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Úrdráttur 
 

Mikil verðhækkun hefur verið á húsnæðismarkaðnum, bæði á fasteigna- og leiguhúsnæði. 

Þessi hækkun stafar fyrst og fremst af skorti á húsnæði þar sem framboð svarar ekki 

eftirspurn. Hækkanir hafa verið vel fram yfir launahækkanir sem leiðir til þess að margir 

festast lengur en áætlað var á leigumarkaðnum. Í þessari ritgerð var skoðað fasteigna- og 

leiguverð eftir svæðum innan höfuðborgarsvæðisins, en einnig í Reykjanesbæ, á Akranesi og 

Hveragerði. Tímabilið sem horft var til eru árin 2014-2017 og einnig var skoðuð framtíðarspá. 

Rannsóknarspurningin sem ég leitast við að svara er hvort hlutfallslegar verðhækkanir séu 

breytilegar eftir landssvæðum.  

Mikið hefur verið skrifað um fasteigna- og leigumarkaðinn og hefur Þjóðskrá Íslands 

haldið utan um fasteignaverð og samninga ásamt þinglýstum leigusamningum. Höfundur 

þessara ritgerðar gerði könnun sem lögð var fyrir á Facebook síðunni Leiga. Kannað var meðal 

annars ánægja á leigumarkaði, hvort leigusamningar hjá þátttakendum væri uppgefnir og 

hvort þátttakendur hefðu í hyggju að kaupa sér eign á næstu árum. Í framhaldi ræddi 

höfundur við Ara Skúlason hagfræðing hjá Landsbankanum, Maríu Ingvarsdóttur leigumiðil og 

Svein Ragnarsson byggingartæknifræðing.  

  Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að mikil hækkun hefur verið á 

höfuðborgarsvæðinu og halda þessi svæði sig við ákveðna sveiflu. Mesta verðhækkun á 

fjölbýlum á árunum 2014-2017 var á Kjalarnesi og í Mosfellsbæ. Á sérbýlum var mesta 

hækkunin í Grafarvogi, Grafarholti, Árbæ, Norðlingaholti og í Úlfarsárdal. Minnst hækkun var 

í Reykjavík á svæðum 1 og 2. Í heildina var hlutfallslega mesta hækkun á sérbýli og fjölbýli í 

Keflavík, Njarðvík og á Flugvallarsvæðinu. Leiguverð hélt sér sæmilega í takt við fasteignaverð 

en leiguverð hækkaði mest á Kjalarnesi og í Mosfellsbæ en minnsta hækkunin var í Kópavogi. 

Líkt og með fasteignaverð hefur leiguverð frá árinu 2014 í samanburði við 2017 hækkað mest 

í Keflavík, Njarðvík og á Flugvallarsvæðinu. Út frá spám verður hækkun á bæði fasteigna- og 

leiguverði næstu árin, en hlutfallsleg hækkun fer minnkandi á milli ára.  
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1. Inngangur 

 

Val þessara ritgerðarefnis kom til vegna áhuga höfundar á þróun á fasteigna- og leiguverði 

á Íslandi. Rannsóknarspurningin sem ég leitast við að svara er hvort hlutfallslegar 

verðhækkanir séu breytilegar eftir landssvæðum. 

Miklar sveiflur hafa verið á húsnæðismarkaðnum á Íslandi undanfarin ár og 

verðhækkanir umfram launavísitölu og kaupmátt. Mikið hefur verið fjallað um 

húsnæðismarkaðinn og sveiflur hans. Markmið þessarar ritgerðar er að greina hækkun á 

fasteigna- og leiguverði á höfuðborgarsvæðinu frá árunum 2014 til 2017. Einnig vill 

höfundur skoða hvort mikill verðmunur sé á milli svæða. Upplýsingar og tölur eru fengnar 

víða en Þjóðskrá Íslands hefur haldið utan um samninga gerða innan fasteigna- og 

leigumarkaðarins. Efni ritgerðarinnar skiptist í þréttan kafla með niðurstöðum. Í kafla tvö 

er fjallað um húsnæðismarkaðinn sem skiptist í fasteignamarkaðinn og leigumarkaðinn. Í 

kafla þrjú verður skoðað hverju fasteigna- og leiguverð ræðst af og eru þar nokkur atriði 

sem mynda verð eigna. Í fjórða og fimmta kafla verður skoðuð þróun á mannfjölda og 

vísitölu kaupmáttar, neysluverðs og launavísitölu. Í sjötta kafla verður rætt um hvort 

hagstæðara sé að kaupa eða leigja. Í sjöunda kafla er skoðað fasteignaverð á fjölbýlum og 

sérbýlum eftir svæðum á höfuðborgarsvæðinu en einnig skoðuð þrjú svæði fyrir utan 

höfuðborgarsvæðið. Í áttunda kafla verður skoðuð þróun leiguverðs eftir svæðum á 

höfuðborgarsvæðinu og líkt og í kafla sjö verða sömu þrjú svæði fyrir utan 

höfuðborgarsvæðið tekin fyrir. Lögð var fyrir könnun á leigusíðu á samfélagsmiðlinum 

Facebook og niðurstöður birtar í kafla níu ásamt túlkun á niðurstöðum. Einnig voru tekin 

viðtöl við leigumiðil, hagfræðing og byggingartæknifræðing og þeim verða gerð skil í 

tíunda kafla.  

Í lokin verður skoðuð væntanlega verðþróun á höfuðborgarsvæðinu og á Íslandi út frá 

spá viðskiptabanka á Íslandi og niðurstöður úr kafla sjö og átta túlkaðar.  
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2. Húsnæðismarkaðurinn   

 

Húsnæðismarkaðurinn skiptist í tvennt, annars vegar í fasteignamarkaðinn og hins vegar 

leigumarkaðinn. Mikið hefur verið skrifað um að bólumyndun sé að eiga sér stað á 

fasteignamarkaðnum og einstaklingar og fjölskyldur séu að færa sig yfir á leigumarkaðinn.  

Mikið er lagt í að fólk eignist eign frekar en að leigja. Þetta er þó hægara sagt en gert 

þar sem 69% hækkun hefur orðið á húsnæðisverði á höfuðborgarsvæðinu síðustu 5 árin. 

Á þeim tíma hefur leiguverð hækkað um 50% en laun um 45% (Una Jónsdóttir, 2018).  

Árið 2017 var mikil breyting á þróun fasteigna- og leiguverðs og hækkanir töluvert hraðari 

en launahækkanir (Íbúðalánasjóður, 2018).  

Talið er að það þyrfti að fjölga íbúðum um 17.000 á árunum 2017-2019. Þetta þarf til 

þess að mæta eftirspurn og þörf sem hefur verið til staðar síðan 2012. Eftirspurnin verður 

þó ekki leyst að öllu með þessari fjölgun íbúða heldur minnkar það aðeins skortinn. 

Íbúðalánasjóður telur það þurfa að byggja 2.220 nýjar íbúðir á hverju ári fram til ársins 

2040 til þess að mæta þörfinni að fullu (Íbúðalánasjóður, 2018).  

Þörf á íbúðarhúsnæði ræðst mikið af því hvort ungir einstaklingar vilji flytja úr 

foreldrahúsum eða hvort þróunin sé sú að ungir vilja búa lengur í foreldrahúsum. Einnig 

hefur það áhrif að eldri borgarar búa lengur í eigin húsnæði en áður (Ólafur Heiðar 

Helgason, 2018).  

 

2.1 Fasteignamarkaðurinn 

 

Um 80% landsmanna búa í eigin húsnæði og hlutfall einstaklinga sem búa í eigin húsnæði 

er hærra en í nágrannalöndum. Ástæðan fyrir þessu er að stjórnvöld hafa verið að ýta fólki 

út í fasteignakaup. Þéttbýli í Reykjavík byrjaði að mótast um aldamótin 1900. Bærinn óx í 

takt við fólksfjölgun sem var gríðarlega mikil á þessum tíma. Árið 1950 bjuggu 75% 

þjóðarinnar í þéttbýli. Reykjavík varð mjög vinsæl þar sem þar var gott aðgengi að 

landbúnaðarsvæðum og sjó og taldist vera millisvæði (Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir, 

2012). 
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Stór ástæða fyrir því Íslendingar voru töluvert seinni til að þróa þéttbýli miðað við 

nágrannalönd er vegna þess að sjávarútvegur tileinkaði sér seint nýja tæknivæðingu og 

það hafði áhrif á þróun íbúðarhúsnæðis. Árið 1900 stofnaði Landsbankinn veðdeild sem 

er talin vera ákveðin tímamót lána tengt fasteignakaupum. Fyrstu lánin voru veitt til langs 

tíma og töldust lánin vera mjög hagstæð. Landsbankinn byrjaði þó að leggja áherslu á 

efnameira fólk og á seinni hluta tuttugustu aldar var athyglinni beint að þeim efnaminni. 

Fyrsta allsherjarúttekt og skoðun á verðmati fasteigna átti sér stað árið 1919 og eru því fá 

gögn um fasteignamarkaðinn fyrir þann tíma (Lovísa Anna Finnbjörnsdóttir, 2012)  

Í dag er boðið upp á verðtryggð lán, óverðtryggð lán eða blönduð lán hjá öllum 

viðskiptabönkum Íslands, lífeyrissjóðum og hjá Íbúðalánsjóði. Verðbólga hefur mikil áhrif 

á það hvort hagstætt sé að taka verðtryggt eða óverðtryggt lán. Óverðtryggt lán miðast 

meðal annars að breytingum á vöxtum og verðbólgu. Óverðtryggð lán eru yfirleitt með 

hærri greiðslur fyrst en með hraðari niðurgreiðslu á höfuðstólnum.  Hjá öllum 

viðskiptabönkum landsins er hægt að velja um breytilega vexti fyrir viðskiptavini sem vilja 

greiða upp sín lán hratt. Einnig er hægt að taka óverðtryggð lán á föstum vöxtum. Þau lán 

henta þeim sem vilja eignast hraðar hlut í sinni eign eða þeim sem ætla sér að 

endurfjármagna lán. Verðtryggð lán henta þeim sem vilja lægri greiðslubyrði, en eignast 

þó hægar eignina sína. Líkt og með óverðtryggð lán er boðið upp á verðtryggð lán með 

breytilegum og föstum vöxtum. Breytilegir vextir er fyrir þá sem vilja lægri greiðslubyrði 

en fyrir þá sem kjósa stöðuga greiðslubyrði geta þeir tekið verðtryggð lán með föstum 

vöxtum.  Blönduð lán sameina verðtryggð og óverðtryggð lán og dreifa áhættu á 

breytingum á vöxtum. Þetta fyrirkomulag býður upp á að njóta góðs af báðum lánaleiðum 

(Landsbankinn hf., e.d.).  

 

 

2.2 Húsaleigumarkaður 

 

Húsaleigumarkaður á Íslandi telst vera einstaklingsmarkaður. Einstaklingsmarkaður 

þýðir að einn einstaklingur leigir út til annars.  Mörg ný leigufélög hafa þó verið stofnuð 

undanfarin ár og leigja út á almennum markaði. 
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Leigumarkaðurinn stækkaði mjög mikið í kjölfar bankahrunsins árið 2008 og enn frekar 

þegar ferðamannaiðnaðurinn tók kipp upp á við fyrir nokkrum árum. Fyrir bankahrun  voru 

aðeins 17% heimila á Íslandi á leigumarkaði en þetta hlutfall fór hátt í 27% árið 2013 þegar 

skýrsla Arion banka var gerð um hvort leigumarkaðurinn væri að mettast. Mikill 

verðþrýstingur hefur átt sér stað á leigumarkaðnum vegna lítils framboð húsnæðis 

samhliða eftirspurninni (Anna Hrefna Ingimundardóttir, Hrafn Steinarsson og Regína 

Bjarnadóttir, 2014).  

Ungt fólk ásamt tekjuminni einstaklingum leita á leigumarkaðinn þó svo að leiguverð 

hafi hækkað umfram íbúðarverð. Leigumarkaðurinn mætti kallast milliskref milli þess að 

búa í foreldrahúsi og að eiga sína eigin eign.  Ástæðan fyrir því að ungt fólk sækir í 

leigumarkaðinn er sú að lánsfé er orðið takmarkaðra og greiðslumat orðið varfærnara en 

áður (Anna Hrefna Ingimundardóttir, Hrafn Steinarsson og Regína Bjarnadóttir, 2014). 

Leigumarkaðurinn hefur hingað til verið vanþróaður og þjóðskrá hóf ekki skráningu á 

leiguhúsnæði fyrr en í ársbyrjun 2011 og aðeins eru til gögn frá þeim tíma. Vísitala 

leiguverðs miðast við þinglýsta leigusamninga. Ekki er þó skylda að þinglýsa 

leigusamningum á Íslandi sem veldur ákveðinni skekkju (Greiningardeild Arion Banka, 

2017).  

Fyrir hrun voru 10-13% leigutaka á aldrinum 25-34 ára, en í dag er hlutfallið komið í 

24-28%. Árið 2014 var stefnan sú að 25% íbúðarhúsnæðis í hverju hverfi væri ætlað 

leigjendum og þar með myndi aukast töluvert af námsmannaíbúðum, blokkum fyrir 

aldraða og félagslegt þjónustuhúsnæði (Anna Hrefna Ingimundardóttir, Hrafn Steinarsson 

og Regína Bjarnadóttir, 2014).   

 

3.  Af hverju ræðst fasteigna- og leiguverð? 

 

Margir þættir spila inn í hvernig fasteigna- og leiguverð er reiknað. Algengustu þættir sem 

mynda verð er framboð og eftirspurn. Aðrir þættir sem spila inn í eru til dæmis 

byggingarkostnaður og staðsetning.  
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3.1 Framboð 

 

Fasteignaverð ræðst af framboði og eftirspurn. Fasteignaverð var lengi reiknað þannig að 

byggingarkostnaður samsvaraði fasteignaverðinu. Þegar eftirspurn er mikil og lítið 

framboð á eignum hækkar fasteignaverð. Þegar fasteignaverð hækkar verður það hærra 

en byggingarverð. Eftirspurn er það eina sem hefur áhrif á leiguverð á leigumarkaðnum 

(DiPasquale og Wheaton, 1992).  

Kaupmáttur hefur einnig mikla áhrif á eftirspurn og ef kaupmáttur er minni en 

íbúðaverð dregst eftirspurnin saman sem gæti stuðlað að verðlækkun. (Brynjar 

Kristjánsson, 2012).  

 

3.2 Byggingarkostnaður og vísitala 

 

Byggingarkostnaður er notaður til þess að meta verð eigna. Þegar um er að ræða virkan 

byggingamarkað er talað um að byggingarkostnaður sé jafn og söluverð fasteigna. 

(Þjóðskrá Íslands, e.d.).  

Byggingarkostnaði má skipta í tvo þætti, annars vegar í kostnað vegna verkkaupa og 

hins vegar verktakakostnaðar. Verktakakostnaður er grunnur á vísitölu 

byggingarkostnaðar. Þetta er kostnaðurinn sem verktaki greiðir, vinna, vélar, flutningur 

o.s.frv. Kostnaður verkkaupa er viðbótarkostnaður sem leggst ofan á verktakakostnaðinn. 

Þetta eru ýmis gjöld eins og lóðaverð, hönnunarkostnaður, opinber gjöld, eftirlit og 

samningar (Ármann Óskar Sigurðsson, 2015).  

Byggingarvísitala er reiknuð mánaðarlega og mælir breytingar sem eiga sér stað í 

byggingarkostnaði (Gylfi Magnússon, 2005).  
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Mynd 1: Breytingar á byggingarvísitölu frá 2014-2017 (Hagstofan, e.d.) 

 

Ef skoðuð er mynd 1 var meðaltal byggingarvísitölu 120,3 árið 2014 en árið 2017 var 

meðaltalið 132,8 sem gerir 10,4% hækkun milli áranna.  

           

3.3 Staðsetning 

 

Mikið ásókn hefur verið í að búa miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu sem hefur mikil 

áhrif á fasteignaverð á þeim svæðum. Staðsetning hefur töluverð áhrif á fermetraverð 

og er fermetraverðið oft svipað innan svæða (Ármann Óskar Sigurðsson, 2015). 

Þjóðskrá tók saman fasteignamat og bar saman raunverulegar eignir við 

byggingarkostnað á tilteknum svæðum. Tekin var fyrir íbúð sem er 100 fermetrar og 

einbýlishús sem er 148 fermetrar. Tilgangur þjóðskrár með þessari greiningu var að 

sýna ákveðið verðmæti staðsetningar (Þjóðskrá Íslands, 2017).  

Eins og bent var á í byggingarkostnaðarkaflanum er byggingarkostnaður 

notaður til þess að meta verð eigna.  

Allar fasteignir eru með ákveðið fasteignamat sem er „gangverð, umreiknað til 

staðgreiðslu, sem ætla má að eignin hefði haft í kaupum og sölu í febrúarmánuði“ 

(Þjóðskrá Íslands, 2017). Það er verk byggingafulltrúa í hverju sveitarfélagi að senda 

upplýsingar um allar breytingar á fasteignum og nýjar fasteignir til Þjóðskrár Íslands. 
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Tilgangur matsins er sá að hægt sé að byggja fasteignaverð á ákveðum grundvelli. 

Fasteignagjöld eiga því að miðast út frá mati sem var gert í febrúarverðlagi árinu áður 

(Þjóðskrá Íslands, e.d.).  

 

 

Mynd 2: verðmæti lóðar fyrir 148 m2 einbýli árið 2017 (Þjóðskrá Íslands, 2017)  

 

Á mynd 2 er skoðað verðmæti á 148 m2 einbýli árið 2017. Byggingarkostnaður er vel 

undir söluverði á höfuðborgarsvæðinu.  
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Mynd 3: Verðmæti lóðar fyrir 100 fermetra íbúð árið 2017 (Þjóðskrá Íslands, 2017) 

 

Á mynd 3 er sýnt fram á verðmæti 100 fermetra íbúðar árið 2017. Byggingarkostnaður 

er mun lægri en söluverð sem gerir það mjög hagstætt að byggja fjölbýli. Hafa þarf þó 

í huga að þegar skoðað er fjölbýli er aðeins miðað við eina íbúð af t.d. 10 íbúða fjölbýli. 

Því þarf að margfalda fjölbýliskostnaðinn með íbúðafjöldanum. Annað sem þarf að 

hafa í huga er að fermetraverð er venjulega meira fyrir eignir sem eru minni. Þannig 

að íbúð sem væri undir 100 fermetrum eða meira en 150 fermetrar væri mögulega 

með aðrar niðurstöður (Þjóðskrá Íslands, 2017).  
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4. Þróun á mannfjölda 

 

Tafla 1: Mannfjöldi eftir sveitarfélögum 2014-2017, Sveitarfélagaskipan hvers  

árs (Hagstofan, e.d.) 

 

 

Slegið var met í mannfjöldaaukningu árið 2017 og má tengja það að miklu leyti við 

erlent vinnuafl sem er aðflutt til Íslands. Í lok árs 2017  bjuggu 348.580 manns á Íslandi 

en voru 325.671 í ársbyrjun 2014 sem gerir 7,03% aukningu. Þegar skoðaður er 

mannfjöldi eftir sveitarfélögum frá árunum 2014 og 2017 sést að mesta aukning á 

höfuðborgarsvæðinu er í Mosfellsbæ og Kópavogi en í Keflavík, Njarðvík og á 

Flugvallarsvæðinu er langmest aukningu á þeim svæðum sem tekin eru fyrir í töflu 1. 

Minnst aukning er á Seltjarnarnesi og í Reykjavík.  

Búast má við töluverðri aukningu á mannfjölda næstu árin og búið er að spá að um 

452.000 munu búa á Íslandi árið 2066. (Hagstofa Íslands, e.d.). 
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5. Vísitala kaupmátar launa, neysluverðs og launavísitala  

 

 

Mynd 4: Breytingar á vísitölu kaupmátar launa, vísitölu neysluverðs og  

launavísitölu (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Verðlagsvísitölur eru notaðar til að fá hugmynd um laun. Vísitala neysluverðs er ein 

vísitala sem er notuð til að mæla verðbólgu. Vísitala neysluverðs sýnir dæmigerða 

neyslu hjá fjölskyldu og metur verðbreytingar. Til þess að reikna þessa tölu eru gerðar 

reglulegar kannanir þar sem fjölskyldur á Íslandi halda heimilisbókhald. Þessar 

kannanir eru skoðaðar í hverjum mánuði og settar í samanburð við fyrri mánuði til að 

meta breytingar (Katrín Ólafsdóttir, 2010). Vísitala neysluverðs hefur lítið breyst 

síðastliðin ár eins og sjá má á mynd 4.  

Launavísitala er reiknuð af Hagstofu Íslands og byggir á launarannsóknum. Hún 

sýnir breytingar á launum á vinnustað (Hagstofa Íslands, 2017). Breytingar á 

launavísitölu hafa farið hækkandi með hverju ári eins og sjá má á mynd 4. Mikið stökk 

var þó á árinu 2016 og voru meðalbreytingar 11,4% milli áranna 2015 og 2016. Vísitala 

kaupmáttar launa er unnin út frá vísitölu neysluverðs og launavísitölu. Kaupmáttur 

almennt eykst þegar laun eru hærri en verðlag en þegar verðbólga er hærri en 

launahækkun minnkar kaupmátturinn (Hagstofa Íslands, 2017). 
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6. Er hagstæðara að kaupa eða leigja? 

 

Mikið hefur verið rætt um hvort hagstæðara sé að kaupa eða leigja. Oft er því haldið 

fram að þeir sem leigja hendi peningum sem gætu farið í að borga upp í eigið húsnæði. 

Það gleymist oft hversu mikill kostnaður fylgir því að taka lán. Ýmsir þættir spila inn í 

hvort hagstæðara sé að kaupa eða leigja eins og verðbólga, tegund láns, lánsupphæð,  

eigið fé og lánstími. Oft er notast við ákveðna formúlu til þess að reikna hvort 

hagstæðara sé að kaupa eða leigja. Formúlan er reiknuð með því að skoða 

fermetraverð á eign. Í fjármálum er notast við V/H hlutfall sem er notað til þess að 

reikna hversu lengi fjárfestar eru að fá til baka fjárfestingu sína eftir kaup á verðbréfi. 

Þessa formúlu er hægt að færa yfir á húsnæðismarkaðinn sem verð/leiga. Sambærileg 

jafna er notuð til að reikna hvort hagstæðara sé að leigja eða kaupa með jöfnunni 

kaup/leigu hlutfall (söluverð/12 mánaða leiga). Almennt má segja að hagstæðara er 

að leigja ef hlutfallið er hærra en 20, ef hlutfallið er 16-20 telst betra að kaupa en leigja 

ef eignarhaldstími er langur. Hagstæðara er að kaupa ef hlutfallið er 15 og undir. Vextir 

skipta þó miklu máli þegar skoðað er hvort hagstæðara sé að kaupa eða leigja, ef vextir 

eru lágir þarf leiga líka að vera lág til að það borgi sig. Frá árinu 2014 hefur hlutfallið 

verið undir 15 á Íslandi. Til þess að þetta hlutfall hækki þyrfti leiguverð að lækka 

verulega (Ari Skúlason, 2017).  

Til þess að vita hvort fasteignamarkaðurinn sé heilbrigður þarf að skoða 

veltuna á fasteignamarkaðnum. 8-9% velta á heildarfjölda fasteigna á einu ári gefur til 

kynna að fasteignamarkaðurinn sé sterkur. Ef fasteignaveltan fer undir 5% er mikil 

áhætta fyrir einstaklinga með fé bundið í fasteign. Ákveðnu jafnvægi hefur verið náð 

frá árinu 2014,  en fasteignaveltan árið 2009 fór undir 3% (Sigurður Jón Björnsson, 

e.d.).  
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7. Fasteignaverð á fjölbýli og sérbýli eftir svæðum á 

höfuðborgarsvæðinu 

 

Skoðaðar voru eignir í Þjóðskrá Íslands sem voru byggðar frá árunum 1900-2018 með 

flatarmál frá 20 m2 til 400 m2 . Þjóðskrá Íslands skiptir höfuðborgarsvæðinu upp í sjö svæði 

og verður tekið mið af þeim svæðum í úrvinnslu:  

 

- Svæði 1: Vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 

- Svæði 2: Reykjavík milli Kringlumýrar- og Reykjanesbrautar 

- Svæði 3: Kópavogur 

- Svæði 4: Garðabær, Hafnarfjörður, Álftanes 

- Svæði 5: Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt, og Úlfarsársdalur 

- Svæði 6: Breiðholt 

- Svæði 7: Kjalarnes og Mosfellsbær 

 

Vegna mikillar verðhækkunar hafa höfuðborgarbúar verið að færa sig út fyrir 

höfuðborgarsvæðið, yfir á Reykjanes og á Suðurland. Í lok árs 2017 voru 138.182 eignir 

á landinu og þar af 62% eða 86.401 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu, 9,4% á Norðurlandi 

eystra eða 12.903, 7,5% á Suðurlandi eða 10.328, og 7% eða 9684 á Reykjanesinu. Hin 

14% eru dreifð á Vesturlandi, Vestfjörðum, Austurlandi og Norðurland vestra. Þegar 

skoðað er aftur til ársins 2007 voru 125.683 eignir skráðar á landinu og hlutföll mjög 

svipuð og í dag, 62% á höfuðborgarsvæðinu, 9,5% á Norðurlandi eystra, 7,3% á 

Suðurlandi og 7% á Reykjanesinu (Þjóðskrá Íslands, e.d.).  

 

Skoðuð verða meðal annars þrjú svæði fyrir utan höfuðborgarsvæðið: 

 

- Keflavík, Njarðvík og Flugvallarsvæðið (Reykjanesbær) 

- Hveragerði 

- Akranes 
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7.1 Kaupsamningar á fjölbýli og sérbýli 

 

Tafla 2: Kaupsamningar á fjölbýli eftir svæðum (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

 

 

Í töflu 2 má sjá kaupsamninga á fjölbýli milli árana 2014-2017. Mikið hefur verið um 

byggingarframkvæmdir síðastliðin ár og svæði rétt fyrir utan Reykjavík og rétt fyrir 

utan Höfuðborgarsvæðið hafa verið að þéttast. Ef skoðað er aðeins 

höfuðborgarsvæðið má sjá að svæði 7, Kjalarnes og Mosfellsbær, eru með áberandi 

hæstu breytingar samkvæmt tölum frá 2014 miðað við tölur 2017. Fjölgun 

kaupsamninga nam 77,78% og næst hæsta breytingaprósenta var á svæði 4, í 

Garðabæ, Hafnarfirði og Álftanesi, en þar er 37,35% breyting milli árana. Minnsta 

breyting á kaupsamningum var á svæði 1, Vestan Kringlumýrarbrautar og á 

Seltjarnarnesi. Þar var aðeins 5,94% aukning ef skoðaður er munurinn á 2014 og 2017. 

Ef skoðað er út fyrir höfuðborgarsvæðið er Keflavík, Njarðvík og Flugvallarsvæðið með 

89,00% aukningu þegar borin eru saman árin 2014 og 2017.   Lítið er um kaupsamninga 

á fjölbýli í Hveragerði og breytingar milli áranna 2014 og 2017 á því svæði er sú eina í 

töflunni sem er með neikvæða tölu, eða fækkun um 33,33%. Mikil  var á 

kaupsamningum á fjölbýlum milli áranna 2014 og 2015 eða 20,87% ef horft er á öll 

svæðin sem gefin eru. Lítil aukning hefur verið á kaupsamningum síðan þá, 6,31% milli 

áranna 2015 til 2016 og var lækkun milli 2016 og 2017, eða 6,36% (Þjóðskrá Íslands, 

e.d.). 
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Tafla 3: Kaupsamningar á sérbýli eftir svæðum (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

 

Í töflu 3 má sjá kaupsamninga á sérbýlum á höfuðborgarsvæðinu ásamt 

kaupsamningum í Keflavík, Njarðvík, Flugvallarsvæðinu, Hveragerði og Akranesi. Á 

höfuðborgarsvæðinu var mesta aukning á kaupsamningum þegar borin eru saman árin 

2014 og 2017 á svæði 5 eða Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og 

Úlfarsárdalur. Ef skoðuð er aukningin á milli áranna 2014 og 2017 var hún 22,79%. 

Næst mesta aukningin var á svæði 7, Kjalarnesi og Mosfellsbæ, en þar var hún 12,35%. 

Minnst aukning á milli ára og eina neikvæða breytingin var á svæði 1, Vestan 

Kringlumýrarbrautar og á Seltjarnarnesi, þar sem fækkunin var um 10,78%. Ef skoðað 

er svæði utan höfuðborgarinnar er Keflavík, Njarðvík, og Flugvallarsvæðið líkt og með 

fjölbýli með mestu aukninguna, eða 21,88%. Hveragerði og Akranes voru með mjög 

sambærilegar hækkanir eða 14,75% og 15,71%. Það hafa verið hlutfallslega litlar 

breytingar á kaupum á sérbýlum en þó má sjá líkt og með fjölbýli að á árinu 2015 var 

mikil uppsveifla og voru kaupsamningar 25,57% fleiri en árið 2014. Árið 2016 var þó -

0,02% lækkun frá árinu 2015 og 2017 var 12,65% lækkun frá árinu 2016 (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.). 
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7.2 Meðalkaupverð á fjölbýli 2014-2017 

 

 

 Mynd 5: Meðalkaupverð á fjölbýli (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Meðalkaupverð á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað úr kr. 29.089.308 frá 

árinu 2013 í kr. 42.160.565 árið 2017. 10,88% hækkun átti sér stað milli áranna 2014 

og 2015. 10,99% hækkun átti sér aftur stað milli áranna 2015 til 2016. Gríðarlegt stökk 

var á milli áranna 2016 og 2017 þar sem hækkun nam rúmlega 17,77%. Frá árinu 2014 

til 2017 hefur fasteignaverð því hækkað um 44,93%. Meðalstærð á fjölbýlum sem voru 

seld voru rúmlega 100 m2. Meðalfermetraverð hefur einnig hækkað samhliða 

fasteignaverði og nam kr. 299.284 pr m2 árið 2014 og var kr. 427.468 pr m2 árið 2017. 

Þetta gerir 42,83% hækkun á fermetraverði síðustu fjögur árin (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 
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7.3 Meðalkaupverð á sérbýli 

 

 Mynd 6: Meðalkaupverð á sérbýli (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Meðalkaupverð á sérbýlum á höfuðborgarsvæðinu hefur hækkað úr kr. 51.250.160 

árið 2014 í kr. 71.122.795 árið 2017. Á milli áranna 2014-2015 var 6,94% hækkun, 

10,66% hækkun á milli áranna 2015-2016 og 17,27% hækkun milli 2016-2017. Alls var 

38,76% hækkun á sérbýlum á höfuðborgarsvæðinu ef skoðað er árið 2014 í 

samanburði við árið 2017. Meðalstærð sérbýla sem var seld var rúmlega 204 m2. 

Fermetraverð hefur einnig tekið stórt stökk úr kr. 262.270 pr m2 árið 2014 í kr. 362.987 

pr. m2 árið 2017 sem gerir fermetraverðið 38,4% hærra árið 2017 en árið 2014 

(Þjóðskrá Íslands, e.d.). 
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7.4 Verðþróun á fjölbýlum eftir svæðum 

Tafla 4: Verðþróun á fjölbýli eftir svæðum (Þjóðskrá Íslands, e.d.)  

 

  

Meðalverð á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu, miðað við öll sjö svæðin, hefur hækkað 

um 45,60%. Lægstu fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu má finna á svæði 6 í 

Breiðholtinu og þau hæstu á svæði 1 vestan Kringlumýrarbrautar og á Seltjarnarnesi. 

Lægsti verðmunur milli ára var á svæði 7, Kjalarnesi og Mosfellsbæ, en hæsta 

verðþróun á svæði 4, Garðabæ, Hafnarfirði og Álftanesi. Næst lægsti verðmunur á milli 

ára var þó á hæsta fasteignaverðssvæðinu, svæði 1 og næst hæsta verðþróun var á 

lægsta fasteignaverðssvæðinu á höfuðborgarsvæðinu, svæði 6 (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

Akranes hefur hækkað um 40,44% milli áranna 2014-2017 sem er hlutfallslega 

lægri þróun en á höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar hefur Hveragerði hækkað um 

62,50% frá árinu 2014 til 2017 og er með mestu hækkun af öllum 10 svæðunum sem 

tekin eru fyrir. Fjölbýlishús í Keflavík, Njarðvík og Flugvallarsvæðinu hafa hækkað um 

53,58% milli árana 2014-2017 (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 



26 

 

7.5 Verðþróun á sérbýlum eftir svæðum 

 Tafla 5: Verðþróun á sérbýlum eftir svæðum (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

  

Mikill verðmunur er á milli svæða á höfuðborgarsvæðinu þegar horft er á sérbýli. Líkt 

og með fjölbýli eru hæstu verðin á sérbýli á svæði 1 vestan Kringlumýrarbrautar og á 

Seltjarnarnesi og lægsta verðið á svæði 6, Breiðholti. Árið 2014 er þó undantekning 

þar sem fasteignaverð var lægst á svæði 7, Kjalarnesi og Mosfellsbæ. Hæsta verðþróun 

milli ára var á svæði 7 og lægst á svæði 1. Næst hæsta verðþróun á sérbýlum var á 

svæði 6 og næst lægsta verðþróun á svæði 2. Meðalhækkun á sérbýli á 

höfuðborgarsvæðinu var rúmlega 41,23% sem gerir 4,38% minni hækkun en á 

fjölbýlum á höfuðborgarsvæðinu (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

Sérbýli í Keflavík, Njarðvík og á Flugvallarsvæðinu voru með hæstu hlutfallslega 

verðþróun af öllum 10 svæðunum, 59,02%. Hveragerði var með 57,32% hækkun milli 

áranna og er því næst hæst af öllum 10 svæðunum. Akranes var með lægstu 

hlutfallslegu þróunina af þessum þremur svæðum sem eru fyrir utan 

höfuðborgarsvæðið en var með hærri hlutfallslega hækkun en svæði 1 og svæði 2 á 

höfuðborgarsvæðinu (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 
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7.6 Meðalkaupverð á fjölbýli og sérbýli svæði 1: 

Kringlumýrabraut og Seltjarnarnes 

 

 

Mynd 7: Meðalkaupverð á svæði 1 , vestan Kringlumýrarbraut og Seltjarnarnes  

(Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Meðalkaupverð á fjölbýli á svæði 1 á höfuðborgarsvæðinu var kr. 33.199.865 árið 

2014. Í lok árs 2017 var meðalkaupverð á fjölbýli á svæðunum við Kringlumýrarbraut 

og Seltjarnarnesi á kr. 46.393.962. 9,76% hækkun átti sér stað á milli áranna 2014-

2015, 11% hækkun milli áranna 2015-2016 og 14,7% hækkun milli áranna 2016-2017. 

Ef skoðað er árið 2014 í samanburði við árið 2017 hefur fasteignaverð á fjölbýli hækkað 

um 39,74%. Meðalstærð á seldu fjölbýli  á þessu svæði var 94 m2. Fermetraverðið fór 

úr kr. 391.237 pr m2 árið 2014 í kr. 506.364 pr m2 árið 2017 eða 40,17% hækkun 

(Þjóðskrá Íslands, e.d.) . 

 

Meðalkaupverð á sérbýli á svæði 1 árið 2014 var kr. 67.814.951 árið 2014 en 

verð á sambærilegri eign lok ársins 2017 seldist á kr. 88.198.626. 6,66% hækkun átti 

sér stað á milli áranna 2015-2016, aðeins 3,94% hækkun átti sér stað 2015-2016 en 

17,31% hækkun milli áranna 2016-2017. Alls var 30,06% hækkun á fasteignaverði á 

sérbýlum milli áranna 2014 og 2017. Meðal fasteignastærð sem seldist var 206,7 m2. 

Fermetraverðið hækkaði úr kr. 338.779  pr. m2 árið 2014 í kr. 442.070 pr m2 árið 2017. 
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Meðalfermetraverð hækkaði rúmlega 30,49% milli áranna 2014 til 2017 (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.). 

 

7.7 Meðalkaupverð á fjölbýli og sérbýli svæði 2: Reykjavík milli  

Kringlumýrar- og Reykjanesbrautar 

 

 

Mynd 8: Meðalkaupverð á svæði 2, Reykjavík milli Kringlumýrar- og  

Reykjanesbrautar (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Meðalfjölbýlisstærð seld á svæði 2 var 95,3 m2. Á svæði 2 var meðalkaupverð á fjölbýli 

árið 2014 kr. 28.950.515. Árið 2017 var fjölbýlaverð á sambærilegri eign kr. 

42.229.184. 11,07% hækkun var milli áranna 2014-2015, 8,9% hækkun milli 2015-2016 

og 20,6% hækkun milli 2016-2017.  Fasteignaverð á fjölbýlum hefur hækkað um 

45,87% ef skoðað er árið 2014 í samanburði við árið 2017. Meðalfermetraverð hefur 

hækkað úr kr. 316.975 pr. m2 árið 2014 í kr. 362.361 pr. m2  árið 2017 sem gefur 14,3% 

hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.).  

 

Meðalstærð á sérbýli selt á svæði 2 var 193,85 m2. Árið 2014 var 

meðalkaupverð á sérbýli kr. 53.379.922 en árið 2017 var meðalkaupverð kr. 

74.190.625. 4,42% hækkun var á kaupverð á sérbýli milli áranna 2014-2015, 8,85% 

hækkun milli áranna 2015-2016 og 22,28% milli 2016-2017. Meðalkaupverð hækkaði 

um 38,98% ef skoðað er árið 2014 í samanburði við árið 2017. Meðalfermetraverð var 
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kr. 277.244 pr. m2 árið 2014 og hækkaði í kr. 382.621 pr. m2 árið 2017 og var hækkaði 

meðalfermetraverð um 38% milli 2014-2017 (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

7.8 Meðalkaupverð á fjölbýli og sérbýli svæði 3: Kópavogur 

 

 

Mynd 9: Meðalkaupverð á svæði 3, Kópavogur (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Meðalstærð á fjölbýli á svæði 3, Kópavogi er 108,8 m2. Fasteign keypt í þessari stærð 

2014 kostaði kr. 31.857.994. Árið 2017 seldist sambærileg eign á kr. 46.386.499. Árin 

2014-2015 hækkuðu fjölbýli í Kópavoginum um 9,68%. Árin 2015-2016 hækkaði 

fasteignaverðið um 9,21% en árið 2016-2017 var hækkunin 21,56%. Ef skoðuð eru árin 

2014 og 2017 hækkuðu fjölbýli um 45,6%. Meðalfermetraverðið árið 2014 var kr. 

297.244 pr. m2. Árið 2017 var meðalfermetraverð kr. 435.889 pr. m2. Meðalfermetra-

verðið hefur því hækkað um 46,64% frá árunum 2014 til 2017 (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

Meðalstærð á sérbýli selt í Kópavogi er rúmlega 211 m2. Sérbýli keypt árið 2014 

kostaði kr. 51.868.023. Árið 2017 var sambærileg eign að seljast á kr. 74.823.350. Milli 

áranna 2014 og 2015 hækkaði fasteignaverð á sérbýli um 8,68%. Árin 2015-2016 

hækkaði verð á sérbýli um 12,33% og árið 2016-2017 hækkaði fasteignaverðið um 

18,17%. Fasteignaverðið hefur því hækkað um 44,26% á sérbýlum í Kópavogi frá 

árunum 2014 til 2017. Meðalfermetraverð á sérbýli árið 2014 var kr. 256.971 pr. m2. 
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Árið 2017 var meðalfermetraverðið komið í kr. 354.642 pr. m2. Meðalfermetraverð 

hefur því hækkað um 38% milli árana 2014 til 2017 (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

 

7.9 Meðalkaupverð á fjölbýli og sérbýli svæði 4: Garðabær,  

Álftanes, Hafnarfjörður 

 

 

Mynd 10: Meðalkaupverð á svæði 4, Garðabær, Álftanes, Hafnarfjörður  

(Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Meðalstærð á fjölbýli á svæði 4, Garðabæ, Hafnarfirði, og Álftanesi er 105,6 m2. Árið 

2014 kostaði fjölbýli í þessari stærð kr. 28.926.509. Árið 2017 seldist sambærileg eign 

á kr. 43.206.365. Árin 2014-2015 hækkuðu fjölbýli á svæði 4 um 10,83%. Árin 2015-

2016 hækkaði fasteignaverðið um 14,20% og árið 2016-2017 var hækkunin 18,02%. Ef 

skoðuð eru árin 2014 og 2017 hækkuðu fjölbýli um 49,37%. Meðalfermetraverðið árið 

2014 var kr. 297.078 pr. m2. Árið 2017 var meðal fermetraverð kr. 418.513 pr. m2. 

Meðalfermetraverðið hefur því hækkað um 49,96% frá árunum 2014 til 2017 (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.). 

 

Meðalstærð á sérbýli selt á svæði 4 er 203,55 m2. Sérbýli keypt árið 2014 

kostaði 50.018.413 kr. Árið 2017 var sambærileg eign að seljast á 70.638.683 kr. Milli 
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áranna 2014 og 2015 hækkaði fasteignaverð á sérbýli um 7,26%. Árin 2015-2016 

hækkaði verð á sérbýli um 13,06% og árið 2016-2017 hækkaði fasteignaverðið um 

16,45%. Fasteignaverðið hefur því hækkað um 41,22% á sérbýlum í Kópavogi frá 

árunum 2014 til 2017. Meðalfermetraverð á sérbýli árið 2014 var 255.010 kr. pr. m2. 

Árið 2017 var meðalfermetraverðið komið í 358.413 kr. pr. m2. Meðalfermetraverð 

hefur því hækkað um 40,55% milli árana 2014 til 2017 (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

7.10 Meðalkaupverð á fjölbýli og sérbýli svæði 5: Grafarvogur,  

Grafarholt, Norðlingaholt, Árbær 

 

Mynd 11: Meðalkaupverð á svæði 4, Grafarvogur, Grafarholt, Norðlingaholt,  

Árbær (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Meðalkaupverð á fjölbýli á svæði 5, Grafarvogur, Grafarholt, Norðlingaholt og Árbær 

var kr. 27.582.841 árið 2014. Í lok árs 2017 var meðalkaupverð á fjölbýli á svæði 5 kr. 

38.975.365. 7,98% hækkun átti sér stað á milli áranna 2014-2015, 13,24% hækkun milli 

áranna 2015-2016 og 15,55% hækkun milli áranna 2016-2017. Ef skoðað er árið 2014 

í samanburði við árið 2017 hefur fasteignaverð á fjölbýli hækkað um 41,31%. 

Meðalstærð á seldu fjölbýli á þessu svæði var 102 m2. Fermetraverðið fór úr kr. 

278.042 pr. m2 árið 2014 í kr. 411.328 pr m2 árið 2017, 47,93% hækkun (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.). 
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Meðalkaupverð á sérbýli árið 2014 var kr. 50.380.882 árið 2014 en verð á 

sambærilegri eign lok ársins 2017 seldist á kr. 70.500.299. 6,65% hækkun átti sér stað 

milli áranna 2015-2016, 11,37% hækkun átti sér stað 2015-2016 en 17,81% hækkun 

milli áranna 2016-2017. Alls var 39,93% hækkun á fasteignaverði á sérbýlum milli 

áranna 2014 og 2017. Meðalfasteignastærð sem seldist var 198,7 m2. Fermetraverðið 

hækkaði úr kr. 264.148 pr. m2 árið 2014 í kr. 366.110 pr. m2 árið 2017. Meðal-

fermetraverð hækkaði rúmlega 38,60% milli áranna 2014 til 2017 (Þjóðskrá Íslands, 

e.d.). 

 

7.11 Meðalkaupverð á fjölbýli og sérbýli svæði 6: Breiðholt 

 

 

Mynd 12 Meðalkaupverð á svæði 6, Breiðholt (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Meðalstærð á fjölbýli selt á svæði 6, Breiðholt er 90,65 m2. Árið 2014 seldist eign í 

þessari stærð á kr. 21.731.272. Árið 2017 seldist sambærileg eign á kr. 32.317.324. 

9,18% hækkun átti sér stað á milli áranna 2014-2015, 14,22% hækkun milli áranna 

2015-2016 og 19,26% hækkun milli áranna 2016-2017. Ef skoðað er árið 2014 í 

samanburði við árið 2017 hefur fasteignaverð á fjölbýli hækkað um 48,71%. 

Fermetraverðið fór úr kr. 239.846 pr. m2 árið 2014 í kr. 373.987 pr. m2 árið 2017, 

55,93% hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 
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Meðalstærð á sérbýli selt á svæði 6, Breiðholt er 214,45 m2. Árið 2014 seldist 

eign í þessari stærð á kr. 43.005.958. Árið 2017 seldist sambærileg eign á kr. 

63.718.571. 7,52% hækkun átti sér stað á milli áranna 2014-2015, 14,37% hækkun milli 

áranna 2015-2016 og 20,48% hækkun milli áranna 2016-2017.  Samanburður á 

árunum 2014 við árið 2017 lýsir 48,16%. Fermetraverðið fór úr kr. 205.871 pr. m2 árið 

2014 í kr. 310.228 pr. m2 árið 2017, 50,69% hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.)  

 

7.12 Meðalkaupverð á fjölbýli og sérbýli svæði 7: Kjalarnes og  

Mosfellsbær 

 

 

Mynd 13 : Meðalkaupverð á svæði 7, Kjalarnes og Mosfellsbær   

(Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 
Svæði 7, Kjalarnes og Mosfellsbær var með áberandi mestu aukningu á kaup-

samningum eða 77,78% eins og tekið var fram í kafla 7.1. Meðalfjölbýli selt á þessu 

svæði er 108,15 m2. Íbúð í þessari stærð var seld á kr. 29.664.352 árið 2014 en kr. 

40.624.219 árið 2017. Hækkun milli áranna 2014-2015 var 7,50%, árin 2015-2016 var 

hækkunin 11,80% og milli áranna 2016-2017 var hækkun 13,95%. Ef skoðað er árið 

2014 í samanburði við árið 2017 hefur fasteignaverð á fjölbýli hækkað um 36,95%. 

Fermetraverðið fór úr kr. 282.256 pr. m2 árið 2014 í kr. 413.029 pr. m2 árið 2017, 

46,33% hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 
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Meðalsérbýli selt á svæði 7 er 196,55 m2. Sérbýli í þessari stærð var selt á kr. 

42.411.160 árið 2014 en kr. 64.606.044 árið 2017. Hækkun milli áranna 2014-2015 var 

12,57%, árin 2015-2016 var hækkunin 13,98% og milli áranna 2016-2017 var hækkunin 

18,73%. Ef skoðað er árið 2014 í samanburði við árið 2017 hefur fasteignaverð á 

fjölbýli hækkað um 52,33%. Fermetraverðið fór úr kr. 248.709 pr. m2 árið 2014 í kr. 

348.116 pr. m2 árið 2017, eða 39,97% hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.)  

 

7.13 Meðalkaupverð á fjölbýli og sérbýli Keflavík, Njarðvík og  

Flugvallarsvæðinu 

 

Mynd 14: Meðalkaupverð Keflavík, Njarðvík, Flugvallarsvæðið 

 (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Af þeim þremur svæðum sem skoðuð voru fyrir utan höfuðborgarsvæðið var áberandi 

mesta hækkunin í Keflavík, Njarðvík og á Flugvallarsvæðinu eða 89% eins og sést á 

mynd 14. Meðalstærð á fjölbýli selt á þessu svæði er 100,35 m2. Árið 2014 seldist eign 

í þessari stærð á kr. 16.345.580. Árið 2017 seldist sambærileg eign á kr. 25.104.307. 

0,62% lækkun átti sér stað á milli áranna 2014-2015, 13,58% hækkun milli áranna 

2015-2016 og 36,06% hækkun milli áranna 2016-2017. Ef skoðað er árið 2014 í 

samanburði við árið 2017 hefur fasteignaverð á fjölbýli hækkað um 53,58%. 
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Fermetraverðið fór úr kr. 165.876 pr. m2 árið 2014 í kr. 266.834 pr. m2 árið 2017, 

60,86% hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Meðalstærð á sérbýli selt í Keflavík, Njarðvík og Flugvallarsvæðinu er 174,7 m2. 

Árið 2014 seldist eign í þessari stærð á kr. 27.028.148. Árið 2017 seldist sambærileg 

eign á kr. 42.979.712. 9,66% hækkun átti sér stað á milli áranna 2014-2015, 14,67% 

hækkun milli áranna 2015-2016 og 26,45% hækkun milli áranna 2016-2017. Ef skoðað 

er árið 2014 í samanburði við árið 2017 hefur fasteignaverð á fjölbýli hækkað um 

59,02%. Fermetraverðið fór úr kr. 162.974 pr. m2 árið 2014 í kr. 251.999 pr. m2 árið 

2017, eða 54,63% hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

7.14 Meðalkaupverð á fjölbýli og sérbýli Hveragerði 

  

 

 Mynd 15: Meðalkaupverð í Hveragerði (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Lítið er um fjölbýli í Hveragerði en aðeins voru 12 kaupsamningar gerðir á fjölbýli árið 

2014, 6 árið 2015, 9 árið 2016 og 8 árið 2017 eins og sást í kafla 7.1.  Meðalstærð á 

fjölbýli selt í Hveragerði er 98,4 m2. Árið 2014 seldist meðal fjölbýli á kr. 14.599.833 en 

árið 2017 var sambærileg eign seld á kr. 23.725.000. Það var örlítil lækkun sem átti sér 

stað á milli áranna 2014 og 2015 eða 0,72%. Ef borin eru saman árin 2015 og 2016 var 

þó mikil hækkun eða 60,68%. Árin 2016-2017 var þó aðeins 1,87% hækkun. Ef skoðað 
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er árið 2014 í samanburði við árið 2017 var 62,50% hækkun. Fermetraverðið fór úr kr. 

153.968  pr. m2 í kr. 268.828  pr. m2, sem er rúmlega 75% hækkun (Þjóðskrá Íslands, 

e.d.).  

 

Mun meira er þó um kaupsamninga á sérbýli eins og sést í kafla 7.1. 

Meðalstærð á sérbýli selt í Hveragerði er 139,25 m2. Árið 2014 seldist meðal sérbýli á 

kr. 23,033,033 sem er sambærilegt verð og fjölbýli selst á í dag. En árið 2017 var 

sambærileg  sérbýliseign seld á kr. 36.236.429. Hækkun frá árinu 2014 til 2015 var 

2,11%. Ef borið er saman árið 2015 og 2016 hækkaði þó um 26,06%. Árin 2016-2017 

hækkaði um 22,22%. Samanburður á árunum 2014 við árið 2017 lýsir 57,32% hækkun. 

Fermetraverðið fór úr  kr. 167.055 pr. m2 í kr. 286.371 pr. m2, sem er rúmlega 71,42% 

hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

7.15 Meðalkaupverð á fjölbýli og sérbýli Akranes 

 

 Mynd 16: Meðalkaupverð á Akranesi (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Meðalstærð á fjölbýli seldu á Akranesi er 105,85 m2. Eign í þessari stærð seldist á kr. 

18.231.703 árið 2014, en árið 2017 var verðið á sambærilegri eign komið í kr. 

25.604.732. Fasteign í þessari stærð hækkaði um 40,44% ef borið er saman verðið árið 

2014 og árið 2017. Lítil hækkun átti sér stað árið 2014-2015 eða 3,74%, sömuleiðis var 

lítil hækkun árið 2015-2016 eða 6,21%. Mikil hækkun var þó á árinu 2016-2017 miðað 

við fyrri ár eða 27,45% hækkun. Fermetraverð fór úr kr. 164.581 pr. m2 árið 2014 í kr. 
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250.304 pr. m2  árið 2017. Fermetraverðið hækkaði um 52,09% ef borið er saman árið 

2014 við 2017 (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

Meðalstærð á sérbýli selt á Akranesi er 176,95 m2. Eign í þessari stærð seldist 

á kr. 29.088.429 árið 2014, árið 2017 var verðið á sambærilegri eign komið í kr. 

40.541.580. Fasteign í þessari stærð hækkaði í verði um 39,37% ef borið er saman 

verðið árið 2014 og árið 2017. Hækkun milli áranna 2014 og 2015 var 7,29%, og 11,95%  

árin 2015-2016. Hækkun frá árinu 2016 til 2017 var 16,04%. Fermetraverð fór úr kr. 

174.806 pr. m2 árið 2014 í kr. 238.602 pr. m2 árið 2017. Fermetraverðið hækkaði um 

36,50% ef borið er saman árið 2014 við 2017 (Þjóðskrá Íslands, e.d.).  
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8. Þróun á leiguverði eftir svæðum  

 

Líkt og með greiningu fasteignaverðs verður þróun leiguverðs skoðað á sömu 

forsendum. Skoðaðar voru eignir skráðar í Þjóðskrá Íslands byggðar frá árunum 1900-

2018 með flatarmál frá 20 m2 til 400 m2. Skoðaður var herbergjafjöldi en hægt er að 

skoða eins til sex herbergja íbúðir. Þjóðskrá Íslands skiptir höfuðborgarsvæðinu upp í 

sjö svæði og verður tekið mið af þeim svæðum í úrvinnslu:  

 

- Svæði 1: Vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 

- Svæði 2: Reykjavík milli Kringlumýrar- og Reykjanesbrautar 

- Svæði 3: Kópavogur 

- Svæði 4: Garðabær, Hafnarfjörður, Álftanes 

- Svæði 5: Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt, og Úlfarsársdalur 

- Svæði 6: Breiðholt 

- Svæði 7: Kjalarnes og Mosfellsbær 

 

Skoðuð verða meðal annars sömu svæði og tekin voru fyrir í fasteignaverði. 

 

- Keflavík, Njarðvík, Flugvallarsvæðið (Reykjanesbær) 

- Hveragerði 

- Akranes 
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8.1 Leigusamningar  

 

Tafla 6: Leigusamningar eftir svæðum (Þjóðskrá Íslands, e.d.)  

 

 

Tafla 6 sýnir þinglýsta leigusamninga á árunum 2014-2017. Ef skoðað er árið 2014 í 

samanburði við 2017 hefur leigusamningum fækkað um 16,78%. Ef skoðaðar eru 

breytingar milli áranna 2014 og 2015, fækkaði leigusamningum um 6,92%. Milli áranna 

2015 og 2016 fækkaði leigusamningum enn frekar eða um 13,19%. Árið 2017 fjölgaði 

leigusamningum um 3% miðað við árið 2016. Aðeins á einum stað á 

höfuðborgarsvæðinu má sjá aukningu á leigusamningum og það er á svæði 7, þar er 

10,95% aukning. Mesta fækkun var á svæði 1, vestan Kringlumýrarbrautar og á 

Seltjarnarnesi en þar var fækkunin 22,27%. Næstmesta fækkun á leigusamningum var 

á svæði 6, Breiðholti, en þar var fækkun um 19,69%. Ef litið er á svæði fyrir utan 

höfuðborgarsvæðið var mesta fækkunin í Hveragerði eða 43,48% fækkun og Akranes 

var með minnsta fækkun (4,84%) af þeim þremur svæðum sem tekin voru fyrir 

(Þjóðskrá Íslands, e.d.). 
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8.2 Meðalleiguverð 

 

Tafla 7: Meðalleiguverð eftir svæðum 

 

 

Líkt og með kaupverð hefur lægsta leiguverð verið á svæði 6, Breiðholti, en einnig 

svæði 2,  Reykjavík milli Kringlumýrar- og Reykjanesbrautar. Hæstu leiguverð voru á 

svæði 4, Garðabæ, Hafnarfirði, Álftanesi, svæði 5, Grafarvogi, Grafarholti, Árbæ, 

Norðlingaholti, og Úlfarsársdal og svæði 7, Kjalarnesi og Mosfellsbæ. Mesta hækkun á 

leigumarkaðnum er á svæði 7 og lægsta hlutfallslega hækkun á svæði 3, Kópavogi. 

Næsthæsta hlutfallslega þróunin er á svæði 6 og næst lægsta á svæði 5 (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.). 

Ef skoðaðar eru staðsetningar fyrir utan höfuðborgarsvæðið sést að 

leiguverðið er lægra en er þó að hækka töluvert. Keflavík, Njarðvík og Flugvallarsvæðið 

er með mesta hækkun eða 38,14%. Þar á eftir er Hveragerði með 31,66% hækkun og 

Akranes með 28,16% hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

8.3 Studio/Eitt herbergi 

 

Mynd 17: Leiguverð eins herbergis íbúða (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 
Þegar mynd 17 er skoðuð má sjá töluverðar hækkanir á ákveðnum svæðum frá árinu 

2014 til 2017. Svæði 1 hækkaði um 35,56% milli áranna 2014 og 2017. Svæði 6 var 

með 33,49% hækkun frá árunum 2014 til 2017 og svæði 2,3,4,5 fylgdu svipuðum 

sveiflum. Íbúðarhúsnæði á svæði 2 hækkaði um 27,55% milli áranna 2014 og  2017, 

svæði 3 hækkaði um 23,31%, svæði 4 hækkaði um 22,33% og svæði 5 hækkaði um 

25,64%. Kjalarnes og Mosfellsbær voru með hlutfallslega lægstu breytingu á leiguverði 

þar sem leiguverð 2017 var 5,99% hærra en árið 2014. Þó má sjá ef litið er á mynd 17 

að leiguverð á eins herbergja íbúð á svæði 7 er áberandi hærri árið 2015. Hækkun milli 

áranna 2014 og 2015 nam 36,71% á svæði 7. Aðeins eru skráðar íbúðir í þessari stærð 

í Keflavík, Njarðvík og á Flugvallarsvæðinu 2014 og 2015. Hækkun milli áranna var 
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12,96%. Í Hveragerði voru aðeins skráðar leiguíbúðir í þessari stærð 2015 og á Akranesi 

árið 2014 og því ekki hægt að finna út hlutfallslega hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

8.4 Tveggja herbergja 

 

Mynd 18: Leiguverð tveggja herbergja íbúð (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Í mynd 18 sést leiguverðsþróun milli svæða á íbúðum sem skráðar eru sem tveggja 

herbergja íbúðir. Lítil sveifla var á árunum 2014 og 2015 en þó hækkandi verð. Stærsta 

hlutfallslega breyting frá árinu 2014 til 2017 á höfuðborgarsvæðinu var á svæði 7. 

Leiguverð hækkaði á svæði 7 um 37,02%. Svæði 4 og 6 eru með sambærilega hækkun 

eða um 31,6% hækkun. Íbúð með tvö herbergi á svæði 1 hækkaði um 29,41%. Íbúð á 

svæði 2 hækkaði um 27,79%. Lægsta hækkun á höfuðborgarsvæðinu milli áranna 2014 
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og 2017 var á svæði 3. Leiguverð á tveggja herbergja íbúð hækkaði um 23,06% á svæði 

3. Ef litið er á Keflavík, Njarðvík og Flugvallarsvæðið sést mikil hækkun. Hækkunin á því 

svæði milli áranna 2014 og 2017 nam 48,60%. Íbúðarhúsnæði í þessari stærð í 

Hveragerði hækkaði um 36,32% og íbúð á Akranesi hækkaði um 25,15% (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.). 

 

8.5  Þriggja herbergja 

 

 

 Mynd 19: Leiguverð þriggja herbergja íbúð (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Á mynd 19 er skoðað leiguverð á þriggja herbergja íbúðum. Engar áberandi hækkanir 

áttu sér stað ef horft er á myndina sem heild. Leiguverð á þriggja herbergja íbúð var 

áberandi með mestu hækkun á höfuðborgarsvæðinu á svæði 7 eða um 40,94% 
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hækkun. Lægsta hækkunin var á svæði 2 eða um 21,65% hækkun. Svæði 1, 3, 4, 5 og 

6 voru öll með sambærilega hækkun. Hækkun á íbúðaverði með þrjú herbergi milli 

áranna 2014 og 2017 á svæði 1 var 24,49%. Hækkun á svæði 3 var 24,58%, á svæði 4 

var hækkun 28,88%. Á svæði 5 var hækkun 25,27% og á svæði 6 var hækkun 26,40%. 

í Keflavík, Njarðvík og á Flugvallarsvæðinu hækkaði þriggja herbergja íbúð um 45,18% 

ef horft er á árin 2014 og 2017. Íbúð í þessari stærð hækkaði um 33,99% í Hveragerði 

og 32,05% á Akranesi (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

 8.6 Fjögurra herbergja  

 

 Mynd 20: Leiguverð fjögurra herbergja íbúð (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 
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Á mynd 20 er skoðað leiguverð á fjögurra herbergja íbúð. Áberandi mikil hækkun var 

á svæði 7, Kjalarnes og Mosfellsbær. Hækkun á því svæði var 37,64% ef skoðaðar eru 

tölur frá árinu 2014 og 2017. Þegar borin voru saman árin 2014 og 2017 hækkuðu 

nánast öll önnur svæði á bilinu 26%-30%. Lægsta hækkun var á svæði 4, Garðabær, 

Hafnarfjörður, Álftanes og einnig í Hveragerði. Hækkun á þessum svæðum var rúmleg 

26% (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

 

 8.7 Fimm herbergja 

 

 Mynd 21: Leiguverð fimm herbergja íbúð (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Á mynd 21 sést þróun á leiguverði á fimm herbergja íbúðir. Mun minna er um 

leigusamninga á íbúðir í þessari stærð. Áberandi mesta hækkun eftir svæðum á 
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höfuðborgarsvæðinu var á svæði 1, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes. 

Hækkun á því svæði var 44,45%. Næst mesta hækkun var á svæði 6, Breiðholt, og var 

hækkunin 39,89%. Lægsta hækkun var í Kópavogi og var aðeins 7,72%. Breytingar á 

hinum svæðum á höfuðborgarsvæðinu voru með 20-30% hækkun ef borið er saman 

árið 2014 við 2017. Mikil hækkun átti sér stað í Keflavík, Njarðvík og á 

Flugvallarsvæðinu eða um 46,08%. Hveragerði og Akranes fylgdi sömu sveiflum og hin 

svæðin á höfuðborgarsvæðinu með 24-32% hækkun (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

 8.8 Sex herbergja 

 

 Mynd 22: Leiguverð sex herbergja íbúð (Þjóðskrá Íslands, e.d.) 

 

Eins og má sjá á mynd 22 eru enn færri þinglýstir leigusamningar á sex herbergja 

íbúðir. Áberandi mesta hækkun var á svæði 6, Breiðholt. Aðeins voru þinglýstir 
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samningar á því svæði 2014 og 2017. Munurinn milli áranna var 61,08%. Lækkun átti 

sér stað á svæði 3, Kópavogur. Húsnæði með sex herbergi lækkað um 0,06%. Á svæði 

1 var ekki þinglýstur leigusamningur árið 2014 en ef borið er saman 2015 og 2017 var 

27,95% hækkun. Sama gildir fyrir svæði 2 en þar var aðeins 8,36% hækkun frá árinu 

2015 til 2017. Svæði 7 var ekki með neina þinglýsta leigusamninga. Húsnæði í þessari 

stærð hækkaði um 35,43% í Hveragerði (Þjóðskrá Íslands, e.d.). 

 

9. Könnun  

Gerð var könnun sem birt var á samfélagsmiðlinum Facebook í opinn hóp sem heitir 

Leiga. Hópurinn var stofnaður til þess að aðstoða einstaklinga í leit að leiguhúsnæði 

eða til þess að einstaklingar geti leigt út eignirnar sínar. Í hópnum eru rúmlega 44.000 

einstaklingar. Könnunin var lögð fram til þess að dýpka þekkingu höfundar á 

leigumarkaðnum ásamt því að komast að því hversu margir eru hlutfallslega með 

þinglýstan leigusamning. Alls tóku 100 einstaklingar þátt í könnunni á aðeins 12 klst.  

 

 

 Mynd 23: Spurning 1: Aldur 

 

Byrjað var að spyrja um aldur. Rúmlega 30% svarenda voru á aldrinum 18-25 ára. 34% 

voru 26-35 ára, 22% 36-45 ára, 11% 46-55 ára og 3% 55 ára og eldri. Enginn undir 18 

ára svaraði könnuninni. 
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Mynd 24: Spurning 2: Hvað hefur þú verið lengi á leigumarkaðnum? 

 

Í spurningu tvö var spurt um hversu lengi einstaklingurinn hefur verið á 

leigumarkaðnum. 33% svöruðu að þeir hafa verið á leigumarkaðnum í 7 ár eða meira. 

28% svöruðu 1-3 ár. 18% svöruðu 3-5 ár, 15% svöruðu 5-7 ár og aðeins 6% svöruðu 

undir 1 ár.  

 

Mynd 25: Spurning 3: Hvar ert þú að leigja?  
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Í spurningu þrjú var spurt hvar einstaklingurinn leigði. 25% svöruðu því að þau væru 

að leigja í Garðabæ, Hafnarfirði eða Álftanesi. 20% svöruðu vestan Kringlumýrar-

brautar og á Seltjarnarnesi. 11% svöruðu Reykjavík milli Kringlumýrar- og 

Reykjanesbrautar. 3% leigðu í Keflavík, Njarðvík og Flugvallarsvæðinu og 1% í 

Hveragerði og á Akranesi. Til viðbótar svöruð 7% valmöguleikanum ,,Annað” og voru 

svörin Vestmannaeyjar, Snæfellsbær, Reyðarfirði, Borgarnesi, Selfossi, Hrísey og 

Vesturlandi.  

 

Mynd 26: Spurning 4: Ert þú sátt/sáttur á leigumarkaðnum? 

 

Í spurningu 4 var spurt um ánægju með að vera á leigumarkaðnum. Áberandi fleiri 

voru ósáttir á leigumarkaðnum eða 76,77%. 13,13% sögðust vera sáttir á 

leigumarkaðnum og 10,10% voru hlutlausir.  

 

Mynd 27: Spurning 5: Hjá hverjum leigir þú? 
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Fjallað var um það í leigukaflanum að leigumarkaðurinn gengur meira og minna út á 

einstaklingsleigu. Í spurningu fimm var spurt hjá hverjum einstaklingurinn leigir. 58% 

sögðust leigja hjá einstaklingi. 12% leigðu hjá ættingja eða vini og 25% leigðu hjá 

leigufélagi. Auk þess svöruðu 5% ,,Annað.” Svörin undir þann möguleika voru, 

stúdentagarðar, leigir hjá bænum, leigir hjá fyrrum nágranna tengdamömmu og 

Akureyrarbæ.  

  

 

 Mynd 28: Spurning 6: Er leiga þín uppgefin? 

 

Vísitala leiguverðs sem gefin er upp hjá Þjóðskrá Íslands er aðeins unnin úr þinglýstum 

leigusamningum. Þar sem ekki er skylda að þinglýsa leigusamningum gefur það 

ákveðna skekkju á meðal leiguverði. Í spurningu 6 var spurt hvort leigan hjá 

viðkomandi væri uppgefin. 79% svöruðu því játandi, 19% svöruðu nei og 2% svöruðu 

hlutlaus.  
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 Mynd 29: Spurning 7: Færð þú húsaleigubætur? 

 

Beðið var um að þeir sem voru með uppgefna leigu hvort þau fengu húsaleigubætur í 

spurningu 7. Játandi svöruðu 50% en 37% svöruðu nei. 

 

 Mynd 30: Spurning 8: Á hvaða bili er leiguverðið hjá þér?  

 

Í spurningu 8 var spurt um á hvaða verðbili leiguverðið væri hjá einstaklingi. 29% 

svöruðu 150.000 - 199.999 kr., 26% svöruðu 200.000 - 249.999 kr. og 23% svöruðu 

100.000 - 149.999 kr. 
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Mynd 31: Spurning 9: Af þínum mánaðarlegu útgjöldum hversu hátt hlutfall fer í  

leigu? 

 

Leigumarkaðurinn telst vera mjög dýr og hátt hlutfall tekna fer í það að borga leigu hjá 

þeim sem eru á leigumarkaðnum. Í spurningu 9 var spurt um hversu mikið af 

mánaðarlegum útgjöldum einstaklings fer í leigu hlutfallslega. 35% svarenda svöruðu 

40 - 59%, 24% svarandi svöruðu 60 - 79%. 20% svöruðu að hlutfallsleg útgjöld sem fara 

í leigu væri 80 - 100%. 18% svaraði 20 - 39% og aðeins 3% svöruðu 0 - 19%.  

 

 

 Mynd 32: Spurning 10: Stefnir þú á að kaupa þína eigin eign? 
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Í lokin, í spurningu 10, var spurt hvort einstaklingurinn stefndi á að kaupa sína eigin 

eign. 66% svöruðu því játandi en töldu sig ekki hafa möguleika á því strax. 20% svöruðu 

játandi, í náinni framtíð. 8% svöruðu nei, 2% svöruðu hlutlaus. 4% svöruðu ,,Annað” 

og svörin þar undir voru meðal annars einstaklingar sem stefna á að fara til útlanda og 

einstaklingar sem einfaldlega sjá ekki fram á að geta nokkuð tímann keypt sér eign.  

 

10. Viðtöl 

 
Farið var í þrjú viðtöl hjá einstaklingum sem tengjast húsnæðismarkaðnum á ólíkan 

hátt. Talað var við Maríu Ingvarsdóttur sem er menntuð sem löggiltur leigumiðlari og 

starfar hjá einu stærsta leigufélagi á Íslandi. Rætt var við Ara Skúlason hagfræðing hjá 

Landsbankanum. Ari hefur haldið utan um þróun á fasteigna- og leiguverði lengi og 

birtir reglulega skýrslur á síðu Landsbankans í tengslum við þróun á 

húsnæðismarkaðnum og spám. Einnig var rætt við Svein Ragnarsson 

byggingartæknifræðing, en Sveinn starfar hjá fyrirtæki sem er að byggja nýbyggingar 

víða. 

 

10.1 María Ingvarsdóttir – Leigumiðill 
 

Talað var við Maríu Ingvarsdóttur til að fá innsýn á leigumarkaðinn og þróun hans og 

þá sérstaklega hvernig er að starfa hjá leigufélagi. María var spurð um hvort henni 

finnist mikil þróun vera á leigumarkaðnum, hvort henni finnist eftirspurn og framboð 

vera nálgast jafnvægi, hvort henni finnist leigumarkaðurinn hagstæður, og skoðun 

hennar og spá á áframhaldandi þróun á leigumarkaðnum. María hefur starfað við 

leigumál í yfir 10 ár og telur að markaðurinn hafi þróast mikið á þessum tíma. Eins og 

tekið hefur verið fram hefur mikil fjölgun verið á leigufélögum og einkaaðilum sem 

leigja eignir sínar með gróða í huga. Framboð á leiguhúsnæði hefur því aukist töluvert 

síðustu árin en eftirspurn er langt umfram framboð. Hjá leigufélaginu sem María 

starfar hjá berast 50 - 100 umsóknir fyrir hverja eign sem auglýst er. María verður mjög 

vör við hversu mikið af erlendu vinnuafli er flutt til Íslands og vantar húsnæði. Eins er 

með fólk sem er að flytja heim úr námi sem byrjar oft á leigumarkaðnum á meðan 
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verið er að safna upp í eign og nota tímann til þess að átta sig á hvaða hverfi verður 

fyrir valinu til framtíðar. Leigufélagið sem María starfar hjá leigir eignir á 

höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandinu, Austurlandinu og fyrir norðan. Alls staðar er mikil 

eftirspurn og allar íbúðir leigðar út. Það er aðeins á Reyðarfirði þar sem framboð þeirra 

er mun meira en eftirspurn. Á Akureyri hafa verið miklar verðhækkanir á 

húsnæðismarkaðnum en þó er eftirspurn á leigumarkaðnum misjöfn eftir árstíma og 

framboð oft meira en eftirspurn á því svæði. Þegar María var spurð hvort henni finnist 

leigumarkaðurinn hagstæður sagði hún að hann væri alls ekki hagstæður og væri of 

dýr.  Í tengslum við þróun á leigumarkaðnum hafði María sterka trú á að hann færi 

batnandi og viðhorfið til hans líka. Það heyrist mun minna um að fólk sem er að leigja 

sé fátækt eða hafi nýlega misst húsið sitt eins og var áður fyrr. María vonast til þess að 

markaðurinn verði líkari Norðurlöndunum á næstu árum þar sem félög eiga heilu húsin 

og leiguaðilar með örugga leigu til langs tíma. Fyrir hrun var algengt að leigufélög fóru 

á hausinn og þar með töpuðu einstaklingar þakinu yfir höfði sér. María bætti inn að 

henni finnast húsaleigulögin vera of hliðholl leigutakanum og það sé erfitt og tímafrekt 

að rifta leigusamningi og koma fólki út. Annað sem María vildi líka að yrði rætt meira 

um er umgengi. (María Ingvarsdóttir, munnleg heimild, viðtal, 6. apríl 2018).  

 

10.2 Ari Skúlason – Hagfræðingur 
 

Ari Skúlason er hagfræðingur hjá Landsbankanum og hefur birt marga pistla og 

skýrslur um þróun á fasteigna- og leigumarkaðnum. Hann var spurður nokkurra 

spurningar í tengslum við þróun, eftirspurn og framboð, og almennt um fasteigna- og 

leigumarkaðinn. 

Ari setur spurningarmerki við hvort verið sé að ofmeta eftirspurn í tengslum 

við unga fólkið sem býr enn heima. Mikið hefur verið um að eldri kynslóðir séu með 

stórar eignir og margir með aukaíbúð í bílskúr eða kjallara. Þar með fá börnin þeirra 

aðgengi og afnot af þeirri eign og vilja ekkert endilega fara strax á fasteigna-

/leigumarkaðinn. 

Í tengslum við spá um húsnæðisverð þá hefur Landsbankinn metið stöðuna rétt. Frá 

2002 hefur meðalhækkun verið 9,4% og reiknar Landsbankinn spánna út frá þeirri tölu. 
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Ari hafði ekki skoðað leigumarkaðinn upp á síðkastið. Hann var ósammála því 

að leiguverð hafi hækkað mikið umfram fasteignaverð en telur leigumarkaðurinn sæki 

þó á. Hann hefur sterka trú á að leigufélög muni ná til sín góðum hóp eins og t.d. eldri 

borgurum sem vilja ekki eiga eigið húsnæði. Mikið hefur þó verið um að einstaklingar 

vilji aðeins skrifa upp á árs leigusamning og er þetta gert vegna þess að einstaklingar 

vilja ekki festast á leigumarkaðnum og halda í þá von að þeir muni kaupa sér eign eftir 

ár eða á næstu árum. 

Spurt var að því hvort að miðsvæðið fari hækkandi þar sem það er áberandi 

minnsta hækkun á þeim stað. Staðan er sú að lítið er um að fasteignir séu til sölu á 

þessum svæðum og þær sem koma á sölu seljast hratt. 

Hann telur að framboðskortur komi til með að minnka vegna nýbyggingar og 

spurning er hvort að ferðamálamarkaðurinn muni róast og fleiri eignir koma inn á 

markaðinn sem leiðir til þess að hlutfallsleg hækkun fari lækkandi. 

Ari var að vinna í skýrslu í tengslum við hvenær kaupsamningar væru gerðir og 

kom í ljós að flest kaup eru gerð í nóvember. Þegar skoðað er aftur í tímann var ekkert 

jafnvægi á hvenær eignir voru keyptar en það kom í ljós að fasteignamarkaðurinn er 

mun þroskaðri í dag en hann hefur nokkur tímann verið (Ari Skúlason, munnleg 

heimild, viðtal, 10. apríl 2018). 

 

10.3 Sveinn Ragnarsson - Byggingartæknifræðingur 
 

Sveinn starfar sem byggingartæknifræðingur hjá fyrirtæki sem byggir nýbyggingar á 

höfuðborgarsvæðinu. Hann var spurður hvort hann telji að nýjar byggingar muni hafa 

áhrif á verð og framboð, hvort nýbyggingar séu að svara eftirspurn og fyrir hverja 

nýbyggingar á höfuðborgarsvæðinu séu ætlaðar. 

Sveinn starfar hjá fyrirtæki sem er að byggja nýtt hverfi í Efstaleitinu. Stefna 

þeirra var að byggja margar smáar íbúðir en síðar kom í ljós að ákveðnir staðlar eru 

settir hjá Reykjavíkurborg um hvernig húsnæðisskipting á að vera. Það er settar reglur 

um hversu margar tveggja herbergja, þriggja herbergja, fjögurra herbergja íbúðir og 

framvegis þarf að byggja til þess að fylla upp í kvóta og gildir þetta á öllum 

nýbyggingareitum. Flestar íbúðir sem eru til sölu eru þó þriggja svefnherbergja og 

þegar skoðað er hvaða íbúðir eiga eftir að seljast eru aðeins lausar stórar íbúðir með 
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fjögur svefnherbergi eða íbúðir sem hafa ekki útsýni. Þekkt leigufélag hefur fjárfest í 

heilli blokk sem fer beint í útleigu og mikið er um það í miðbæ Reykjavíkur að 

nýbyggingar seljist fljótt til fjárfesta sem ætla sér að leigja íbúðir út til skamms tíma og 

í langtímaleigu.  

Mikið er þó um nýbyggingafyrirtæki í dag og mikil óvissa á þeim markaði og þá 

sérstaklega með þróun á fermetraverði. Reglur eru orðnar mun strangari en áður var 

sem gerir vinnuna erfiðari en þó eru allir að keppast um verkefni og að reyna að klára 

öll verk hratt sem kemur niður á gæðum. Í lokin ræddum við um byggingarvísitöluna. 

Sveinn segir að byggingarvísitalan mæli eftir á og að launaskrið elti ekki 

byggingarvísitöluna (Sveinn Ragnarsson, munnleg heimild, viðtal, 13. apríl 2018). 

 

11. Væntanleg verðþróun út frá spá viðskiptabanka á Íslandi 

 

Mikil umræða hefur verið á heimasíðum viðskiptabankanna, Landsbankans, Arion 

banka og Íslandsbanka. Birtar eru reglulega uppfærslur á stöðu fasteignamarkaðarins. 

Samkvæmt skýrslum telja allir bankar líklegt að íbúðaverð muni hækka á næstu árum 

en að hlutfallsleg hækkun fari lækkandi á milli ára. 

 

11.1 Spá Arion banka 

 

Árið 2014 gaf Arion banki út skýrslu þar sem spáð var fyrir fasteignamarkaðinn til ársins 

2017. Á þessum tíma var fasteignamarkaðurinn vaxandi og verðhækkanir áttu sér stað. 

Í skýrslunni var gert ráð fyrir áframhaldandi hækkun. Líka var gert ráð fyrir því að 

fasteignamarkaðurinn væri hóflega verðlagður og að leigumarkaðurinn myndi mettast 

(Anna Hrefna Ingimundardóttir, Hrafn Steinarsson og Regína Bjarnadóttir, 2014). 

Í skýrslu sem gefin var út í ársbyrjun 2018 hjá Arion banka kom þó í ljós að verulega 

miklar verðhækkanir áttu sér stað síðastliðin ár. Spáð er hækkun fram að árinu 2020, 

en mun sú prósentuhækkun alltaf lækka hlutfallslega með hverju ári. Arion banki taldi 

það vera mjög ólíklegt að leiðrétting og lækkun yrði á húsnæðisverði. Ástæðan fyrir 

því að Arion banki telur húsnæðisverð hafa hækkað með árunum er sú að það er fyrst 
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og fremst skortur á húsnæði eins og hefur komið fram. Það hefur verið 

kaupmáttaraukning, fordæmalaus fólksfjölgun og aðgengi að lánsfé hefur verið bætt 

ásamt því hafa vextir lækkað. Arion banki taldi húsnæðismarkaðinn á Íslandi fylgja 

ákveðinni sveiflu en sú kenning byggir á fjórum skrefum. Skref 1 er bati, skref 2 þensla, 

skref 3 offramboð og skref 4 niðursveifla. Offramboð var á húsnæði árin 2006 til 2008. 

Niðursveifla átti sér stað árin 2009 - 2011. Árin 2012 - 2016 var bati en árið 2017 

flokkast undir þenslu (Greiningardeild Arion banka, 2018). 

 

 

11.2 Spá Landsbankans 

 

Landsbankinn líkir undanförnum hækkunum á fasteignamarkaðnum við bankahrunið 

2018 í skýrslu sinni sem var gefin út í ársbyrjun 2018. Gert er grein fyrir að mikil 

hækkun átti sér stað árið 2016 sem róaðist örlítið sumarið 2017. Landsbankinn tók 

fram að óvissan um hvort hrun eigi sér stað á fasteignamarkaðnum snúist um framboð 

og eftirspurn. Landsbankinn telur þó að hækkun haldi áfram en lækki hlutfallslega með 

hverju ári (Ari Skúlason, 2018). 

 

 

11.3 Spá Íslandsbanka 

 

Íslandsbanki gaf út skýrslu í lok árs 2017. Íslandsbanki telur einnig að 

fasteignamarkaðurinn muni hækka næstu árin. Einnig tók Íslandsbanki fram að 

hægjast muni á hækkun launa næstu árin en þó muni kaupmáttur aukast. Mikið er um 

nýja erlenda ríkisborgara. Með þeirri þróun myndast enn frekari eftirspurn og skortur 

á húsnæði. Íslandsbanki tók fram að langhæsta hlutfall erlendra ríkisborgara eru á 

Suðurnesinu og mikið álag á húsnæðismarkaðnum á því svæði (Bergþóra 

Baldursdóttir, Elvar Orri Hreinsson, Finnur Bogi Hannesson og Hildur Kristín 

Þorbjörnsdóttir, 2017). 
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12. Niðurstöður 

 
Mikil hækkun hefur verið á fasteigna- og leigumarkaðnum síðastliðin ár og vel umfram 

launahækkanir og kaupmátt einstaklings. Mannfjöldaaukning á milli áranna 2014 og 

2017 var 7,03%. Þetta leiðir til meiri eftirspurnar eftir húsnæði. Þar sem þessari 

eftirspurn hefur ekki verið svarað hefur myndast ákveðin bóla á markaðnum þar sem 

fasteignaverð fer hratt hækkandi. Hlutfallsleg hækkun á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu 

þegar borið var saman árið 2014 og 2017 var 45,60%. Hækkun á sérbýlum var 41,23%. 

Það kom líka í ljós að fjölbýli hækkuðu mun meira en sérbýli og gæti það skýrst af því 

að fermetraverð lækkar eftir því sem fermetrafjöldi eykst. 

Áberandi munur er á þróun fasteignaverðs eftir svæðum á höfuðborgarsvæðinu 

og einnig fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Áhugavert var að sjá að hækkun bæði á 

eignum, kaupsamningum og mannfjölda var mun hærri í hverfum fyrir utan Reykjavík. 

Þetta kom á óvart þar sem mikil eftirsókn hefur hingað til verið á svæðum sem eru 

miðsvæðis.  Sum svæði voru með eða yfir 50% hækkun frá árinu 2014 til 2017 en önnur 

með aðeins 30% hækkun. 

Flestir kaupsamningar voru gerðir á svæði 7, Kjalarnes og Mosfellsbær, á 

höfuðborgarsvæðinu og hækkaða fjöldinn um 77,78% þegar borið var saman 2014 við 

2017. Á svæði 7, Kjalarnes og Mosfellsbæ var mannfjöldaaukning um 10,73% á þessu 

tímabili. Þessi hækkun telst vera mesta hækkun á mannfjölda á höfuðborgarsvæðinu. 

Kaupsamningaaukning milli áranna 2014 og 2017 voru 12,35%. Fjölbýli á þessu svæði 

voru þó með lægstu hækkun á sérbýli þegar borið var saman árið 2014 við 2017, sú 

hækkun var 36,95% og vel undir meðalhækkun á höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar 

voru sérbýli á svæði 7 með hæstu hlutfallslega hækkun þegar borið var saman árið 

2014 við 2017 eða 53,33%. 

Svæði 4, Garðabær, Hafnarfjörður og Álftanes og svæði 6, Breiðholt voru einnig 

með áberandi aukningu. Fjölbýli á svæði 4 hækkuðu um 49,37% frá árinu 2014 til 2017 

og svæði 6 var með sambærilega hækkun eða 48,71%. Hækkunin í Garðabæ, 

Hafnarfirði og Álftanesi gæti byggst á því að mikið er um ný íbúðahverfi í Garðabæ og 

á Álftanesi. 
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Minnsta mannfjöldaaukning var í Reykjavík og Seltjarnarnesi og þar af minnsta 

hlutfallslega hækkun á kaupsamningum. Aukning á mannfjölda milli áranna 2014 og 

2017 voru 1,66% í Reykjavík og 1,57% á Seltjarnarnesi. Einnig var minnsta hækkun á 

fjölbýlum og sérbýlum á þessum svæðum. Þar á meðal lækkuðu sérbýli á svæði 1, 

vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnesi um 10,78%. 

Fyrir utan höfuðborgarsvæðið var mesta hækkun 89%, í Keflavík, Njarðvík og á 

Flugvallarsvæðinu. Mikil aukning var líka á mannfjölda á þessum svæðum eða 12,55% 

hækkun. Þetta leiðir til þess að ákveðinn þrýstingur myndast á húsnæðismarkaðnum. 

Mikil uppbygging hefur verið á þessum svæðum síðastliðin ár og ný hverfi hafa 

myndast. Áberandi mikil hækkun var á fjölbýlum og sérbýlum á þessu svæði eða 

53,58% hækkun á fjölbýlum þegar borið er saman árið 2014 við 2017 og 59,02% 

hækkun á sérbýlum þegar borið er saman sömu ár. Akranes var með lægstu hækkun á 

bæði fjölbýli og sérbýli fyrir utan höfuðborgarsvæðið en hækkunin var þó 40% sem er 

sambærilegt og meðalhækkun á höfuðborgarsvæðinu. 

Þegar leigumarkaðurinn var skoðaður voru nánast öll hverfi með hlutfallslega 

fækkun á leigusamningum þegar borin voru saman árin 2014 og 2017. Þetta gefur til 

kynna að færri eru að sækja á leigumarkaðinn. Aðeins eitt svæði á höfuðborgar-

svæðinu var með hækkun í leigusamningum og var það svæði 7, Kjalarnes og 

Mosfellsbær. Eins og má gera ráð fyrir var svæði 7 líka með hæstu hækkun á leiguverði 

eða 36,74% hækkun. Mun meira jafnvægi var þó á verðhækkun á leiguhúsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu og flest öll svæði með hækkanir á bilinu 23-30%. En líkt og með 

fasteignamarkaðinn af öllum svæðum sem skoðuðu voru var Keflavík, Njarðvík og 

Flugvallarsvæðið með áberandi mestu hækkun eða 38,14% þegar borin voru saman 

árin 2014 og 2017. Eins og kom fram í könnuninni sem lögð var fyrir á 

samfélagsmiðlinum Facebook voru 76,77% ósátt á leigumarkaðnum og töldu 86% sig 

ætla kaupa sína eigin eign í náinni framtíð eða á næstu árum. 

 

 

 



60 

 

13. Lokaorð 

 

Mikil þróun hefur verið verið á húsnæðismarkaðnum bæði á fasteigna- og 

leiguhúsnæði. Þessar hækkanir stafa fyrst og fremst af skorti á húsnæði þar sem 

framboð svarar ekki eftirspurn. Mikið hefur verið skrifað og spáð fyrir um 

fasteignamarkaðinn og síðan 2002 hefur meðalhækkun verið 9,4%. Hækkanir voru þó 

áberandi hærri árið 2016 og 2017 en eru hægt og rólega að ná jafnvægi við undanfarin 

ár. Niðurstöður leiddu í ljós að fasteigna- og leigumarkaðurinn er að hækka á 

sambærilegum hraða og einnig að svæði eru mis eftirsótt. Mikill mannfjöldaaukning 

hefur verið síðastliðin ár og þá sérstaklega í Keflavík, Njarðvík og Flugvallarsvæðinu og 

mikið af þessari hækkun kemur vegna erlends vinnuafls. Eignir á þessum svæðum hafa 

hækkað gríðarlega miðað við önnur svæði. Eins má sjá á höfuðborgarsvæðinu að eignir 

á svæðinu eins og Kjalarnes og Mosfellsbær hækka mun meira en flestar eignir á 

höfuðborgarsvæðinu og ástæðan fyrir þessu er mögulega sú að mikið er um 

nýbyggingar á þeim svæðum. 

Miðað við uppgefnar spár og þróun fasteignaverðs mun vera áframhaldandi 

hækkun á húsnæðismarkaðnum bæði á fasteigna- og leiguverði. En eftir nokkur ár 

þegar framboð er orðið nægt mun þessi kostnaður fara lækkandi. Mikil aukning verður 

á nýbyggingum og mun þéttbýli verða enn þéttara á næstu árum til þess að svara 

eftirspurn. Til lengri tíma litið má búast við því að bæði fasteigna- og leiguverð muni 

fara aftur í eðlilegt horf eða meðaltal um 9,4% á milli ára. 
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Viðauki 
 

1. Aldur: 

- Undir 18 ára 

- 18-25 

- 26-35 

- 36-45 

- 46-55 

- 55 og yfir 

 

2. Hvað hefur þú verið lengi á leigumarkaðnum? 

- Er ekki á leigumarkaðnum 

- Undir 1 ár 

- 1-3 ár 

- 3-5 

- 5-7 ár 

- 7 ár eða fleiri 

 

3. Hvar ert þú að leiga? 

 

- Vestan Kringumýrarbrautar og Seltjarnarnes 

- Reykjavík milli Kringlumýrar- og Reykjanesbrautar 

- Kópavogur 

- Garðabær, Hafnarfjörður, Álftanes 

- Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt, og Úlfarsársdalur 

- Breiðholt 

- Kjalarnes og Mosfellsbær 

-      Keflavík, Njarðvík og Flugvallasvæðið 

- Hveragerði 

- Akranes 

- Annað:  
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4. Ert þú sátt/sáttur á leigumarkaðnum? 

- Já 

 - Nei 

 - Hlutlaus 

 

5. Hjá hverjum leigir þú? 

- Einstaklingi 

- Fjölskyldumeðlim/vin 

- Hjá leigufélagi 

- Annað (skrifbox) 

 

6. Er leiga þín uppgefin? 

- Já 

- Nei 

- Hlutlaus 

 

7. Ef já- færð þú húsaleigubætur? 

- Já 

- Nei 

- Leigan mín er ekki uppgefin 

 

8. Á hvaða bili er leiguverðið hjá þér 

- Undir 99.999 

- 100.000-149.999 

- 150.000-199.999 

- 200.000-249.999 

- 250.000-299.999 

- yfir 300.000 

 

9. Af þínum mánaðarlegum útgjöldum hversu hátt hlutfall fer í leigu? 



67 

 

- 80%-100% 

- 79%-60% 

- 59%-40% 

- 39%-20% 

- 19%-0% 

 

10. Hversu stór/stórt er íbúðin þín/húsið þitt 

- Undir 30 m2 

- 31-70 m2 

- 71-110 m2 

- 111-150 m2  

- 151-190 m2 

- yfir 191 m2 

 

11. Hversu mörg herbergi eru skráð? 

- Studio (1 hrb) 

- 2 hrb. 

- 3 hrb. 

- 4 hrb 

- 5 hrb 

- 6+ hrb 

 

12. Stefnir þú á að kaupa þína eigin eign?  

- Já í náinni framtíð 

- Já en hef ekki möguleika á því stax/eftir nokkur ár 

- Nei 

- Hlutlaus 

 

 

 

 


