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Verkefnalýsing 
Nýr fasteignamarkaður er BSc lokaverkefni sem gert er í samstarfi við Íslandsbanka. Frá byrjun 
verkefnisins hefur verkefnið verið frekar óskilgreint og höfum við að mestu leyti sjálfir þurft að 
ákveða hvað ætti að gera. Við kynntum okkar hugmynd að nýjum fasteignamarkaði fyrir 
Íslandsbanka í desember 2018. Hugmyndin var að búa til vefsíðu þar sem fólk gæti stundað 
fasteignaviðskipti sjálft, án aðkomu fasteignasala. Þessi hugmynd er framtíðarsýn verkefnisins 
en er auðvitað of stór fyrir lokaverkefni þar sem það eru ýmislegar lagalegar hindranir sem 
komast þarf yfir. Við ákváðum með Íslandsbanka að lokaafurð verkefnisins yrði 
fasteignaleitarsíða. Markmið verkefnisins er að auðvelda notendanum að finna fasteignir sem 
uppfyllir kröfur hans og halda honum betur upplýstum um fasteignir sem koma á sölu sem hann 
hefur áhuga á ásamt því að birta upplýsingar um fasteignir á betri máta en býðst í dag. Ein af 
aðaláherslum okkar er að upplýsa notendur þegar eignir sem þeir hafa áhuga á koma á sölu. Til 
þess munum við útbúa fasteignavaktara. Með fasteignavaktaranum geta notendur vaktað 
leitarskilyrði sem þeir hafa slegið í leitarsíuna. Hægt er að sjá þær fasteignir sem uppfylla 
leitarskilyrðin á þægilegan máta í vaktara viðmótinu. Nú til dags seljast fasteignir á örstuttum 
tíma og mun vaktarinn vera öflugt tól sem gerir notendum kleift að halda puttanum á púlsinum. 
Einnig eiga notendur að getað vistað leitarskilyrði og gefið því nafn. Þannig er hægt að velja 
vistuð leitarskilyrði þegar notandi kemur til baka á síðuna og þarf hann því ekki alltaf að slá inn 
sömu leitarskilyrði aftur og aftur. Einnig á að vera hægt að vista eignir notandi vill sérstaklega 
fylgjast með. Á síðunni er innskráningarvirkni og geta aðeins innskráðir notendur vistað eignir og 
notað fasteignavaktarann.  



Sprettur með Íslandsbanka  
Fyrir áramót fórum við á fund með tveimur starfsmönnum Íslandsbanka í höfuðstöðvum þeirra. 
Fyrri fundurinn var kynningarfundur þar sem við kynntum okkur og ræddum örstutt um hvernig 
við höfðum hugsað okkur verkefnið. Fyrir annan fundinn undirbjuggum við kynningu þar sem við 
fórum dýpra í okkar sýn á verkefninu, töluðum um minnstu mögulegu útgáfu kerfisins (MVP), 
rannsökuðum markaðinn og ræddum tekjumöguleika hugmyndarinnar.  
 
Um miðjan janúar fórum við á skrifstofu Íslandsbanka þar sem við tókum tveggja daga 
hönnunarsprett með sex starfsmönnum bankans, þar á meðal var lögfræðingur og starfsmenn 
lánadeildar Íslandsbanka. Spretturinn snérist meira um framtíðarsýn verkefnisins heldur en 
lokaverkefnið sjálft. Við fórum í gegnum ýmiskonar æfingar. Við fundum “success criteria” fyrir 
viðskiptavini þ.e. skilyrði sem þurfa að gilda til þess við gætum talist árangursríkir t.d. 
“viðskiptavinur sparar pening” og “auðvelda ferli fasteignaviðskipta”. Við skrifuðum einnig niður 
hvernig við færum að því að útfæra ákveðin ferli, hvað gæti valdið því að hugmyndin gengi ekki 
upp og teiknuðum upp hvernig ferli viðskiptavinarins væri. Spretturinn hjálpaði mikið við að móta 
framtíðarsýn verkefnisins og finna út úr vandamálum sem gætu komið upp og hvernig hægt væri 
að leysa þau. 
 
Myndir frá sprettinum má sjá að neðan. 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 



Verklag 
Verkefnið var unnið með Kanban aðferðinni, en við nýttum okkur líka einskonar spretti. Þeir voru 
ein vika að lengd og byrjuðu alltaf á miðvikudögum þar sem við skipulögðum verkefni næstu 
viku. Við héldum utan um kröfur og verkefni þeim tengdum inn á GitLab þar sem við skiptum 
niður notendakröfum í verkefnalista. Á GitLab héldum við einnig utan um allan kóða. Fyrir 
lokaprófin hittumst við á mánudögum og miðvikudögum og unnum saman í skólanum. 
Markmiðið var að hver meðlimur myndi vinna um það bil 20 klukkutíma í hverri viku. Það var 
mismunandi hvað hver meðlimur náði að gera í hverri viku vegna verkefnaálags í öðrum 
áföngum en unnið var nokkuð jafnt og samkvæmt áætlun. Eftir lokaprófin unnum við í um það bil 
8 klukkutíma alla virka daga og einnig marga frídaga í skrifstofu sem Íslandsbanki leigði fyrir 
okkur frá 15. apríl til 17. maí. Skrifstofan er staðsett í Musterinu í Borgartúni 27. Í gegnum 
áfangann höfum við reglulega fundað með Íslandsbanka til að sýna þeim hvar verkefnið stóð og 
fá endurgjöf frá þeim varðandi næstu skref. Þetta hefur verið mikilvægur þáttur í verkefninu. 
 
Á þessu stigi höfum við unnið í verkefninu samtals í 1100 klukkutíma. 

 

 



Notendakröfur 
Í byrjun áfangans gerðum við notendakröfur sem við höfum verið að vinna út frá í gegnum allt 
verkefnið. Við skiptum kröfunum upp eftir mikilvægi. A kröfur eru þær kröfur sem við vildum ná 
að útfæra fyrir lokaskil, B kröfur voru mjög metnaðarfullar kröfur og C kröfurnar voru fyrir 
framtíðarsýn verkefnisins. Við bættum einnig við A kröfum þegar leið á verkefnið þar sem 
verkefnið breyttist stöðugt og nýjar hugmyndir komu fram, bæði frá okkur og Íslandsbanka. 
 
Að neðan má sjá lista af notendakröfunum 
 

Krafa Mikilvægi Klárað 

Notandi getur skoðað allar fasteignir A x 

Notandi getur leitað eftir verði A x 

Notandi getur leitað eftir götuheiti A x 

Notandi getur leitað eftir stærð fasteignar A x 

Notandi getur leitað eftir herbergjafjölda A x 

Notandi getur leitað eftir póstnúmeri A x 

Notandi getur leitað eftir bæjarfélagi A x 

Notandi getur leitað eftir baðherbergjafjölda A x 

Notandi getur séð meðalverð fasteigna í kringum sérstaka fasteign A x 

Notandi getur séð áætlaðan rekstrarkostnað á fasteign A  

Notandi getur vistað eign A x 

Notandi getur eytt vistaðri eign A x 

Notandi getur skoðað sérstaka fasteign nánar A x 

Notandi getur vaktað eign A x 

Notandi getur skoðað meðalverð í vissu bæjarfélagi A x 

Notandi getur séð hvar fasteign er á korti A x 

Notandi getur vistað leit A x 

Notandi getur séð kort af öllum fasteignum A  

Notandi getur vaktað leit A x 

Notandi getur eytt vaktaðri leit A x 

Notandi getur breytt vaktaðri leit A x 

Notandi getur eytt eign úr eignalista vaktaðrar leitar A x 

Notandi getur séð hvaða eignir eru nýjar A x 

Notandi getur skoðað 3D model af eigninni beint í lýsingu ef það er til staðar A x 

Notandi getur horft á myndbönd beint í lýsingu eignar ef það er til staðar A x 



Notandi getur innskráð sig A x 

Notandi getur útskráð sig A x 

Notandi fær sér í viðmóti síðunnar þegar eign á svæði sem hann hefur áhuga 
á kemur inn A x 

Notandi getur uppfært sýnar eignir B  

Notandi getur séð sölusögu eignar B  

Notandi getur innskráð sig með rafrænum skilríkjum B  

Eigandi fasteigna getur breytt lýsingu á fasteign sem hann á þegar hann er 
innskráður B  

Fasteignasala getur breytt lýsingu á eign sem er til sölu hjá sér þegar hún er 
innskráð B  

Seljandi getur sett eign sýna á sölu B  

Notandi getur séð hvernig sólin skín á fasteign C  

Kaupandi getur gert tilboð í eign C  

Seljandi getur samþykkt tilboð í eign C  

Seljandi getur búið til opið hús viðburð C  

Kaupandi getur skráð sig á opið hús viðburð C  

Kaupandi getur sent skilaboð á seljanda C  

Seljandi getur fengið ljósmyndara til að taka myndir af eign fyrir sölu C  

Seljandi getur fengið sölumann til að halda opið hús C  

 

  



Áhættugreining 
Í byrjun verkefnisins gerðum við áhættugreiningu. Aðeins tvö atriði hafa komið upp sem höfðu 
áhrif á verkefnið. Þau voru veikindi í hópnum og einnig var verkefnaálag á nokkrum 
tímapunktum út önnina. Áhættugreiningin hefur lítið breyst í gegnum verkefnið en við 
hækkuðum líkur á veikindum og áhrif þeirra. Við tókum einnig út áhættuna að Auðkenni myndi 
fara niður, við höfum ekki gert rafræna innskráningu svo að sú áhætta var ekki lengur 
viðeigandi. 
 

Áhætta 
Fyrirbyggjandi 
aðgerðir Viðbrögð Áhrif Líkur Alvarleiki Eigandi 

Kóðahýsingarþjónust
a fer niður Úr okkar höndum 

Láta vita að hún sé niðri og 
vona það besta 3 2 6 V 

Verkefnaálag í öðrum 
áföngum 

Byrja snemma á 
verkefnum og alls 
ekki draga það að 
gera þau 

Klára verkefnin og vinna 
þetta upp í næstu viku 2 3 6 S, V, Þ 

Meðlimur/ir veikist og 
getur ekki haldið 
áfram að vinna í 
verkefninu 

Reyna að vera 
almennt heilbrigðir 

Mögulega minnka umfang 
verkefnisins og/eða fá annan 
meðlim 3 2 6 S, V, Þ 

Hýsingarþjónusta fer 
niður Úr okkar höndum 

Láta vita að hún sé niðri og 
vona það besta 5 1 5 V 

Tölva meðlima teymis 
bilast 

Fara vel með 
tölvubúnað 

Nota tölvu að heiman eða fá 
að láni og útvega sér nýja 
tölvu sem fyrst 2 1 2 S, V, Þ 

OpenStreetMaps fer 
niður Úr okkar höndum 

Láta vita að hún sé niðri og 
vona það besta 2 1 2 Þ 

fasteignir.is fer niður Úr okkar höndum 
Láta vita að hún sé niðri og 
vona það besta 2 1 2 Þ 

 

  



Hönnun kerfisins 
 
Við erum að nýta okkur þjónustu miðaða hönnun (Service Oriented Architecture (SOA)). Hér 
förum við yfir hvern hluta kerfisins og hvernig þeir eiga samskipti sín á milli. 
 
Hér er teikning af hönnun okkar sem sýnir hvernig þjónusturnar eiga samskipti hvor við aðra. 
 

 
 

  



Tækni 
Í hönnun okkar erum við að nýta okkur ýmis forritunarmál og tækni. Framendi kerfisins er 
skrifaður í Typescript og VueJs. VueJs er framenda framework sem gerir okkur kleift að láta 
vefsíðuna vera einblöðung (single page application) þ.e. öll vefsíðan er í raun aðeins ein síða og 
þarf þá ekki að endurhlaðast að fullu í hvert sinn sem sýn notenda breytist. Í staðinn uppfærist 
aðeins sá hluti sem breyttist. Þetta gerir notendaupplifun þægilegri sem er stórt áhersluatriði í 
verkefninu. Aðalvefþjónustan er skrifuð í C# og keyrist á .NET Core. Minni þjónustur sem sjá um 
að ná í gögn og ljósmyndir af vísi eru skrifaðar í Python sem er þægilegt forritunarmál til að 
sækja og vinna með gögn í. Gagnagrunnurinn okkar er PostgreSQL gagnagrunnur, hann geymir 
öll gögn sem við notum fyrir utan ljósmyndir af eignum sem geymdar eru í möppu á 
vefþjóninum. Hver hluti kerfisins er settur upp í Docker umhverfi (container) og svo nýtum við 
okkur Docker Compose sem leyfir okkur mjög auðveldlega að keyra upp öll umhverfin og gerir 
þeim kleift að tala sín á milli. Við nýtum okkur einnig CI/CD (continuous integration/continuous 
deployment) pípu til að gefa út nýjar útgáfur af síðunni sjálfvirkt. 
  

Veflausn 
Framendinn er það sem notendur sjá og nota. Framendinn kallar í aðalvefþjónustuna til að fá 
gögn og fær þau á JSON formi. Við notum Vuex store til að halda utan um gögnin og stöðu 
þeirra á framendanum. Allir hlutar framendans nota Vuex þ.e. þegar gögn eru sótt úr 
vefþjónustunni eru þau geymd í Vuex store og ef aðrir hlutar þurfa þau geta þeir sótt þau beint 
þangað frekar en að kalla í aðalvefþjónustuna sem eykur hraða síðunnar. Þegar gögn eru sótt í 
vefþjónustuna þá notum við axios sem er HTTP client. 

Aðalvefþjónustan 
Aðalvefþjónustan er sú þjónusta sem framendinn talar við. Þar erum við til dæmis að auðkenna 
notendann þegar hann sækir eða setur inn gögn sem þurfa auðkenningu. Fyrir framendann 
erum við með endapunkta fyrir öll þau gögn sem skilað eru og einnig endapunkta til að setja inn 
gögn. Vefþjónustan talar við gagnagrunninn til að setja inn gögn eða sækja gögn. Við skilum 
öllum gögnum í JSON formi þar sem það auðveldar vinnslu og framsetningu gagna á 
framendanum. 

Vísir skraparinn 
Vísir skraparinn sækir öll gögn um fasteignir bæði í gegnum opna vefþjónustu Vísis og hann 
skrapar einnig gögn beint af vísi. Í gegnum vefþjónustu Vísis sækjum við grunngögnin eins og 
hnit, stærð, verð og fleira en svo skröpum við síðuna til að ná í lýsinguna á góðu sniði, eiginleika 
eignar, brunabótamat, fasteignamat og fleira. Skrapatólið sér líka um að fara í gegnum allar 
eignir á síðunni og skoðar hvort að þær séu ennþá á sölu. Ef eign er ekki lengur á sölu er hún 



falin frá notendum en hún er ennþá geymd í gagnagrunni okkar. Þjónustan lætur vita af nýrri 
eign eða eign sem er ekki lengur á sölu með RabbitMQ en það er farið yfir það nánar í 
RabbitMQ hlutanum. 

Ljósmyndaþjónusta 
Við erum með litla þjónustu sem sér einungis um að sækja ljósmyndir af fasteignunum. Þessi 
þjónusta notast einnig við RabbitMQ. 
 

RabbitMQ 
Við notumst mikið við RabbitMQ í kerfinu okkar. RabbitMQ er skilaboðamiðlari (message broker) 
sem tekur á móti atburðum (events) ásamt gögnum og lætur þjónustur vita sem eru að hlusta 
eftir ákveðnum atburðum þegar þeir eiga sér stað. Vísir skraparinn notar þetta þannig að þegar 
hann finnur nýja eign þá sendir hann atburð á RabbitMQ þjónustuna með gögnum um nýju 
eignina. Þegar RabbitMQ tekur á móti atburðinum þá athugar hann hvort að einhverjar þjónustur 
séu að hlusta eftir þessum ákveðna atburði og sendir gögnin á þær. Ljósmyndaþjónustan og 
new consumer þjónustan eru dæmi um þjónustur sem hlusta eftir atburði sem sendur er þegar 
ný eign er fundin. Þá taka þessar þjónustur við upplýsingunum og vinna með þær. New 
consumer þjónustan setur eignina í gagnagrunninn og ljósmyndaþjónustan nær í allar myndir 
sem tengdar eru eigninni. Vísir skraparinn sendir frá sér annan atburð, en það er þegar eign 
hefur verið tekin út. Stale consumer þjónustan hlustar á þann atburð og merkir eignina sem 
falda í gagnagrunninum. Þessi hönnun hefur þann kost að þjónusturnar fá upplýsingarnar í 
rauntíma í stað þess að senda fyrirspurn á einhverjum tíma fresti til að athuga eftir breytingum. 

  



Gagnagrunnur 
Eins og komið hefur fram notum við PostgreSQL fyrir gagnagrunninn okkar. Hér eru þær töflur 
sem við erum með. 
 

 

  



CI/CD (Continuous Integration/Continuous deployment) 
Við settum upp CI/CD pípu og höfum notast við hana í verkefninu. Við notum hana til að tryggja 
það að öll linting próf og einingaprófanir standist áður en ný útgáfa af kerfinu er sett í loftið. 
Þetta er allt sjálfvirkt, en þegar merge request er sameinað við master þá eru fyrst keyrðar lint 
prófanir fyrir framendann og einingaprófanir fyrir bakendann. Þegar að pípa klárast án villna þá 
er ný útgáfa af síðunni sett upp sjálfkrafa, alltaf er hægt að nálgast nýjustu útgáfuna á 
https://verus.fanarito.com/. Alls hefur síðan sjálfkrafa uppfærst 60 sinnum síðan að við byrjuðum 
verkefnið. 
 
Hér er dæmi um pípu sem tókst að klára án villna: 
 
 
 
 

  

https://verus.fanarito.com/


Virkni og útlit vefsíðunnar 
Í eftirfarandi köflum er farið yfir útlit vefsíðunnar og hvaða virkni hún býður uppá. 
 

Forsíða 
Síðan sem notandinn sér fyrst þegar hann kemur inn á vefinn er þessi forsíða. Markmiðið var að 
hafa hana mjög einfalda og notendavæna. Við fengum endurgjöf frá tengilið okkar hjá 
Íslandsbanka að það væri sniðugt að hafa einfalda forsíðu í stað þess að sýna strax allar eignir. 
Á forsíðunni er stuttur kynningartexti og sía þar sem notendur geta slegið inn leitarskilyrði. 
Þegar haldið er áfram þá sér notandinn allar þær eignir sem uppfylla skilyrðin ásamt því að hafa 
möguleikann á því að breyta leitarskilyrðum. Efst á forsíðunni er hægt að smella á “Allar eignir” 
og sér þá notandinn lista yfir allar eignir sem eru á síðunni þar sem nýjustu eignirnar eru efstar. 
Þetta er einnig hægt að gera með því að smella á “Áfram” í síunni án þess að slá nein 
leitarskilyrði. Efst í hægra horni forsíðunnar er hægt að innskrá sig og getur þá notandinn vistað 
leitir, vistað eignir og vaktað leitir. Þegar notandi er innskráður er hægt að smella á “Vistaðar 
eignir” og sér þá notandinn lista yfir eignirnar sem hann hefur vistað. Innskráðir notendur geta 
einnig smellt á “Vaktanir” og sér hann þá lista yfir leitarskilyrði sem hann hefur vaktað. 
 

 
  



Leitarsía 
Við höfum farið í gegnum nokkrar ítranir af leitarsíunni en lokaútgáfa hennar er einföld í notkun 
og fylgir þér alltaf þegar þú leitar af fasteignum svo það er alltaf auðvelt að breyta skilyrðunum. 
Það sem gerir síuna okkar en þægilegri í notkun er að það er hægt að vista leitarskilyrði og gefa 
þeim nafn. Svo þegar notandi kemur aftur inn á síðuna getur hann valið vistaðar leitir úr lista í 
síunni. Vistaðar leitir eru vaktaðar fyrir notandann en við komum betur inn á það seinna í 
skýrslunni. 
Hægt er að sía eftir: 

● Vistuðum leitum 
● Götuheiti 
● Tegund 
● Stærð 
● Verði 
● Herbergjafjölda 
● Baðherbergjafölda 
● Götuheiti 
● Staðsetningu 

 
Vinstri myndin er fyrsta útgáfa af síunni, myndin í miðjunni sýnir síunna eins og hún er í dag 
þegar notandinn er ekki skráður inn og hægri myndin er þegar notandinn er skráður inn.  



Nánari lýsing á eign 
Lýsing eignar er einn mikilvægasti þáttur síðunnar. Þar eyðir fólk mestum tíma til að fá sem 
mestar upplýsingar um eignina til að geta borið saman þær eignir sem þeim lýst á. Við höfum 
farið í gegnum nokkur útlit. Lýsingin eins og hún er í dag er mun flottari en eldri útgáfur og birtir 
fleiri gögn um fasteignina ásamt því að vera með raungögnum. Hlekkir af myndböndum sem 
sett eru í lýsingu eignar verða að myndbandi sem hægt er að horfa á beint í lýsingunni. 
Notandinn þarf því ekki að fara á aðra síðu til að sjá myndbönd eins og þarf að gera á 
fasteignasíðum Mbl og Vísis. 
 
Hér eru tvær myndir af gömlu útgáfunum: 
 
 

 
 
  



Hér eru nokkrar myndir af nýju lýsingunni: 
 

 

 



 

  



Vaktarinn 
Vaktarinn auðveldar notendum að finna eign sem uppfyllir leitarskilyrðin sín. Þegar notandi hefur 
búið til aðgang getur hann þá vistað leitarskilyrði og gefið þeim nafn, sem leyfir honum að velja 
leit sem hentar honum strax þegar hann kemur aftur inn á vefsíðuna. Hann þarf á ekki að slá inn 
skilyrði sín oft heldur velur hann bara vistaða leit. Leitir sem eru vistaðar eru vaktaðar, sem þýðir 
að þegar ný eign kemur inn sem passar við skilyrðin þá er hægt að sjá það á auðveldan hátt 
undir “Vaktanir”. Undir vaktara viðmótinu sér notandinn allar þær leitir sem eru í vöktun. Hann 
getur séð hversu margar nýjar eignir hafa uppfyllt skilyrði hverrar leitar, eytt vöktun og breytt 
henni. Ef smellt er á vaktaða leit þá sér notandinn allar þær eignir sem uppfylltu skilyrðin. Þar 
sér hann aðaleiginleika eignarinnar og hefur möguleika á því að eyða eignum úr listanum sem 
honum lýst ekki á, og vistað eignir sem honum lýst á. Þær eignir sem notandinn vistar sjást 
undir “Vistaðar eignir”. Einnig er hægt að vista eign inn í lýsingu hennar og á upplýsinga kortum 
þeirra undir “Allar eignir”.  
Hér að neðan er hægt að sjá viðmót notanda fyrir hverja virkni vaktarans. 
 
 
 
Viðmót notanda til að innskrá og nýskrá sig 

 
 
 
 
Þegar notandi er innskráður getur hann séð vistaðar leitir sínar og vaktanir 

 
 
  



Viðmót notanda þar sem hann gefur leit nafn 

 
 
Viðmót notanda til að skoða, breyta eða eyða vöktuðum leitum. 

 
 
  



Viðmót notanda þegar hann skoðar eignir sem komu upp í vaktaðri leit, hægt er að skoða, vista 
eða eyða eign úr listanum.  

 
 
 
Viðmót notenda undir vistaðar eignir, þar er hægt að skoða eða eyða eignum 

 
 

  



Framtíðarsýn verkefnisins 

Fundir 
Í gegnum verkefnið höfum við líka verið að hugsa um framtíð verkefnisins og fundað með 
nokkrum aðilum varðandi það. Einn fundanna var með lögfræðingi hjá Atvinnuvega- og 
nýsköpunarráðuneytinu. Tilgangur fundarins var að kanna hver skilgreiningin á milligönguaðila 
sé og hvort að hægt væri að gera rafrænan “platform” þar sem fasteignaviðskipti gætu átt sér 
stað án fasteignasala. Svarið var nokkuð skýrt, ef svona “platform” yrði búinn til þá væri hann að 
sjá um milligöngu fasteignaviðskipta og því þyrfti löggiltann fasteignasala. 
 
Við funduðum einnig með tveimur fasteignasölum, hinsvegar hjá Húsaskjól og annarsvegar hjá 
Fasteignasölu Mosfellsbæjar. Þar ræddum við möguleikann á að hafa tilboðskerfi á síðunni þar 
sem kaupendur geta gert löglega bindandi tilboð í eign rafrænt og væri það þá undirritað með 
rafrænum skilríkjum. Í Húsaskjól var tekið nokkuð vel í þessa hugmynd en ekki í Fasteignasölu 
Mosfellsbæjar, þar var rökrætt að að gera tilboð í fasteign er stór ákvörðun og flókið þannig að 
nauðsynlegt er að hafa fasteignasala til staðar til að passa upp á að rétt sé farið að. 

Framtíðaráætlun 
Við gerðum áætlun sem sýnir markmið okkar varðandi þróun verkefnisins ef það skyldi halda 
áfram. Hægt er að sjá það að neðan. 
 

 
Undir 2020 Q2 stendur “Fasteignaviðskipti án fasteignasala”. Ef marka má lögfræðinginn frá 
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu er þetta ekki möguleiki nema lögum um milligönguaðila 
fasteignakaupa yrðu breytt. 



Kostnaðaráætlun 
Við höfum gert litla kostnaðaráætlun til að áætla hvað það myndi kosta að reka þetta verkefni í 
einn mánuð, ef Íslandsbanki skyldi ákveða að halda áfram með okkur í verkefninu. 
 

 

  



Fasteignasölur.com 
Í byrjun áfangans vorum við að skoða verðskrár fasteignasala til að fá hugmynd um söluþóknun 
þeirra og hversu mikið viðskiptavinir borga til að selja fasteign sína. Þar sem mjög margar 
fasteignasölur eru til á íslandi þá fannst okkur erfitt að bera saman verðskrárnar. Þess vegna 
bjuggum við til vefsíðu þar sem hægt er að bera saman gjöldin sem fasteignasölur rukka 
seljanda fyrir sína þjónustu. Upphæðir sem við reiknum innihalda virðisaukaskatt. Vefsíðan er 
hýst á Netlify og vefslóð hennar er https://fasteignasolur.com/. 
 
 Á eftirfarandi mynd má sjá skjáskot af síðunni. 
 

 
 
Við auglýstum síðuna á nokkrum stöðum á netinu í byrjun febrúar til þess að fá endurgjöf frá 
samfélaginu, við fengum ágætar viðtökur. Á þremur dögum fengum við 1350 notendur 
samkvæmt google analytics, í kringum 1050 á fyrsta degi. Mikil umræða myndaðist um 
fasteignasölur, sérstaklega á reddit og á vaktinni. Í dag erum við að fá um það bil 70 notendur á 
viku. 
 

Athugasemdir frá fasteignasölum 
Við höfum fengið nokkrar athugasemdir frá fasteignasölum varðandi síðuna. Sumir vildu fá að 
vera á síðunni og aðrir voru með almennar spurningar um afhverju verðlagninginn er eins og 
hún er. Hér fyrir neðan má sjá nokkrar þannig samræður. 
Remax hafði samband og var að spyrjast fyrir um verðið sem sett var á síðuna. Í lok samtals 
höfðu þau lækkað verðið um 15%. Hér að neðan má sjá nokkrar af þeim athugasemdum sem 
við höfum fengið. 

https://fasteignasolur.com/
https://www.reddit.com/r/Iceland/comments/anqhcz/samanbur%C3%B0ur_%C3%A1_s%C3%B6lukostna%C3%B0i_hj%C3%A1_fasteignas%C3%B6lum_%C3%A1/
https://spjall.vaktin.is/viewtopic.php?f=9&t=78486


 
Eignarmiðlun hafði einnig samband og var með nokkrar athugasemdir um samanburðinn. Við 
auðvitað löguðum villurnar samdægurs. 



 
  



Kaupsýslan hafði einnig samband við okkur varðandi það að vera á síðunni. 

 
 
  



Netstofan bað um að fá að vera á síðunni. 

 
  



Remax talaði um að lækka verðin enn frekar 

 
  



Lokaorð 
Þetta verkefni hefur verið skemmtilegt og krefjandi. Forritunarlega séð var það mjög lærdómsríkt 
en einnig fengum við mikla reynslu í því að byggja upp og þróa hugmynd frá grunni. Við viljum 
þakka Darra og Hafsteini frá Íslandsbanka fyrir gott samstarf. Einnig viljum við þakka Hauki 
leiðbeinanda, Patreki prófdómara, Hallgrími og Kolbrúnu sem hafa gefið okkur góð ráð á 
stöðufundum.  


