

Reykjavík, er til dæmis um 15.000 þúsund fermetrar og Menntaskólinn í Kópavogi er um 

10.200 fermetrar. Nokkrir fleiri skólar sem Ríkiseignir fengu til umsjónar á þessum árum 

eru einnig mjög stórir. Ef mynd níu og tíu eru bornar saman þá sést að stökkið er mun 

meira í fermetrum og lýsir betur umfangi umsýslunnar en fjöldi fasteigna sem bættist 

við á þessum árum. 

Eins og sést á mynd tíu þá fjölgaði fermetrum í umsjón Ríkiseigna um áttatíu þúsund 

á árinu 2009. Þá átti sér stað tilfærsla eigna frá heilbrigðisráðuneytinu og 

fjármálaráðuneytinu til Fasteigna ríkissjóðs, nú Ríkiseigna. Um var að ræða sjúkrahús úti 

á landi og heilsugæslustöðvar. Tilfærslan átti að gerast í þremur áföngum á árunum 

2008, 2009 og 2010. Í henni fólst umsjón á húseignum, löndum og lóðum sem tilheyrðu 

heilbrigðisráðuneytinu að undanskildum húsakosti Landspítalans og Sjúkrahússins á 

Akureyri. Eignir þeirra skyldu áfram heyra undir heilbrigðisráðuneytið. Það dróst í eitt ár 

að Ríkiseignir tækju yfir umsýsluna en 1. janúar 2009 gekk breytingin eftir. Til þess að 

heilbrigðisstofnanir gætu staðið undir húsaleigugreiðslum til Ríkiseigna voru 
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fjárheimildir til þeirra hækkaðar og einnig var sú ákvörðun tekin í sameiningu af 

Ríkiseignum og ráðuneytunum að gefinn yrði tímabundinn afsláttur á leigunni. 

6.2 Verðgildi fasteignanna 

Í samræmi við fjölgun fasteigna og fermetra hefur brunabótamatið hækkað. Á mynd 

ellefu má sjá hvernig brunabótamatið hefur þróast frá árinu 1998 til ársins 2016 á 

verðlagi 2016. 

Mynd 11. Brunabótamat frá árinu 1998 til ársins 2016 á verðlagi ársins 2016 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

6.3 Tekjur og gjöld 

Á mynd tólf sést þróun kostnaðar við viðhald fasteigna á verðlagi ársins 2016. Kostnaður 

hefur rúmlega fimmfaldast.  
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Mynd 12. Framkvæmdir í milljónum króna á verðlagi ársins 2016 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Þegar tekjum og gjöldum er skeytt saman í eina mynd á verðlagi ársins 2016, eins og 

mynd þrettán sýnir, sést hvernig þróunin hefur verið síðustu ár. 

 

Mynd 13. Tekjur og gjöld frá árinu 1998 til ársins 2016 á verðlagi 2016 (Hagstofa Íslands, e.d.). 

Dýrasti hluti rekstrar fasteigna er brunatryggingar og fasteignagjöld en eins og sést á 

töflu fjögur þá nam þessi kostnaður um 1,25 miljörðum á árinu 2016 eða um 96% alls 
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kostnaðar við rekstur fasteigna. Þetta hlutfall helst alltaf svipað í rekstri alls 

fasteignasafnsins.  

Tafla 4. Fasteignagjöld og brunatryggingar frá árunum 2011 til ársins 2016. 

 

6.4 Aukin rekstrarhagkvæmni 

Rekstrarhagkvæmni fasteigna ríkisins hefur aukist frá árinu 1998 til 2016. Á mynd 

fjórtán kemur fram að bæði launakostnaður og umsýslukostnaður sem útreiknað hlutfall 

af húsaleigutekjum hefur lækkað og haldist nokkuð jafn frá árinu 2009 til ársins 2016. 

Hlutföllin hafa lækkað frá árinu 1998 úr annars vegar 7,1% í 3,0% árið 2016 og hins 

vegar úr 5,4% í 2,3 %. 

 

Mynd 14. Yfirlit yfir umsýslu- og launakostnað sem % af húsaleigutekjum frá árinu 1998 til ársins 2016. 

Frá árinu 2001 til ársins 2007 nýtur stærðarhagkvæmni við, hvort sem um er að ræða 

umsýslu- eða launakostnað og helst þetta nokkuð í hendur við fjölgun húsa. Bæði 

umsýslu- og launakostnaður hækkaði árið 2008. Það ár var ráðinn starfsmaður til að 

mæta aukinni vinnu vegna umsýslu heilbrigðisstofnana en tekjurnar komu ekki inn fyrr 

en árið 2009 þegar formlega var tekið við fasteignunum. Árið 2008 var verið að skrá 
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eignirnar, yfirfara og meta ástand þeirra en þessar eignir eru úti um allt land og því 

fylgdi aukinn kostnaður. 

Launakostnaður hefur verið á milli 2,0% til 2,5% frá árinu 2009. Umsýslukostnaður 

hefur líka verið í svipuðu hlutfalli frá árinu 2009 til ársins 2016 eða frá 2,5% upp í rúm 

3%. Frá 2009 er línan flöt.  
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7 Ríkiseignir  

7.1 Rekstur Ríkiseigna 

Eins og fram hefur komið þá sjá tvö svið um umsjón eigna Ríkiseigna. Haldið er 

sérstaklega utan um þessi svið í bókhaldinu. Land- og auðlindasvið er bókað á sérviðfang 

og greiðir Jarðasjóður útlagðan kostnað sviðsins. Kostnaður á land- og auðlindasviði nam 

80 milljónum árið 2016 en kostnaður byggingasviðs nam þá 5.540 milljónum króna.  

Ríkiseignir nota bókhaldskerfið Orra sem er fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins. 

Kerfið keyrir á Oracle gagnagrunni sem saman stendur af fjárhagsbókhaldi, 

verkbókhaldi, innkaupakerfi, eignakerfi og launa- og starfsmannakerfi. Ríkiseignir eru í 

bókhaldsþjónustu hjá Fjársýslu ríkisins. Húsaleiga er innheimt að hluta til í gegnum 

tekju- og bókhaldskerfi ríkisins (TBR) en stærsta hlutann sér Fjársýsla ríkisins um að 

gjaldfæra á viðkomandi stofnanir. Einnig er haldið utan um allan kostnað vegna 

verkframkvæmda í MainManager sem er verkstýringar og verkbókhaldskerfið. Brú er á 

milli Orra og MainManager þar sem hreyfingar eru færðar á milli kerfa daglega. Það er 

því tvöfalt kerfi sem heldur utan um bókhaldið. Ástæða þess er einkum sú að halda 

verður sérstaklega utan um verkframkvæmdir. Beiðnakerfi sem er hluti af 

verkstýringunni var tekið upp árið 2011 og náðist þannig betra utanumhald með 

verkefnum og meiri agi bæði innanhúss og í viðskiptum við verktakana. Inn á 

verkbeiðnina þarf að setja nákvæmlega hvaða verkefni á að framkvæma. Verktakinn fær 

eingöngu greitt fyrir eyrnamerkt verk og er ekki hægt að láta hann ganga í önnur verk. Í 

upphafi hvers árs eru verkefnastjórar búnir að skipta kostnaði niður á hvert hús sem er 

eitt viðfang. Þegar sú framkvæmdaáætlun liggur fyrir er hún keyrð inn í MainManager á 

öll viðföng en þau voru alls 280 árið 2016. Þegar stofnað er til útgjalda vegna 

verkframkvæmda þá sendir verkefnastjóri sem hefur yfirumsjón með verkinu rafræna 

verkbeiðni til verktaka eða birgja út úr MainManager. Sú verkbeiðni kemur með 

reikningnum þegar hann berst Ríkiseignum. Það auðveldar verkefnastjórum að halda 

utan um verkið og sjá þeir þá alltaf nákvæmlega hverju er búið að ráðstafa af 

kostnaðaráætluninni á viðkomandi viðfang. Þetta verkferli auðveldar utanumhald og 

eftirfylgni þess að fara ekki fram úr rekstraráætlun því alltaf er hægt að sjá ráðstöfun 

fjármuna þótt reikningar hafi ekki borist í hús eða séu eru óbókaðir í Orra. Fjársýsla 

ríkisins gefur sér 21 dag til að greiða og bóka reikninga og þar af leiðandi getur myndast 
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mismunur á bókuðum reikningum í Orra og á ráðstöfuðum fjármunum samkvæmt 

beiðnakerfi MainManager. Eins og í öllum rekstri getur komið upp ófyrirséður eða 

óvæntur kostnaður. Í rekstraráætluninni er gert ráð fyrir slíku með varasjóði. 

Mánaðarlega er farið yfir rekstrarniðurstöðuna og hún borin saman við fyrirliggjandi 

rekstraráætlun. Fasteignunum er skipt niður á verkefnastjóra þar sem hver er ábyrgur 

fyrir sínum fasteignum.  

7.2 Rekstrarútgjöld ársins 2016 

Rekstrarútgjöldin hjá Ríkiseignum eru flokkuð í þrennt: Umsýslukostnaður, rekstur 

fasteigna og viðhald fasteigna. Eins og kom fram hér á undan þá eru Ríkiseignir í 

bókhaldsþjónustu hjá Fjársýslu ríkisins. Útgefin lyklaskrá er birt á heimasíðu 

Fjársýslunnar og ber að flokka gjöld eftir þeim tegundalyklum sem þar eru nefndir. 

Öðrum en Fjársýslunni er óheimilt að breyta tegundalyklunum en þessi sundurliðun 

gefur ríkinu tækifæri til að bera saman kostnað mismunandi stofnana og skoða 

samanburð milli ára hjá ríkinu. Þessir tegundalyklar greina á milli tekna og eðli gjalda 

(Fjársýsla ríkisins, e.d.-a). Vandkvæðin við að greina reksturinn eftir tegundalyklum í 

svona starfsemi er sá að stærri verk eru boðin út í heild sinni en samkvæmt kröfu frá 

Fjársýslunni þá er verkið hlutað niður á tegundalykla.   

 Kostnaðurinn bókast á fleiri tegundir en myndirnar í þessum kafla sýna en til að sjá 

betur heildarútlínur stærstu kostnaðarflokkanna og teknanna var ákveðið að draga 

saman minnstu kostnaðarliðina og þeir settir saman í nokkra flokka.  

Rekstrarkostnaður ársins 2016 nam rúmum 5,6 milljörðum króna. Í rekstrarreikningi 

má sjá að viðhald fasteigna er langstærsti kostnaðarliðurinn eða tæpir 3,5 milljarðar 

sem er rúmlega 62% af öllum rekstrarkostnaði. Rekstur fasteigna var um 1,9 milljarðar 

sem er 34% af heildarkostnaði og umsýslukostnaður var tæpar 239 milljónir eða 4% af 

heildarkostnaði eins og sést í töflu fimm. 

Tafla 5. Rekstrarreikningur ársins 2016 brotinn niður í þrjá flokka, umsýslukostnað, rekstur og viðhald 
fasteigna. 

 

  

Árið 2016 Umsýslukostnaður Rekstur fasteigna Viðhald fasteigna

Rekstrarkostnaður 238.977.570               1.887.349.399          3.496.272.567         

Hlutfall af heildarkostnaði sviðsins 4% 34% 62%

http://www.fjs.is/fraedsla-og-verklagsreglur/lyklaskrar/)%20Kostnaðurinn%20bókast%20á%20fleiri%20tegundir%20en%20myndir%20XX,%20XX,%20XX%20sýna%20en%20er%20dregin%20saman%20í%20nokkra%20flokka%20til%20að%20sjá%20betur%20heildarútlínur.
http://www.fjs.is/fraedsla-og-verklagsreglur/lyklaskrar/)%20Kostnaðurinn%20bókast%20á%20fleiri%20tegundir%20en%20myndir%20XX,%20XX,%20XX%20sýna%20en%20er%20dregin%20saman%20í%20nokkra%20flokka%20til%20að%20sjá%20betur%20heildarútlínur.
http://www.fjs.is/fraedsla-og-verklagsreglur/lyklaskrar/)%20Kostnaðurinn%20bókast%20á%20fleiri%20tegundir%20en%20myndir%20XX,%20XX,%20XX%20sýna%20en%20er%20dregin%20saman%20í%20nokkra%20flokka%20til%20að%20sjá%20betur%20heildarútlínur.
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7.2.1 Viðhald fasteigna 

Viðhald fasteigna nam 3,5 milljörðum á árinu 2016 en gefnar voru út 3726 verkbeiðnir 

og var fjöldi verktaka og birgja samtals 689. Flestar viðhaldsframkvæmdir eru lítil 

verkefni. Mynd fimmtán sýnir skiptingu verkbeiðna eftir fjárhæðum. Langflestar 

verkbeiðnir eða 43% þeirra voru undir hundrað þúsund krónum en 31% verkbeiðnanna 

tengdist verkum að fjárhæðum frá eitthundrað til fimmhundruð þúsunda króna. Fjórir 

verktakar voru með verk sem kostuðu yfir fimmtíu milljónir.  

 

Mynd 15. Skipting verkbeiðna eftir fjárupphæð. 

Viðhald fasteigna skiptist í marga flokka. Á mynd sextán er búið að draga saman 

kostnaðinn í sex flokkum og sýnir myndin dreifingu kostnaðar í þessum flokkum. 

Verkefnin eru flest öll boðið út í heild sinni en bókuð svo á tegundlykla samkvæmt 

Fjársýslunni eins og kemur fram hér fyrir framan.  
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Mynd 16. Viðhaldi fasteigna skipt niður í sex flokka. 

Verkkaup I er langstærsti kostnaðarflokkurinn, í hann falla 2,7 milljarðar króna. Í 

þessum flokki eru verktakar og fyrirtæki sem starfa við iðngreinar svo sem tré-, málm-, 

blikk- og rafverkstæði, ásamt fleiri verkkaupum. Ekki er bara um vinnu að ræða því 

útlagður kostnaður verktakans sem tilheyrir verkinu er einnig bókaður á verkkaupin.  

Í flokknum Verkkaup II og III nemur kostnaður tæpum 300 milljónum króna en þar af 

eru viðhalds- og þjónustusamningar um helmingur af kostnaði. Önnur verkkaup, 

sorphreinsun, ræsting, viðgerðir og fleiri verkkaup flokkast hér einnig.  

Þjónusta I kostar um 242 milljónir en þar er sérfræðiþjónusta stærsti 

kostnaðarliðurinn. Þetta er aðkeypt þjónusta ýmissa sérfræðinga sem hafa lokið 

háskólaprófi eða sambærilegu langskólanámi og starfa ekki sem launþegar svo sem 

verkfræðingar, tæknifræðingar, arkitektar og svo framvegis.  

Vörukaup almenn nema um 126 milljónum en stærsti kostnaðarliðurinn í þeim flokki 

eru keyptar tilbúnar innréttingar sem koma fullsmíðaðar til uppsetningar ásamt hlutum 

sem tilheyra þeim. Hér eru einnig aðrar byggingarvörur svo sem raflagnaefni, gólfefni, 

gler og fleira.  

Kostnaðarhlutdeild í húsnæði er reiknuð ósundurliðuð þjónusta sem yfirleitt er vegna 

sameiginlegs skrifstofurekstrar, húsfélaga og stjórna fasteigna.  

11,480,537 

25,633,646 

125,554,826 

241,959,721 

299,957,879 

2,790,576,652 

ÖNNUR GJÖLD 

KOSTNAÐARHLUTDEILD 

VÖRUKAUP, ALMENN 

ÞJÓNUSTA I 

VERKKAUP  II  OG III 

VERKKAUP  I   

Viðhald fasteigna 

Kostnaður í krónum
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Í flokknum önnur gjöld er ýmislegt, til dæmis keypt þjónusta moksturstækja og 

sendibíla, ýmis opinber gjöld og fleira.  

7.2.2 Rekstur fasteigna 

Mynd sautján sýnir að heildarkostnaður vegna rekstrar fasteigna á árinu 2016 nam 

tæplega tveimur milljörðum. Kostnaðurinn skiptist í þrjá flokka. Stærsti liðurinn er 

tryggingar, opinber gjöld og bætur. 

 

Mynd 17. Skipting rekstrar fasteigna í þrjá flokka. 

Stærstu útgjaldaliðirnir eru tryggingar og fasteignagjöld en sá flokkur nemur 1,25 

milljörðum. Eftir útboð samdi Ríkiskaup við Vörð tryggingar hf. um lögboðnar 

brunatryggingar fasteigna ríkisins sem tóku gildi 1. apríl 2015 og er sá samningur til 

þriggja ára með möguleika á framlengingu um tvö ár (Ríkiskaup, e.d). Á árinu 2016 

greiddu Ríkiseignir 100,7 milljónir í brunatryggingar. Fasteignagjöld voru tæplega 1,2 

milljarðar en samanlagt eru brunatryggingar og fasteignagjöld yfir 99% af þessum flokki. 

Samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga þá má leggja 1,32% skatt af 

fasteignamati ásamt lóðaréttindum á skóla, heimavistir, sjúkrastofnanir, 

skrifstofuhúsnæði, verslunarhúsnæði og mannvirki sem nýtt eru fyrir ferðaþjónustu og 

iðnaðarhúsnæði. Samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga má sveitarfélagið 

hækka hluta af þessum skatti um 25% á ákveðnum tegundum fasteigna. Skólar, 

heilbrigðisstofnanir og söfn eru þar þó undanskilin. 

 18,659,493  

 619,159,442  

 1,249,509,043  

 -  500,000,000  1,000,000,000 1,500,000,000
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Í Reykjavík eru fasteignagjöld atvinnuhúsnæðis 1,65%(1,32% * 1,25%) af 

fasteignamati og lóðarmat er 1%. Fasteignaskattur af íbúðarhúsnæði er 0,2% og einnig 

0,2% af lóðarmati. Fasteignagjöldin skiptast upp í lóðarleigu, sorphirðugjald, 

fasteignaskatt og gjald vegna endurvinnslustöðva (Reykjavík, e.d.). Samkvæmt lögum 

um framhaldsskóla ber sveitarfélagi að leggja til lóð endurgjaldslaust undir 

framhaldsskóla og í lögum um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 kemur fram að 

sveitarfélagi ber að leggja til lóðir án lóðarleigu til heilsugæslu og sjúkrahúsa. 

Þjónusta I og Þjónusta II kosta um 620 milljónir. Ríkiseignir leigja fimm fasteignir og 

endurleigja svo aftur til stofnana. Þessi leiga bókast hér og nemur um sexhundruð 

milljónum á árinu 2016. Í þessum flokki eru ýmsir viðhalds- og þjónustusamningar svo 

sem vegna eldvarna- og öryggiskerfa, lyftubúnaðar, loftræstikerfa og fleira. Í flokknum 

Vörukaup er rafmagn og heitt vatn hæsti útgjaldaliðurinn með 96% af öllum kostnaði 

vegna húsnæðis sem er ekki í útleigu.  

7.2.3 Umsýslukostnaður 

Umsýslukostnaður nam tæpum 240 milljónum hjá Ríkiseignum árið 2016. Inni í þeirri 

tölu eru bæði land- og auðlindasvið og byggingasvið. Í lok árs gerir Jarðasjóður upp við 

Ríkiseignir og greiðir allan útlagðan kostnað land- og auðlindasviðs. Fjármála- og 

efnahagsráðuneytið heldur utan um Jarðasjóð og ganga allar tekjur af leigu jarða í 

Jarðasjóð. Þegar búið er að draga frá kostnað vegna land- og auðlindasviðs þá standa 

eftir tæplega 160 milljónir á viðfanginu. Mynd átján sýnir hvernig kostnaðinum er skipt 

niður á sex flokka. Gráa súlan tilheyrir land- og auðlindasviði en bláa súlan byggingasviði. 

Launagjöld hjá stofnuninni námu 176 milljónum, þar af greiddi byggingasvið 121,5 

milljónir en land- og auðlindasvið rúmar 54 milljónir.  
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Mynd 18. Umsýslukostnaður land- og auðlindasviðs og byggingasviðs. Kostnaði er skipt á sex flokka. 

Stærsti hluti þjónustu I og II er aðkeyptur sérfræðikostnaður, hugbúnaðargerð, afnot 

af skrám, hýsing og tölvuþjónusta. Ríkiseignir eru til húsa í Borgartúni 7a og bókast 

leigan á þennan flokk. 

Almenn vörukaup hjá byggingasviði fela í sér allt sem tengist rekstri skrifstofu, 

stjórnun, ritföng, pappír, hreinlætisvörur, kaffi og aðrar almennar vörur til daglegra 

nota. Hjá land- og auðlindasviði er stærsti kostnaðarliðurinn í þessum flokki rafmagn og 

heitt vatn, en sá kostnaður nemur tæpum tveimur milljónum. Þar að auki bókast hér 

milljón í annan daglegan rekstrarkostnað.  

Tryggingar, opinber gjöld og bætur hjá land- og auðlindasviði eru að mestu leyti 

fasteignagjöld og brunatryggingar sem sviðið þarf að greiða af eignum í sinni umsjón. 

Byggingasvið og Land og auðlindasvið reka tvo bíla og færast bílatryggingar því í 

tryggingaflokkinn.  

Eignakaup á árinu námu tæpum fimmhundruð þúsund krónum og tengdust þau 

einna helst skrifstofutækjum og endurnýjun á aðbúnaði. 
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7.2.4 Tekjur 

Tekjur námu alls 5,25 milljörðum, þar af voru húsaleigutekjur um 5,1 milljarður. Tekjur 

dreifast eins og mynd nítján sýnir. 

 

  

Mynd 19. Tekjum skipt í fjóra flokka. 

Húsaleiga er stærsti tekjuflokkurinn. Aðrar tekjur eru að mestu leyti 

umsýslukostnaður sem Jarðasjóður greiðir fyrir land- og auðlindasvið og bókast sem 

tekjur.  

Innbyrðis framlög milli A-hluta stofnana nema 50 miljónum og eru til komin vegna 

tveggja verka sem mennta- og menningarmálaráðuneytið ákvað að leggja aukið fé í. 

Annað verkið var Gljúfrasteinn en Ríkiseignir tóku við húsinu um áramótin 2014/2015 og 

var talið að það væri í nokkuð góðu lagi. Annað kom á daginn þegar farið var að gera við 

húsið. Kostnaðaráætlun dugði ekki fyrir þeim viðgerðum sem leggja þurfti í. Þess vegna 

ákvað ráðuneytið að leggja aukið fjármagn í verkið eða sem nam 30 milljónum. Hitt 

verkið voru framkvæmdir við lyftu í Þjóðleikhúsinu og lagði ráðuneytið til 20 milljónir í 

það verk.   

Ríkiseignir tóku að sér á árunum 2006 og 2007 að halda utan um lóðarleigu á eignum 

utan varnarsvæða á Reykjanesi. Áður sá Varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins um 
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þessar eignir. Fyrirkomulagið er að sumu leyti með ólíkum hætti en algengast er að 

leigan sé ákveðin prósenta af lóðarmati. Alls nema þessi lóðarleigugjöld 43,4 milljónum.   
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8 Rekstraráætlun Ríkiseigna 

8.1 Áætlun 2017 

Ríkiseignir þurfa að skila rekstraráætlun á hverju ári til fjármála- og 

efnahagsráðuneytisins og fá hana samþykkta áður en nýtt ár hefst. Í töflu sex má sjá 

útlínur fyrir rekstrarárið 2017 hjá Ríkiseignum.  

Tafla 6. Rekstraráætlun Ríkiseigna fyrir árið 2017 í þúsundum króna. 

 

 

Í lok árs 2016 skulduðu Ríkiseignir ríkissjóði Íslands um 100 milljónir króna. Kom það 

til vegna ófyrirsjáanlegs kostnaðar í nokkrum verkefnum. Gert er ráð fyrir að þessi skuld 

verð greidd á árinu 2017 með þeim rekstrarmismun sem tafla sex sýnir.  

Tafla sjö sýnir hvernig rekstaráætlunin skiptist á milli flokkanna þriggja, rekstrar, 

umsýslu og viðhalds fasteigna ásamt áætluðum tekjum. 

  

Húsaleiga 4.586.000     

Endurleigt húsnæði 654.000        

Jarðasjóður 82.000          

Samtals: 5.322.000     

Launagjöld 223.000        

Annar umsjónarkostnaður 60.000          

Endurleigt húsnæði 654.000        

Fasteignagjöld 1.250.000     

Tryggingar 115.000        

Viðhald fasteigna 2.920.000     

Samtals: 5.222.000     

Mismunur 100.000        

Tekjur

Rekstraráætlun 2017 (þús.kr)

Gjöld
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Tafla 7. Rekstraráætlun ársins 2017 hjá byggingasviði. 

 

 

Í töflu sjö má sjá hvernig rekstrarkostnaður byggingasviðs skiptist á milli liða. Stór 

breyting er frá fyrri árum í bókun á viðhaldskostnaði en á þessu ári á að eignfæra hluta 

af viðhaldskostnaði fasteignanna í samræmi við nýju lögin um opinber fjármál. Þetta er 

um 20% alls viðhaldskostnaðar sem er áætlaður á árinu 2017. Land- og auðlindasvið er 

með áætlaðan kostnað upp á 82 milljónir og leggur Jarðasjóður út fyrir þeim kostnaði og 

greiðir Ríkiseignum.  

  

Tegund Tekjur Rekstur Umsýsla Viðhald fasteigna Eignfært viðhald

Launagjöld 167.000

Annar umsjónakostnaður 34.000

Húsaleigutekjur 4.586.000

Endurleigt húsnæði 654.000 654.000

Fasteignagjöld 1.250.000

Tryggingar 115.000

Viðhald fasteigna 2.285.500 634.500

Samtals 5.240.000 2.019.000 201.000 2.285.500 634.500

REKSTRARÁÆTLUN 2017 (þús.kr)
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9 Útleiga Ríkiseigna 

9.1 Markaðsleiga 

Í frumvarpi til fjárlaga 2017 er sett fram markmið um að bæta yfirsýn og fjárhagslegt 

gagnsæi við umsýslu eigna til að tryggja sem skilvirkastan og hagkvæmastan 

fasteignarekstur ríkisins. Þar kemur fram að búið er að setja sem viðmið að 70% af 

skrifstofuhúsnæði í eigu ríkisins á höfuðborgarsvæðinu verði komið í markaðsleigu árið 

2017 og 90% árið 2019. Ásamt því á að skoða ígildi markaðsleigu fyrir ósérhæft 

skrifstofuhúsnæði í eigu ríkisins. Gert er ráð fyrir að greiðsla samkvæmt markaðsleigu 

hefjist á árinu 2017 en fjármála- og efnahagsráðuneytið leiðir verkefnið í samvinnu við 

Ríkiseignir. Búið er að gefa Ríkiseignum heimild til að segja upp leigusamningum við 

tiltekna ríkisaðila með það að markmiði að færa leiguverð ríkisins nær leiguverði 

almenna markaðarins, að teknu tilliti til markaðssvæðis. Ráðuneytin þurfa eftir atvikum 

að taka tillit til þess að fjárheimildir breytist til þeirra stofnana sem leigja hjá 

Ríkiseignum ef til þessara breytinga kemur (Alþingi, 2016).  

Unnið er að því að útbúa markaðsleigumódel hjá fjármála- og efnahagsráðuneytinu í 

samvinnu við Ríkiseignir. Ekki er búið að útfæra hvernig það verklag verður en stefnt er 

að því að byrjað verði að greiða eftir markaðsleigumódelinu á árinu 2018 (Snævar 

Guðmundsson, munnleg heilmild, 31. mars 2017).  

9.2 Afsláttur á húsaleigu til stofnana ríkisins 

Sökum skerðingar á fjárheimildum til stofnana ríkisins árið 2010 sömdu ráðuneytin og 

Fasteignir ríkissjóðs um að lækka húsaleigu tímabundið til að mæta rekstrarvanda 

stofnanna. Ekki þótti réttlætanlegt að samdráttur kæmi allur fram í launalið stofnanna 

en húsaleiga héldist óbreytt og þar með tækju Fasteignir ríkissjóðs(nú Ríkiseignir) líka á 

sig skerðingu eins og aðrar stofnanir. Breytingin náði ekki yfir allt húsnæði í leiguumsjón 

Fasteigna ríkissjóðs/Ríkiseigna. Húsnæði sem leigt var á markaði og það endurleigt var 

undanskilið sem og embættisbústaðir, húsnæði B-hluta stofnana og húsnæði sem var 

leigt til annarra en ríkisaðila. Þessi lækkun nam 7,5% en þó var hún enn meiri hjá 

framhaldsskólum og heilbrigðisstofnunum. Samkomulag var gert við mennta- og 

menningarmálaráðuneytið árið 2010 um að gefa afslátt af leigu til framhaldsskóla sem 

nam 12% og hefur sá afsláttur ekki verið afnuminn enn árið 2017.  
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Þegar Ríkiseignir tóku yfir umsjón með eigum heilbrigðisráðuneytisins, nú 

velferðarráðuneytis, fyrir utan Landspítala og sjúkrahúsið á Akureyri, í áföngum, fór 

ráðuneytið fram á afslátt á húsaleigu. Samið var um að gefa skyldi tímabundinn afslátt af 

leigunni og átti afslátturinn að ganga til baka í þremur áföngum. Afslátturinn átti að vera 

svohljóðandi:  

 Árið 2010 35% afsláttur 

 Árið 2011 23% afsláttur 

 Árið 2012 12% afsláttur  

Árið 2013 átti afslátturinn að falla alveg niður. Ekki gekk þetta þó eftir og varð raunin 

sú að veittur var 35% afsláttur á árunum 2010 til og með árinu 2013. Síðan var 

afslátturinn lækkaður í 23% á árunum 2014 og 2015 og síðan lækkaði hann í 12% árið 

2016 og er enn þá 12% árið 2017. Sjá töflu átta.  

Tafla 8. Yfirlit yfir veittan afslátt til heilbrigðisstofnana á árunum 2010 til 2017. 

 

 

Á sama tíma var einnig veittur 7,5% afsláttur af leigu skrifstofuhúsnæðis sem enn 

hefur ekki verið afnuminn. Nýjustu húsaleigusamningarnir taka mið af neysluvísitölu en 

eldri samningar eru sumir með tengingu við byggingarvísitölu.  

Leiguverð á fermetra er eins og tafla níu sýnir. Ríkiseignir leigja og endurleigja einnig 

húsnæði til nokkurra stofnana ríkisins.  

Ár

 Afsláttur á 

leigugreiðslum samkv. 

samkomulagi frá 

árinu 2010 

Framlenging á 

samkomulagi um 

afslátt

2010 35% 35%

2011 23% 35%

2012 12% 35%

2013 0% 35%

2014 0% 23%

2015 0% 23%

2016 0% 12%

2017 0% 12%

Samkomulag um leigugreiðslur heilbrigðisstofnana
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Tafla 9. Leiguverð á fermetra hjá Ríkiseignum. 

 

  

Tegund fasteigna Verð pr.m2

Verð pr. m2 með 

afslætti

Heilbrigðisstofnanir 878 773

Skólar 878 773

Skrifstofuhúsnæði miðað 

við vísitölu neysluverðs 878 812

Skrifstofuhúsnæði miðað 

við byggingarvísitölu 975 902

Söfn 580 537

Geymslur miðað við 

byggingarvísitölu 524 485
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10 Ástand fasteigna Ríkiseigna 

10.1 Fasteignir eignfærðar 

Hingað til hefur ekki verið krafa hjá ríkinu að eignfæra fasteignir ríkissjóðs. Breyting var 

gerð á því með lögum nr. 125 um opinber fjármál sem tóku gildi 1. janúar 2016. Er þar 

kveðið á um að eignfæra skuli fasteignir ríkissjóðs frá árinu 2017. Enn liggur ekki fyrir 

hvernig þetta verður gert. Hvorki hefur verið ákveðið hvar fasteignirnar skulu 

eignfærðar, hjá Ríkiseignum, fjármála- og efnahagsráðuneytinu eða einhvers staðar 

annars staðar, né á hvaða grunni eignfærslan muni byggja. Ekki hefur heldur verið 

ákveðið hvort byggt verði á fasteignamati, brunabótamati eða endurstofnverði.  

Þegar þessi nýju lög tóku gildi var farið í að meta ástand fasteigna Ríkiseigna. Sérhver 

fasteign var skoðuð og metin í samráði við verkefnastjórana sem hafa yfirumsjón með 

viðkomandi fasteign. Hver eign fékk ástandsstuðul frá 0 upp í 1,25.  

Ástand fasteigna norska ríkisins er hins vegar metið á kvarðanum 1-5. Til að geta 

borið saman þessi tvö lönd voru flokkarnir uppreiknaðir eins og sést í töflu 10. 

Tafla 10. Uppreiknaðir ástandsflokkar 

 

Ástandi eigna var skipt upp í fimm stig þar sem 1 er lélegt ástand en 5 er gott ástand: 

 Einn, eignin er í mjög lélegu ástandi og þarfnast meiri háttar yfirhalningar eða 
nýrrar uppbyggingar.  

 Tveir, eignin er í slæmu ástandi, liggur undir skemmdum og þarfnast 
viðgerðar strax. 

 Þrír, eignin er ekki í nógu góðu ástandi og þarfnast meira viðhalds. 

 Fjórir, eignin er í góðu ástandi og uppfyllir flestöll viðmið. Þetta er almennt 
viðmiðunarstig.  

 Fimm, á yfirleitt við um nýbyggingar þar sem lítið viðhald er framundan næstu 
árin. 

Flokkar Uppreiknað

0,25 1

0,50 2

0,75 3

1,00 4

1,25 5
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10.2 Flokkun fasteignanna 

Viðhald er mjög breytilegt eftir fasteignum. Margir þættir skipta þar máli svo sem 

sérhæfing húsnæðis, aldur og tegund. Höfundur skipti fasteignum niður í átta flokka.  

 Annað 

 Heilbrigðisstofnanir   

 Hjúkrunar- og vistheimili       

 Iðnaðarhús        

 Lögreglustöðvar og fangelsi 

 Skólar   

 Skrifstofuhúsnæði   

 Söfn og leikhús  

 

 Mynd tuttugu sýnir okkur stærðarskiptingu flokkanna miðað við fermetrafjölda. 

 

Mynd 20. Fermetrum skipt í átta flokka. 

Í flokknum annað eru fasteignir sem ekki er hægt að flokka með hinum flokkunum. 

Þetta er til dæmis Núpur í Dýrafirði sem er skráður sem skóli en engin föst starfsemi 

hefur verið í honum í nokkur ár. Golfskáli, æfingaskýli og nokkrar aðrar eignir. Í flokknum 

heilbrigðisstofnanir eru sjúkrahús úti á landi fyrir utan Sjúkrahúsið á Akureyri og einnig 

íbúðir sem eru eyrnamerktar heilbrigðisþjónustunni. Iðnaðarhúsnæðið samanstendur af 

geymslum, vélarhúsum og fleiru. Lögreglustöðvar og fangelsi er sérflokkur en í hann 
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falla einnig fasteignir sem tilheyra sýslumannsembættunum. Í flokknum skóli eru 

framhaldsskólar víðs vegar um landið og honum tilheyra líka heimavistir, 

kennarabústaðir, skólastofur og íþróttahús. Að lokum er rétt að útskýra flokkinn sem 

inniheldur söfn og leikhús en þau eru af ýmsum toga. Allar eignir í þeim flokki eru í 

Reykjavík nema tvær. Söfn og leikhús eru: 

 

 Gljúfrasteinn 

 Kvikmyndasafn Íslands 

 Leikhús, Lindargötu 7 

 Listasafn Einars Jónssonar 

 Listasafn Íslands 

 Listasafn Sigurjóns Ólafssonar 

 Safnahúsið við Hverfisgötu 

 Þjóðleikhúsið 

 Þjóðminjasafn Íslands 

 Safn Ásgríms Jónssonar 

 Gunnarshús, Fljótdalshreppi 

 

Fjöldi eigna í hverjum eignaflokki er ekki í samræmi við skiptingu fermetrafjölda í 

umsjón Ríkiseigna, talið út frá fastanúmerum. Flestar fasteignir falla í flokk 

heilbrigðisstofnana, þeim tilheyra alls rúmlega hundrað eignir á meðan áttatíu eignir 

flokkast sem skólar. Undir flokkinn heilbrigðisstofnanir heyra líka íbúðir sem 

heilbrigðisstarfsmenn hafa afnot af. Til dæmis eru ellefu fastanúmer í umsjón Ríkiseigna 

á Sauðárkróki í flokki heilbrigðisstofnana; sjúkrahús, hjúkrunar- og dvalarheimili, 

endurhæfingarhús, heilsugæslustöð, íbúðir og raðhús. Þetta var allt sett í sama flokk.  

Skrifstofuhúsnæði er með um áttatíu fastanúmer og er rúmlega einn þriðji hluti þess 

staðsettur í Reykjavík. Það geta verið misjafnlega mörg fastanúmer í hverri byggingu,  til 

dæmis eru skráð fimm fastanúmer í sömu byggingu á Akranesi.  

Aðrir flokkar, söfn og leikhús, lögreglustöðvar og fangelsi, iðnaðarhús og annað 

innihalda um tuttugu og færri fasteignir. 

10.3 Ástand eignaflokka 

Ríkiseignir gerðu ástandsmat á fasteignum sínum í lok árs 2016. Tafla ellefu sýnir hvernig 

ástand eigna var metið. Virði eigna var um 140 milljarðar reiknað út frá endurstofnverði 

sem tekið var úr Þjóðskrá 28.11.2016 og miðað við umsjón en ekki eignarhluta ríkisins.  
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Tafla 11. Ástand bygginga sem Ríkiseignir hafa umsjón með. 

 

Fjörtíu elstu eignirnar eru um 100 ára gamlar. Elsta eignin er frá árinu 1846 en það er 

Lækjargata 5 í miðbæ Reykjavíkur. Annað dæmi um eldri eign er fangelsið á 

Skólavörðustíg 9 sem er frá 1874. Nýjasta eignin er frá árinu 2013, Framhaldsskólinn í 

Mosfellsbæ. Alls hafa 10 fasteignir verið byggðar frá og með árinu 2000. Það eru því 167 

ár á milli elstu og yngstu fasteignanna sem Ríkiseignir sjá um. 

Meðallíftími bygginga er 50 – 70 ár en hann er ólíkur eftir flokkum. 

Heilbrigðisstofnanir og hjúkrunar- og vistheimili eru yngstu byggingarnar. Sá flokkur er 

með tæplega fimmtíu ára gamlar fasteignir að meðaltali. Elsta byggingin er frá 1917, 

sjúkrahúsið á Spítalastíg 1 Hvammstanga, og nýjasta heilsugæslan er á Skagaströnd, 

byggð árið 2006.  

Almenni viðmiðunarstuðullinn er fjórir.  Sex af átta flokkum eru nálægt honum.  Það 

er mjög gott því þá uppfyllir húsnæðið flestöll viðmið og kröfur sem gerðar eru um 

ástand þess. Tveir flokkar, iðnaðarhús og annað, eru hins vegar undir æskilegu viðmiði. 

Fasteignir í flokknum annað fá stuðulinn 2,9. Þar eru nokkrar eignir sem draga flokkinn 

niður, til dæmis eignin Núpur í Dýrafirði en sú eign fær stuðulinn tvo. Ríkiseignir tók við 

byggingunni árið 2015 og var hún þá í lélegu ástandi en Þessi eign hefur ekki  verið í 

notkun undanfarin ár. Iðnaðarhúsnæði fær stuðulinn 3,2. Tæpur þriðjungur þessara 

fasteigna fær viðmiðunarstuðulinn 2 eða lægra en það sem hækkar meðaltalið er að 

70% fasteignanna eru með stuðulinn 3,8 að meðaltali. Framtíðarþróun allra flokka er í 

jafnvægi fyrir utan flokkana annað og iðnaðarhúsnæði.   

Byggingar

Virði í 

milljörðum 

íslenskra króna

Meðal líftími 

bygginga

Ástand eigna 

árið 2016

Áætlaður 

kostnaður til að 

ná stigi 4 Framtíðarþróun

Annað 2,9                    

Heilbrigðisstofnanir 3,9                    

Hjúkrunar- og vistheimili 4,0                    

Iðnaðarhús 50 -70 ár 3,2                    

Lögreglustöðvar og fangelsi 3,8                    

Skóli 3,9                    

Skrifstofuhúsnæði 3,7                    

Söfn og leikhús 3,7                    

139
Liggur ekki 
fyrir mat
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11 Umsjá ríkiseigna í Noregi 

11.1 Fasteignir norska ríkisins 

Fasteignum í Noregi er skipt á milli þriggja opinberra stofnana, Statsbygg, Forsvarsbygg 

og Helse Midt-Norge. Statsbygg var stofnað árið 1993 og tilheyrir Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (KMD). KMD er það ráðuneyti sem ber meðal annars 

ábyrgð á húsnæðismálum, skipulags- og byggingarlögum og dreifbýlis- og byggðastefnu 

(Regjeringen, e.d.). Forsvarsbygg er stofnun sem heyrir undir Forsvarsdepartementet 

eða varnarmálaráðuneyti Noregs og hefur umsjón með stærsta eignasafni norska 

ríkisins eða um 12.407 byggingum sem ná yfir  4,1 milljón fermetra (Forsvarsbygg, e.d.). 

Helse Midt-Norge er stofnun sem fellur undir heilbrigðisráðuneytið. Noregi er skipt í 

fjögur heilbrigðisumdæmi og hefur Helse Midt-Norge yfirumsjón með eignum á öllum 

svæðum.  

11.2 Statsbygg 

Statsbygg er helsti ráðgjafi og umsjónaraðili ríkisins í byggingarmálum.  Þar á bæ er 

haldið utan um nýtingu og rekstur húsnæðis á vegum ríkisins auk þess að viðhalda 

heildarsýn á arkitektúr og stuðla að varðveislu menningar og umhverfis. Hjá Statsbygg 

starfa yfir 900 manns og er stofnunin með höfuðstöðvar í Osló. Útibú eru í Porsgrunn, 

Bergen, Þrándheimi, og Tromsø. Statsbygg skipuleggur byggingarverkefni á vegum 

ríkisins, fylgir eftir gæðastöðlum og fjármála- og tímarömmum. Stofnunin hefur í umsjá 

sinni yfir 2.270 byggingar bæði innan og utan Noregs en það eignasafn nær yfir 2,8 

milljónir fermetra. Byggingar Statsbygg eru í 55 löndum. Mynd tuttugu og eitt sýnir hvar 

eignasafnið er staðsett í heiminum. 
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Mynd 21. Fasteignir Statsbygg 2016 er að finna í 55 löndum (Statsbygg, e.d.-a). 

Byggingar utan Noregs eru að mestu sendiráð og ráðherrabústaðir. Eignasafninu er 

skipt í 13 flokka eins og sést í töflu tólf. 

Tafla 12. Eignasafn Statsbygg árið 2016, flokkað eftir fermetrafjölda. 

 

 

Flokkun eignasafns Fermetrar

Kennslu- og rannsóknarbyggingar 1.147.664  

Fangelsi 380.486     

Stjórnarbyggingar 377.958     

Opinberar byggingar 214.047     

Menningarstofnanir og söfn 139.029     

Þinghús 116.925     

Sendiráð og ræðismannsskrifstofur 96.494       

Barnavernd 85.718       

Vega- og umferðarstöðvar 53.451       

Konungseignir 50.194       

Aðrar eignir 48.619       

Tollstöðvar 22.169       

Fjallaskálar 2.135         

Fasteignir Statsbygg
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Statsbygg veitir ráðgjöf um þarfagreiningu fasteigna, þjónustu varðandi kaup og leigu 

á fasteignum sem og varðandi ýmis önnur málefni tengd byggingum. Stofnunin sér líka 

um nýbyggingar en yfir 90% af kostnaði þeirra fer í gegnum útboð (Statsbygg, e.d.). 

11.2.1 Entra ASA 

Til að lágmarka samkeppni Statsbygg við einkamarkaðinn var stofnunin endurskipulögð 

1. júlí árið 2000. Þær eignir sem voru í samkeppni við einkamarkaðinn voru teknar út og 

færðar yfir í nýtt félag sem ber heitið Entra Eiendom AS. Entra Eiendom AS var í 100% 

eigu norska ríkisins og heyrði undir viðskipta- iðnaðar og sjávarútvegsráðuneytið 

(Norwegian Government Ministry of Trade, Industry and Fisheries). Þetta fasteignafélag 

var rekið með það að markmiði að skila hagnaði og greiða út arð eins og félag í 

einkageiranum.  

Á árinu 2014 var stofnað félagið Entra ASA upp úr Entra Eiendom AS og það sett á 

markað (Oslo Stock Exchange). Þá var Entra ASA með starfseiningar á fjórum stærstu 

svæðunum í Noregi, Osló, Bergen, Stavanger og Þrándheimi. Entra ASA á 94 eignir og 

nær eignasafnið yfir 1,3 milljónir fermetra og er markaðsvirði eignanna yfir 36 milljarðar 

norskra króna. Norska ríkið er stærsti viðskiptavinurinn, með 70% hlutdeild. Að 

meðaltali eru sjö ár eftir af leigusamningunum sem þeir hafa umsjón með og er 

nýtingarhlutfall eigna hjá þeim 96,8% (Entra, e.d.). Á árinu 2013 var greiddur út arður 

sem nam 50% af hagnaði eftir skatt.  

Entra ASA var stofnað með 142.100.000 eignarhluti. Ríkið ákvað að selja 50.525.611 

hluti og gefa einnig út 41.538.461 hluti. Því átti ríkið 49.9% í Entra ASA en útgefinn 

hlutur fór á 65 norskar krónur. Allir hlutir vega jafnt eða 1 hlutur, 1 atkvæði og fá allir 

hlutir sömu arðgreiðslu (Entra, 2013). Hluturinn hefur hækkað um 46% frá október 2014 

til 11. apríl 2017, en þá var hluturinn komin í 95 norskar krónur (Entra, e.d.-a). Á mynd 

tuttugu og tvö má sjá þróun Entra ASA á markaði frá október 2014.  

https://www.entra.no/)´
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Mynd 22. Þróun Entra ASA á markaði frá október 2014 til 11. apríl 2016. 

Arðgreiðslustefna Entra ASA er að greiða út um það bil 60% af afkomu rekstrar sem 

kemur frá kjarnastarfseminni, þ.e. leigutekjum að frádregnum skatti og þeim kostnaði 

sem þarf til að afla leiguteknanna. Greiddur hefur verið út arður frá því félagið fór á 

markað.  

Stærsti eigandi Entra ASA er viðskipta- iðnaðar- og sjávarútvegsráðuneytið með 

33,4% hlut en þar á eftir er lífeyrissjóður norska ríkisins (Folketrygdfondet) með 

næststærsta hlut eða 7,31% 10. apríl 2017. Tafla þrettán sýnir okkur 10 stærstu 

hluthafana (Entra. e.d.-b). 

Tafla 13. Tíu stærstu hluthafar í Entra ASA 11. apríl 2017 (Entra, e.d.-b). 

 

 

FJÁRFESTAR FJÖLDI HLUTA % LAND

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET 61.368.893           33,40% NOR

FOLKETRYGDFONDET 13.437.115           7,31% NOR

GEVERAN TRADING CO LTD 13.110.560           7,14% CYP

STATE STREET BANK AND TRUST COMP 5.591.342              3,04% USA

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NY 4.103.167              2,23% GBR

DANSKE INVEST NORSKE INSTIT.II. 3.947.416              2,15% NOR

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NY 3.316.681              1,81% NLD

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 2.207.329              1,20% LUX

STATE STREET BANK AND TRUST COMP 2.182.312              1,19% USA

DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 2.108.273              1,15% NOR

ALLS 10 STÆRSTU EIGENDUR 111.373.088         60,62%

ALLS HLUTIR 183.732.461         100%
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11.3 Forsvarsbygg 

Höfuðstöðvar Forsvarsbygg eru í Osló en þeir eru með starfsstöðvar á mörgum stöðum í 

Noregi þar á meðal Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger og Þrándheimi. Stofnunin sér um 

allar eignir sem snúa að hernaði (Forsvarsbygg, e.d). Yfirstjórn Forsvarsbygg skiptist í 

fjórar einingar, stefnu og þróun, fjármál, samskipti og innra eftirlit og eru þær allar undir 

stjórn forstöðumanns stofnunarinnar. Starfsemi Forsvarsbygg er svo með viðskiptasvið 

sem skiptist í átta deildir eins og mynd tuttugu og þrjú sýnir. Viðskiptasviðið heyrir undir 

allar fjórar einingar yfirstjórnarinnar. 

 

 

Mynd 23. Skipting viðskiptasviðs Forsvarsbygg (Forsvarsbygg, e.d.-a). 

Forsvarsbygg utleie er sú deild innan Forsvarsbygg sem sér um útleigu á eignum en af 

þeim 4,1 milljón fermetra sem Forsvarsbygg hefur umsjón með eru 3,7 milljónir 

fermetra í leigukerfi. Forsvarsbygg skiptir fasteignasafni sínu upp í átta flokka á 

heimasíðu sinni og eru þeir eins og tafla fjórtán sýnir.  

 

Viðskiptasvið 
Forsvarsbygg 

FORSVARSBYGG FJELLESTJENESTER 

(Þjónustudeild) 

FORSVARSBYGG FUTURA 

(Sérfræðiráðgjöf) 

FORSVARSBYGG SKIFTE EIENDOM 

(Eignasala og umhverfishreinsun) 

FORSVARSBYGG NASJONALE 
FESTNINGSVERK 

(Verndun söguminja) 

FORSVARSBYGG UTLEIE 
(Leigusamningar) 

FORSVARSBYGG KAMPFLYBASE 
(Flugherstöðvar) 

FORSVARSBYGG UTVIKLING 
(Framkvæmdasvið) 

FORSVARSBYGG EIENDOM 
(Eignastýring) 
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Tafla 14. Skipting fasteignasafns Forsvarsbygg í flokka (Forsvarsbygg, e.d.-a). 

 

 

11.3.1 Helse Midt-Norge 

Helsebygg Midt-Norge er stofnun sem heyrir beint undir heilbrigðisráðuneytið. 

Stofnunin skiptir rekstri sjúkrahúsanna í 3 fyrirtæki, St. Olavs Hospital HF, Helse Møre og 

Romsdal HF, og Helse Nord-Trøndelag HF. Einnig rekur Helsebygg Midt-Norge apótek 

sjúkrahúsa í Mið-Noregi og Hemit. Eignir í umsjá þeirra ná samtals yfir 5 milljónir 

fermetra (Helse Mit-Norge, e.d). Árið 2014 stofnaði ríkið nýtt fyrirtæki sem ber nafnið 

Sykehusbygg HF. Tilgangur þess er að sjá um allar nýbyggingar og þróunarmál 

sjúkrahúsanna. Allar framkvæmdir sem kosta yfir 500 milljónir norskra króna verða að 

fara í gegnum Sykehusbygg HF (Sykehusbygg, e.d.).  

  

Flokkun eignasafns Hlutfall

Lager og viðhaldsaðstaða 29%

Vinnubúðir og samkomuhús 18%

Geymslur og viðhaldsaðstaða 18%

Stjórnunar- og starfsmannaaðstaða 14%

Byggingarverkefni 10%

Íbúðarhúsnæði 7%

Menntunar- og æfingahúsnæði 6%

Velferðar- og afþreyingarhúsnæði 3%

Annað 3%

Forsvarsbygg skipting á 4,1 milljón m2
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12 Ástand opinberra bygginga í Noregi 

12.1 State of the Nation 2015 

State of the Nation er skýrsla sem unnin er af RIF (Rådgivende Ingeniørers Forening) 

sem er ráðgjafarfélag sérfræðinga í Noregi. Þetta félag sérhæfir sig í ráðgjöf, 

áætlanagerð og verkefnastjórnun og veitir því óháða sjálfstæða ráðgjafarþjónustu, bæði 

fyrir ríkið og einkaaðila (RIF, e.d). Hér er bæði litið til skýrslunnar sem gerð var 2010 (RIF,  

2010) en þó einkum til þeirrar frá árinu 2015. Skýrslan fjallar um þróun og ástand 

innviða sem skipt er í 12 flokka. Einnig er gerð grein fyrir áætluðum kostnaði sem þarf 

að leggja í til að viðhalda ákveðnum viðmiðum.  

Flokkarnir eru til dæmis járnbrautir, vegir, frálagnakerfi, orkuframleiðsla og 

orkudreifing, vatnsveita og byggingar. Þeim eru gefin stig eftir ástandi en stigakerfið 

byggir á ákveðnum stigum. Stig eru gefin frá 1 upp í 5 þar sem 1 merkir lélegt ástand en 

5 lýsir góðu ástandi eins og lýst var í kafla 10.1. 

Í skýrslunni er byggingum skipt niður í þrjá flokka, byggingar sveitarfélaga 

(kommunalebygg), heilbrigðisstofnana og svo aðrar opinberar byggingar. Tafla fimmtán 

sýnir að ástand þessara þriggja flokka fær stuðulinn þrjá. Ástand bygginganna hefur 

versnað undanfarin ár og eru framtíðarhorfur eignanna mjög slæmar ef ekkert verður að 

gert. Tafla fimmtán sýnir þróun og ástand.  

Tafla 15. Ástand og þróun fasteigna síðustu fjögur árin og til framtíðar. 

 

  

Bygginar

Virði í milljörðum 

norskra króna

Ástand eigna árið 

2010

Ástand eigna 

árið 2015

Áætlaður kostnaður til 

að ná stigi 4, milljarðar 

norskra króna

Þróun síðustu 

fjögur ár

Framtíðar- 

þróun

Sveitarfélög 1060 3.0 3.0 140
Heilbrigðisstofnanir 330 3.0 3.0 40
Aðrar opinberar stofnanir 310 3.0 3.0 10
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12.1.1 Byggingar sveitarfélaga 

Þessi flokkur er langstærstur áðurnefndra þriggja flokka eignasafnsins, inniheldur um 32 

milljónir fermetra. Þeim er skipt í þrjá flokka, sjá mynd tuttugu og fjögur. Stærsti hluti 

þessara bygginga eru eldri byggingar þar sem starfsemin þarf að aðlagast byggingunum 

og því getur fylgt aukakostnaður. 

Mynd 24. Skipting eftir fermetrafjölda sem eru í umsjón sveitarfélaga.  

Stærstu undirflokkarnir eru skólar, menningarmiðstöðvar, kirkjur og aðrar byggingar í 

eigu sveitarfélaga. Ástand bygginganna var þrenns konar: 

 1/3 fullnægjandi 

 1/3 ófullnægjandi og þarfnast úrbóta 

 1/3 þarfnast stórkostlegra endurbóta  

Þetta er óbreytt ástand frá árinu 2010. Fjármagnið sem fór í þennan eignaflokk á 

árunum 2010 til 2015 var að einhverju leyti notað til að lagfæra  skólabyggingar en fór 

þó að mestu í nýbyggingar. Viðhald annarra bygginga var of lítið. Það þarf að setja 140 

milljarða norskra króna í þennan málaflokk til að ná viðmiðunarstigi fjögur. Einnig þarf 

að auka fjármagn til almenns viðhalds svo byggingar haldist á stigi fjögur og auka þarf 

áherslu á framkvæmdir til að bæta loftgæði innandyra. 
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12.1.2 Heilbrigðisstofnanir 

Í skýrslunni er tekið fram að breytingar og tækniþróun í meðferðum sjúklinga sé hröð á 

sama tíma og kostnaði hafi verið haldið niðri. Einnig hafa kröfur og væntingar 

almennings í garð heilbrigðisþjónustu aukist. Eins og kom fram hér á undan er ástandið 

á eignaflokknum ekki nógu gott. Viðhald og viðgerðir hafa verið í lágmarki hjá 

sjúkrahúsum. Meðalaldur bygginganna er um 45 ár og áætlað er að leggja þurfi um 20% 

meira fjármagn í byggingarnar miðað við ástandið í dag. Einnig er nauðsynlegt að nýta 

betur þekkingu þeirra sem nýta byggingarnar og gera ráð fyrir framtíðarbreytingum og 

þróun.  

12.1.3 Aðrar opinberar byggingar 

Eignum í þessum flokki er skipt á milli tveggja umsjónaraðila, Forsvarsbygg og Statsbygg.  

12.1.4 Forsvarsbygg 

Forsvarsbygg fer með yfirumsjón eigna sem ná yfir 4,1 milljón fermetra. Í skýrslunni er 

eignunum skipt í tvo flokka. Annar flokkurinn er byggingar sem ríkið sér alfarið um en 

hinn flokkurinn er byggingar sem eru í leigukerfi. 

Þegar byggingar þessara flokka voru skoðaðar kom í ljós að byggingar í fyrrnefnda 

flokknum sem eru ekki í leigukerfi, til dæmis friðaðar byggingar og menningarbyggingar, 

voru í verra ástandi en eignir í hinum flokknum. Reglubundin ástandsskoðun sýnir 

fremur neikvæða þróun þessara bygginga.  Byggingar í seinni flokknum, sem norska ríkið 

hefur í leigukerfi, hefur verið betur viðhaldið þar sem leigutekjur fara allar í viðhald.  

12.1.5 Statsbygg 

Statsbygg hefur yfirumsjón með eignum sem ná yfir 2,8 milljónir fermetra. Í þessum 

flokki eru ríkiseignir á Svalbarða, konungseignir, eignir í leigukerfi, fangelsi og svo aðrar 

eignir sem eru ekki í leigukerfi. Af eignasafninu ná fangelsi yfir 384 þúsund fermetra en 

skýr greinarmunur er gerður á milli fangelsa og annarra eigna eignasafnsins. Eignasafnið 

skiptist í tvo flokka samkvæmt stigakerfinu eins og mynd tuttugu og fimm sýnir. 
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Mynd 25. Ástand annarra opinberra bygginga í umsjá Statsbygg er ýmist á stigi 2 eða 4.  

Í heild er flokkurinn metinn á stigi 3. Útleigðar byggingar eru flestir fermetrar eins og 

sést á mynd tuttugu og sex en þær eru í mjög góðu ásigkomulagi.  

 

Mynd 26. Skipting eigna Statsbygg. 
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Eins og áður sagði ná fangelsin yfir 384 þúsund fermetra og eru þau í mjög slæmu 

ástandi. Mörg þeirra eru ekki í notkun vegna þess. Áætlað er að 30% fangelsa verði ekki í 

nothæfu ástandi eftir nokkur ár ef ekkert verður að gert. Af þeim eignum sem ná stigi 4 

eru byggingar sem ekki eru í útleigu lakastar og eru því í neðri mörkum þess að ná stigi 4 

(RIF, 2015).  

12.2 Skýrsla Ríkisendurskoðunar um ástand eigna í umsjá Forsvarsbygg 

Ríkisendurskoðun Noregs gaf út skýrslu 17. janúar 2017 sem fjallar um ástand eigna hjá 

Forsvarsbygg eða The Norwegian Defence Estates Agency (NDEA). Samkvæmt skýrslunni 

eru fasteignir varnarmálaráðuneytisins taldar mjög mikilvægar til að herinn geti uppfyllt 

hlutverk sitt en einnig þarf að viðhalda fjárhagslegu og sögulegu gildi eignanna. Þar 

kemur fram að áætlaður viðhaldskostnaður fari upp í allt að 4,5 milljarða norskra króna. 

Ástand eignanna hefur dalað og á árunum 2013 til 2015 varð 38% aukning á þeim 

eignum sem talið er að þurfi á tafarlausu viðhaldi að halda. Þingið hefur áætlað að 

leigutekjur eignanna sjái fyrir framkvæmdum, viðhaldi, rekstri, þróun og endurnýjun á 

eignasafninu. En rannsókn hefur leitt í ljós að hvorki leigutekjur né úthlutað fjármagn 

hafi náð að halda eignunum í því ástandi sem þarf til þess að þær haldi fjárhagslegu gildi 

sínu. Ráðuneytið hefur tilkynnt að leigumálin verði endurskoðuð fyrir árslok 2019. Þó er 

tekið fram í skýrslunni að það þyki fullseint því eignirnar munu halda áfram að rýrna í 

verði með auknum viðhaldskostnaði. Ríkisendurskoðun Noregs lýsti því yfir að 

fasteignaskrifstofa hersins vanreikni viðhaldskostnað og fylgi ekki eftir 

viðhaldsáætlunum. Töluvert vanti upp á eftirlit og skráningu viðhaldsverkefna og einnig 

sé þörf á skýrari verklagslegum frá ráðuneytinu. Norska ríkisendurskoðunin leggur til að 

ráðuneytið bæti ástand eignanna og komi í veg fyrir hækkun á uppsöfnuðum 

viðhaldskostnaði. Meta þurfi mikilvægi þess að viðhalda eignasafninu og hvernig það 

verði fjármagnað því leigutekjur dugi ekki til. Setja þarf upp betra stjórnkerfi fyrir 

viðhaldið og eftirfylgni á því (Riksrevisjonen, e.d.). 

  

  



 

67 

13 Umræða og samantekt 

13.1 Opinber umsýsla 

Ríkiseignir hafa umsjón með um helmingi fasteigna ríkissjóðs Íslands. Mjög mikilvægt er 

að umboðskeðjan virki sem best, framsal valds sé skýrt, markmiðin skýr og skilvirk og að 

það ríki traust í opinbera geiranum. Ríkiseignir heyra undir fjármála- og 

efnahagsráðuneytið og er fjármálaráðherra næsti yfirmaður framkvæmdastjóra 

Ríkiseigna. Það er engin stjórn yfir Ríkiseignum. Ríkið er að breyta áherslum sínum og 

hefur lagt aukna áherslu á að skapa sér heildstæðari stefnu til framtíðar með aukinni 

markmiðasetningu. Eitt þeirra markmiða sem sett var fram í stefnu ríkisins frá 2017 til 

2021 er að bæta miðlæga skráningu í gagnagrunn eigna. Mikilvægt er að ná þessu 

markmiði svo skapa megi betri yfirsýn og þar með tækifæri til að auka nýtingu og gæði 

fasteigna.   

13.2 Umsjónaraðilar 

Ríkiseignir sjá um 50 prósent af fasteignum ríkisins en hin 50 prósentin skiptast milli 

fjölda aðila. Afleiðingin er sú að flókið er að ná yfirsýn yfir eignir ríkisins. Sérhæfing og 

utanumhald er dreift og draga mætti þá ályktun að sérfræðikunnátta umsjónaraðila 

nýtist ekki nógu vel fyrir heildina. Hætta er á að misræmi myndist í skráningu verðgildis 

og að erfitt sé að átta sig á raunverulegri stöðu eða ástandi eignanna á meðan ábyrgðin 

dreifist svo víða. Tækifæri er til staðar til að samræma þetta betur.  

Fasteignaumsjón íslenska ríkisins er almennt ekki flokkuð á sama hátt og gert er í 

Noregi. Í Noregi eru eignir flokkaðar eftir starfaflokkum á þrjá umsjónaraðila.   

13.3 Eignfærsla  

Eftir er að ákveða hvar fasteignasafn Ríkiseigna verður eignfært. Einnig á eftir að taka 

ákvörðun um hvernig markaðsleigumódelið verður útfært. Mögulegt væri að nýta 

matssvæðin og stuðlana sem Þjóðskrá Íslands hefur útfært og birt á vef sínum. Að sama 

skapi mætti fara eftir gæðastuðlum, þ.e. ástandsflokkum sem liggja fyrir og gerð var 

grein fyrir hér að framan. Til viðbótar á eftir að ákveða hvort eignfærslan byggist á 

fasteigna-, brunabótamati eða endurstofnverði. Það verður mikill munur á virði 

eignaflokksins eftir því á hverju það er byggt. Annar möguleiki væri að fá óháðan aðila til 

að meta fasteignirnar. Samkvæmt rekstraráætlun fyrir árið 2017 á að eignfæra hluta af 
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viðgerðarkostnaði. Eignir úti á landi eru minna virði út frá fjárhagslegum tölum en 

viðhaldskostnaður hins vegar sá sami og er á höfuðborgarsvæðinu.  Því verður fróðlegt 

að sjá hvernig tekið verður á þessari eignfærslu viðgerða. Hætta er á að eignfærsla á 

landsbyggðinni myndi hærri hlutfallslegan eignastofn. 

13.4 Leigumál 

Nauðsynlegt er að afnema afslátt af leigutekjum til Ríkiseigna. Launavísitalan hefur 

hækkað meira en neysluvísitalan og eins og sést í rekstrarreikningi fyrir árið 2016 þá 

tengist langstærsti kostnaðarliðurinn launavísitölunni, þ.e. verktökum og 

sérfræðikostnaði. 

Árið 2010 var gefinn afsláttur af leigugjöldum þannig að umsýslukostnaður hefði í 

raun lækkað meira í hlutfalli við leigutekjur en sýnt var fram á í kafla sjö. 

Stærðarhagkvæmnin hefði mælst meiri ef afsláttur hefði ekki verið gefinn af 

húsaleigunni. Fyrir liggur að kostnaður vegna aukinna krafa um útboð, samninga og 

eftirfylgni gæðakerfa kallar á aukinn mannafla, hvort sem þjónusta verður keypt eða 

fleiri starfsmenn ráðnir.  

Leigumódel fyrir markaðsleiguna á eftir að útfæra. Ef við gefum okkur að leigan hækki 

um 100% eða í um 1800 kr. fyrir fermetrann þá á rekstrarreikningurinn eftir að þenjast út. 

Hvernig verður farið með þá stækkun leiðir tíminn í ljós. Fyrir liggur að einhverjar stofnanir 

þurfa að fá hækkun á fjárlögum til að standa undir leigugreiðslum og ljóst er að Ríkiseignir 

munu ekki halda eftir þessari aukningu tekna. En þó gætu kröfurnar aukist um gæði 

húsnæðis sem gæti kannski leitt af sér meiri kostnað við viðhald og umsjón.  

13.5 Noregur 

Eins og fram kemur í skýrslu RIF í Noregi þá er áríðandi að nýta sérþekkingu þeirra sem 

nota fasteignirnar. Sama á við um umsjónaraðila fasteignanna. Of stór og of dreifð 

yfirbygging gerir það að verkum að sérfræðiþekking nýtist ekki nógu vel, úttektir eru 

ekki samræmdar og viðhaldsáætlanir skila sér ekki yfir eignasafnið í heild. 

Þegar borin er saman umsjón fasteigna hjá norska ríkinu og ríkissjóði Íslands kemur í 

ljós töluverður munur. Fasteignir norska ríkisins hlaupa á milljónum fermetra á meðan 

þær íslensku skipta þúsundum. Umsjón fasteigna norska ríkisins er á hendi þriggja aðila 

og er þeim skipt eftir starfaflokkum; sjúkrahús, byggingar hersins og aðrar opinberar 
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byggingar. Ástand þessara bygginga er mjög misjafnt en þó er viðhald meira aðkallandi á 

þeim eignum sem eru ekki í útleigu sem og fangelsum. Skrifstofubyggingar sem eru vel 

staðsettar út frá samkeppnissjónarmiðum eru komnar í hlutafélag og greiddur er út 

arður samkvæmt arðstefnu þess. Það liggur þó fyrir að eignir í umsjá Forsvarsbygg og 

Statsbygg hafa verið í góðu ástandi í gegnum tíðina og mælir skýrslan frá RIF með því að 

þar verði óbreytt umsjón. Þó er einnig bent á að auka ætti fjármagn til viðhalds. Tekið er 

fram í skýrslunni að sérfræðiþekking sé góð hjá báðum þessu stofnunum.  Mikilvægt er 

talið að sú þekking sé til staðar og safnist upp á einum stað en dreifist ekki milli margra 

aðila. Fangelsin draga ástand eignasafnsins niður. Því þarf að auka fjárveitingar til 

viðhalds þeirra og einnig þurfa friðaðar og sögulegar byggingar á meira fjármagni að 

halda. Að auki vantar skýrari stefnu frá ríkinu. Norsku umsjónaraðilarnir sjá um allt ferlið 

frá upphafi til enda, nýframkvæmdir, viðhaldsráðgjöf og sölu eigna. Á Íslandi sjá 

Ríkiseignir einungis um umsjón fasteigna og eru fjármála- og efnahagsráðuneytinu til 

ráðgjafar ef svo ber undir.  

13.6 Framkvæmd úttekta og ástand eigna 

Þegar skýrslan State of the Nation 2015, sem unnin var af RIF, er borin saman við skýrslu 

Ríkisendurskoðunar Noregs um ástand eigna í umsjá Forsvarsbygg kemur í ljós að 

úttektaraðilum ber ekki alveg saman um ástand eignanna. Samkvæmt skýrslu RIF eru 

eignir sem Forsvarsbygg sér um almennt í ágætu ástandi, þær fá góða umsögn. Á hinn 

bóginn er tekið fram að ástand eigna sem ekki eru í leigukerfi hafi dalað. Í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar er eignum í umsjá Forsvarsbygg hins vegar almennt gefin slæm 

umsögn. Þar er gerð athugasemd við að viðhaldsáætlunum sé ekki fylgt eftir og að 

ástand eigna fari almennt versnandi. Út frá þessum skýrslum má sjá að mikilvægt er að 

úttektir séu unnar samkvæmt sömu stöðlum og að sérfræðikunnátta úttektaraðila sé 

góð. Huga þarf að framkvæmd þessara úttekta. Erfitt er að bera saman sjálfstæðar 

úttektir á sömu eignum unnum af ólíkum aðilum nema gerður sé greinarmunur á 

úttektarliðum og -atriðum. Mikilvægt er að yfirsýn úttekta sé hjá sama fagaðila sem 

getur borið saman þessar úttektir og unnið samantektir út frá þeim.  

Ríkiseignir gerðu úttekt á eignum sínum í kjölfar þess að ný lög um opinber innkaup 

tóku gildi 2016. Úttektirnar voru unnar í samráði við verkefnisstjóra Ríkiseigna og höfðu 

þeir yfirumsjón með þeim. Ekki liggur fyrir samanburður við aðrar úttektir sömu eigna 
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þar sem hvorki Ríkisendurskoðun hefur gert úttektir eða farið fram á slíkt né Ríkiseignir 

lagt í þá vinnu að láta framkvæma aðra óháða úttekt. 

Ástand eigna virðist vera viðunandi hjá Ríkiseignum miðað við það mat sem liggur 

fyrir og jafnvel í betra ásigkomulagi en hjá norska ríkinu. Taka verður þó fram að 

innanhússsérfræðingar mátu ástand fasteigna Ríkiseigna. 
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14 Lokaorð 

14.1 Ríkiseignir 

Ríkiseignir sjá um helming fasteigna ríkissjóðs Íslands og er langstærsti umsjónaraðili 

ríkissjóðs. Stofnunin hefur vaxið frá því hún var stofnuð 1981 en þá var hún aðeins með 

11 eignir í sinni umsjón. Í dag sér stofnunin um yfir 300 eignir. Þessi fjölgun eigna gefur 

þó ekki alveg skýra mynd af umfangi umsjónarinnar, einkum þegar litið er til viðhalds. Til 

að átta sig á því er best að skoða hversu mikið fermetrafjöldinn hefur aukist en hann 

hefur fimmfaldast frá aldamótum. Það má því sjá að umfangið hefur vaxið töluvert.  

Engin lög skipa fyrir um að Ríkiseignir skuli hafa umsjón með eignum ríkisins. 

Eignaumsjón þeirra er þó orðin umsvifamikil og sérfræðiþekking og stærðarhagkvæmni 

hefur aukist. Þetta fyrirkomulag hefur reynst vel ef ástand eigna er skoðað og reksturinn 

er í jafnvægi.  

Ný lög munu hafa áhrif á reksturinn og munu breyta landslaginu mikið. Ársreikningur 

á eftir að þenjast út með markaðsleigu en einnig er verið að eignfæra kostnað og allar 

fasteignir ríkisins. Ríkiseignir munu ekki halda tekjuaukanum sem af þessu hlýst nema 

hlutverki stofnunarinnar verði breytt því þeim ber að skila einhverjum hluta þessara 

auknu tekna í ríkissjóð.  

14.2 Fyrirkomulag ólíkt í Noregi og á Íslandi 

Samanburður milli Noregs og Íslands á umsjón með fasteignum ríkjanna er fremur 

flókinn. Skipulag umsjónar eigna er mjög ólíkt en norska ríkið hefur flokkað byggingarnar 

eftir störfum en það er ekki gert á Íslandi þótt nú sé kominn örlítill vísir að því. Ekki er 

ólíklegt að við eigum eftir að horfa til Noregs í framtíðinni og flokka eignir betur niður 

eftir starfaflokkum. Í Noregi eru nokkrar stofnanir sem sjá um nýbyggingar, sölu og aðrar 

framkvæmdir en á Íslandi sjá Ríkiseignir eingöngu um umsjón fasteignanna.  

Aukin krafa um þjónustusamninga, gæðastjórnun og eftirlit kallar á meiri mannafla, 

þ.e. sérfræðiþjónustu. Sérfræðikunnáttu er betur ráðstafað hjá einum aðila en mörgum 

og sama gildir um upplýsingasöfnun tengda henni. Verði umsjón eigna íslenska ríkisins 

komið á færri hendur ætti stærðarhagkvæmni því að aukast. 
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Höfundur hefur ekki upplýsingar um ástand fasteigna Háskóla Íslands og Landspítala 

en ef þær eignir ná ekki stigi 4, sem lýst er í kafla 10, þá er það eitthvað sem taka þyrfti 

á. 

Fýsilegur kostur er að skoða það fyrirkomulag fyrir fasteignir ríkissjóðs að eignir verði 

flokkaðar enn frekar eftir starfaflokkum. Þetta er gert í Noregi og hérlendis er kominn 

vísir að slíkri flokkun þótt hún sé með aðeins öðru sniði. Er þá átt við að Háskóli Íslands, 

Landspítalinn og Ríkiseignir verði þær þrjár stoðir sem færu með umsjón fasteigna 

ríkissjóðs.  
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