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Útdráttur 

Því hefur verið haldið fram að á Íslandi ríki séreignastefna enda hefur leigumarkaður 

hérlendis löngum verið smár í sníðum. Niðurstöður kannana sem gerðar hafa verið um 

stöðuna á leigumarkaði hafa þá leitt það í ljós að eftirsóknarverðarar virðist vera að eiga 

eigið húsnæði fremur en að leigja. Gögn Hagstofunnar benda einnig til þess að fasteignir 

séu stærstur hluti einkasparnaðar landsmanna, en árið 2016 voru 77% eiginfjár 

heimilanna bundinn í fasteign. Þetta brýtur gegn þeirri skynsemi að ekki skuli setja öll 

eggin í sömu körfuna, enda feli fjárfesting í fasteign í sér áhættu eins og hver önnur 

fjáreign. 

Í ljósi þessa er spurningunni um það hvort það að vera leigjandi alla ævi sé vænlegur 

kostur eða ekki, og skipting leigjenda og eigenda á húsnæðismarkaði auk byrði 

húsnæðiskostnaðar hvors hóps reifuð. Í kjölfarið er farið yfir verðmyndun á 

fasteignamarkaði og skipting markaðarins í annars vegar íbúðamarkað og hins vegar 

eignamarkað og gerð grein fyrir Fjögurra fjórðunga líkani DiPasquale og Wheaton (e. 

Four Quadrant Model). Því næst er lagt upp einfalt samanburðardæmi milli þess að 

leigja og eiga og ljósi í kjölfarið varpað á muninn á eignaverðsáhættu og 

leiguverðsáhættu, annars vegar til skemmri tíma og hins vegar til lengri tíma litið. Að 

lokum er svokallað V/H hlutfall (verð/leigu hlutfall) þess að eiga og leigja fyrir alla 

landshluta og helstu þéttbýli hvers þeirra reiknað út. Niðurstöður greiningarinnar eru 

þær að til skemmri tíma getur það verið ákjósanalegra að leigja, en til lengri tíma litið 

muni borga sig að kaupa og búa í eigin húsnæði. 
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1  Inngangur 

Í almennri þjóðfélagsumræðu hér á landi hefur möguleikanum á eigin eignarhaldi á 

húsnæði gjarnan verið hampað frekar en möguleikanum á að búa í leiguhúsnæði. Þá er 

yfirleitt lögð áhersla á þann grundvallarmun þessara mismunandi búsetuforma (e. 

tenure choice), að með því að fjárfesta í fasteign hefjist eiginfjármyndun með 

innborgunum inn á höfuðstól fasteignaláns viðkomandi, en leigugreiðslur jafnist helst á 

við það að „henda fé út um gluggann“. 

Í flestum aðildarríkjum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) fjölgaði þeim 

sem áttu eigið húsnæði á 20. öldinni, sérstaklega eftir að síðari heimsstyrjöldinni lauk, 

allt fram til 1990. Þessa aukningu er að einhverju leyti hægt að útskýra með stefnu 

stjórnvalda ríkjanna þar sem vaxtabætur, byggingastyrkir og skattaafslættir komu sér vel 

fyrir fasteignaeigendur, en fleiri þættir gætu einnig hafa haft áhrif. Lýðfræðilegar og 

lífstílstengdar breytingar þjóðfélagsþegna1 og aukið framboð og greiðara aðgengi að 

fjármagni skipta einnig máli í því sambandi. (Atterhög, 2005). 

Þegar sjónum er beint að Íslandi skiptir máli að þéttbýli fóru seint að myndast 

hérlendis, eða á seinni hluta 19. aldar. Í kjölfar þess virðist sem Íslendingum hafi 

nokkurn veginn verið stýrt að því að eiga fremur en að leigja og því hefur 

leigumarkaðurinn á Íslandi, hvort sem er almennur eða félagslegur, löngum verið smár í 

sníðum (Jón R. Sveinsson, 2010).  

Í könnun sem Íbúðalánasjóður lét gera í ágúst og september 2017 um stöðuna á 

leigumarkaði kom fram að 17% Íslendinga voru þá á leigumarkaði samanborið við 12% í 

nóvember 2006. Mikill meirihluti, eða 70% bjuggu því í eigin húsnæði árið 2017 og hafði 

það lækkað síðan í nóvember 2006 þegar hlutfallið var rúm 77%2. Í sömu könnun segjast 

einungis 14% leigjenda vera á leigumarkaði af eigin vilja, en 57% leigja af nauðsyn og 

                                                      

1 Svo sem sveiflur í fæðingartíðni og hækkun ráðstöfunartekna fjölskyldna þar sem algengara hefur 

orðið að báðir foreldrar séu útivinnandi. 

2 Vert er að benda á að skv. tölum Eurostat bjuggu 77,8% Íslendinga í eigin húsnæði árið 2017 og 

86,2% árið 2006. 
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29% segjast leigja tímabundið. Könnun sem Gallup framkvæmdi fyrir 

Velferðarráðuneytið meðal eigenda og leigjenda tveimur árum fyrr hefur svipaða sögu 

að segja. Í ljós kom að aðeins 10% leigjenda vildu vera á leigumarkaði en 66% sögðust 

vera þar af nauðsyn. Þá voru þátttakendur einnig spurðir eftirfarandi spurningar: „Ef 

nægjanlegt framboð væri af öruggu leiguhúsnæði og nægilegt framboð væri af húsnæði 

til kaups. Hvort myndir þú velja að vera á leigumarkaði eða að eiga húsnæðið sem þú 

byggir í?“ (Velferðarráðuneytið, 2015, bls. 7). Niðurstöðurnar voru afgerandi, 77% 

sögðust myndu kjósa það að eiga húsnæði, en einungis 23% að leigja. Meðal aðspurðra 

sem þegar voru eigendur sögðust 4,8% myndu kjósa að leigja húsnæði ef nægjanlegt 

framboð væri fyrir hendi (Velferðarráðuneytið, 2015). 

Þessar niðurstöður staðfesta umræðuna um að eftirsóknarverðara virðist vera að búa 

í eigin húsnæði. Vel má vera að þetta háa hlutfall fasteignaeigenda hafi að einhverju 

leyti orsakast af menningarlegum þáttum. Fólk fari betur með það sem það á sjálft og að 

það að eiga sé merki um sjálfstæði og dugnað sbr. sjálfstæðisdraum Bjarts í 

Sumarhúsum (Halldór Laxness, 1994). Önnur skýring gæti verið sú að þegar öllu er á 

botninn hvolft sé ódýrara til lengri tíma litið að búa í eigin húsnæði.  

Hagfræðingar líta gjarnan á fasteign sem venjubundna fjáreign sem um leið felur í sér 

áhættu gagnvart sveiflum á fasteignaverði (Sinai og Souleles, 2005). Á leigumarkaði ríkir 

annars konar áhætta sem meðal annars snýr að óvissu um þróun leiguverðs og 

búsetuöryggi. Eins og fram kemur í gögnum Hagstofunnar um skuldir, eignir og 

eiginfjárstöðu er meginhluti eiginfjár Íslendinga er bundinn í fasteign. Þar með er 

fasteign verðmætasta eign einstaklinga. Í ljósi þessa er vert að velta fyrir sér hvort það 

að vera leigjandi alla ævi sé vænlegur kostur eða ekki. 
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2 Um eignasöfnun og neyslu eftir æviskeiðum 

Á lífsleiðinni leitumst við öll eftir því, bæði meðvitað og ómeðvitað, að uppfylla þarfir 

okkar og væntingar um gott líf. Hagfræðin talar gjarnan um hámörkun nytjafalla 

einstaklinga (eða samfélagsins) í þessu samhengi. Þessi nytjaföll eru jafn fjölbreytileg og 

við erum mörg en þó eru ákveðnar grunnþarfir sem öllum er nauðsynlegt að fá 

uppfylltar, svo sem svefn og næring. Slíkar þarfir skilgreinir hagfræðin sem 

nauðsynjavörur3. Nauðsynjavörur eru vörur sem hafa óteygna eftirspurn, þ.e. þó svo að 

verð hækki er þörfin fyrir vöruna enn til staðar – öfugt við lúxusvörur, sem hafa teygna 

eftirspurn og verðbreytingar hafa því mikil áhrif á eftirspurnina. 

 Heimili má einnig skilgreina sem nauðsynjavöru. Heimili er þak yfir höfuðið og veitir 

fyrst og fremst öryggi og skjól. Valröðun einstaklinga hefur svo ýmislegt um það að segja 

hvers konar heimili sé haldið, hvort búa skuli í dreifbýli eða þéttbýli, hvaða þættir geri 

eitt hverfi meira aðlaðandi en annað og hversu stórt húsnæðið skuli vera. Hvort skal 

leigja eða eiga? 

2.1 Lífshlaupskenning Modigliani 

Sem hvítvoðungar erum við fullkomlega háð forráðamönnum okkar. Frammi fyrir lögum 

er einstaklingur barn til 18 ára aldurs og á framfærslu forráðamanna sinna, en þegar 18 

ára afmælisdagurinn rennur upp verður einstaklingurinn bæði sjálfráða og fjárráða 

(Lögræðislög nr. 71/1997). Við taka fullorðinsárin, oft frekari menntun og í kjölfarið 

vinnumarkaðurinn. Að lokum er sest í helgan stein á efri árum. Sé æviskeiðinu skipt í 

þrennt til einföldunar, eins og hér að ofan, má gera ráð fyrir því að á fyrsta æviskeiðinu 

sé neysla umfram tekjur, á öðru æviskeiðinu séu tekjur umfram neyslu og á efri árunum 

snúist þetta afur við og neysla verði umfram tekjur. 

                                                      

3 Við tölum um þarfir sem nauðsynjavörur þó svo að t.d. svefn gangi ekki kaupum og sölum. Svefn 

„kostar“ hins vegar tíma, og er fórnarkostnaður þess að sofa sá tími sem hægt væri að verja til annarra 

hluta. 
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Snemma á sjötta áratug síðustu aldar unnu hinn ítalsk-bandaríki hagfræðingur Franco 

Modigliani4 og nemandi hans við Háskólann í Illinois, Richard Brumberg, saman að 

kenningu um neyslu einstaklinga á mismunandi stigum æviskeiðsins sem síðar hefur 

orðið þekkt sem Lífshlaupskenningin (e. Life Cycle Theory). Kenning þeirra byggði á 

hugmyndinni um að einstaklingar kysu neyslustig út frá þeim tekjum sem þeir gátu búist 

við að hafa yfir ævina. Það er, að einstaklingur leitast við að jafna neyslu sína yfir ævina í 

samræmi við væntar ævitekjur (Modigliani, 2005). Ímyndum okkur meðalmanneskju 

sem hefur atvinnuþátttöku við 20 ára aldur, fer á eftirlaun 65 ára og lifir til 90 ára aldurs. 

Fyrstu árin reiðir manneskjan sig á sparnað forráðamanna, en eftir að atvinnuþátttöku 

lýkur nýtir hún eigin sparnað. Hugmynd Modigliani má þá draga upp myndrænt, sjá 

mynd 1 (Ásgeir Jónsson og Hersir Sigurgeirsson, 2014): 

 

Mynd 1: Lífshlaupskenning Modigliani. Eyðsla og sparnaður yfir meðalævi. 

Einn helsti drifkraftur einkasparnaðar er draumsýnin um áhyggjulaus elliár eftir 

brotthvarf af vinnumarkaði. Samkvæmt kenningu Modiglianis er gert ráð fyrir því að 

verði aukning í heildarævitekjum leiði það til aukinnar neyslu á öllum ævistigum. 

Neyslan er því í hlutfalli við væntan æviauð, eða sem nemur meðaltekjum yfir 

lífsskeiðið. Eins gerir kenningin ráð fyrir því að verði lífeyrissparnaður lögbundinn, þar 

sem lífeyrisréttindi eru fyrir nokkuð takmörkuð og sparnaður fyrir elliárin hefur fyrst og 

fremst orðið til í gegnum einkasparnað, muni sú breyting verða til þess að annar 

sparnaður minnki. Hins vegar sýna margar rannsóknir fram á það að þó svo að tilkoma 

                                                      

4 Franco Modigliani (1918-2003) hlaut Nóbelsverðlaun í hagfræði árið 1985 (Nobelprize.org, 2018)  
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lögboðins lífeyrissparnaðar dragi úr einkasparnaði aukist heildarsparnaður í hagkerfinu 

samt sem áður (Ásgeir Daníelsson, 2012). 

Ein helsta áskorun Lífshlaupskenningarinnar hefur snúið að því hvort að gögn úr 

raunveruleikanum styðji við þá forsendu að ungt fólk spari og neyti svo eigna sinna 

þegar það eldist. Margar rannsóknir hafa sýnt að ellilífeyrisþegar neyti ekki eigna sinna 

að því marki sem kenningin gerir ráð fyrir heldur raunar þvert á móti spari margir eldri 

borgarar hluta tekna sinna. Svo virðist enn fremur sem fólk byrji ekki að huga að 

sparnaði fyrir neyslu á ellliárunum fyrr en um miðjan aldur. Þá getur það reynst 

ófullnægjandi sparnaður til þess að halda uppi sama neyslustigi og fyrir eftirlaun (Banks, 

Blundell og Tanner, 1998). Óvissa um það hvenær dauðann beri að dyrum hefur einnig 

áhrif á það hversu hratt, eða öllu heldur hægt, ellilífeyrisþegar eru tilbúnir að ganga á 

sjóði sína (Deaton, 2005). 

Skynsamir einstaklingar með óvissar framtíðartekjur munu ekki taka lán sé sá 

möguleiki fyrir hendi að þeir muni ekki vera nógu tekjuháir til að standast 

skuldbindingar sínar skv. Carroll. Vænti skynsamur einstaklingur þess að tekjur hans vaxi 

með tímanum mun sá hinn sami þó ekki neyta meira en sem nemur núverandi 

tekjustreymi. Sé tekið tillit til óvissu hámarkar slíkur einstaklingur vænt ævinyt, en 

neysla hans er engu að síður heft af núverandi tekjubandi hans sem stríðir gegn þeirri 

grundvallarforsendu Modigliani að neyslu sé hægt að aftengja tekjustreymi. Fólk geti 

jafnað neyslu sína með sparnaði, en ekki neytt meira en sem nemur tekjum þess á 

hverjum tíma (Carroll, 1997).  

Við samanburð á neyslu tveggja tímabila, nútíðar og framtíðar, má greina ýmis frávik 

og þversagnir frá þeirri kenningu að einstaklingar séu skynsamir, staðfastir og leitist við 

að hámarka nyt sín af neyslu yfir öll æviskeið (Deaton, 2005). Hvar einstaklingur er 

staddur á æviskeiðinu hefur bersýnilega áhrif á það hvort hann muni heldur kjósa það 

að leigja sér húsnæði eða eiga. Eignastaða og vænt tekjustreymi auk væntinga um 

framtíðina eru þar megináhrifaþættir. Búist einstaklingur til að mynda við því að stoppa 

stutt við á tilteknum stað eða í tiltekinni tegund húsnæðis, til dæmis til þess að stunda 

tímabundið nám eða vinnu, felur það að leigja í sér umtalsvert minni viðskiptakostnað 

og umstang en að kaupa (og selja fljótlega aftur). Aðrar ástæður svo sem stækkandi 

fjölskylda, óánægja með núverandi húsnæði (til dæmis vegna erfiðra nágranna), óskin 
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um frekara frelsi til breytinga (ný eldhúsinnrétting eða gólfefni) eða hækkandi aldur hafa 

einnig margt um það að segja hvort ákjósanlegra sé að leigja eða eiga (Atterhög, 2005). 

2.2 Hlutdeild húseignar í einkasparnaði 

Í umræðunni hefur því oft verið haldið fram að á Íslandi ríki séreignastefna í 

húsnæðismálum. Árið 2016 var eigið fé heimila sem bundið var í fasteignum um 77% að 

meðaltali (Hagstofa Íslands, e.d. a). Einkasparnaður landsmanna er því að mestu leyti 

bundinn við fasteignir, sem brýtur gegn þeirri skynsemi að ekki skuli hafa öll eggin í 

sömu körfunni (Viðskiptaráð Íslands, 2018). 

 

Mynd 2: Þróun eigna og eiginfjár 1997-2016 (v.ás) og þróun eiginfjárhlutfalls (h.ás).  
Heimild: Hagstofa Íslands (e.d. a) 

Eignir landsmanna fóru ört vaxandi við upphaf 21. aldarinnar eins og sjá má á 

mynd 2 og náðu hámarki árið 2007. Á sama tíma jókst einnig eigið fé og 

eiginfjárhlutfallið, hlutfall eigin fjár af eignum, hélst nokkuð stöðugt. Eftir að 

hápunktinum var náð árið 2007 fór eiginfjárhlutfallið lækkandi allt fram til ársins 

2010 til marks um það að eigið fé lækkaði hlutfallslega hraðar en eignir landsmanna. 

Þetta rímar við það að skuldir heimilanna jukust í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Frá 

árinu 2011 hefur eigið fé og eiginfjárhlutfallið svo risið jafnt og þétt og var árið 2016 

orðið tæp 64%, hærra heldur en það var árið 2005 (62%) þegar það náði hámarki fyrir 

hrun. 
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Mynd 3: Þróun eigin fjár í fasteign og heildar eigin fjár. Heimild: Hagstofa Íslands (e.d. a) 

Á mynd 3 sést að það eigið fé sem bundið er í fasteignum hefur síðastliðna þrjá 

áratugi verið nokkuð hátt hlutfall alls eigin fjár. Það sem af er 21. öldinni hefur að jafnaði 

70-80% alls eigin fjár verið bundið í fasteignum, sem verður að teljast nokkuð hátt 

hlutfall sparnaðar. Á mynd 4 birtist annars vegar vísitala íbúðaverðs á hægri ásnum og 

hins vegar eigið fé á nafnvirði á þeim vinstri. Sé þróun hvoru tveggja skeytt saman í eitt 

graf má sjá að jákvætt samband virðist vera á milli stærðanna. Þegar vísitala íbúðaverðs 

hækkar eykst eigið fé í fasteign og öfugt eins og við mátti búast. 

 

Mynd 4: Þróun vísitölu íbúðaverðs (h.ás) samanborið við eigið fé og eigið fé í fasteign í krónum (v.ás). 
Heimild: Hagstofa Íslands (e.d. a); Þjóðskrá Íslands (e.d. a) 

Eiginfjárstaða heimilanna í landinu hefur því batnað gríðarlega frá því að tæplega 

25.000 fjölskyldur voru með neikvæða eiginfjárstöðu í fasteign, þ.e. skuldir umfram 

eignir, árið 2010, en fjöldi þeirra hafði fallið niður í 5856 árið 2016, sjá mynd 5. Ein 
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helsta ástæða batnandi eiginfjárstöðu eru hinar miklu hækkanir á fasteignaverði 

undanfarin misseri. 

 

Mynd 5: Fjöld fjölskyldna með neikvætt eigið fé í fasteign yfir tímabilið 1997-2016.  
Heimild: Hagstofa Íslands (e.d. a) 

Breytingar á fasteignaverði hafa tvenns konar áhrif á fasteignaeigendur. Annars vegar 

valda verðbreytingar annað hvort því að verðmæti eignarinnar eykst eða lækkar, með 

sömu áhrifum á það eigið fé sem bundið er í eigninni, og hins vegar valda verðbreytingar 

breytingu á fjármagnskostnaði þess að búa í eigin húsnæði (e. capital cost of 

accommodation). Þessir tveir áhrifaþættir hafa neikvæða fylgni auk þess sem síðari 

þátturinn er áhrifameiri en sá fyrri. Sé fyrir hendi skilvirkur leigumarkaður og hafi 

leiguverð og fasteignaverð jákvæða fylgni mun leigjandi hagnast á því að fasteignaverð 

lækki en tapa hækki fasteignaverð, öfugt við fasteignaeigandann sjálfan (Ásgeir 

Daníelsson, 2012). 

2.3 Eigendur og leigjendur  

2.3.1 Ísland fram á 20. öld 

Til þess að setja framangreinda umfæðu í sögulegt samhengi er vert að geta þess að á 

Íslandi fyrr á öldum voru yfirráð yfir landi forsenda þess að fólk fengi að stofna eigin 

fjölskyldu. Þeir sem ekki höfðu til umráða jarðnæði voru skyldugir til þess að ráða sig til 

vinnumennsku á lögbýlum eða hjáleigum. Þetta fyrirkomulag og þær kvaðir sem því 

fylgdu voru kallaðar vistarband (Gísli Gunnarsson, 1987). Lágmarksstærð bús skyldi vera 

jafnt ígildi þriggja kúa samkvæmt Píningsdómi 1490 og voru þau lög í gildi langt fram á 

19. öld. Án slíkrar eignar var sá einn kostur löglegur að verða vinnuhjú. Alla 19. öldina 

bjuggu um 25% landsmanna sem ófrjáls vinnuhjú, sem er hærra hlutfall en nokkurs 

staðar annars staðar í Evrópu á þeim tíma (Gísli Gunnarsson, 2002).  
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Árið 1695 voru um það bil 94% allra lögbýlisbænda á Íslandi leiguliðar, þ.e. áttu ekki 

sína eigin jörð heldur leigðu hana. Þá var rétt rúmur helmingur jarða í einkaeigu en hinn 

helminginn átti kirkjan að tveimur þriðju hlutum og danska krúnan að einum þriðja. Þá 

var það svo að 1% húsráðenda áttu um 24% allra landareigna landsins og því skiptust hin 

26% jarða sem voru í einkaeigu milli 99% landeigenda (Gísli Gunnarsson, 1987).  

Það var því ekki á hvers manns færi að halda eigið bú. Vistarbandið kom í veg fyrir að 

fólk sem hafði ekki möguleika á jarðnæði gifti sig og erfitt var að vinna sig upp frá því að 

vera vinnuhjú yfir í það að vera landráðandi í stéttskiptu samfélagi Íslands þess tíma. 

Þessi þjóðfélagsskipan hafði tálmandi áhrif á þéttbýlismyndun í landinu (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2003) og segja má að þéttbýlismyndun hafi ekki hafist fyrr en með tilkomu 

strandflutninga árið 1876, en fyrir það voru samgöngur erfiðar. Í lok 19. aldar og byrjun 

þeirrar 20. urðu örir fólksflutningar frá sveitum landsins yfir í þéttbýlin. Raunar var 

hraðinn slíkur að um aldamótin 1900 bjuggu 10% þjóðarinnar á höfuðborgarsvæðinu en 

50 árum síðar voru hlutfallið komið upp í 75% (Ásgeir Jónsson, 2013; Axel Hall, Ásgeir 

Jónsson og Sveinn Agnarsson, 2002). Í torfbæjunum var það algengt að einungis væru 

eitt eða tvö íveruherbergi og fólki var því gert að búa þröngt (Helgi Skúli Kjartansson, 

2003). Á þessum tíma var Reykjavík að öllum líkindum þéttbýlasta borg Norðurlandanna 

og voru niðurstöður húsnæðisrannsóknar frá árinu 1928, á vegum stjórnvalda, þær að 

um helmingur borgarbúa byggju í of miklu þröngbýli, skilgreint sem innan við 15 

fermetrar á mann (Ásgeir Jónsson, 2013). Til að ráða bót á þessum aðstæðum og eignast 

eigið húsnæði réðst fólk í það að byggja sjálft.  

Algengt var að alþýðufólk væru leigjendur og sökum húsnæðisskorts og fátæktar 

neyddust heilu fjölskyldurnar til þess að hírast í oft dimmum og rökum 

kjallaraherbergjum. Kjallaraíbúðir voru árið 1928 rúm 15% allra íbúða í Reykjavík en 

bannað var með lögum að innrétta slíkar íbúðir árið 1929, þó erfitt reyndist að 

framfylgja þeim lögum (Helgi Skúli Kjartansson, 2003). 

Lög um verkamannabústaði voru samþykkt árið 1929 og ríki og sveitarfélögum bar að 

leggja fram fé til byggingar slíkra bústaða fyrir lágtekjufólk. Fyrirkomulagið skar sig úr frá 

erlendum fyrirmyndum um félagslegt húsnæði þar sem ekki var um leiguíbúðir að ræða 

heldur átti tilkoma verkamannabústaðanna að hjálpa lágtekjufólki að eignast litla íbúð á 

viðráðanlegum kjörum. Árið 1932 voru sett lög um byggingarsamvinnufélög sem byggðu 
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einnig húsnæði til einkaeignar og þar með „úrræði til að komast úr ótryggri leigu í eigið 

húsnæði“ (Helgi Skúli Kjartansson, 2003, bls. 202; Jón R. Sveinsson, 2010). Sú 

eigarmyndun sem hófst með kaupum á íbúðarhúsnæði fól í sér vörn gegn verðbólgu og 

var fyrir stofnun lífeyrissjóðakerfisins á sjötta áratug síðustu aldar, ein fárra 

sparnaðarleiða sem tryggt gátu afkomu fólks eftir brotthvarf af vinnumarkaði 

(Félagsmálaráðuneytið, 2004).5 

 

2.3.2 Nútíminn 

Árið 2004 voru um 85% Íslendinga búsettir í eigin húsnæði og 15% voru á leigumarkaði. 

Hápunktinum var náð árið 2005 þegar hlutfallið var orðið tæp 87%. Uppsveiflan, sem 

lauk svo eftirminnilega með fjármálahruni í október 2008, nálgaðist hámark sitt og ber 

hátt hlutfall eigenda þess merki. Aðgangur að lánsfjármagni var greiður. Frá 2008 hefur 

fjölgun orðið í hópi leigjenda, alls um 7,5 prósentustig, og vera má að sú fjölgun sé á 

einhvern hátt leiðrétting til þess sem áður var, þ.e. fyrir uppsveifluna 2004. Árið 2015 

hafi hlutfall eigenda fallið niður í 77,8%, sjá mynd 6: 

 

Mynd 6: Hlutfall eigenda og leigjenda á árunum 2004–2015. Heimild: Eurostat (e.d. a) 

Þrátt fyrir þessa aukningu í hópi leigjenda er hlutfall þeirra ennþá lægra en í flestum 

nágrannalöndum okkar, t.d. Danmörku. Þar í landi voru leigjendur árið 2015 alls 37,3% 

og eigendur sem svarar 62,7%. Yfir sama tímabil, 2004 – 2015, varð einnig aukning í hópi 

leigjenda þó svo hún hafi verið öllu minni en hérlendis, eða 3%, sbr. mynd 7. 

                                                      

5 Vitnað í þróun mála á fasteignamarkaði á seinni hluta 20. aldar í Inngangi. 
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Mynd 7: Hlutfall eigenda og leigjenda í Danmörku á árunum 2004-2015. Heimild: Eurostat (e.d. a). 

Því vaknar sú spurningin hvort tölfræðin fyrir Ísland bendi til þess að fólk kjósi í meira 

mæli að búa í leiguhúsnæði eða neyðist til þess. Sé hópi leigjenda skipt í tvo hópa, þá 

sem leigja á almennum markaði og þá sem búa við niðurgreidda leigu, blasir við að 

niðurstöðurnar verða að einhverju leyti mismunandi milli hópanna. Niðurgreidd leiga 

getur til dæmis verið leiga á félagslegri íbúð eða leiga á húsnæði í eigu venslafólks eða 

kunningja. 

 

Mynd 8: Hlutfall leigjenda eftir því hvort leigt er á almennum leigumarkaði eða undirverði 2004-2015. 
Heimild: Eurostat (e.d. a) 

Á mynd 8 má sjá að á árunum 2004-2009 voru leigjendur sem leigðu á niðurgreiddu 

verði eilítið fleiri en þeir sem leigðu á almennum markaði, eða tæpu 1% að meðaltali. Á 

árunum 2009-2015 fjölgaði leigjendum á almennum markaði þó umfram leigjendur sem 

leigðu á niðurgreiddu verði. Að meðaltali voru leigjendur á almennum markaði 1,6% 
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fleiri á tímabilinu en leigjendur á niðurgreiddu verði, en árið 2015 mættust ferlarnir og 

leigjendur urðu jafnmargir á hvorum markaði.  

Í hópi þeirra sem voru á leigumarkaði og með 60% eða minna af meðaltekjum 

landsmanna fjölgaði um rúma þrjá fjórðu hluta á tímabilinu, eða úr tæpum 30% í rúm 

50% eins og sjá má á mynd 9, en í hópi þeirra sem voru með yfir 60% af meðaltekjum, 

eða umfram það, var aukningin nokkuð minni. 

 

Mynd 9: Hlutfall leigjenda með undir 60% meðaltekna og skipting þeirra eftir því hvort leigt er á 
almennum markaði eða undirverði á árunum 2004-2015. Heimild: Eurostat (e.d. a) 

Í þeim hópi fjölgaði leigjendum úr 13% í 19% eða sem svarar 45% aukningu. Þá leigðu 

árið 2015 hlutfallslega fleiri á markaðsverði heldur en á niðurgreiddu verði en fram að 

hruni voru þeir fleiri sem leigðu á niðurgreiddu verði í hópi leigjenda með 60% 

meðaltekna og yfir. Hvað leigjendur með undir 60% af meðaltekjum varðar hefur 

hlutfallið milli leigjenda á markaðsvirði og niðurgreiddu verði sveiflast meira. Á árunum 

2005-2007 fór þeim sem leigðu á markaðsvirði hlutfallslega fækkandi, enda var greitt 

aðgengi að húsnæðislánum og margir freistuðu þess að komast í eigið húsnæði. Undir 

lok tímabilsins voru þeir hlutfallslega fleiri sem leigja á undirverði heldur en 

markaðsverði, sjá mynd 10:  
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Mynd 10: Hlutfall leigjenda með yfir 60% meðaltekna og skipting þeirra eftir því hvort leigt er á 
almennum markaði eða undirverði á árunum 2004-2015. Heimild: Eurostat (e.d. a) 

2.4 Húsnæðiskostnaður 

Þegar sjónum er beint að kostnaði vegna húsnæðis er algengast að leigjandi borgi fasta 

og fyrirsjáanlega leigugreiðslu mánaðarlega auk þess sem hann getur þurft að greiða í 

hússjóð, rafmagn og hita, nettengingu og þess háttar, allt eftir því hvað samið er um í 

leigusamningi. Þegar einstaklingur býr í eigin húsnæði eru hins vegar fleiri þættir sem 

taka þarf til greina. Eigandi húsnæðis þarf m.a. að greiða afborganir af húsnæðisláni 

með tilheyrandi vöxtum og verðbótum, fasteignagjöld, taka á sig afskriftir vegna 

fasteignarinnar og fjármagnskostnað vegna breytinga á fasteignaverði. Hagnaður eða 

tap viðkomandi raungerist þó ekki fyrr en við endursölu á eigninni. Auk þess fylgir því að 

eiga fasteign kostnaður vegna viðhalds og vegna viðeigandi trygginga (Lauridsen, 

Nannerup og Skak, 2008). Búi heimili við háa greiðslubyrði í hlutfalli við tekjur sem og 

þrönga eiginfjárstöðu eru verulegar líkur á því að heimili lendi í greiðsluþroti verði 

óvænt áfall, svo sem tekjumissir eða hækkun greiðslubyrðar (Seðlabanki Íslands, 2009). 

Fyrir flesta er húsnæði einn stærsti útgjaldaliður heimilisins. Framan af 20. öldinni var 

hlutfall húsnæðisútgjalda af heildarútgjöldum heimilanna nokkuð stöðugt, frá rúmum 

20% að 25% fram á miðja öld. Það náði síðan lágmarki um 1984 eða í 16% áður en 

hlutfallið reis upp í 20% um aldamótin 2000. Byrði húsnæðiskostnaðar er reiknað sem 

hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum. Til húsnæðiskostnaðar teljast 

húsaleiga, vaxtakostnaður og verðbætur vegna afborgana af lánum, viðhald og 

viðgerðir, bruna- og fasteignatrygging, rafmagn hiti og fasteignagjöld. Séu 
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húsaleigubætur þegnar eru þær dregnar frá húsnæðiskostnaðinum. Ráðstöfunartekjur 

eru skilgreindar sem heildartekjur heimilis eftir skatta að meðtöldum félagslegum 

greiðslum öðrum en húsaleigubótum og vaxtabótum, en séu slíkar bætur þegnar eru 

þær dregnar frá húsnæðiskostnaðinum (Hagfræðideild Landsbankans, 2014). Ljóst er því 

að umfang hlutfallsins sem byrði húsnæðiskostnaðar eru er nokkuð mikið. 

Þegar rýnt er nánar í hóp eigenda kemur í ljós að hann skiptist í þá sem eru með 

húsnæðislán og þá sem eiga skuldlaust. Þá má einnig skipta leigjendum upp í hóp þeirra 

sem leigja á almennum markaði og þeirra búa við niðurgreidda leigu. Sé rýnt í tölur um 

byrði húsnæðiskostnaðar frá síðastliðnum árum sést glöggt hvernig húsnæðiskostnaður 

eigenda annars vegar og leigjenda hins vegar hefur þróast í öfugar áttir þennan síðasta 

rúma áratug líkt og sjá má á myndum 11, 12, 13 og 14. 

 

Mynd 11: Þróun hlutfalls skuldlausra eigenda með tilgreinda byrði húsnæðiskostnaðar árin 2004-2015. 
Heimild: Eurostat (e.d. b) 
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Mynd 12: Þróun hlutfalls eigenda með lán/veð með tilgreinda byrði húsnæðiskostnaðar árin 2004-2015. 
Heimild: Eurostat (e.d. b) 

Á myndum 11 og 12 er hlutfallsleg fækkun merkjanleg hjá skuldlausum eigendum og 

eigendum með veð sem bera húsnæðiskostnað sem nemur 25% eða meira af 

ráðstöfunartekjum á árunum 2004-2015. Á því tímabili fór hlutfallið úr 14,2% niður í 7%, 

hjá skuldlausum eigendum og úr 26,5% niður í 21,1% hjá eigendum með lán eða veð. 

Það er, hlutfallslega búa færri við húsnæðiskostnað yfir 25% af ráðstöfunartekjum og því 

eru hlutfallslega fleiri eigendur betur settir en áður. 

Hlutfallslega voru fleiri leigjendur með húsnæðiskostnað yfir 25% af 

ráðstöfunartekjum líkt og sjá má á myndum 13 og 14. 

 

Mynd 13: : Þróun hlutfalls leigjenda á almennum markaði með tilgreinda byrði húsnæðiskostnaðar árin 
2004-2015. Heimild: Eurostat (e.d. b) 
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Mynd 14: Þróun hlutfalls leigjenda sem greiða niðurgreidda leigu með tilgreinda byrði 
húsnæðiskostnaðar árin 2004-2015. Heimild: Eurostat (e.d. b) 

Árið 2015 bjuggu 54,3% leigjenda á almennum leigumarkaði við húsnæðiskostnað yfir 

25% og 33,1% þeirra sem leigðu á niðurgreiddu verði, samanborið við 33,7% og 18,8% 

árið 2004.  

Húsnæðiskostnaður telst vera verulega íþyngjandi sé hann yfir 40% ráðstöfunartekna 

heimilis. Sé horft til þess hefur þannig orðið fjölgun í hópi leigjenda með íþyngjandi 

húsnæðiskostnað, hvort sem horft er á þá sem leigja á almennum markaði eða á 

niðurgreiddu verði. Árið 2004 voru 12,2% leigjenda á almennum markaði með verulega 

íþyngjandi húsnæðiskostnað og 9% leigjenda í niðurgreiddu leiguhúsnæði. Árið 2015 

hafði hlutfallið hækkað í 19,5% leigjenda á almennum markaði og 15,9% leigjenda í 

niðurgreiddu leiguhúsnæði. Hins vegar hefur hlutfall húseigenda með byrði 

húsnæðiskostnaðar yfir 40% lækkað í báðum hópum.  

Þar sem um hlutfall er að ræða sem byggir á breiðum stærðum fyrir ofan og neðan 

strik er ekki hægt að fullyrða út frá þessum tölum að leiguverð hafi farið hækkandi 

umfram fasteignaverð. Önnur ástæða þessarar breytingar gæti verið sú að þeim hafi 

fjölgað sem geta keypt sér eigið húsnæði og stærra hlutfall en áður af hópi leigjenda séu 

tekjulægri einstaklingar sem ekki hafi ráð á að kaupa eigið húsnæði þótt þeir vildu það. 

Enn önnur ástæða gæti verið sú að færra ungt fólk bætist við en í hóp húseiganda en 

áður sem hafi þá leitt til þess að húseigendur sé nú eldra fólk. Eldri fasteignaeigendur 
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getur þýtt hærri tekjur (sem lækkar hlutfallið) auk þess að vaxtagreiðslur af 

fasteignalánum fara lækkandi yfir tíma svo dæmi séu tekin. 

2.5 Aðkoma hins opinbera  

Hið opinbera setur leikreglur samfélagsins og þar á meðal fasteignamarkaðarins. Til að 

mynda setur hið opinbera reglur sem varða húsnæðislán, reglugerðir um byggingar og 

nýtingu lands, félagslegt húsnæði og húsnæðisstuðning svo eitthvað sé nefnt. Eins geta 

reglugerðir á óbeinan hátt haft áhrif á fasteignaverð. Innviðir samfélags hafa auk þess 

sitt að segja um kostnaðinn sem hlýst af ferðalögum milli staða, bæði beinan kostnað 

s.s. bensínverð og óbeinan kostnað s.s. tíma sem fer í samgöngurnar hverju sinni, og 

hægt væri að nýta til annarra hluta. Ef samgöngur eru slæmar, má leiða líkur að því að 

einstaklingar kjósi heldur að búa nær kjarna þéttbýlisins, ef við gerum t.d. ráð fyrir því 

að þar sé vinnustaðina að finna líkt og betur verður skoðað í kafla 3. Hér á eftir verður 

farið yfir helstu atriðin sem snúa að fasteignamarkaðinum (að undanskildum 

lóðaúthlutunum). 

2.5.1 Húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur 

Íbúðalánasjóður hefur umsjón með framkvæmd húsnæðisbótakerfisins þar sem 

leigjendur eiga kost á því að sækja um húsnæðisbætur til lækkunar á húsnæðiskostnaði. 

Bæturnar eru mánaðarlegar greiðslur sem ætlað er að aðstoða fólk á leigumarkaði. 

Kerfið er að fullu fjármagnað úr ríkissjóði og hefur það meginmarkmið „að draga úr 

aðstöðumun á húsnæðismarkaðnum" (Íbúðalánasjóður, e.d.). Upphæð bótanna ræðst 

af fjölda heimilismanna og tekjum, og nema að hámarki 75% af húsnæðiskostnaði. 

Bæturnar falla niður ef samanlagðar eignir heimilismanna nema yfir 10.400.000 kr. 

Þeim sem ekki geta séð sér fyrir húsnæði eða eru með íþyngjandi húsnæðiskostnað 

vegna lágra tekna, félagslegra aðstæðna eða þungrar framfærslubyrði geta sótt um 

sérstakan húsnæðisstuðning hjá félagsþjónustum sveitarfélaga (Velferðarráðuneytið, 

[Án dags.]). 

2.5.2 Vaxtabætur 

Þeir eiga rétt á vaxtabótum sem greiða vaxtagjöld af lánum vegna kaupa eða byggingar 

á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Þetta á einnig við um þá sem hafa keypt eignarhlut í 

kaupleiguíbúðum eða búseturétt. Árlegar vaxtabætur geta að hámarki orðið 600.000 kr. 
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hjá sambúðafólki og að hámarki 400.000 kr. fyrir einstakling á ári en bæturnar skerðast 

ef eignir umfram skuldir nema 4.500.000 kr. hjá einstaklingum og 7.300.000 kr hjá 

sambúðarfólki. Þegar eignir umfram skuldir nema 7.200.000 kr. hjá einstaklingi eða 

11.680.000 kr. hjá sambúðafólki eða umfram það falla bæturnar niður (Ríkisskattstjóri, 

[Án dags.]). 

2.5.3 Fasteignagjöld 

Fasteignagjöld eru greidd til sveitarfélaga og lögð árlega á allar fasteignir af 

sveitarstjórnum bæjarfélaga. Gjöldin samanstanda alla jafna af fasteignaskatti, 

lóðarleigu, vatnsgjaldi, sorp- og urðunargjaldi og fráveitugjaldi. Fasteignaskatturinn, 

vatnsgjaldið og fráveitugjaldið eru jafnan reiknuð sem hlutfall af fasteignamati, 

lóðarleigan af lóðarmati fasteignarinnar en sorphirðugjald miðast alla jafna við fjölda 

tunna.  

 

Að framantöldu má ljóst vera að hið opinbera getur á margan hátt haft áhrif á 

fasteignamarkað og vert er að hafa í huga þegar kemur að velja á milli þess að eiga og 

leigja sem farið verður í frekar í 4. kafla. 
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3 Um eðli og verðmyndun á fasteignamarkaði 

Fasteignamarkaðurinn hefur löngum verið talinn með skilvirkari mörkuðum og eru 

margir þættir hans ólíkir því sem venjast má á öðrum mörkuðum sem versla með vörur 

og þjónustu. Fyrir það fyrsta er húsnæði nauðsynjavara eins og komið var inn á í kafla 2. 

Ein af grunnþörfum mannsins (á eftir þeim lífeðlisfræðilegu s.s. að borða og sofa) 

samkvæmt félagsfræðingnum Maslow6 er þörfin fyrir að upplifa öryggi. Heimili uppfyllir 

þá þörf að mörgu leyti. Húsnæði veitir skjól fyrir veðri og vindum, er fyrir marga 

ákveðinn griðastaður og síðast en ekki síst er þak yfir höfuðið forsenda þess að stofna til 

heimilis og fjölskyldu (Brueckner, 2011). Fasteign er auk þess ein stærsta fjárfesting sem 

fólk tekst á hendur á lífsleiðinni og krefst oftar en ekki umtalsverðar skuldsetningar. Sú 

eiginfjármyndun sem á sér stað í gegnum fasteign er einnig oft á tíðum stærsti þáttur 

eigin fjár einstaklinga, líkt og bent hefur verið á hér að framan, og gríðarlega mikilvæg 

eign. Það felur þó einnig í sér áhættu að binda mikið fé í fasteign en þeir áhættuþættir 

verða skoðaðir betur síðar.  

Fjölskyldur stækka og minnka, ungt fólk kemur inn á markaðinn og aldraðir hverfa af 

honum. Eðlilegt ástand á fasteignamarkaði lýsir sér þannig að um marga kaupendur og 

seljendur er að ræða hverju sinni. Á heilbrigðum fasteignamarkaði óska seljendur eftir 

því verði sem þeir telja að lýsi raunverulegu verðmæti eignarinnar og kaupendur bjóða 

það verð sem þeir meta eignina á. Þess konar verðmat getur að mörgu leyti verið 

persónu- eða tilfinningalegt og því líklegt að markaðurinn leiði saman kaupanda sem 

tilbúinn er að bjóða sama verð og seljandinn óskar eftir. Við eðlilegar aðstæður hafnar 

seljandi kauptilboði sem hugnast honum ekki. 

Fasteignamarkaðurinn samanstendur af tveimur tengdum mörkuðum. Markaðinum 

fyrir fasteign sem rými (e. space market) annars vegar og markaðinum fyrir fasteignir 
                                                      

6 Abraham Maslow (1908-1970) setti fram kenninguna um þarfapýramídann (e. hierarchy of needs) 

sem byggður er á 5 þarfaþrepum. Fyrsta þrepið eru lífeðlislegar þarfir, næsta er þörfin fyrir öryggi, þá 

þörfin fyrir kærleik, síðan þörfin fyrir virðingu sjálfs og annarra og að lokum sjálfsbirting. Að því einu að 

þær þarfir neðsta þrepsins séu uppfylltar kemst einstaklingur upp á næsta þrep, og svo koll af kolli. Sjá: 

Theory of Human Motivation (1943) 
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sem fjárfestingu (e. asset market) hins vegar (Geltner, Miller, Clayton og Eichholtz, 

2007). Hér eftir verður sá fyrrnefndi kallaður íbúðamarkaður og sá síðarnefndi 

eignamarkaður. Greining á fasteignamarkaði getur þannig falið í sér nokkra áskorun 

(DiPasquale og Wheaton, 1992). 

3.1 Áhrif staðsetningar 

Land er ekki skilgreint sem fjárfesting þar sem það er ekki „framleitt“ og því ekki partur 

af vergri landsframleiðslu. Á hinn bóginn felur land þjóðar í sér mikil verðmæti og ber 

því að telja til auðs (DiPasquale og Wheaton, 1996). Land og fasteignir eru ólíkar öðrum 

verslunarvörum þar sem hver staðsetning og hvert hús er einstakt. Markaðurinn er 

fullkomlega aðgreindur (e. completely differentiated), engin nákvæmlega tvö eins hús 

geta staðið á nákvæmlega sama blettinum. Annað gildir um markaði með 

verslunarvörur eru alla jafna einsleitir (e. uniform) eða að hluta til aðgreindir (e. partially 

differentiated). Dæmi um markað með einsleita vöru er t.a.m. olíumarkaðurinn. 

Markaður sem er að hluta til aðgreindur er t.d. markaðurinn með bíla. Bílar eru að 

forminu til álíka, en hægt er að velja á milli hinna ýmsu tegunda sem geta haft 

mismunandi eignileika og þannig er reynt að höfða til mismunandi neytenda. Vegna 

þess að land- og fasteignamarkaður er fullkomlega aðgreindur markaður má segja að 

framboðið magn lands á hverjum stað, hver einstök lóð, sé fullkomlega óteygið. 

Eftirspurn eftir hverjum stað er hins vegar verðteygin.  

Hugtakið Ricardian rent7 vísar annað hvort til þeirrar greiðslu sem leigjandi er tilbúinn 

að bjóða fyrir húsnæði eða til hins árlega kostnaðar sem eignandi er tilbúinn að greiða 

fyrir það að nýta húsnæðið til búsetu. Virði staðsetningarinnar er að fullu tilgreint í 

verðinu og því er land dýrara þar sem um eftirsóknarverða staðsetningu er að ræða. 

Staðsetning getur t.a.m. verið eftirsóknarverð með tilliti til náttúrufegurðar eða með 

tilliti til fjarlægðar frá vinnustað.  

Einfaldast er að ímynda sér borg þar sem það eina sem hefur áhrif á hversu 

eftirsóknarverð staðsetning er sé fjarlægð frá borgarmiðju, þar sem atvinna er stunduð. 

                                                      

7 David Ricardo (1772-1823) var enskur hagfræðingur. Fjallaði m.a. um rentu í verki sínu „Principles of 

Political Economy and Taxation (1987). (Encyclopaedia Britannica, (e.d.)) 
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Ferðalagið til og frá vinnustaðnum gefur tilefni til mismunandi rentu eftir staðsetningu. 

Þessi einfalda borg hefur eftirfarandi einkenni skv. kenningunni: 

 Alla atvinnu er að finna í borgarmiðjunni og heimilisfólk ferðast daglega milli 
heimilisins og vinnustaðarins, stystu línulegu leið. Árlega felur ferðalagið í sér 
kostnað k á hvern kílómetra. 

 Heimili eru einsleit (e. identical) með fastan fjölda útivinnandi einstaklinga. 
Tekjur hvers heimilis eru nýttar í samgöngur, aðrar vörur og húsnæði. 

 Húsnæði er einsleitt. Renta húsnæðis er skilgreind sem R(d) og er breytileg 
eftir fjarlægð, d, frá borgarmiðju. 

 Húsnæði er útvegað með því að tengja framboð af landi (hektara lands), q, við 
fast framboð efniviðar og vinnuframlags, c. Byggð er jafndreifð, með þéttleika 
1/q. 

 Landi er úthlutað til búsetu þeim sem býður hæsta leigu. 

Síðasti liðurinn er afar mikilvægur, en hann felur í sér lækkandi leigu eftir því sem 

fjarlægð frá borgarmiðju eykst og vegur fullkomlega á móti hækkandi kostnaði vegna 

samgangna. 

C er hinn fasti kostnaður þess að byggja upp land til íbúðahæfis og ra er leiga, eða 

renta (e. rent), landssvæðis til jarðræktunar, þ.e. það sem jarðyrkjandi metur landið á. 

Borgarmörkin eru í fjarlægð b frá borgarmiðjunni og þar er ódýrasta húsnæðið að finna. 

Allt í meiri fjarlægð við borgarmiðjuna en b er utan borgarmarkanna og líkanið gerir ráð 

fyrir að þar sé hægt að nýta landið til jarðræktar. Þegar borgarbúum fjölgar þenst borgin 

út, b færist eftir hægri ás og líkanið þar með allt. Renta staðsetningar hækkar því eftir 

því sem nær kemur miðjunni. Sjá mynd 15: 
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Mynd 15: Uppbygging húsnæðisrentu. Heimild DiPasquale og Wheaton, 1996. 

Eftir því sem borgarmörk þenjast út verður rentan fyrir húsnæði í miðju borgarinnar 

einnig hærri, þ.e. skurðpunktur við x-ás hækkar. 

Í líkaninu hér að framan er eigendum og leigjendum ekki skipt í sitt hvorn hópinn, 

enda felur hugtakið renta ekki einungis í sér eiginlegt leiguverð húsnæðis, heldur einnig 

þann kostnað sem fellur á eiganda húsnæði vegna eignarinnar. Hins vegar veitir líkanið 

mikilvæga innsýn inn í verðmyndun á fasteignamarkaði. 

3.2 Verðmyndun á fasteignamarkaði 

Verðmyndun á fasteignamarkaði á sér stað á eignamarkaði, eða fjármagnsmarkaði, þar 

sem fasteignir teljast til varanlegra gæða, þ.e. til gæða sem endast tiltölulega vel og þarf 

ekki að endurnýja oft. Svo jafnvægi sé á fasteignamarkaði þarf eftirspurt magn fasteigna 

að jafngilda framboðnu magni fasteigna á eignamarkaði. Fasteignaverð ræðst þannig að 

miklum hluta til af því hversu margir vilja eiga fasteign og hversu margar eignir eru 

lausar til umráða á hverju tímabili (DiPasquale og Wheaton, 1996). Að öðrum 

forsendum óbreyttum mun þannig aukin eftirspurn eftir kaupum á fasteign hækka verð 

annars vegar og aukið framboð fasteigna lækka verð hins vegar (DiPasquale og 

Wheaton, 1992).  

Fasteign er því bæði hægt að skilgreina sem rými og sem eign. Mismunur þessara 

tveggja markaða fasteignamarkaðarins er einna augljósastur þegar eigandi fasteignar 

býr ekki í henni sjálfur og þörfin fyrir leigjendur verður til. Þegar íbúi og eigandi 
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húsnæðisins er sá sami verður aftur á móti óþarft að horfa til tveggja mismunandi 

markaða (Dipasquale og Wheaton, 1992) eins og betur verður komið að í kafla 3.2.5. 

Á íbúðamarkaði kemur eftirspurn frá „notendum“ rýmis, hvort sem um er að ræða 

leigjendur eða eigendur. Hversu miklu rými spurn er eftir ræðst af tekjum þeirra sem 

nota ætla rýmið og kostnaði þeirrar notkunar samanborið við verð annarra vara s.s. á 

mat og fötum. Sá kostnaður eru þau útgjöld sem nauðsynlegt er að standa straum af til 

þess að viðhalda notkun rýmisins og er leiguverð rýmisins, eða rentan (DiPasquale og 

Wheaton, 1996).  

Á sama tíma hafa fjárfestar möguleika til þess á því að skiptast á, kaupa eða selja 

fasteignir á fjármagnsmarkaði sem myndar eignaverð (e. asset price) rýmis. Hér í 

framhaldinu verða tengsl þessara tveggja markaða reifuð frekar, þ.e. íbúðamarkaðarins 

og eignamarkaðarins (DiPasquale og Wheaton, 1996). 

3.2.1 Íbúðamarkaður og eignamarkaður 

Markaður fyrir rými er markaður fyrir not eða réttinn til þess að nýta fasteign. Þessi 

markaður er einnig kallaður íbúðamarkaður. Á eftirspurnarhlið markaðarins eru aðilar, 

heimili eða fyrirtæki, sem sækjast eftir því að nýta rýmið til búsetu, eða til reksturs eða 

framleiðslu. Á framboðshliðinni eru fasteignaeigendur sem leigja út rými. 

Á íbúðamarkaði ákvarðast verð af rétti til nýtingar rýmisins og til verður leiguverð. 

Séu markaðurinn í jafnvægi er eftirspurt magn rýmis jafnt framboðnu magni rýmis. 

Framboðið magn íbúða ræðst hins vegar á eignamarkaði eins og áður hefur verið komið 

að. 

Umræddir markaðir, íbúðamarkaður og eignamarkaður tengjast á tvenna vegu. Eins 

og fyrr segir er leiguverðið ákvarðað á íbúðamarkaði og það leiguverð liggur til 

grundvallar við ákvörðun eftirspurnar á eignamarkaði. Breytingar á leiguverði á 

íbúðamarkaði hafa bein áhrif á eftirspurn á eignamarkaði þar sem kaup fjárfesta á 

eignamarkaði felst í fjárfestingu á því greiðsluflæði sem eignin mun geta af sér á 

íbúðamarkaði. Hin tengsl markaðanna tveggja verða til í gegnum byggingageirann. Verði 

aukning í nýbyggingum sem verður til þess að framboð íbúðarýmis eykst, verður það 

ekki einungis til þess að þrýsta verði eignanna niður á eignamarkaðinum heldur mun 

leiguverð einnig lækka á íbúðamarkaði, að öðrum forsendum óbreyttum (l. ceteris 

paribus).  
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3.3 Fjögurra fjórðunga líkan DiPasquale og Wheaton 

DiPasquale og Wheaton (1996) settu fram líkan af verðmyndun á fasteignamarkaði sem 

hefur á ensku verið kallað Four Quadrant Model. Hér eftir mun það þýðast sem Fjögurra 

fjórðunga líkanið. Líkanið, eins og nafnið gefur til kynna er samansett úr fjórum 

fjórðungum sem teiknaðir eru upp á tveimur ásum. Á lárétta ásnum, x-ás, hægra megin 

er að finna magn íbúðahúsnæðis (e. housing stock) í m2 í hagkerfi, og á vinstri hluta x-

ássins er sett fram verð (e. price) húsnæðis á hvern m2. S táknar fermetrafjölda 

húsnæðis og P táknar verð. Á lóðrétta ásnum, y-ás, fyrir ofan x-ás birtist leiguverð 

húsnæðis á m2 og neðan við x-ás fjöldi fermetra í byggingu (e. construction). Leiguverð 

er táknað með R og fermetrar í byggingu með C. Fjórðungarnir tveir hægra megin við y-

ás lýsa íbúðamarkaði og þeir tveir vinstra megin við y-ás lýsa eignamarkaði. Líkanið má 

sjá á mynd 16.  

 

Mynd 16: Fjögurra fjórðunga líkan Dipasquale og Wheaton (1996) 

Nú þegar búið er að leggja grunninn að líkaninu með skilgreiningu breytanna sem það 

byggir á er vert að líta á hvern fjórðung fyrir sig. 
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3.3.1 Norðaustur fjórðungur líkansins 

Samkvæmt grunnlögmáli hagfræðinnar ríkir jafnvægi þar sem framboð er jafnt 

eftirspurn. Á ásum norðaustur hluta Fjögurra fjórðunga líkansins eru annars vegar 

leiguverð (y-ás) og hins vegar það magn íbúðahúsnæðis (í m2) sem til staðar er í 

hagkerfinu, eða öllu heldur tiltækt fasteignarými, táknað S. Í fjórðungnum er 

eftirspurnin eftir rými dregin upp. Rentan er þannig ákvörðuð til skamms tíma þar sem 

eftirspurnin er jöfn tiltæku fasteignarými. Skilgreinum eftirspurn (D) sem fall af 

leiguverði (R) og öðrum þáttum hagkerfisins (E), þ.e.: 

 

Verði skyndileg aukning í eftispurn eftir rými (til dæmis vegna fólksfjölgunar) verða 

áhrifin í líkingu við það sem mynd 16 gefur til kynna. 

 

Mynd 17: Skammtíma- og langtímabreytingar áhrifa aukinnar eftispurnar 

Aukning á eftispurn í hagkerfinu veldur því að ferill eftirspurnar hliðrast til norðausturs 

og verður D‘ (græna línan) eins og sjá má á mynd 17. Til skamms tíma er framboð á 

húsnæði óteygið og því hækkar húsnæðiskostnaður úr R í Rs. Til lengri tíma litið eykst 

framboð húsnæðis á markaðinum úr Ss í Sl og við það lækkar rentan úr Rs í Rl. Til skamms 

tíma verður því yfirskot á leiguverði þar sem framboð á húsnæði svarar ekki eftirspurn. 

Til lengri tíma litið kemst jafnvægi á markaðinn vegna aukins framboðs húsnæðis og 

rentan hefur hækkað um (R- Rl) samkvæmt líkaninu. 
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3.3.2 Norðvestur fjórðungur líkansins 

Í norðvestur fjórðungi líkansins gefur að líta þann hluta eignamarkaðarins sem snýr að 

verðmyndun á eignamarkaði. Á ásum fjórðungsins eru annars vegar leiguverð á m2, R, á 

y-ás og hins vegar verð á m2, P, á x-ás. Línan út frá upphafinu lýsir þannig 

ávöxtunarkröfu fyrir fjárfestingu í fasteign (e. capitalization rate), eða nánar tiltekið 

hlutfalli leigu- og eignaverðs. Segja má að ávöxtunakrafan taki tillit til fjögurra 

meginþátta:  

 Langtímavaxta hagkerfisins 

 Vænts vaxtar leiguverðs 

 Þeirrar áhættu sem fjárstreymi leigugreiðslna felur í sér8 

 Fasteignaskatta og skattaívilnana tengdum eign á fasteign 

 Í líkaninu er ávöxtunarkrafan orsökuð af ytri aðstæðum, þ.e. af vaxtastigi og 

ávöxtunarmöguleikum á fjármagnsmarkaði allra eigna, þar með talið hlutabréfa, 

skuldabréfa eða annarra skammtímaskuldbindinga. Hækki ávöxtunarkrafan veldur það 

réttsælis snúningi ferilsins frá upphafinu og öfugt, verði lækkun. Fjórðungurinn tekur því 

þá rentu, R, sem ákvörðuð var í norðaustur fjórðungi líkansins og ákvarðar 

fasteignaverðið, P, með því að deila í með ávöxtunarkröfunni, líkt og sjá má á mynd 18: 

Mynd 18: Áhrif breytingar í ávöxtunarkröfu á verð, P, og leigu, R. 

                                                      

8 Sú áhætta að leigusala hætti að berast leigugreiðslur eða fái þær óreglulega. 



 

38 

Ef ávöxtunarkrafan hækkar úr i í ih, en R helst það sama og áður, mun verð lækka úr Pi í 

Pih. Lækki vextir hinsvegar, hækkar verðið úr Pi í Pil, m.ö.o. minnkar fórnarkostnaður þess 

að eiga fasteign og því hækkar verðið. Verðhækkun hefur hvetjandi áhrif á 

byggingageirann í kjölfarið og aukning verður á framboði húsnæðis.  

3.3.3 Suðvestur fjórðungur líkansins 

Í suðvestur fjórðungi líkansins gefur að líta þann hluta eignamarkaðarins þar sem 

framkvæmdir á nýbyggingum eru ákvarðaðar. Ferillinn f(c) lýsir umskiptikostnaði 

fasteigna, þ.e. þeim kostnaði sem fellur til þegar eldri fasteign er skipt út fyrir nýrri. 

Aukist byggingaframkvæmdir er þannig gert ráð fyrir því að kostnaður við 

framkvæmdirnar aukist og því liggur ferillinn í suðausturátt. Ástæða þess að uppruni 

ferilsins er ekki í núll-punkti grafsins er sú að raunhæft er að gera ráð fyrir því 

framkvæmdirnar krefjist einhvers lágmarkskostnaðar. Ferillinn sker því x-ásinn í þeim 

lágmarkskostnaði. 

 

Mynd 19 : Áhrif hækkunar verðs á magn framkvæmda 

Að gefnu verði fasteigna úr norðvestur fjórðungi líkansins er magn framkvæmda við 

það verð fundið með því að draga línu frá skurðpunkti þess verðs við kostnaðarferilinn 

og frá honum að y-ásnum. Á mynd 19 má greina áhrif hækkunar á verði, P, á 

byggingaframkvæmdir, C. Af þessu má greina að ef verð eykst úr P1 í P2 verður aukning í 

byggingaframkvæmdum og aukast þær úr C1 í C2. Hversu mikil breytingin er hlutfallslega 

fer eftir lögun beggja ferla líkansins.  
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Sé hallinn á f(C) meiri en sá sem ferillinn á mynd 19 sýnir, gefur það til kynna að 

einhver tregða sé á byggingaframkvæmdum, t.d. gæti land verið af skornum skammti og 

mismunurinn milli C1 og C2 verður minni en ella. Væri ferillinn fullkomlega lóðréttur gæfi 

það því til kynna að alls ekkert væri mögulegt að byggja til viðbótar, þó svo að verð 

hækkaði enn frekar. Öðru máli gildir væri ferillinn hins vegar nær því að vera láréttur, en 

það benti til þess að framkvæmdir væru mögulegar í hvaða magni sem væri án þess að 

kostnaðurinn breyttist nokkuð. Til lengri tíma litið á þannig fasteignaverð að vera jafnt 

byggingarkostnaði. 

3.3.4 Suðaustur fjórðungur líkansins 

Síðasti fjórðungur líkansins, suðaustur fjórðungurinn lýsir því hvernig magn 

byggingaframkvæmda umbreytist í eiginlegt magn íbúðarýmis, S, til lengri tíma. 

Breytingu á framboðnu húsnæði í fermetrum er hægt að lýsa sem muninum á 

byggingaframkvæmdum tímabilsins (ársins) og þess rýmis sem varð ónothæft, eða:  

ΔS = C – dS 

Í jöfnunni hér að framan táknar d afskriftarhlutfall húsnæðisrýmis á tímabilinu, en ljóst 

er að eins og með annað hafa fasteignir endanlega tilvist og á einhverjum tímapunkti 

eru „lífdagar“ þess taldir og það hreinlega borgar sig að skipta því gamla út fyrir nýtt. 

Í jafnvægi, þar sem framboð er jafnt og eftirspurn, er magn nýbygginga jafnt magni 

afskrifaðs húsnæðis. Engin þörf er fyrir aukið framboð á húsnæði þar sem ekki er 

eftirspurn eftir því og magn íbúðarýmis helst stöðugt. Áhrif aukinnar eftirspurnar á 

magn íbúðarýmis eru greinanleg á mynd 20: 
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Mynd 20: Áhrif eftirspurnaraukningar á magn íbúðahúsnæðis og byggingaframkvæmdir 

Áhrif aukinnar eftirspurnar til lengri tíma á húsnæðiskost eru þau að leiguverð, R, 

hækkar sem aftur veldur því að P og þ.a.l. C hækka. Afleiðingin er því sú að framboð 

húsnæðis eykst um (Sl – S). 

3.3.5 Ályktanir um Fjögurra fjórðunga líkanið 

Af greiningu hvers og eins fjórðungs hér að framan má sjá að um er að ræða kerfi 

fjögurra jafna þar sem utanaðkomandi breytingar á innri breytur hafa áhrif á allt líkanið í 

heild sinni. Sé byrjað með tiltekið magn íbúðarýmis, mun íbúðamarkaðurinn ákvarða 

húsnæðisrentuna þar sem framboð mætir eftirspurn og sú renta ákvarðar síðan 

fasteignaverð á eignamarkaðinum. Í framhaldinu hefur það áhrif á 

byggingaframkvæmdir og það magn nýbygginga sem ráðist verður í að byggja. Magn 

nýbygginga eykst svo lengi sem það borgar sig að byggja meira, eða þar til 

byggingakostnaður verður jafn fasteignaverðinu. Í jafnvægi er það magn íbúðarýmis sem 

byrjað var með hið sama og byrjað var með í upphafi. Sé upphaflegt magn íbúðarýmis 

meira en endað er með munu leiguverð, fasteignaverð og byggingaframkvæmdir allt 

hækka svo jafnvægi náist aftur. Sé upphaflegt magn íbúða minna en endað er með 

verður allt að lækka svo jafnvægi sé náð. 

Þegar stuðst er við líkan DiPasquale og Wheaton er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

því að líkanið er betur til þess fallið að lýsa fasteignamarkaði til langs tíma fremur en 
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skamms tíma. Til skamms tíma litið aflagast „kassinn“ sem afmarkar jafnvægið því hann 

þarf ekki endilega að þenjast jafn mikið út eða dragast jafn mikið saman í allar áttir 

samtímis. Enn fremur tekur líkanið einnig til þess að eigandi íbúðar getur sjálfur búið í 

henni. Það sem þá breyst hefur er að fasteignaverð og rentan er ákvörðuð af sama 

markaðsaðila, þ.e. eigandanum. Rentan sem eigandi standur frammi fyrir er sá 

kostnaður sem árlega fellur til vegna eignarhaldsins. Eigandinn horfist engu að síður í 

augu við sömu efnahagslegu aðstæður og hafa áhrif á rentuna, svo eigandinn hefur 

sömu fjárhagslegu hvata og eigandi leiguhúsnæðis.  

Hátt fasteignaverð hvetur til fjárfestingar í húsnæði sem verður til þess að sífellt meiri 

inngjafar lánsfjár á markaðinn er krafist, og aukins framboðs íbúðarýmis, sem áður en 

yfir lýkur mun leiða til verðlækkunar. Meðan hækkun fasteignaverðs varir getur það leitt 

til aukinnar einkaneyslu, þar sem veðrými eykst og mögulegt verður að nýta eigið fé í 

fasteign til þess að auka einkaneyslu með aukinni skuldsetningu (Seðlabanki Íslands, 

2004). Að lokum ert vert að geta þess að ýmsar ástæður geta komið upp þannig að 

íbúðareigendur sjái sér hag í því að taka út eigið fé sem bundið er í íbúðarhúsnæði, svo 

sem til þess að fjármagna neyslu, sem hluta af ellilífeyri eða í aðra fjárfestingu 

(Seðlabanki Íslands, 2004).  
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4 Valið milli þess að leigja eða eiga 

Sögulega séð má segja að litið hafi verið á kaup á fasteign sem langtíma fjárfestingu sem 

ýtir undir eiginfjármyndun og hampað þeim jákvæðu óáþreifanlegu (e. non-tangible) 

félagslegu þáttum sem jafnan fylgja því að búa í eigin húsnæði. Um er að ræða þætti 

sem geta t.d. tengst metorði, sjálfsáliti, frammistöðu í skóla, ánægju með 

nágrannasamfélagið, en allt eru þetta kostir sem geta fylgt því að eiga eigið húsnæði. 

Þeir sem eiga eigið húsnæði eru þó tregari til þess að flytja, enda felur það í sér 

umtalsverðan viðskiptakostnað. Einnig eiga fasteignaeigendur nokkuð undir í 

breytingum á fasteignaverði eins og bent hefur verið á og myndast þannig hvati fyrir þá 

að reyna að hafa áhrif á fasteignaverð (Atterhög 2005). Niðurstöður úr bandarískri 

rannsókn sýndu enn fremur að atvinnuleysi væri lægra meðal þeirra einstaklinga sem 

búið höfðu á heimili í eign forráðamanna á unglingsárunum (Harkness og Newman, 

2003). Ekki verður fullyrt um það hér hvort niðurstöðurnar yrðu þær sömu á Íslandi. 

Þegar ákvörðun er tekin um einn kost merkir það að hafna þarf öðrum í staðinn. 

Fórnarkostnaður er hugtak sem snýr að þeim kostnaði sem hlýst af því að hafna 

tilteknum valmöguleika fyrir annan. Sem dæmi er fórnarkostnaður þess að vera í námi 

meðal annars þær tekjur sem námsmaðurinn verður af á meðan á náminu stendur. 

Skynsamur einstaklingur velur þann kostinn sem er hagkvæmari hverju sinni og 

kenningar hagfræðinnar gera gjarnan ráð fyrir því að einstaklingar séu skynsamir. Það 

merkir það einstaklingur leitast ávallt við að hámarka nyt sín, er samkvæmur sjálfum sér 

í valröðun og tekur til greina allan mögulegan ábata eða tap, hvort sem það er óbeint 

eða beint9. Í því ljósi er vert að skoða hvaða þættir það eru helst sem hafa áhrif á valið 

milli þess að eiga og leigja. Samkvæmt Henderson og Ionnides (1983) hafa rannsóknir í 

Bandaríkjunum sýnt að þar sé það einna helst skattalegur ávinnungur sem ræður 

úrslitum. Sömu rannsóknir sýna einnig fram á að betra sé að eiga heldur en leigja í tilfelli 

allra tekjuhópa nema þeirra allra lægst settu sé búsetan ekki til skemmri tíma. 

                                                      

9 Þó er það raunar ekki svo að einstaklingar séu fullkomlega skynsamir og hefur atferlishagfræði þróast 

sem fræðigrein í kringum rannsóknir á því sviði. Sjá t.d. Kahneman (2003). 



 

43 

Húseigendur standa frammi fyrir hærri viðskiptakostnaði heldur en leigjendur þegar 

kemur að því að flytjast búferlum. Í öðrum löndum, þar með talið Íslandi, er ekki víst að 

skattaafslættirnir séu jafn afgerandi og í Bandaríkjunum, og raunar er löggjöfin í kringum 

það hlutlaus eða höll undir leigjendur í mörgum öðrum löndum. Henderson og Ionnides 

segja því að sé mikilvægt að líta fyrst framhjá þeim þáttum sem mismunandi eru milli 

svæða og landa og einblína frekar á hagræn atriði sem ótengd er stofnunum (e. non-

institutional economic aspects). Hægt sé t.a.m. að líta fyrst til þeirra þátta sem hafa 

áhrif á val einstaklingsins. Flest fólk er áhættufælið að eðlisfari og þegar kemur að því að 

velja milli þess að eiga eða leigja sendur það frammi fyrir óvissu um framtíðina, um 

þróun leigu- og húsnæðisverðs og verðbólgu, svo ekki sé talað um framtíðartekjur. Þá er 

einnig hægt að nálgast val einstaklingsins út frá lífshlaupskenningum (Henderson og 

Ionnides, 1983). 

The general proposition is that a person‘s housing consumption is that a 
person‘s housing consumption demand will not equal his housing 
investment demand. If a person‘s consumption demand for housing is less 
than the quantity of the housing stock desired for investment purposes, 
consumption demand can be accommodated by simply occupying part of 
one‘s investment stock. In the absence of capital market imperfections, 
people in this position will definitely owner-occupy the housing they 
consume.  

(Henderson og Ionnides, 1983, bls. 99) 

 

4.1 Nánar um leiguverð 

Þegar sjónum er hins vegar beint að kostum eða ókostum þess að leigja skiptir máli að 

leigusali mun ákveða leiguverð nægilega hátt til þess að það nái yfir allan kostnað við 

eignina sem til stendur að leigja út. Sú upphæð hlýtur einnig að fela í sér sanngjarna 

ávöxtun á fjárfestingu leigusalans. Án þess myndi skynsamur leigusali ekki lengur sjá hag 

sinn í því að hafa fjárfesta í húsnæði til útleigu, og flytti fjárfestingu sína yfir á 

ábatasamari vettvang. Það gæti t.d. verið inn á sparnaðarreikning í banka eða í 

hlutabréf. Vegna þessa er nauðsynlegt að taka tillit til óbeins kostnaðar leigusalans, svo 

sem fórnarkostnaðar fjármagnsins sem fest hefur verið í fasteigninni og hefði verið hægt 

að nýta til annarra hluta. Beinn kostnaður leigusalans felst t.a.m. í: 

 Fasteignaskatti 
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 Viðhaldi eignar 

 Úreldingu eignar (e. obsolescence) 

 Vaxtagreiðslum af lánum 

 Umsýslukostnaði 

 Sanngjarnri ávöxtun á fjárfestingu leigusalans 

Kostnaður vegna úreldingar eignar felur í sér þann kostnað sem óumflýjanlegur er þrátt 

fyrir að eign sé vel við haldið. Sá kostnaður getur til dæmis verið tilkominn vegna 

tækniframfara (t.d. úreldar raflagnir), tískusveifla (t.d. þörf fyrir frekara geymslupláss 

eða nýrri eldhúsinnréttingu) eða vegna skipulagsbreytinga í hverfinu sem rýrir verðgildi 

eignarinnar (t.d. umferðarhávaði). Aftur á móti er mögulegt að um skipulagsbreytingu sé 

að ræða sem hækkar verðgildi eignarinnar (t.d. góður skóli) sem vegur þannig á móti 

kostnaði vegna úreldingarinnar (Shelton, 1968). 

Af þessu getum við dregið þá ályktun að leiguverð hljóti að vera jafnt kostnaði 

leigusalans eða nánartiltekið samansett svo: 

Leiguverð = fasteignaskattur + viðhaldskostnaður + vaxtagreiðslur + 
umsýslukostnaður + sanngjörn ávöxtun + annar óbeinn kostnaður 

Ef leiguverð endurspeglar fullkomlega kostnað leigusalans og leigjandinn er tilbúinn 

að greiða þann kostnað, sem hann myndi hvort eð er greiða sjálfur byggi hann í eigin 

húsnæði auk þess sem ábyrgðin er minni og auðveldara er að flytja, má spyrja: Hvers 

vegna er þá hlutfall eigenda á Íslandi jafn hátt og raun ber vitni? 

Í danskri rannsókn sem gerð var árið 2008 (Lauridsen o.fl., 2008) var leitast við að 

útskýra hlutfall þeirra sem eiga eigið húsnæði. Stuðst var við gögn frá 270 dönskum 

þéttbýlium frá árunum 1999-2004. Sú rannsókn gerir ráð fyrir að stýribreytur sem hafa 

áhrif á fjölda húseigenda séu meðal annars fasteignaverð og breytingar þess til lengri og 

skemmri tíma, regluverk hins opinbera, framboð mismunandi húsnæðis af mismunandi 

búsetuformi og íbúasamsetningu. í Danmörku ríkir löng hefð fyrir reglusetningu og 

niðurgreiðslum á leigumarkaði, enda hefur hlutfall leigjenda þarlendis verið um það bil 

50% um árabil. Sýnt hefur verið fram tengsl milli reglusetningar á leigumarkaði og 

kaupverði fasteigna (Lauridsen o.fl., 2008). Dönsku vísindamennirnir benda í upphafi 

greinarinnar á að það að eiga eigið húsnæði feli í sér nokkra hagfræðilega óvissu þar 
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sem breytingar á fasteignaverði geti leitt af sér raunhagnað rétt eins og rauntjón eins og 

vikið var að í kafla 2.4. Sé hinsvegar litið á verðbólgubælið sem Ísland var löngum hefur 

það að fjárfesta í fasteign verið með öruggari fjárfestingum, þ.e. eign sem heldur 

raunverðgildi sínu mun betur en margir aðrir fjárfestingarkostir. Sparnaður Íslendinga 

brann upp á bankabókum þeirra á verðbólguárunum og lítið og ófjölbreytt framboð 

verðbréfa leiddi til þess að fjárfesting í húseign var með skynsamari kostum (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2003). 

Að vera eigandi fasteignar í íslensku samfélagi er því aukinheldur líkara því sem 

þekkist í Bandaríkjunum, þar sem eignarhald á fasteign er stór partur af „Hinum 

ameríska draumi“ og er velmegunartákn (Atterhög 2006). 

4.2 Að kaupa eða leigja  

Takmarkaður fjöldi íbúðakaupenda býr svo vel að geta borgað fasteign sem þeir hyggjast 

festa kaup á út í hönd og þar kemur lánsfjármagn, nánar tiltekið íbúðalán, til sögunnar. 

Hversu mikið lánsfjármagn stendur einstaklingi í kauphugleiðingum til boða ræðst 

einkum af tekjum hans eða hennar og greiðslubyrði lánsins, sem aftur ræðst af tegund 

lánsins, vaxtakjörum og tímalengd. Hversu mikið lán slíkur einstaklingur þarf eða getur 

hugsað sér að taka fer eftir greiðsluvilja eða -getu sem ræðst fyrst og fremst af 

ráðstöfunartekjum og áherslu hans á húsnæði samanborið við önnur lífsgæði10.  

Til boða stendur að taka annað hvort íbúðalán með jöfnum greiðslum (svokallað 

annuitets lán) eða lán með jöfnum afborgunum. Lán með jöfnum afborgunum er þannig 

uppsett að afborgun af höfuðstól er jöfn allan tímann og reiknast vaxtagreiðslur af 

eftirstöðvum höfuðstóls. Afborgun af láninu er sem sé jöfn allt lánstímabilið og vextir 

fara lækkandi með hverri afborgun. Greiðslubyrði er því hæst í upphafi lánstímans og fer 

síðan lækkandi eftir því sem líður nær lokum lánstímans. Jafngreiðslulán eru algengasta 

tegund íbúðalána. Þau eru þannig uppsett að greiðubyrði lánsins er jafndreifð yfir allt 

tímabilið. Greiðslan samanstendur sem áður af afborgun af höfuðstól og vaxtagreiðslu. Í 

upphafi lánstímans er meirhluti greiðslunnar vaxtagreiðsla en eftir því sem nær dregur 

lokagreiðslu lánsins fer hlutfall afborgunar af greiðslunni hækkandi. Greiðslubyrðin af 

                                                      

10 Einn gæti t.d. viljað nýta það fjármagn í ferðalög sem annar væri tilbúinn að greiða fyrir það að vera 

með aukabaðherbergi.  
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láni með jöfnum greiðslum er lægri framan af en af sambærilegu láni með jöfnum 

afborgunum við upphaf lánstímans. Þegar líður á snýst það við og greiðslur af láni með 

jöfnum afborgunum verða lægri en greiðslur af jafngreiðsluláni þar sem greiðslubyrðin 

af láni með jöfnum afborgunum fer lækkandi eftir því sem líður á, en jafngreiðslulán 

hefur sömu greiðslu allt lánstímabilið. Eignamyndun er hraðari með láni með jöfnum 

afborgunum þar sem lítill hluti greiðslna jafngreiðsluláns framan af fer í að greiða niður 

höfuðstólinn. 

Í lok lánstímans hafa lántakendur beggja lána greitt höfuðstólinn að fullu og munu 

hafa eignast húsnæðið sem keypt var. Sá sem tók jafngreiðslulánið mun þó hafa greitt 

hærri upphæð í vexti en sá sem tók lán með jöfnum afborgunum. Flest ungt fólk sem 

hyggst kaupa sína fyrstu íbúð ígrundar eignamyndunina að takmörkuðu leyti því mestu 

máli skiptir að hafa greiðslubyrðina sem lægsta og eru því jafngreiðslulán því algengasta 

tegund verðtryggðra íbúðalána (Bára Valdís Ármannsdóttir, 2010), þrátt fyrir það að 

heildarendurgreiðsla slíks láns sé hærri en láns með jöfnum afborgunum. Það þarf þó 

ekki endilega að koma á óvart, ungt fólk er tilbúið að greiða meira í framtíðinni í stað 

lægri greiðslna í dag. Greiðslubyrði jafgreiðsluláns helst jöfn yfir allan tímann en ungur 

einstaklingur getur alla jafna búist við því að tekjur hækki með hækkandi starsfaldri og 

aukinni menntun. Greiðslubyrði lánsins fer lækkar því hlutfallslega með hækkandi 

tekjum. 

Eins og fyrr segir greiðir leigjandi fasta leigugreiðslu á mánuði, ákvarðaða af leigusala. 

Leigugreiðslan leiðir ekki af sér neina eignamyndun og ætti í fullkomnum heimi að vera 

jöfn þeim kostnaði, beinum og óbeinum, sem eigandi íbúðarinnar stendur frammi fyrir. Í 

raunveruleikanum getur þó verið að staðan sé önnur t.a.m. vegna ósamhverfra 

upplýsinga þar sem leigjandinn hefur ófullkomnar upplýsingar um raunverulegan 

kostnað leigusalans.  

4.2.1 Einfaldur samanburður  

Til að skýra enn frekar valkostina sem eru í boði hentar að setja fram einfalt dæmi þar 

sem valið stendur annars vegar á milli þess að kaupa eða leigja sömu eign. Árið 2017 var 

meðalleiguverð á 80-100m2 íbúð á Melum og Högum Vesturbæjar Reykjavíkur (vestan 

Hofsvallagötu) 2.190 kr/m2. Meðalkaupverð á sambærilegri eign á sama tíma var 

457.230 kr/m2 (Þjóðskrá Íslands, e.d. b). Til einföldunar er gert ráð fyrir því að verðbólga 
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sé engin, að allar forsendur í hagkerfinu haldist óbreyttar og að fasteigna- og leiguverð 

haldist stöðugt. Enginn óvissa er því ríkjandi. 

Segjum sem svo að tekið sé verðtryggt jafngreiðslulán til 40 ára en slík lán eru þau 

dýrustu á markaðnum. Arion banki býður, þegar þetta er skrifað, upp á 4,3% fasta vexti 

út lánstímann. Til einföldunar má einnig gera ráð fyrir því að mögulegt sé að taka 100% 

lán fyrir eigninni. Höfuðstóll lánsins nemur því 45.723.000 kr. fyrir 100 m2 íbúð. Á sama 

tíma borgar leigjandinn 219.000 kr á mánuði og leigir einnig í 40 ár.  

Niðurstöður lánaútreiknings eins og hér er lýst eru þær að heildarendurgreiðslan 

vegna lánsins nemur 95.737.463 kr. Samtals vaxtagreiðslur eru því 50.014.463 kr, sem er 

4.291.463 kr. umfram það sem höfuðstóll lánsins var. Eftir 40 ár hefur kaupandinn að 

fullu eignast húsnæðið sem keypt var og aukið eigið fé sitt um 45.723.000 kr. 

Leigjandinn hins vegar hefur greitt samtals 105.120.000 kr. í leigu yfir tímabilið fyrir 

húsnæðisneyslu sína án nokkurrar eignamyndunar í fasteigninni. Leigugreiðslurnar eru 

55.105.537 kr. umfram vaxtagreiðslurnar af jafngreiðsluláninu. 

Inn í þennan útreikning er ekki búið að taka til greina allan þann kostnað sem felst í 

því að eiga eigið húsnæði og tilgreindur var hér að framan. Sé það gert bregður svo við 

að fasteignaskattur í Reykjavíkurborg er nú 0,18% af fasteignamati og lóðarleiga er 0,2% 

af lóðarmati. Sumar fasteignir standa á eignarlóðum og greiða því ekki lóðarleigu til 

Reykjavíkurborgar en í þessu dæmi er gert ráð fyrir því að um leigulóð sé að ræða. 

Óformleg leit í fasteignaskrá vefsíðu Þjóðskrár leiðir í ljós að raunhæft gæti verið að gera 

ráð fyrir því að fasteignamat eignar eins og hér er til skoðunar sé 40.000.000 kr. og 

lóðamat 8.000.000 kr. Sorphirðugjald er innheimt samhliða fasteignaskatti og er um 

25.000 kr. á ári. Samtals mun húseigandinn hafa greitt 4.520.000 kr. í opinber gjöld 

vegna eignar sinnar á 40 árum. Þegar það hefur verið dregið frá þeim 55.105.537 kr. 

sem leigjandinn hefur greitt í kostnað umfram eigandann í dæminu standa eftir 

50.585.537 kr.  

Enn er því fyrir hendi umtalsvert svigrúm fyrir hin ýmsu fyrirséðu útgjöldum og 

kostnaði vegna viðhalds áður en útgjöld eiganda jafngilda kostnaði leigjandans í 

dæminu. Sé árafjöldanum deilt upp í útistandandi upphæð, sem leigjandinn greiðir 

umfram húseigandann nemur árleg upphæð 1.246.638 kr. sem nota má til annars 

tilfallandi kostnaðar s.s. viðhalds eignarinnar.  
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Af niðurstöðum þessa einfalda dæmis virðist eigandinn standa betur að vígi en 

leigjandinn. Sá sem kysi að leigja alla ævi myndi auk þess þurfa að halda áfram 

leigugreiðslum meðan eigandinn væri búinn að greiða upp lánið sitt og byggi skuldlaust í 

sinni eign.  

4.3 Eignarverðsáhætta og leiguverðsáhætta 

Eins og vikið hefur verið að getur fjárfesting í fasteign falið í sér nokkra áhættu eins og 

hver önnur fjárfesting. Eigendur fasteigna standa frammi fyrir eignaverðsáhættu sem 

tilkomin er vegna óvissunnar um þróun fasteignaverðs í framtíðinni og hvaða verð muni 

fást fyrir eignina þegar kemur að því að selja. Í þessu tilliti hefur sýn fjölskyldunnar (eða 

einstaklingsins) á framtíðina og væntingar þar að lútandi margt að segja, þ.e. hver vænt 

búsetulengd á tilteknum stað sé. Eins skiptir það máli hvort líklegt geti talist að flutt 

verði á fasteignamarkað sem hefur fylgni við núverandi fasteignamarkað. Kaupverð 

framtíðarheimilis er þannig að einhverju leyti varið með söluverði núverandi eignar síðar 

meir og áhættan þ.a.l. minni. Sé vænt búsetulengd tiltölulega löng er 

eignaverðsáhættan minni, en eignaverðsáhættan lækkar því fjær sem hún er nútíðinni 

vegna núvirðingaráhrifa, en í því felst að áhættan er fjarlægari og minni. 

Öllum er nauðsynlegt er að búa einhversstaðar og þurfa því á einhverjum tímapunkti 

að greiða fyrir húsnæði. Ákvörðunin um að leigja húsnæði er tekin á stundarmarkaði (e. 

sport market) sem felur í sér nokkra berskjöldun fyrir breytingu á leigverði sem eigendur 

forðast með því að fjárfesta í langlífri eign sem tryggir stöðuga búsetu. 

Leiguverðsáhætta er því ríkjandi þegar vænt búsetulengd er löng þar sem líkur aukast á 

breytingum á leiguverði.  

Þegar vænt búsetulengd er styttri getur hinsvegar borgað sig að vera á 

stundarmarkaði þar sem eignaáhættan er mögulega ríkjandi fyrir tilstilli þess að hún er í 

nálægri framtíð og þar með ekki sömu núvirðingaráhrif og fást með langri búsetu (Sinai 

og Souleles, 2005)  

4.4 V/H hlutfall 

Einn vinsælasti mælikvarðinn á hlutabréfaverð er hið svokallaða V/H hlutfall. Um er að 

ræða hlutfall markaðsverðs félags og hagnaðar þess og er gagnlegt við samanburð á 
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verði sambærilegra fyrirtækja, atvinnugreina eða markaða hvað varðar möguleika þeirra 

til þess að mynda hagnað í framtíðinni (Seðlabanki Íslands, 2000). 

Mögulegt er að yfirfæra hlutfallið yfir á fasteignamarkað þar sem það er ekki síður 

nytsamlegt við mat á verðlagningu. Þá er fasteignaverð (V) borið saman við leiguverð (H) 

og gefur hlutfallið vísbendingu um það hvort hagkvæmara sé að kaupa eign eða leigja. 

Nánar tiltekið er hlutfallið skilgreint sem „hlutfall almenns íbúðaverðs á tilgreindu svæði 

og þeirra árlegu leigutekna sem hægt er að afla af þeim íbúðum á almennum 

leigumarkaði“ (Íbúðalánasjóður, 2018). 

Hlutfallið gefur þannig mjög einfalda vísbendingu um það hvor kosturinn sé 

skynsamlegri á hverjum tíma og stuðst er við nokkrar þumalfingursreglur til að meta 

niðurstöðuna. Þær eru eftirfarandi samkvæmt ráðleggingum Landabankans um fjármál 

heimilisins (Ari Skúlason, 2013): 

 V/H hlutfall undir 15: Hagstæðara er að kaupa  

 V/H hlutfall á bilinu 16 – 20: Betra er að kaupa ef áætlaður eignartími er 
langur 

 V/H hlutfall yfir 20: Hagstæðara er að leigja 

Traust gögn um þróun leiguverðs á Íslandi er erfitt að finna. Vísitala greiddrar 

húsaleigu er hluti af vísitölu neysluverðs sem Hagstofa Íslands heldur til haga. Hún er að 

öllum líkindum lægri en í reynd, þar sem félagslegt leiguhúsnæði vegur þar þungt í 

útreikningnum vegna skorts á gögnum um hinn almenna leigumarkað (Ari Skúlason, 

2013).  

Þjóðskrá Íslands hóf árið 2011 að birta vísitölu leiguverðs á höfuðborgarsvæðinu sem 

byggir á þinglýstum leigusamningum vegna húsaleigubóta. Á mynd 21 má sjá þróun 

vísitölu leiguverðs og vísitölu íbúðaverðs (2011=100) frá janúar 2011 fram til september 

2017. Af hægri ás má svo lesa það að fram til 2015 hækkaði vísitala leiguverðs umfram 

vísitölu íbúðaverðs, en sviptingar urðu um mitt ár 2015. Frá því í maí það ár hefur 

vísitala íbúðaverðs svo hækkað umfram vísitölu leiguverðs milli allra mánaða. 
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Mynd 21: Þróun vísitölu leiguverðs og íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu 2011-2017 og mismunar 
vísitalnanna sem hlutfall af vísitölu íbúðaverðs á hægri ás. Heimild: Þjóðskrá Íslands (e.d. a) 

Það er ekki skylda að þinglýsa húsaleigusamningum svo þeim upplýsingum sem vísitala 

leiguverðs veitir ber að taka með fyrirvara. Það er viðbúið að ódýrustu íbúðirnar séu 

komi ekki fram í gögnum þar sem íbúðir eru leigðar til ættingja eða venslafólks á 

verulega niðurgreiddu verði rétt eins og dýrar leiguíbúðir, þar sem leigjendur fara fram 

úr frítekjumörkum vegna húsnæðisbóta og hafa ekki hvata til þess að þinglýsa 

húsaleigusamningi bótanna vegna. 

Með þetta í huga er þó hægt að reikna út V/H hlutfallið fyrir alla landshluta og helstu 

þéttbýli hvers þeirra og fá þannig nokkra vísbendingu um hvað skynsamlegt sé að gera á 

hverjum tíma (Ari Skúlason, 2013). Eftir því sem hlutfallið er lægra, því styttri tíma tekur 

að fjármagna verð íbúðar með leigutekjum. Ef hlutfallið er í hærra lagi gefur það aftur á 

móti til kynna að í samanburði við kaupverð íbúða sé leiguverð lágt.  

Til þess að nýta sem best þau gögn sem bjóðast voru skoðaðar þær tölur sem 

aðgengilegar eru hjá Þjóðskrá Íslands um þinglýsta kaup- og leigusamninga á árunum 

2009-2018. Leitarskilyrði miðuðust við íbúðir byggðar á árunum 1920-2017 og af stærð 

20-250 m2 og skoðuð voru meðaltöl fyrir hvert ár. Fyrir leigusamninga voru skoðuð 

meðalleiguverð, meðalfermetraverð, meðalstærð, fjöldi leigusamninga og í kjölfarið 

reiknað út hver meðalársleiga væri á 100 m2 íbúð. Sömu meðaltöl voru skoðuð fyrir 

kaupsamninga á eignum í fjölbýli; meðalkaupverð, meðalfermetraverð, meðalstærð og 

fjöldi kaupsamninga. Í kjölfarið var svo reiknað út meðalkaupverð fyrir 100 m2 íbúð. 
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Niðurstöðurnar má sjá á myndum 22-28 og tölfræðina sem þær byggja á má finna í 

viðauka (Þjóðskrá Íslands, (e.d. b)11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

11 Gögnin eru sótt af vef Þjóðskrár Íslands (e.d. b) en útreikningar eru höfundar.  

Mynd 23: V/H hlutfall á höfuðborgarsvæðinu ásamt 
meðaltali. Heimild: Þjóðskrá Íslands (e.d. b) 

Mynd 22: V/H hlutfall á Suðurnesjum, í Reykjanesbæ og á 
Suðurnesjum án Reykjanesbæjar ásamt meðaltali. 
Heimild. Þjóðskrá Íslands (e.d. b) 
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Mynd 25: V/H hlutfall á Vestfjörðum, Ísafirði (efri- og neðri 
byggð) og á Vestfjörðum án Ísafjarðar ásamt 
meðaltali. Heimild: Þjóðskrá Íslands (e.d. b) 

Mynd 24: V/H hlutfall á Austurlandi, í Fjarðabyggð og á 
Austurlandi án Fjarðabyggðar ásamt meðaltali. 
Heimild: Þjóðskrá Íslands (e.d. b) 



 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26: :V/H hlutfall á Vesturlandi, Akranesi og á 
Vesturlandi án Akraness ásamt meðaltali. Heimild: 
Þjóðskrá Íslands (e.d. b) 

Mynd 27: V/H hlutfall á Norðurlandi eystra og vestra, á 
Akureyri og Norðurlandi án Akureyrar ásamt 
meðaltali. Heimild: Þjóðskrá Íslands (e.d. b) 
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Í öllum tilfellum í öllum landshlutum er hlutfallið undir 20 sem samkvæmt 

þumalfingursreglunni áðurnefndu bendir til þess að hagstæðara sé á Íslandi að eiga 

húsnæði fremur en að leigja. Á landsbyggðinni er hlutfallið nær alltaf undir 15 sem gefur 

það til kynna að þar sé leiguverð tiltölulega hátt í samanburði við kaupverð (Greining 

Íslandsbanka, 2016). 

Að meðaltali var V/H hlutfallið hæst á höfuðborgarsvæðinu, eða 14,2 (sjá mynd 23), 

en lægst á Vestfjörðum þar sem það var að meðaltali 10,01 (sjá mynd 25). Næst lægst 

var hlutfallið á Austurlandi, eða 10,2 (sjá mynd 27). Á Suðurnesjum hefur leiguverð 

hækkað meira heldur en kaupverð, um 103%, en minnst hefur leiguverð hækkað á 

Vestfjörðum og Austurlandi eða um 45%. Kaupverð hefur aftur á móti hækkað mest á 

Vestfjörðum, eða um 126,27%, en höfuðborgarsvæðið kemur þar næst á eftir með 

99,43% hækkun á kaupverði fasteigna að nafnvirði. 

Til samanburðar má þess geta að helstu þéttbýlisstaði hvers landsfjórðungs varðar 

hefur hækkun leiguverðs verið mest í Reykjanesbæ og á Selfossi, í kringum 105%. Sú 

hækkun er næstum þrisvar sinnum sú hækkun sem hefur orðið á leiguverði á Ísafirði 

(efri- og neðri byggð) og í Fjarðabyggð þar sem hún var tæp 40%. Sé litið til hvers 

landshluta án áðurnefndra þéttbýlisstaða hefur hækkun leiguverðs verið mest á 

Vesturlandi án Akraness, eða tæp 100%. Þar hefur hins vegar hækkun kaupverðs verið 

sú allra minnsta á nafnverði, eða 2,55%. Minnsta hækkun leiguverðs var aftur á móti á 

Mynd 28:V/H hlutfall á Suðurlandi, Selfossi og á Suðurlandi 
án Selfoss ásamt meðaltali. Heimild: Þjóðskrá 
Íslands (e.d. b) 
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Vestfjörðum án Ísafjarðar, 27,6% og hækkun kaupverðs var mest á Norðurlandi eystra 

án Akureyrar, eða 95,58%. 

V/H hlutfallið tekur ekki tillit til hækkunar leigu- eða kaupverðs yfir tímabilið heldur 

einungis hlutfallið þar á milli á hverju ári, en gefur engu að síður áhugaverða 

vísbendingu um sambandið þarna á milli. Af mynd 24 sjáum við t.d. að V/H hlutfallið 

Akraness hefur farið hækkandi undanfarið á meðan hlutfall Vesturlands án Akraness 

hefur farið mjög lækkandi yfir tímabilið, en mun færri kaupsamningar eru gerðir þar 

heldur en á Akranesi sem e.t.v. skekkir myndina. Kaupsamningar á Akranesi 

tvöfölduðust nánast milli ára frá 2014-2015, og urðu 110 á meðan kaupsamningar á 

Vesturlandi án Akraness voru aðeins 44 árið 2015, en hafði þó fjölgað úr 29 árið 2014. 

Það þarf ekki að koma á óvart að leiguverð hafi hækkað meira í Reykjanesbæ og 

Selfossi en í öðrum landshlutum fjær höfuðborgarsvæðinu. Það rímar við það sem fjallað 

var um í 3. kafla um mikilvægi staðsetningar og hækkun rentu eftir því sem nær dregur 

borgarmiðju, eða í okkar tilfelli, Reykjavíkurborg. Þau áhrif borgarmiðjunnar ná ekki til 

landshlutanna sem fjær eru, s.s. Vestfjarða og Austurlands. 

 Án þess að líta á þróun leigu- og kaupverðs samhliða þarf að taka upplýsingunum 

sem V/H hlutfallið veitir með fyrirvara þar sem einungis er um hlutfall að ræða. 

Þumalfingursreglan sem farið er eftir hér er auk þess einungis til viðmiðunar, en ljóst er 

að V/H hlutfallið tekur ekki til greina fjárhagslegan ávinning af útleigu íbúðar og 

fjármagnskostnað leigusalans, en til þess að svo væri þyrfti að taka fleiri þætti til greina 

(Greining Íslandsbanka, 2016). Hægt væri að fá einfalda hugmynd um arð af útleigu 

íbúða með því að taka leiguverð á m2 samkvæmt þinglýstum leigusamningum og 

fasteignamat á m2 af sömu eign, þó það verði ekki gert hér. 

V/H hlutfallið tekur heldur ekki vænta verðþróun til greina. Hlutfallið myndi að 

einhverju leyti veita skýrari mynd væri það skoðað leiðrétt með tilliti til vaxta og vegins 

fjármagnskostnaðar. Þá væri einnig hægt að meta raunstig fasteignaverðs á einfaldan 

hátt til lengri tíma með því að deila vísitölu fasteignaverðs á nafnvirði með launavísitölu 

Hagstofunnar en laun og húsnæðisverð ættu að fylgjast mjög náið að fyrir tilstilli þess að 

hækki tekjur muni fasteignaverð hækka þar sem framboð fasteigna er óteygið til 

skemmri tíma (Ásgeir Jónsson, Húsnæðismarkaðurinn, 2003) líkt og við sáum í Fjögurra 

fjórðunga líkaninu.  
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5 Niðurstöður 

Að framangreindu er ljóst að nauðsynlegt er að taka hina ýmsu þætti til greina við 

samanburð á kostnaði og ábata þess að leigja eða eiga og þar höfum við t.d. séð að 

vænt búsetulengd hefur töluvert um það að segja hvort borgi sig að gera á hverjum 

tíma. Þó getur það borgað sig að vera leigjandi til skemmri tíma þar sem 

eignaverðsáhætta er mögulega ríkjandi til skamms tíma, en leiguverðsáhætta er lág til 

skemmri tíma þar sem ákvörðun um að leigja húsnæði er tekin á stundarmarkaði. Til 

lengri tíma litið má hins vegar gera ráð fyrir því að leiguverðsáhætta sé ríkjandi þar sem 

líkur aukast á breytingum á leiguverði. Eignaverðsáhættan verður lægri því lengra inn í 

framtíðina sem hún raungerist fyrir tilstilli núvirðingaráhrifa. 

Greining á fasteignamarkaði felur í sér nokkra áskorun þar sem fasteignamarkaðurinn 

samanstendur af tveimur tengdum mörkuðum; íbúðamarkaði og eignamarkaði. 

Leiguverð er ákvarðað á íbúðamarkaði og það leiguverð liggur til grundvallar við 

ákvörðun eftirspurnar á eignamarkaði. Magn byggingaframkvæmda er ákvarðað af 

byggingageira á eignamarkaði. Fjögurra fjórðunga líkan DiPasquale og Wheaton sýnir 

samspil þessara tveggja markaða og hvernig jafnvægi næst til lengri tíma á 

fasteignamarkaði. Niðurstaðan er m.a. sú að til lengri tíma litið er fasteignaverð jafnt 

byggingarkostnaði. Leiguverðið, eða rentan, endurspeglar allar kostnað þess að eiga 

eignina, þ.e. öll þau gjöld sem falla til vegna fasteignaskatta og viðhalds, vaxtagreiðslur 

af lánum og sanngjarnri ávöxtun á fé leigusalans. Rentan veltur einnig á gæði 

staðsetningarinnar. Rentan er þannig mismunandi með tilliti til þess kostnaðar sem hver 

staðsetning felur í sér fyrir þann sem hefur búsetu þar eins og farið hefur verið yfir. 

Hátt hlutfall Íslendinga býr í veeigin húsnæði en þéttbýli mynduðust seint hérlendis 

og svo virðist sem Íslendingum hafi nokkurn veginn verið stýrt að því að eiga fremur en 

að leigja og ber smár leigumarkaður á Íslandi, hvort heldur sem er félagslegur eða 

almennur, þess merki. Þá sýna gögn Hagstofunnar það að stærstur hluti einkasparnaðar 

Íslendinga er bundinn í fasteign, og þar með afar mikilvæg eign. Síðustu ár hefur þó 

leigjendum fjölgað, en kannanir sem gerðar hafa verið um stöðuna á leigumarkaði leiða í 

ljós að fæstir eru á leigumarkaði af eigin vilja. Meirihluti leigjenda leigir af nauðsyn og 
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myndi heldur kjósa það að geta keypt sína eigin eign. Stór hluti leigjenda segist vera 

leigjendur tímabundið, meðan safnað er fyrir kaupum á eigin eign. 

Hlutfall leigjenda með íþyngjandi húsnæðiskostnað hefur aukist síðastliðinn áratug á 

meðan hlutfall eigenda með íþyngjandi húsnæðiskostnað hefur lækkað líkt og við sáum í 

kafla 2.5 en mest hefur aukningin orðið í hópi leigjenda sem eru með húsnæðiskostnað 

á bilinu 25-40% ráðstöfunartekna. Einfaldur samanburður á mismunandi stöðu þess sem 

ákveður að leigja og þess sem ákveður að kaupa, leiðir í ljós að til lengri tíma er staða 

eigandans betri en leigjandans, en ljóst er að dæmið er þó mikil einföldun á 

raunveruleikanum þar sem allar stærðir eru fastar og engin óvissa til staðar. Eigendur 

húsnæðis eru því betur settir en leigjendur. 

Að lokum hefur V/H hlutfall fjármálamarkaðarins verið yfirfært á fasteignamarkað og 

skoðað til þess að leggja mat á hvort hagstæðara sé að leigja eða eiga eftir landshlutum 

og helstu þéttbýlum. Hlutfallið verður þá fasteignaverð (V) á móti leiguverði (H) og gefur 

nokkra vísibendingu um það hvort hagkvæmara sé að kaupa eða leigja eign. Eftir því 

sem hlutfallið er lægra, því skemmri tíma tekur að fjármagna verð íbúðar með 

leigutekjum, og öfugt. Stuðst er við eftirfarandi þumalfingursreglur við matið á því hvort 

hagstæðara sé að leigja eða eiga: 

 V/H hlutfall undir 15: Hagstæðara er að kaupa  

 V/H hlutfall á bilinu 16-20: Betra er að kaupa ef áætlaður eignartími er langur 

 V/H hlutfall yfir 20: Hagstæðara er að leigja 

Þrátt fyrir að aðgengi að góðum gögnum um fasteignamarkaðinn, þá sérstaklega 

leigumarkaðinn, sé nokkuð torvelt var V/H hlutfallið reiknað út fyrir hvert ár frá árinu 

2009 fyrir hvern landshluta og helstu þéttbýli þeirra. Niðurstöðurnar eru nánast 

einróma, en hlutfallið fór aldrei fyrir 20. Myndræna samantekt meðaltals V/H 

hlutfallsins fyrir það sem af er árinu 2018 má sjá á mynd 29 hér í framhaldinu. 
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Mynd 29: V/H hlutfall að meðaltali árin 2009-2018 eftir landshlutum 

Þó svo að V/H hlutfallið gefi ákveðna vísbendingu um það hvort hagstæðara sé að leigja 

eða kaupa húsnæði á hverjum tíma er það ekki fullnægjandi mælikvarði. Hlutfallið tekur 

til að mynda ekki til greina fjárhagslegan ávinning þess að kaupa íbúð til útleigu, en til 

þess að gera það þyrfti að taka fleiri þætti til greina. Vænt verðþróun er heldur ekki 

tekin til greina með hlutfallinu og ekki heldur sá kostnaður sem fylgir því að kaupa og 

eiga fasteign líkt og fjallað var um í 4. kafla. 

Þegar áðurnefndir þættir eru dregnir saman virðast þeir benda til þess að í flestum 

tilfellum sé einungis ákjósanlegt að vera leigjandi sé það til skemmri tíma, en til lengri 

tíma muni það borga sig að fjárfesta í eigin húsnæði. 
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6 Viðauki 

6.1 Töflur fyrir höfuðborgarsvæðið 

Tafla 1: Leigusamningar á höfuðborgarsvæðinu 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

 
Fjöldi 

leigusamninga 

 
Reiknuð ársleiga 

á 100 m2 íbúð 

2010 109.328 1.357 85,1 349 1.628.400 

2011 114.673 1.452 83,3 4.653 1.742.400 

2012 123.926 1.592 81,9 4.246 1.910.400 

2013 134.669 1.737 82,2 4.501 2.084.400 

2014 144.874 1.878 81,8 4.477 2.253.600 

2015 153.368 1.979 82 4.178 2.374.800 

2016 166.003 2.138 82 3.698 2.565.600 

2017 184.689 2.373 82 3.864 2.847.600 

2018 186.331 2.394 82 4.872 2.872.800 

 

Tafla 2: Kaupsamningar á höfuðborgarsvæðinu 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

 
Fjöldi 

kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100  

m2 íbúð 

2010 22.097.685 224.929 100,3 1.935 22.492.900 

2011 23.107.955 234.531 100,5 3.135 23.453.100 

2012 24.421.736 252.381 98,5 3.638 25.238.100 

2013 26.207.810 269.746 99,5 3.979 26.974.600 

2014 29.019.656 298.837 99,7 4.249 29.883.700 

2015 32.037.713 329.687 100,1 5.118 32.968.700 

2016 35.631.616 368.633 100,0 5.427 36.863.300 

2017 42.212.617 439.923 99,1 4.595 43.992.300 

2018 42.714.265 448.580 98,6 1.315 44.858.000 
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6.2 Töflur fyrir Suðurnes 

Tafla 3: Leigusamningar - Öll Suðurnes. 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð ársleiga 
á 100 m2 íbúð 

2010 86.357 891 100,6 28 1.069.200 

2011 88.090 953 98,2 579 1.143.600 

2012 93.524 999 99,2 622 1.198.800 

2013 100.411 1.065 99,8 686 1.278.000 

2014 104.692 1.094 101,4 726 1.312.800 

2015 119.328 1.266 101 619 1.519.200 

2016 130.162 1.424 98 547 1.708.800 

2017 149.008 1.658 96 464 1.989.600 

2018 162.508 1.804 96 141 2.164.800 

Tafla 4: Leigusamningar - Reykjanesbær. 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

 
Fjöldi 

leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100 

m2 íbúð 

2010 82.688 934 89,5 16 1.120.800 

2011 86.815 971 94,5 442 1.165.200 

2012 90.758 1.010 94,2 456 1.212.000 

2013 98.068 1.098 93,1 507 1.317.600 

2014 106.547 1.159 96,4 529 1.390.800 

2015 118.412 1.322 94,8 484 1.586.400 

2016 130.534 1.486 92,5 391 1.783.200 

2017 147.001 1.720 90,6 345 2.064.000 

2018 160.381 1.922 88,0 101 2.306.400 

Tafla 5: Leigusamningar - Suðurnes án Reykjanesbæjar 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

 
Fjöldi 

leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100 

m2 íbúð 

2010 91.250 833 115,4 12 999.600 

2011 92.203 892 110,4 137 1.070.400 

2012 101.125 968 112,9 166 1.161.600 

2013 107.048 972 118,8 179 1.166.400 

2014 114.623 1.021 120,7 197 1.225.200 

2015 120.720 1.091 119,0 181 1.309.200 

2016 129.230 1.267 110,4 156 1.520.400 

2017 154.827 1.478 113,1 119 1.773.600 

2018 167.878 1.506 117,3 40 1.807.200 
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Tafla 6: Kaupsamningar - Öll Suðurnes 

  Meðalkaupverð Meðalfermetraverð Meðalstærð Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2íbúð 

2010 16.283.025 163.565 100,3 81 16.356.500 

2011 14.432.103 156.883 94,1 58 15.688.300 

2012 14.753.125 148.574 102,1 128 14.857.400 

2013 15.151.219 152.712 102,2 155 15.271.200 

2014 16.003.058 151.467 102,5 224 15.146.700 

2015 16.035.917 164.630 99,3 351 16.463.000 

2016 18.200.448 184.761 101,9 442 18.476.100 

2017 24.938.145 263.845 97,9 414 26.384.500 

2018 26.032.056 279.001 95,9 108 27.900.100 

Tafla 7: Kaupsamningar - Reykjanesbær 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 16.859.652 168.585 100,2 69 16.858.500 

2011 14.449.370 156.696 93,6 54 15.669.600 

2012 14.768.924 148.516 101,8 119 14.851.600 

2013 15.343.350 152.749 102,9 140 15.274.900 

2014 16.345.580 165.876 101,1 200 16.587.600 

2015 16.197.472 165.966 99,1 316 16.596.600 

2016 18.456.188 188.885 100,4 378 18.888.500 

2017 24.791.498 266.867 95,7 309 26.686.700 

2018 25.980.282 288.867 93,0 78 28.886.700 

Tafla 8: Kaupsamningar - Suðurnes án Reykjanesbæjar 

  Meðalkaupverð Meðalfermetraverð Meðalstærð Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 12.967.417 134.698 100,8 12 13.469.800 

2011 - - - - - 

2012 14.544.222 149.337 106,7 9 14.933.700 

2013 13.358.000 152.364 95,0 15 15.236.400 

2014 13.148.708 124.727 114,3 24 12.472.700 

2015 14.577.314 152.568 101,1 35 15.256.800 

2016 16.689.984 160.401 111,2 64 16.040.100 

2017 24.353.304 239.912 105,7 69 23.991.200 

2018 26.166.667 253.350 103,4 30 25.335.000 
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6.3 Töflur fyrir Vesturland 

Tafla 9: Leigusamningar - Allt Vesturland 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð ársleiga 
á 100 m2íbúð 

2010 84.706 928 96,2 29 1.113.600 

2011 90.599 950 100,3 314 1.140.000 

2012 93.149 1.008 97,7 321 1.209.600 

2013 99.795 1.051 100,6 354 1.261.200 

2014 105.879 1.093 102,4 303 1.311.600 

2015 113.213 1.153 102,2 304 1.383.600 

2016 122.839 1.349 95,5 290 1.618.800 

2017 137.429 1.511 95,9 275 1.813.200 

2018 141.740 1.620 90,2 82 1.944.000 

Tafla 10: Leigusamningar - Akranes 

   
 

Meðalleiguverð 

 
 

Meðalfermetraverð 

 
 

Meðalstærð 

 
Fjöldi 

leigusamninga 

 
Reiknuð ársleiga 

á 100 m2 íbúð 

2010 92.322 1.044 92,6 17 1.252.800 

2011 94.644 1.005 98,2 202 1.206.000 

2012 96.877 1.058 95,4 174 1.269.600 

2013 103.009 1.120 95,6 220 1.344.000 

2014 110.490 1.187 96,9 181 1.424.400 

2015 118.063 1.223 100,3 184 1.467.600 

2016 128.643 1.411 95,0 187 1.693.200 

2017 141.295 1.585 93,3 176 1.902.000 

2018 146.120 1.659 89,2 58 1.990.800 

Tafla 11: Leigusamningar - Vesturland án Akraness 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð ársleiga 
á 100 m2 íbúð 

2010 73.917 764 101,3 12 916.800 

2011 83.304 851 104,1 112 1.021.200 

2012 88.738 950 100,5 147 1.140.000 

2013 94.518 936 108,8 134 1.123.200 

2014 99.038 955 110,5 122 1.146.000 

2015 105.777 1.046 105,2 120 1.255.200 

2016 112.303 1.236 96,4 103 1.483.200 

2017 103.555 1.379 100,5 99 1.654.800 

2018 131.155 1.525 92,6 24 1.830.000 
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Tafla 12: Kaupsamningar - Vesturland 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 6.905.974 71.497 100,6 38 7.149.700 

2011 8.196.154 95.509 93,6 26 9.550.900 

2012 9.342.379 107.890 90,0 29 10.789.000 

2013 9.033.417 90.567 104,0 48 9.056.700 

2014 8.587.524 85.812 101,6 42 8.581.200 

2015 12.256.444 119.898 101,9 36 11.989.800 

2016 10.789.261 101.313 109,7 46 10.131.300 

2017 12.305.762 126.261 99,1 42 12.626.100 

2018 14.226.125 161.775 81,8 16 16.177.500 

Tafla 13: Kaupsamingar - Akranes 

  Meðalkaupverð Meðalfermetraverð Meðalstærð Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 f 

m2 íbúð 

2010 8.904.412 97.996 93,4 17 9.799.600 

2011 10.409.375 123.590 93,6 16 12.359.000 

2012 11.201.789 129.929 91,1 19 12.992.900 

2013 10.922.250 110.012 103,6 24 11.001.200 

2014 10.815.808 105.986 104,9 26 10.598.600 

2015 13.820.462 136.557 102,3 26 13.655.700 

2016 13.169.172 123.255 111,0 29 12.325.500 

2017 14.077.586 141.728 103,0 29 14.172.800 

2018 15.713.636 186.166 87,1 11 18.616.600 

Tafla 14: Kaupsamningar - Vesturland án Akraness 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 5.288.190 50.046 106,4 21 5.004.600 

2011 4.655.000 50.578 93,7 10 5.057.800 

2012 5.809.500 66.018 88,0 10 6.601.800 

2013 7.144.583 71.301 104,3 24 7.130.100 

2014 5.966.563 53.029 96,2 16 5.302.900 

2015 8.190.000 76.584 101,0 10 7.658.400 

2016 6.729.412 63.883 107,5 17 6.388.300 

2017 8.353.231 91.758 90,5 13 9.175.800 

2018  - - - - - 
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6.4 Töflur fyrir Vestfirði 

Tafla 15: Leigusamningar - Vestfirðir allir 

  Meðalleiguverð Meðalfermetraverð Meðalstærð Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100 

m2 íbúð 

2010 60.200 744 82,0 5 892.800 

2011 73.462 764 102,7 49 916.800 

2012 75.968 752 107,6 50 902.400 

2013 80.057 826 102,5 76 991.200 

2014 84.996 879 105,0 60 1.054.800 

2015 91.942 870 113,7 61 1.044.000 

2016 99.499 972 110,7 54 1.166.400 

2017 105.181 1.084 105,4 69 1.300.800 

2018 105.582 1.077 105,7 79 1.292.400 

Tafla 16: Leigusamningar - Ísafjörður (neðri- og efri byggð) 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100 

m2 íbúð 

2010 70.000 851 84,8 3 1.021.200 

2011 79.618 855 97,8 27 1.026.000 

2012 81.775 863 97,9 26 1.035.600 

2013 84.798 895 98,2 43 1.074.000 

2014 94.730 1.012 100,6 30 1.214.400 

2015 97.234 987 104,6 31 1.184.400 

2016 110.624 1.053 110,3 34 1.263.600 

2017 112.599 1.121 105,3 27 1.345.200 

2018 122.273 1.166 108,1 6 1.399.200 

Tafla 17: Leigusamningar - Vestfirðir án Ísafjarðar (efri- og neðri byggaðar) 

  Meðalleiguverð Meðalfermetraverð Meðalstærð Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100 

m2 íbúð 

2010 - - - - - 

2011 65.908 652 108,6 22 782.400 

2012 69.677 632 118,1 24 758.400 

2013 73.879 737 108,2 33 884.400 

2014 75.262 746 109,5 30 895.200 

2015 86.473 749 123,1 30 898.800 

2016 80.587 836 111,3 20 1.003.200 



 

65 

2017 100.412 1.060 105,4 42 1.272.000 

2018 87.458 832 107,0 4 998.400 

 

Tafla 18: Kaupsamningar - Allir Vestfirðir 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 6.905.974 71.497 100,6 38 7.149.700 

2011 8.196.154 95.509 93,6 26 9.550.900 

2012 9.342.379 107.890 90,0 29 10.789.000 

2013 9.033.417 90.567 104,0 48 9.056.700 

2014 8.587.524 85.812 101,6 42 8.581.200 

2015 12.256.444 119.898 101,9 36 11.989.800 

2016 10.789.261 101.313 109,7 46 10.131.300 

2017 12.305.762 126.261 99,1 42 12.626.100 

2018 14.226.125 161.775 81,8 16 16.177.500 

Tafla 19: Kaupsamningar - Ísafjörður (efri- og neðri byggð) 

  Meðalkaupverð Meðalfermetraverð Meðalstærð Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 8.904.412 97.996 93,4 17 9.799.600 

2011 10.409.375 123.590 93,6 16 12.359.000 

2012 11.201.789 129.929 91,1 19 12.992.900 

2013 10.922.250 110.012 103,6 24 11.001.200 

2014 10.815.808 105.986 104,9 26 10.598.600 

2015 13.820.462 136.557 102,3 26 13.655.700 

2016 13.169.172 123.255 111,0 29 12.325.500 

2017 14.077.586 141.728 103,0 29 14.172.800 

2018 15.713.636 186.166 87,1 11 18.616.600 

Tafla 20: Kaupsamningar - Vestfirðir án Ísafjarðar (efri- og neðri byggðar) 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 5.288.190 50.046 106,4 21 5.004.600 

2011 4.655.000 50.578 93,7 10 5.057.800 

2012 5.809.500 66.018 88,0 10 6.601.800 

2013 7.144.583 71.301 104,3 24 7.130.100 

2014 5.966.563 53.029 96,2 16 5.302.900 

2015 8.190.000 76.584 101,0 10 7.658.400 

2016 6.729.412 63.883 107,5 17 6.388.300 
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2017 8.353.231 91.758 90,5 13 9.175.800 

2018 -  - - - - 

 

6.5 Töflur fyrir Norðurland vestra 

Tafla 21: Leigusamningar - Allt Norðurland vestra 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð ársleiga 
á 100 m2 í búð 

2010 72.080 696 111,9 4 835.200 

2011 73.233 845 91,3 46 1.014.000 

2012 80.299 832 102,0 55 998.400 

2013 88.517 898 107,2 47 1.077.600 

2014 100.233 958 111,9 56 1.149.600 

2015 102.051 1.000 10.839,0 53 1.200.000 

2016 100.333 1.135 95,3 39 1.362.000 

2017 115.280 1.356 90,5 57 1.627.200 

2018 128.368 1.208 107,7 11 1.449.600 

Tafla 22: Kaupsamningar – Allt Norðurland vestra 

  Meðalkaupverð Meðalfermetraverð Meðalstærð Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað kaupverð 
á 100 m2 íbúð 

2010 12.035.000 116.026 107,4 21 11.602.600 

2011 10.494.214 109.544 97,6 14 10.954.400 

2012 10.233.167 119.747 92,1 12 11.974.700 

2013 12.357.000 130.601 94,8 18 13.060.100 

2014 10.821.429 120.520 93,6 14 12.052.000 

2015 14.220.464 142.156 101,5 28 14.215.600 

2016 14.089.583 144.462 101,4 24 14.446.200 

2017 14.286.765 155.827 97,7 34 15.582.700 

2018 17.075.000 192.152 92,8 4 19.215.200 
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6.6 Töflur fyrir Norðurland eystra 

Tafla 23: Leigusamningar - Allt Norðurland eystra 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100 

m2 í búð 

2010 87.517 949 94,4 32 1.138.800 

2011 89.587 1.121 84,7 558 1.345.200 

2012 94.246 1.163 86,1 546 1.395.600 

2013 103.661 1.244 88,9 614 1.492.800 

2014 108.173 1.332 86,4 643 1.598.400 

2015 116.540 1.437 86,6 550 1.724.400 

2016 127.328 1.634 83,7 519 1.960.800 

2017 135.119 1.741 82,6 557 2.089.200 

2018 146.974 1.870 82,3 121 2.244.000 

 

Tafla 24: Leigusamningar - Akureyri 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100  

m2 í búð 

2010 95.625 1.021 95,5 24 1.225.200 

2011 93.518 1.197 82,1 465 1.436.400 

2012 97.855 1.234 83,1 452 1.480.800 

2013 106.864 1.311 85,4 519 1.573.200 

2014 113.598 1.423 83,9 530 1.707.600 

2015 121.849 1.550 82,1 440 1.860.000 

2016 131.029 1.716 81,0 445 2.059.200 

2017 139.985 1.855 78,8 470 2.226.000 

2018 147.556 1.941 79,9 107 2.329.200 

 

Tafla 25: Leigusamningar – Norðurland eystra utan Akureyrar 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

 
Fjöldi 

leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100 

m2 í búð 

2010 63.192 735 91,0 8 882.000 

2011 69.934 759 98,1 93 910.800 

2012 76.892 822 100,3 94 986.400 

2013 86.166 877 107,7 95 1.052.400 

2014 82.772 907 97,9 113 1.088.400 

2015 95.306 985 104,6 110 1.182.000 
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2016 105.071 1.144 99,8 74 1.372.800 

2017 108.829 1.129 102,8 87 1.354.800 

2018 142.523 1.329 100,6 14 1.594.800 

Tafla 26: Kaupsamningar – Allt Norðurland eystra 

   
Meðalkaupverð 

° 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 14.960.877 166.591 91,9 138 16.659.100 

2011 14.641.926 162.087 93,1 202 16.208.700 

2012 16.557.769 182.160 92,8 234 18.216.000 

2013 16.827.444 180.701 95,2 295 18.070.100 

2014 17.718.404 194.920 93,6 329 19.492.000 

2015 19.916.949 212.476 95,5 408 21.247.600 

2016 21.698.263 235.913 95,0 422 23.591.300 

2017 24.654.628 275.460 92,7 460 27.546.000 

2018 26.302.778 305.012 90,9 126 30.501.200 

Tafla 27: Kaupsamningar - Akureyri 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 15.565.573 175.563 90,1 124 17.556.300 

2011 15.528.705 173.040 92,0 176 17.304.000 

2012 17.925.277 197.231 93,4 202 19.723.100 

2013 17.845.692 191.200 96,1 263 19.120.000 

2014 18.675.351 206.753 92,5 296 20.675.300 

2015 21.699.808 234.342 94,9 344 23.434.200 

2016 23.026.749 251.176 94,5 371 25.117.600 

2017 26.687.391 299.317 92,0 379 29.931.700 

2018 27.844.545 324.592 89,2 110 32.459.200 

Tafla 28: Kaupsamningar - Norðurland-Eystra utan Akureyrar 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 9.605.000 87.124 108,0 14 8.712.400 

2011 8.639.115 97.840 100,2 26 9.784.000 

2012 7.925.375 87.020 89,5 32 8.702.000 

2013 8.458.719 94.413 87,5 32 9.441.300 

2014 9.134.879 88.778 103,6 33 8.877.800 

2015 10.334.078 107.693 98,5 64 10.769.300 

2016 12.034.176 124.881 98,2 51 12.488.100 
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2017 15.143.309 163.831 96,2 81 16.383.100 

2018 15.703.125 170.396 102,3 16 17.039.600 

 

6.7 Töflur fyrir Austurland 

Tafla 29: Leigusamningar – Allt Austurland 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100 

m2 í búð 

2010 87.847 998 88,2 12 1.197.600 

2011 89.015 904 103,3 93 1.084.800 

2012 88.985 1.005 91,8 99 1.206.000 

2013 100.698 1.110 94,6 165 1.332.000 

2014 103.958 1.111 98,4 171 1.333.200 

2015 109.619 1.150 100,2 171 1.380.000 

2016 112.248 1.267 93,1 114 1.520.400 

2017 127.600 1.528 91,6 112 1.833.600 

2018 127.962 1.442 89,8 26 1.730.400 

Tafla 30: Leigusamningar - Fjarðabyggð 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100 

m2 í búð 

2010 85.625 1.022 83,5 8 1.226.400 

2011 90.853 911 104,1 43 1.093.200 

2012 95.129 1.077 89,3 38 1.292.400 

2013 107.024 1.113 98,8 93 1.335.600 

2014 107.589 1.147 96,7 94 1.376.400 

2015 110.505 1.161 99,4 98 1.393.200 

2016 114.325 1.251 95,6 59 1.501.200 

2017 135.573 1.631 98,3 52 1.957.200 

2018 124.786 1.422 89,3 14 1.706.400 

Tafla 31: Leigusamningar - Austurland án Fjarðabyggðar 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð 
ársleiga á 100 

m2 í búð 

2010 - - - - - 

2011 87.434 899 102,5 50 1.078.800 

2012 85.158 960 93,3 61 1.152.000 

2013 92.525 1.106 89,3 72 1.327.200 
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2014 99.526 1.066 100,4 77 1.279.200 

2015 108.431 1.136 101,5 73 1.363.200 

2016 110.020 1.284 90,5 55 1.540.800 

2017 120.690 1.439 85,9 60 1.726.800 

2018 131.667 1.464 90,4 12 1.756.800 

Tafla 32: Kaupsamningar - Allt Austurland 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 11.009.463 116.882 98,9 54 11.688.200 

2011 11.377.794 127.661 95,9 34 12.766.100 

2012 12.821.269 128.695 103,7 52 12.869.500 

2013 11.830.623 131.004 94,9 69 13.100.400 

2014 12.331.526 134.794 93,6 57 13.479.400 

2015 14.041.486 106.773 90,2 74 10.677.300 

2016 14.761.419 157.546 94,4 74 15.754.600 

2017 16.868.432 176.766 101,7 81 17.676.600 

2018 19.146.550 206.781 94,7 20 20.678.100 

Tafla 33: Kaupsamningar - Fjarðabyggð 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 11.888.500 98.757 127,3 14 9.875.700 

2011 11.193.750 106.210 114,1 8 10.621.000 

2012 11.915.857 123.432 96,6 21 12.343.200 

2013 12.041.045 127.427 98,2 22 12.742.700 

2014 11.227.043 126.758 92,7 23 12.675.800 

2015 11.541.588 129.497 93,6 17 12.949.700 

2016 11.211.273 111.361 101,5 22 11.136.100 

2017 13.478.194 138.177 106,2 36 13.817.700 

2018 15.396.833 155.447 105,0 6 15.544.700 

Tafla 34: Kaupsamningar - Austfirðir án Fjarðabyggðar 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað kaupverð 
á 100 m2 íbúð 

2010 10.701.800 123.223 89,0 40 12.322.300 

2011 11.434.423 134.262 90,3 26 13.426.200 

2012 13.434.613 132.261 108,5 31 13.226.100 

2013 11.732.128 132.678 93,3 47 13.267.800 
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2014 13.078.676 140.229 94,2 34 14.022.900 

2015 14.787.070 170.101 89,2 57 17.010.100 

2016 16.263.404 177.086 94,2 52 17.708.600 

2017 19.580.622 207.637 98,2 45 20.763.700 

2018 20.753.571 228.781 90,3 14 22.878.100 

 

6.8 Töflur fyrir Suðurland 

Tafla 35: Leigusamningar - Allt Suðurland 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

 
Fjöldi 

leigusamninga 

 
Reiknuð ársleiga 

á 100 m2 í búð 

2010 92.755 883 112,0 30 1.059.600 

2011 96.679 958 108,7 424 1.149.600 

2012 100.914 1.006 107,8 386 1.207.200 

2013 106.813 1.041 109,3 451 1.249.200 

2014 112.472 1.138 106,0 448 1.365.600 

2015 120.604 1.209 108,5 420 1.450.800 

2016 132.764 1.390 104,1 333 1.668.000 

2017 139.378 1.512 99,9 299 1.814.400 

2018 148.480 1.722 91,5 85 2.066.400 

Tafla 36: Leigusamningar - Selfoss 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
leigusamninga 

Reiknuð ársleiga 
á 100 m2 í búð 

2010 95.898 903 113,1 15 1.083.600 

2011 97.365 978 106,0 232 1.173.600 

2012 98.605 1.063 98,3 196 1.275.600 

2013 106.339 1.108 101,1 208 1.329.600 

2014 116.299 1.241 98,8 193 1.489.200 

2015 123.273 1.334 98,1 181 1.600.800 

2016 144.404 1.603 94,7 153 1.923.600 

2017 149.642 1.713 91,9 147 2.055.600 

2018 160.902 1.854 89,7 46 2.224.800 

Tafla 37: Leigusamningar - Suðurland án Selfoss 

   
Meðalleiguverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

 
Fjöldi 

leigusamninga 

Reiknuð ársleiga 
á 100 m2í búð 

2010 89.612 863 110,8 15 1.035.600 
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2011 95.850 933 112,0 192 1.119.600 

2012 103.295 948 117,6 190 1.137.600 

2013 107.218 984 116,3 243 1.180.800 

2014 109.575 1.060 111,5 255 1.272.000 

2015 118.582 1.115 116,3 239 1.338.000 

2016 122.870 1.210 112,0 180 1.452.000 

2017 129.451 1.318 107,7 152 1.581.600 

2018 133.827 1.566 93,6 39 1.879.200 

Tafla 38: Kaupsamningar - Allt Suðurland 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

 
Fjöldi 

kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 11.830.859 131.606 94,0 64 13.160.600 

2011 13.758.447 150.852 94,9 76 15.085.200 

2012 13.886.043 143.113 101,4 69 14.311.300 

2013 15.069.214 160.432 96,6 84 16.043.200 

2014 15.372.713 170.658 93,2 94 17.065.800 

2015 15.335.477 166.439 96,9 130 16.643.900 

2016 17.262.686 189.455 94,2 140 18.945.500 

2017 20.486.931 222.512 97,2 159 22.251.200 

2018 21.268.750 238.269 96,8 32 23.826.900 

Tafla 39: Kaupsamningar - Selfoss 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 15.752.636 193.075 82,1 11 19.307.500 

2011 17.163.000 209.185 84,5 19 20.918.500 

2012 15.457.136 165.413 96,7 22 16.541.300 

2013 14.684.452 173.604 87,2 31 17.360.400 

2014 16.052.281 179.981 92,7 32 17.998.100 

2015 15.226.847 168.320 95,4 72 16.832.000 

2016 18.511.171 212.943 89,3 70 21.294.300 

2017 24.096.719 271.065 93,3 64 27.106.500 

2018 23.052.941 292.688 80,5 17 29.268.800 
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Tafla 40: Kaupsamningar - Suðurland án Selfoss 

   
Meðalkaupverð 

 
Meðalfermetraverð 

 
Meðalstærð 

Fjöldi 
kaupsamninga 

Reiknað 
kaupverð á 100 

m2 íbúð 

2010 11.016.906 118.848 96,5 53 11.884.800 

2011 12.623.596 131.408 98,3 57 13.140.800 

2012 13.150.638 132.675 103,6 47 13.267.500 

2013 15.294.264 152.727 102,0 53 15.272.700 

2014 15.021.968 165.846 93,5 62 16.584.600 

2015 15.470.328 164.104 98,7 58 16.410.400 

2016 16.014.200 165.966 99,1 70 16.596.600 

2017 18.055.074 189.803 99,8 95 18.980.300 

2018 19.246.667 176.593 115,2 15 17.659.300 
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