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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS eininga lokaverkefni til BS-prófs við Viðskiptafræðideild á 

Félagsvísindasviði Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn við gerð ritgerðinnar var Haukur 

Camillus Benediktsson, ég færi honum mínar bestu þakkir fyrir alla hjálpina og fyrir að 

standa í þessu með mér. Ég vil þakka mömmu minni, Hafdísi Jónsdóttur, kærlega fyrir 

yfirlestur á ritgerðinni og Hildi, Fríðu og Þórunni þakka ég fyrir að svara öllum spurningum 

sem vöknuðu um uppsetningu ritgerðarinnar. Ég vil einnig nýta tækifærið og þakka 

fjölskyldunni minni og þá sérstaklega foreldrum mínum fyrir að standa með mér í einu og 

öllu. Síðast ætla ég að leyfa mér að þakka sjálfri mér fyrir að hafa ekki á neinum tímapunkti 

í náminu íhugað að gefast upp þrátt fyrir mótvind á köflum. 
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Útdráttur 

Ritgerð þessi fjallar um fasteignamarkaðinn á Íslandi og þróun hans á síðustu árum. Að 

mestu leyti er fjallað um þá þróun sem hefur verið á síðastliðnum þremur til fjórum árum 

en einnig er stiklað á stóru um þróunina á markaðnum lengra aftur í tímann. Umræðan 

um fasteignamarkaðinn hefur verið hávær undanfarið. Þá er umræðan um verðhækkanir, 

sögulega lága vexti og framboðsskort á fasteignamarkaðnum búin að vera sérstaklega 

hávær. Í þessari ritgerð er gert grein fyrir þessum hlutum og ástæðum þeirra. Talað er um 

fasteignamarkaðinn í heild sinni, verðþróunina sem hefur verið á honum og orsakir þeirra 

verðhækkana sem hafa verið. Því er fjallað um framboð og eftirspurn á markaðnum, 

vaxtaumhverfið sem hefur ríkt á landinu undanfarið og greiðslubyrði fasteignalána út frá 

vaxtalækkunum.  

Umræðan um húsnæðisvanda og erfiði við að komast inn á markaðinn hefur verið 

mikil. Erfitt er fyrir ungt fólk að komast inn á markaðinn og hér er farið yfir ástæður sem 

geta legið þar á bakvið. Þá er talað um lausnir við þessum vanda.  

Síðast er farið yfir spár fyrir komandi tíma. Ljóst er að ekki er hægt að spá fyrir um hvað 

koma skal. En ljóst er að vextir munu fara hækkandi sem mun skila sér í hærri 

greiðslubyrði af lánum og í kjölfarið minni eftirspurn. Minni eftirspurn mun svo að öllum 

líkindum leiða til lægra fasteignaverðs á einhverjum tímapunkti en óljóst er hvenær sá 

tímapunktur verður. Það er því ekki vitað hvort að toppi fasteignaverðs sé náð og tíminn 

verður að leiða í ljós hversu svakalegt ástandið á fasteignamarkaði mun verða. 
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1 Inngangur  

Við teljum það flest hér á landi sjálfsagðan hlut að hafa þak yfir höfuðið. Umræðan sem 

hefur verið undanfarið er þó ekki á þá leið að það sé endilega sjálfsagt að einstaklingar 

eigi efni á því að hafa þak yfir höfuðið. Eftirspurn eftir fasteignum er gífurleg og framboðið 

nær ekki að standa undir eftirspurninni. Fasteignaverð er því í hæstu hæðum og erfitt er, 

og jafnvel ómögulegt fyrir suma að safna sér fyrir útborgun í íbúð. Fólk neyðist því til að 

vera á leigumarkaðnum en leiguverð er líka hátt og því verður draumurinn um að geta 

safnað fyrir útborgun í fasteign ennþá fjarlægari. 

Í þessari ritgerð  verður fjallað um þá þróun sem hefur verið á fasteignamarkaðnum. 

Að mestu leyti verður fjallað um þá þróun sem hefur verið undanfarin þrjú til fimm ár en 

einnig verður stiklað á stóru um þróunina á fasteignamarkaðnum lengra aftur í tímann. 

Því er líka fjallað um þróunina sem var á markaðnum á árunum fyrir hrun og hvort að sú 

þróun sé sambærileg þeirri þróun sem hefur verið undanfarið. Farið verður yfir verðþróun 

á fasteignamarkaðnum og hvernig raunverð hefur þróast á síðustu árum en einnig verður 

skoðað hvernig raunvirði þróaðist á árunum fyrir hrun og einnig síðasta áratuginn.  

Umtalað er að sögulega lágir vextir hafi verið hér á landi undanfarið. Fjallað verður um 

vaxtaumhverfið og þau áhrif sem lágir vextir hafa haft á fjölda nýrra lána og á 

greiðslubyrði fasteignalána. Ljóst er að lágir vextir eru ein ástæða þess að eftirspurn eftir 

fasteignum hefur aukist. Með aukinni eftirspurn hefur skapast ákveðin húsnæðisvandi 

sem verður fjallað um. Einnig verður fjallað um mögulegar lausnir á þeim vanda. Í lokin 

verður svo fjallað um hvað spár segja um framtíð fasteignamarkaðarins. 

Markmið þessarar ritgerðar er að gera grein fyrir þeirri þróun sem hefur verið á 

fasteignamarkaðnum, þá sérstaklega á síðustu þrem til fimm árum. Þá verður líka reynt 

að gera grein fyrir því hvað það er sem hefur valdið þessari þróun sem hefur verið á 

fasteignamarkaðnum. 
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2 Fasteignamarkaðurinn á Íslandi 

Í árslok 2021 voru samkvæmt Þjóðskrá 148.666 fullbúnar íbúðir skráðar í fasteignaskrá en 

íbúðir á matsstigi 7 og 8 teljast vera fullbúnar íbúðir í fasteignaskrá. Undir íbúðir flokkast 

allar þær fasteignir sem eru ætlaðar til búsetu. Það eru sérbýli, sem eru einbýli, parhús og 

raðhús, og íbúðir í fjölbýlum. Síðan um aldamótin hefur fjöldi fullbúna íbúða aukist 

töluvert og þá sérstaklega á árunum rétt fyrir hrun og núna síðustu fjögur árin (Þjóðskrá, 

e.d.a). 

Árið 2000 voru samkvæmt Hagstofu skráðar 104.805 fullbúnar íbúðir (Hagstofa 

Íslands). Frá aldamótum til ársbyrjunar 2022 hefur fullbúnum íbúðum á landinu því fjölgað 

um 43.861. Samkvæmt Þjóðskrá voru í árslok 2005 skráðar 115.257 fullbúnar íbúðir í 

fasteignaskrá, í árslok 2010 töldust fullbúnar íbúðir vera 128.022, í árslok 2015 voru 

skráðar 133.109 fullbúnar íbúðir og í árslok 2020 voru skráðar 145.440 fullbúnar íbúðir. Á 

þessu má því sjá að íbúðum er búið að fjölga verulega síðustu tíu árin og þá sérstaklega á 

síðustu fimm árunum. En skráðum fullbúnum íbúðum fjölgaði um 3.226 frá ársbyrjun 

2021 til ársloka þess sama árs. En árin þar á undan má einnig sjá fjölda skráðra fullbúnna 

íbúða á ári aukast hægt og bítandi með hverju árinu. Árið 2017 fjölgaði fullbúnum 

skráðum íbúðum um 1.846, árið 2018 fjölgaði þeim um 2.122, árið 2019 fjölgaði þeim um 

3.132 og árið 2020 fjölgaði skráðum fullbúnum íbúðum um 3.761. Eins og áður sagði 

fjölgaði skráðum íbúðum árið 2021 um 3.226, fjöldi nýskráðra fullbúnna íbúða fækkaði 

því á milli áranna 2020 og 2021. Á árunum frá 2010 til 2016 voru skráðar fullbúnar íbúðir 

að aukast um að meðaltali sirka 1.100 íbúðir á milli ára en það má þó sjá að frá árinu 2014 

fóru nýskráningar á fullbúnum íbúðum að fara hækkandi með hverju ári (Þjóðskrá, e.d.a). 

Þrátt fyrir að fjöldi nýskráðra fullbúnna íbúða hafi minnkað á milli áranna 2020 og 2021 

hafa sjaldan í sögunni sést sambærilegar tölur um fjölda íbúða með sama byggingarár. Í 

nýlegri fjármálastöðugleika skýrslu Seðlabankans kemur einnig fram að nú þegar hefur 

fjöldi íbúða verið skráðar með byggingarárið 2022 og því má búast við að rúmlega 3.000 

íbúðir komist á byggingarstig 4 á þessu ári og fái því skráð byggingarárið 2022. Það er 

mikill fjöldi íbúða í sögulegu samhengi (Seðlabanki Íslands, 2022). 
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Til að finna sambærilegar tölur á fjölgun fullbúna íbúða á ári þarf að líta aftur til áranna 

fyrir hrun. Á árinu 2006 fjölgaði fullbúnum íbúðum í fasteignaskrá um 2.920 og síðan varð 

gífurleg fjölgun á skráningu fullbúnna íbúða á milli ára en árið 2007 fjölgaði skráðum 

fullbúnum íbúðum um 4.998. Árið 2008 fóru tölurnar svo aftur lækkandi en það ár fjölgaði 

fullbúnum íbúðum um 2.870 (Þjóðskrá, e.d.a). 

Á mynd 1 má sjá fjölda íbúða eftir byggingarári frá árunum 2000-2021. Á myndinni sést 

glögglega hvernig fjöldi íbúða er í hæstu hæðum fyrir hrun og svo aftur á síðastliðnum 

árum. Einnig sést hvernig fjöldinn fer svo lækkandi á milli áranna 2020 og 2021. Eins og 

áður kom fram telur Seðlabankinn þó að fjöldi íbúða eftir byggingarári muni aukast aftur 

á milli áranna 2021 og 2022. 

Mynd 1: Fjöldi íbúða eftir byggingarári. 

 

Heimild: Seðlabanki Íslands (2022). 

Í september 2021 var slegið met á fjölda útgefinna kaupsamninga fyrir stakar eignir en 

þeir hafa ekki verið fleiri síðan fyrir hrun eða árið 2007. Fasteignamarkaðurinn var því 
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bendir þó til þess að núna sé farið að hægjast á markaðnum enda var slegið met í fjölda 

kaupsamninga í september 2021 en restina af árinu fór þeim örlítið fækkandi á milli 

mánaða (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

Einnig hafa verið slegin met í fjölda þeirra sem eru að kaupa sína fyrstu eign. 

Samkvæmt tölum frá Þjóðskrá hefur hlutfall fyrstu kaupenda aldrei mælst hærra en á 

þriðja ársfjórðungi 2021. Þá mældist hlutfallið 32% á höfuðborgarsvæðinu og 31% á 

landsbyggðinni. Ástæðan fyrir þessu er án efa að einhverju leyti aðgerðir stjórnvalda sem 

hafa auðveldað ungum og tekjulágum að komast inn á markaðinn, í fimmta kafla verður 

farið nánar út í þessar aðgerðir (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

Eins og sjá má hefur verið gríðarleg eftirspurn eftir fasteignum hér á landi síðustu ár. 

Þrátt fyrir metfjölda á skráðum fullbúnum íbúðum hefur framboð á fasteignum hins vegar 

ekki fylgt með. Á sama tíma og eftirspurnin eftir íbúðum jókst árið 2020 dró verulega úr 

fjölda fasteigna til sölu. Það hefur leitt til þess að söluverð íbúða hefur hækkað, 

meðalsölutími hefur styst og hlutfall þeirra íbúða sem seljast á yfiverði hefur hækkað 

gífurlega (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 
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3 Verðþróun á fasteignamarkaðnum 

Eins og er hægt að sjá í fyrri kafla þá var eftirspurnin eftir íbúðum gífurleg á árunum fyrir 

hrun eða á árunum 2005 til 2008 og einnig á árunum 2017 til og með 2021. Með hækkandi 

eftirspurn fer verð hækkandi og því er áhugavert að skoða einnig gögn frá Þjóðskrá sem 

geymir tölur sem sýna meðalkaupverð fasteigna á hvern fermeter. Tölurnar skiptast niður 

í meðalkaupverð á fermeter í fjölbýli og sérbýli en til að finna þessar tölur notast Þjóðskrá 

við upplýsingar úr þinglýstum kaupsamningum. Hér verða settar fram tölur sem sýna 

meðalkaupverð á hvern fermeter fyrir allt landið í heild.  

Á árinu 2017 var meðalkaupverð á fermeter 386.455 krónur í fjölbýli og 266.141 krónur 

í sérbýli. En meðalkaupverðið á hvern fermeter í fjölbýli tók gífurlegt stökk frá árinu 2016 

til 2017 en árið 2016 var meðalkaupverðið á fermeter 326.506 krónur í fjölbýli og 230.845 

krónur í sérbýli. Hækkunin á meðalkaupverði á fermeter í fjölbýli var því 59.949 krónur 

frá 2016 til 2017. Hækkunin á meðalkaupverði á fermeter í sérbýli var ekki jafn mikil eða 

35.296 krónur en hækkunin var aftur svipuð árið eftir. Árið eftir var þó hækkunin á 

meðalkaupverði á hvern fermeter í fjölbýli mun minni heldur en árið áður. En  árið 2018 

var meðalkaupverðið á fermeter 404.107 krónur í fjölbýli og 299.476 krónur í sérbýli. 

Hækkunin á meðalkaupverði á fermeter frá 2017 til 2018 er því 17.652 krónur í fjölbýli og 

33.335 krónur í sérbýli. Árið 2019 var meðalkaupverðið á fermeter 427.786 krónur í 

fjölbýli og 315.785 krónur í sérbýli. Hækkunin á meðalkaupverði á fermeter frá 2018 til 

2019 er því 23.769 krónur í fjölbýli og 16.310 krónur í sérbýli sem er um það bil helmingi 

lægri hækkun á milli ára heldur en tvö ár á undan. Árið 2020 var meðalkaupverð á 

fermeter 456.255 krónur í fjölbýli og 337.064 krónur í sérbýli. Hækkunin á 

meðalkaupverði á fermeter var þá á árunum 2019 til 2020 28.469 krónur í fjölbýli og 

21.278 krónur í sérbýli. Gögnin sem er notast við hér ná ekki til ársins 2021 (Þjóðskrá, 

e.d.b). 

Eins og áður þá þarf að líta aftur til áranna fyrir hrun til að finna hækkanir á 

meðalkaupverði sem eru á einhvern hátt sambærilegar tölunum fyrir árin 2017 til 2020. 

Árið 2005 var meðalkaupverð á fermeter 171.707 krónur í fjölbýli og 130.557 krónur í 

sérbýli. Árið 2006 var meðalkaupverð á fermeter 199.980 krónur í fjölbýli og 160.748 
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krónur í sérbýli. Hækkunin á meðalkaupverði á fermeter var því 28.273 krónur í fjölbýli og 

30.191 krónur í sérbýli. Meðalkaupverð á fermetar árið 2007 var 224.847 krónur í fjölbýli 

og 183.402 krónur í sérbýli. Hækkunin á meðalkaupverði á fermeter frá 2006 til 2007 var 

því 24.867 krónur í fjölbýli og 22.654 krónur í sérbýli. Þegar litið er á árið 2008, árið sem 

bankahrunið var, sést að hækkunin á meðalkaupverði á fermeter í fjölbýli er töluvert lægri 

heldur en árin á undan og í sérbýli varð lækkun á meðalkaupverði á fermeter. En árið 2008 

var meðalkaupverð á fermeter 233.450 krónur í fjölbýli og 177.472 krónur í sérbýli. Frá 

2007 til 2008 var því hækkun á meðalkaupverði á fermeter í fjölbýli aðeins 8.693 krónur 

en í sérbýli var lækkun á meðalkaupverði á fermeter upp á 5.930 krónur. Á árunum 2009 

byrjaði meðalkaupverð á fermeter í fjölbýli að lækka á milli ára og meðalkaupverð á 

fermeter í sérbýli hélt áfram að lækka. Á árunum 2010 til 2011 byrjaði meðalkaupverðið 

á fermeter að hækka aftur og var búið að ná sama horfi og fyrir hrun á árunum 2011 og 

2012. Síðan þá hefur verðið stöðugt farið hækkandi. Húsnæðisverð hefur aldrei verið jafn 

hátt og hefur náð nýjum toppum ár eftir ár síðustu ár (Þjóðskrá, e.d.b). 

Þessar tölur sem hafa verið settar fram hér segja þó ekki alla söguna heldur verður að 

líta til raunverðs. Ef þróun fasteignaverðs er skoðuð frá árinu 1960 til lok ársins 2020 hefur 

fasteignaverð hækkað um einungis 2% að meðaltali að raunvirði og frá árunum 1960 til 

1996 var raunvirði fasteignaverðs nánast óbreytt. En ef litið er til styttri tímabila má sjá 

dramatískar breytingar sem hafa orðið á raunvirði fasteignaverðs hér á landi (Jakobsson 

Capital, 2022). 

Í janúar 2022 mældist árshækkun verðvísitölu íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu 

13,8% að raunvirði. Á sama tímabili hækkaði verð á fjölbýli að raunvirði um 13,1%. En 

verð á sérbýli hækkaði meira eða um 15,9% að raunvirði. Frá síðasta fjórðungi ársins 2021 

hefur verð á fjölbýli þó hækkað meira heldur en á sérbýli. Utan höfuðborgarsvæðisins 

hafa verðhækkanir verið aðeins minni. En í janúar 2022 hafði á síðastliðnum 12 mánuðum 

verð á íbúðum utan höfuðborgarsvæðisins hækkað um 9,1% að raunvirði. Á mynd 2 má 

sjá raunverð íbúða á höfuðborgarsvæðinu síðastliðin ár (Seðlabanki Íslands, 2022). 
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Mynd 2: Raunverð íbúða og velta á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Heimild: Seðlabanki Íslands (2021). 

Á árunum eftir hrun eða á árunum 2008 til 2010 var lækkun á raunvirði fasteignaverðs 

um 36% en það er stærsta niðursveifla sem hefur sést. Eftir það hefur fasteignaverð 

einungis haldið áfram að hækka. Kynslóðin sem hefur komið inn á fasteignamarkaðinn á 

síðasta áratug þekkir því ekkert annað en hækkanir á fasteignaverði. En á síðasta áratug 

hefur fasteignaverð hækkað um 7,3% að raunvirði árlega (Jakobsson Capital, 2022). 

Raunvirði fasteignaverðs er ekki ennþá komið í sama horf og fyrir hrun ef litið er til 

byggingakostnaðar. En fasteignaverð þarf að hækka um 20% í viðbót til þess að komast í 

sömu horfur og fyrir hrun. Ef litið er á fasteignaverð út frá fólksfjölgun hefur fasteignaverð 

þó aldrei verið hærra og ójafnvægi hefur aldrei verið meira. Einnig er hægt að líta á 

fasteignaverð út frá launum. En fasteignaverð hefur hækkað talsvert umfram laun. Þó 

þarf fasteignaverðið að hækka um 15 til 20% í viðbót til þess að aðstæðurnar verði þær 

sömu og fyrir hrun (Jakobsson Capital, 2022).
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4  Orsakir verðhækkana 

Ekki er hægt að setja fram eitt svar við því hvað það er sem veldur því að íbúðaverð hækki. 

Viðskiptaráð Íslands setti fram í lok ársins 2021 kenningar um hvers vegna verðhækkanir 

síðustu ára séu tilkomnar. Þar var talað um að  þær kenningar skiptust að miklu leyti í 

tvennt, að verðhækkanir séu annars vegar vegna þess að skortur er á framboði á íbúðum 

og hins vegar vegna þess hve vextir hafa verið lágir sem hefur leitt til aukinna útlána. 

Einnig veltir Viðskiptaráðið fram þeirri kenningu að áhrif vaxtalækkana geti tekið lengri 

tíma að koma fram og þess vegna gæti verið að Covid-19 heimsfaraldurinn hafi haft áhrif 

á verðhækkanir á fasteignamarkaðnum.  Hér í þessum kafla verður farið yfir þær ástæður 

sem geta valdið verðhækkunum á fasteignamarkaðnum. Listinn yfir ástæður 

verðhækkana verður þó aldrei tæmandi hér í þessu riti enda er hægt að deila um það 

hvað það er sem getur haft áhrif, en ljóst er að það er margt sem að getur haft áhrif 

(Viðskiptaráð Íslands, 2021). 

4.1 Framboð og eftirspurn 
Á síðustu árum hefur verið mikill framboðsskortur á íbúðum. Sérstaklega hefur 

framboðsskorturinn verið mikill á höfuðborgarsvæðinu. Framboðsskortur verður þegar 

framboð á íbúðum stendur ekki undir þeirri eftirspurn sem er eftir íbúðum. 

Framboðsskortur á íbúðum verður því til þess að íbúðaverð hækkar. Margir metast um að 

fá íbúðina sem um ræðir og yfirbjóða jafnvel uppsett verð í von um að eignast hana. En 

framboð á fasteignum er takmarkað hverju sinni og tíminn sem líður frá ákvarðanartöku 

um byggingu húsnæðis til þess tíma þegar húsnæðið er orðið tilbúið er talsverður 

(Stjórnarráð Íslands, 2019). 

Samkvæmt Seðlabankanum hefur meðaltími sem íbúð er á sölu mælst undir 30 dögum 

á síðustu mánuðum. Þetta gefur í ljós að eftirspurnin eftir íbúðum er gríðarleg og er langt 

umfram framboð. Þetta verður til þess að mikil og hröð verðhækkun verður (Seðlabanki 

Íslands, 2022). Á mynd 3 má sjá fjölda kaupsamninga borna saman við meðalsölutíma og 

fjölda íbúða til sölu á höfuðborgarsvæðinu 

 



16 

Mynd 3: Fjöldi íbúða til sölu, fjöldi kaupsamninga og meðalsölutími á höfuðborgarsvæðinu. 

 

Heimild: Seðlabanki Íslands (2022). 

Eftirspurn eftir fasteignum þegar framboðið er ekki jafn mikið vegur mikið ef ekki mest 

í þeirri staðreynd að verð á fasteignum hækki. Samkvæmt Viðskiptaráði Íslands ræðst 

eftirspurn einstaklinga eftir því að kaupa fasteign af greiðsluvilja og greiðslugetu þeirra. 

Það er hinsvegar hversu háu hlutfalli af tekjum eru einstaklingar tilbúnir að verja í kaup á 

fasteign. Annarsvegar hver er greiðslugeta einstaklinga til þess að reiða fram útborgun 

fyrir fasteign og hver er geta einstaklinga til þess að standa undir þeirri greiðslubyrði sem 

þeir taka á sig með því að taka fasteignalán. En það sem hefur mestu áhrifin á greiðslugetu 

einstaklinga eru tekjur þeirra (Viðskiptaráð Íslands, 2021). Sveiflur í eftispurn eftir 

fasteignum geta ollið því að miklar verðsveiflur verða á markaðnum vegna þess að 

framboðsskortur er til staðar og tíma tekur að byggja nýjar íbúðir. Þessar verðsveiflur geta 

haft mikil áhrif á efnahag heimilanna og húsnæðisöryggi einstaklinga (Stjórnarráð Íslands, 

2019). 

4.2 Vaxtaumhverfið 
Vextir hafa verið í sögulegu lágmarki undanfarið. Fasteignaverð stjórnast af miklu leyti af 

vaxtaþróun. Með lækkandi vöxtum hækkar fasteignaverð og þannig hefur þróunin verið 

hér á landi síðustu ár. Það eru því verulegar líkur á því að vaxtalækkanir hafi haft gríðarleg 

áhrif á miklar hækkanir fasteignaverðs undanfarið (Viðskiptaráð Íslands, 2021).  
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Vaxtalækkanir hafa  ýtt undir að vextir á húsnæðislánum séu lægri. Vaxtalækkanir hafa 

einnig haft það í för með sér að greiðslubyrði lána hefur lækkað talsvert og hefur hún 

líklega aldrei verið lægri á þessari öld (Viðskiptaráð Íslands, 2021).  Þetta hefur skilað sér 

í metfjölda á hreinum nýjum útlánum. Heimili hafa verið að fara í endurfjármagnanir og 

sum hafa stækkað við sig. Þetta hefur gert það að verkum að eftirspurn hefur orðið meiri, 

og eins og áður sagði hefur eftirspurnin svo áhrif á verðhækkanir á fasteignaverði 

(Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

4.2.1 Greiðslubyrði fasteignalána 
Samkvæmt grein Viðskiptaráðs Íslands um fasteignamarkaðinn sem var birt í lok ársins 

2021 hefur greiðslubyrði lána, eins og áður sagði, líklega aldrei verið lægri á þessari öld. 

Lántaka jókst mikið árið 2021 vegna þess hversu mikið greiðslubyrði lána hafði lækkað. 

Greiðslubyrði lána, með tilliti til tekna og verðþróunar, hefur lækkað um 27% frá árinu 

2019. Þetta er vegna þess að óverðtryggðir íbúðalánsvextir voru, þegar grein 

Viðskiptaráðs var birt, tveimur prósentustigum lægri en árið 2019 og þremur 

prósentustigum lægri en árið 2013. Greiðslubyrði lána hefur að meðaltali lækkað um 30% 

og því margir einstaklingar sem hafa tekið þá ákvörðun að færa sig til á fasteignamarkaði 

eða endurfjármagnað lánin sín (Viðskiptaráð Íslands, 2021). 

Í fasteignaskýrslu Jakobsson Capital er einnig fjallað um greiðslubyrði lána. Þar segir að 

nýr veruleiki blasi við fasteignakaupendum vegna lækkaðs vaxtastigs og tíðari 

vaxtabreytingum en þeim sem hafa áður verið. Í skýrslunni eru sett fram dæmi um hvernig 

greiðslubyrði hefur lækkað. Á rúmlega ellefu árum hefur greiðslubyrði láns upp á eina 

milljón króna með blönduðum, verðtryggðum og óverðtryggðum, vöxtum lækkað úr 

5.250 krónum í tæplega 3.500 krónur. Það er lækkun á greiðslubyrði um nær 50%. Á sama 

tíma lækkaði afborgun af láni upp á 40 milljónir króna úr 210.000 krónum á mánuði í 

140.000 krónur á mánuði. Í þessum útreikningum hér á undan er miðað við 

meðalskuldsetningu heimila í verðtryggðum og óverðtryggðum húsnæðislánum og meðal 

útlánsvexti til fasteignakaupa. Í útreikningunum er hlutfall verðtryggðra lána hátt en ef 

litið er á einungis óverðtryggða vexti hafa vaxtasveiflurnar verið meiri. Útreikningar fyrir 

lán upp á eina milljón króna sem er einungis með óverðtryggða vexti segja til um að 

greiðslubyrði þess lán hafi lækkað úr 6.700 krónum í 3.800 krónur. Það þýðir að ef litið er 

á 40 milljón króna lán sem er óverðtryggt jafngreiðslulán hefur greiðslubyrði þess farið úr 
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268.000 krónum í 152.000 krónur þegar hún fór lægst. Það gerir 76% mun (Jakobsson 

Capital, 2022). 

4.3 Covid-19 heimsfaraldurinn 
Viðskiptaráðið veltir upp þeirri kenningu að Covid-19 heimsfaraldurinn hafi haft áhrif á 

verðhækkanir á fasteignamarkaðnum. Í heimsfaraldrinum hefur fólk varið meiri tíma inni 

á heimili sínu, fólk hefur unnið heima, stundað líkamsrækt heima og fleira. Það þykir því 

ekki ólíklegt að í þessum aðstæðum hafi fólk verið tilbúið að ráðstafa meira af tekjum 

sínum til þess að stækka við sig í húsnæði. Eftirspurnin eftir stærra húsnæði hér á landi 

varð því meiri í heimsfaraldrinum. En það má sjá á því að meiri verðhækkun var á sérbýlum 

heldur en fjölbýlum í heimsfaraldrinum (Viðskiptaráð Íslands, 2021). 

Einnig má segja að einstaklingar hafi nokkurn veginn verið þvingaðir til þess að spara í 

heimsfaraldrinum. Fólk var ekki að kaupa sér utanlandsferðir eða að skemmta sér og því 

geymdu sparnaðarreikningar í mörgum tilfellum hærri upphæðir en í venjulegu árferði. 

Óháð öðrum orsökum sem hafa verið nefndar hér að ofan virðist því sem áhrif 

heimsfaraldursins hafi ein og sér skilað milljörðum króna inn á fasteignamarkaðinn og 

aukið eftirspurn að einhverju leyti (Viðskiptaráð Íslands, 2021). 
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5 Húsnæðisvandinn 

5.1 Erfiði við að komast inn á markaðinn 
Á síðustu árum með hækkandi verði á leiguíbúðum og fasteignum hefur það orðið 

erfiðara fyrir ungt fólk og tekjulága að komast inn á fasteignamarkaðinn. Hlutfall þeirra 

sem búa í leiguhúsnæði hefur því hækkað en kannanir sýna samt að langflestir á 

leigumarkaðnum myndu frekar kjósa að búa í eigin húsnæði (Félagsmálaráðuneytið, 

2019). 

Í apríl 2019 kom út skýrsla starfshóps sem skipaður var af félags- og barnamálaráðherra 

til að leita lausna við þeim erfiðleikum sem ungt fólk og tekjulágir standa frammi fyrir 

þegar þeir ætla sér að komast inn á fasteignamarkaðinn. Í þeirri skýrslu kemur fram að 

áskoranir ungs fólks og tekjulágra við að komast inn á fasteignamarkaðinn séu ennþá of 

margar þrátt fyrir aukinn kaupmátt launa og þá staðreynd að raunvextir séu sögulega 

lágir. Flestir þessarra einstaklinga eru fastir á leigumarkaðnum en vilja komast í sína eigin 

íbúð. Á undanförnum áratug hefur hlutfall fólks sem býr í foreldrahúsum einnig hækkað. 

Meirihluti þeirra sem hafa náð að kaupa sér íbúð hafa fengið fjárhagslega aðstoð enda 

getur tekið mörg ár að safna fyrir útborgun í íbúð. Leiguverð hefur hækkað mikið á 

undanförnum árum og hækkun leiguverðs umfram laun hækkar greiðslubyrði 

húsnæðiskostnaðar hjá leigjendum. Það gerir það að verkum að ennþá erfiðara er að 

spara fyrir útborgun í íbúð og þar af leiðandi tekur ennþá lengri tíma að komast inn á 

fasteignamarkaðinn (Félagsmálaráðuneytið, 2019). 

Í skýrslunni er ástandið á Íslandi einnig borið saman við nágrannalönd en Ísland er ekki 

eina landið þar sem að hátt fasteignaverð kemur í veg fyrir að ungt fólk og tekjulágir 

komist inn á markaðinn. Hækkun fasteignaverðs umfram almennt verðlag er 

langtímaþróun sem hefur sést í langflestum þróuðum ríkjum. Í meiri hluta OECD-ríkja 

hefur íbúðaverð hækkað meira en tekjur frá árinu 2010 (Félagsmálaráðuneytið, 2019).
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5.2 Lausnir á húsnæðisvandanum 
Mikilvægt er að finna lausnir við húsnæðisvandanum sem hefur skapast. Í skýrslu 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar, sem kom út í janúar 2022, og fjallar um stöðu og 

þróun húsnæðismála er fjallað um lausnir sem stofnunin hefur lagt fram til að vinna á 

vandanum. Þar er fjallað um lausnir sem eru nú þegar til staðar og lausnir sem koma til 

með að raungerast á næstunni. Lausnirnar miða allar að því að stuðla að öflugu samstarfi 

byggingariðnaðarins, sveitarfélaga og stjórnvalda til að betrumbættur fasteignamarkaður 

geti orðið að veruleika. Lausnirnar sem verður fjallað um hér í þessum kafla snúa allar að 

því hvaða brögðum þessir aðilar geta beitt til að bæta vandann sem er til staðar. Hafa ber 

þó í huga að það geta verið ýmsar aðrar lausnir við vandanum en þær sem verða listaðar 

hér. Auk þess er hægt að deila um það hvað það er sem geti leyst vandann. Því verður 

listinn yfir lausnir sem er settur hér fram aldrei tæmandi. Til dæmis eru aðrar lausnir, sem 

byggingaraðilar, sveitarfélög og stjórnvöld fá engu stjórnað um, sem gætu haft áhrif á 

húsnæðisvandann. Til dæmis ákvarðanir Seðlabankans um vaxtahækkanir í komandi 

framtíð en í þessum kafla verður ekki farið nánar út í það. Í næsta kafla verður farið yfir 

spár fyrir það sem koma skal (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

5.2.1 Hagkvæm íbúðauppbygging 
Hægt er að deila um hvað hagkvæm íbúð er en í flestum tilfellum er það talið vera 

kaupverð íbúða sem segir til um það hvort íbúðir séu hagkvæmar eða ekki. En þó þarf líka 

að líta til líftíma íbúðarinnar og þess kostnaðar sem kemur til af rekstri íbúðarinnar út 

þann líftíma. Þar skiptir efnsival og val á orkulausnum höfuðmáli. Þegar litið er á kostnað 

við byggingu íbúðar fer hann oftast eftir stærð íbúðarinnar eða hversu mikið efni þarf í 

bygginguna. Þess vegna mætti segja að hagkvæm íbúð sé íbúð þar sem er notað eins lítið 

af efni og hægt er. Það er að íbúðin henti fullkomlega þeim sem í henni búa og að ekki sé 

mikið um fermetra sem eru ekki nýttir. Á Íslandi eru íbúðir með þeim stærstu ef litið er til 

fjölda fermetra, enda kjósum við flest að dvelja mikið innandyra vegna veðurfarsins hér á 

landi. Það má því velta þeirri spurningu upp hvort hægt sé að nýta efnið betur og byggja 

upp hagkvæmari íbúðir hér á landi en þörf á uppbyggingu þeirra hefur verið lengi í 

umræðunni (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

Til að stuðla að hagkvæmri íbúðauppbyggingu þurfa sveitarfélög einnig að huga að 

skipulagi sínu og lóðaframboði enda spila þeir hlutir stórt hlutverk í hagkvæmri 



21 

íbúðabyggingu.  Þegar skilmálar eru settir af sveitarfélögum um hvað skal koma á þær 

lóðir sem í boði eru er mikilvægt að þeir skilmálir séu hugsaðir til þess að hönnuðir geti 

náð fram sem hagkvæmastri hönnun. Lóðaframboð í sveitarfélögum þarf einnig að vera 

gott, það þarf að passa að ekki verði umfram eftirspurn á lóðum sem að myndi skila sér í 

hækkuðu verði á lóðum og þar af leiðandi hækkuðum stofnkostnaði íbúða. Einnig er 

mikilvægt að koma í veg fyrir óþarfa tafir á framleiðslu íbúða með því að passa að 

afgreiðsla skipulagsyfirvalda sé eins skilvirk og hægt er. Ef tafir verða á afgreiðslu getur 

það leitt til hærri fjármagnskostnaðar sem leiðir þá til hærra íbúðarverðs og þar af leiðandi 

hærri húsnæðiskostnaðar fyrir einstaklinga (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

Umræðan um þörf á uppbyggingu hagkvæmra íbúða mun eflaust halda áfram að vera 

til staðar á meðan íbúðaverð fer ennþá hækkandi og einstaklingar nota stóran hluta af 

sínum tekjum í að kaupa fasteign. Á síðustu árum hafa stjórnvöld þó kynnt til leiks úrræði 

sem að hvetja til og styðja við uppbyggingu hagkvæmrar íbúðauppbyggingar. Þar má 

nefna stofnframlög ríkis og sveitarfélaga til uppbyggingar leiguíbúða og hlutdeildarlán. 

Auk þess að hafa það að markmiði að hvetja til hagkvæmrar íbúðauppbyggingar hafa þessi 

úrræði það markmið að auka húsnæðisöryggi þeirra sem eiga ekki greiða leið inn á 

fasteignamarkaðinn undir venjulegum kringumstæðum (Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun, 2022). 

5.2.2 Hlutdeildarlán 
Hlutdeildarlán er eitt úrræði ríkisins til þess að hvetja til uppbyggingar hagkvæmra íbúða. 

Í þeim felst að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun lánar fyrir 20% af kaupverði íbúðar 

vaxtalaust. Hlutdeildarlán er því einnig úrræði fyrir þá sem eiga erfitt verk fyrir höndum 

við það að koma sér inn á fasteignamarkaðinn. Hlutdeildarlán er ætlað þeim sem eru að 

kaupa fasteign í fyrsta skipti eða þeim sem hafa ekki átt fasteign síðustu fimm ár. Einnig 

er hlutdeildarlán ætlað þeim einstaklingum sem eru undir ákveðnum tekjumörkum, en 

einstaklingur þarf að vera með lægri tekjur en 630.000 krónur á mánuði og hjón eða 

sambúðarfólk þurfa að vera með lægri tekjur en 880.000 krónur á mánuði. Auk þess er 

hlutdeildarlán einungis veitt í þeim aðstæðum þar sem er um að ræða kaup á nýjum 

íbúðum sem uppfylla skilyrði reglugerðar um hlutdeildarlán og skilyrði um hagkvæmni 

íbúðarinnar með tilliti til stærðar og hámarksverðs íbúða. Einnig er hægt að veita 

hlutdeildarlán þegar um er að ræða kaup á eldri íbúðum en þá þarf íbúðin sem um ræðir 
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að hafa hlotið endurbætur þannig að ástand íbúðarinnar jafnist á við ástand nýbyggingar. 

(Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022) 

Skilyrði í reglugerð um hlutdeildarlán snúa meðal annars að hámarksverði íbúða sem 

keyptar eru með láninu. Litið er til stærðar íbúðarinnar og fjölda svefnherbergja þegar 

hámarksverð er fundið út. Einnig er miðað við ákveðinn fastan kostnað við byggingu 

íbúðar auk byggingarkostnaðar á hvern fermetra. Hámarksverð þeirra íbúða sem hægt er 

að fá hlutdeildarlán fyrir er þó mismunandi eftir því hvar íbúðin sem um ræðir er staðsett 

enda eru opinber gjöld sveitarfélaga mismunandi. Einnig er verð byggingarlóða 

mismunandi eftir sveitarfélögum og landssvæðum (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 

2022). 

Í skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar segir að stofnunin hafi, þegar skýrslan var 

gefin út, nú þegar samþykkt áform byggingaraðila um byggingu á 950 íbúðum sem teljast 

hagkvæmar þegar litið er til löggjafarinnar um hlutdeildarlán. Því geta einstaklingar, að 

því gefnu að þeir uppfylli önnur skilyrði sem hafa verið nefnd, fengið hlutdeildarlán til 

kaupa á þeim íbúðum. Þessar 950 íbúðir sem stendur til boða að fjármagna með 

hlutdeildarláni eru á landinu öllu en þar af eru 362 íbúðir á höfuðborgarsvæðinu 

(Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

5.2.3 Breytingar á eftirliti með mannvirkjagerð 
Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur boðað til breytinga á eftirliti með mannvirkjagerð. 

Breytingunum er ætlað að bæta öryggi og gæði húsnæðis og því munu almenningur, 

byggingariðnaðurinn, sveitarfélög og ríkið öll hafa hag af breytingunum. Einnig stuðla 

breytingarnar að því að almenningur geti treyst því að húsnæði sé öruggt og skaðlaust. 

Vinna við breytingarnar voru nú þegar komnar vel á veg þegar skýrsla stofnunarinnar var 

gefin út. Breytingarnar snúa að þremur þáttum (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

Fyrsti þátturinn er að samræma eftirlit byggingarfulltrúa. Sérstakt þjónustuteymi hefur 

verið stofnað sem hefur þann tilgang, að meðal annars aðstoða byggingarfulltrúa við 

túlkun reglna og framkvæmd byggingareftirlits. Einnig á teymið að tryggja að 

byggingarfulltrúar reki skráð og virknivottuð gæðastjórnunarkerfi auk þess að tryggja að 

viðhöfð verði eftirfylgni með stöðuskoðunum byggingarfulltrúa (Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun, 2022). 
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Annar þátturinn er að auka markvisst eftirlit með byggingarstjórum, hönnuðum og 

iðnmeisturum. Það verður gert með því að auka þjónustu til fagaðila í gegnum áður nefnt 

þjónustuteymi. Þjónustuteymið mun þá sjá um fræðslu og gerð leiðbeininga sem geta 

komið fagaðilum að góðum notum. Einnig verður tryggt að fagaðilar reki skráð og 

virknivottuð gæðastjórnunarkerfi. Auk þess skulu byggingarstjórar tilkynna lok 

áfangaúttekta í samræmi við handbækur og skoðunarlista (Húsnæðis- og 

mannvirkjastofnun, 2022). 

Þriðji þátturinn er að hafa skal öflugt markaðseftirlit með byggingarvörum. Í því felst 

að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun mun veita fagaðilum þjónustu og fræðslu sem snýr 

að markaðseftirliti með byggingarvörum. Auk þess verður lögð áhersla á að allar 

upplýsingar um byggingarvörur séru skýrar og auðfinnanlegar. Einnig verða tengsl 

Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar við íslenska framleiðendur og innflytjendur á 

byggingarvörum bætt (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

5.2.4 Stafrænar lausnir 
Stafrænar lausnir geta á ýmsan hátt stuðlað að hagkvæmni og skilvirkni á 

húsnæðismarkaðinum. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun gegnir meðal annars því 

hlutverki að safna saman tiltækum upplýsingum um húsnæðismarkaðinn sem geta nýst 

hagsmunaaðilum á markaðnum þegar kemur að greiningu og ákvarðanatöku. Þessi 

gagnasöfnun gerir það mögulegt að hægt er að gera greiningar á framboði húsnæðis. Til 

dæmis hefur Húsnæðis- og mannvirkjastofnun tekist, með hjálp þessara gagna, að greina 

með mælanlegum hætti aukningu fasteignaviðskipta löngu áður en þær upplýsingar urðu 

opinberar. Annað hlutverk Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar er að halda úti gagnasafni 

sem geymir upplýsingar um mannvirki og gerð þeirra um allt land. Þessar upplýsingar 

segja meðal annars til um skráningarlýsingu mannvirkja, byggingarleyfi og úttektir 

(Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

Með samþættingu þessara rafrænu gagnasafna verður einföldun á stjórnsýslu. Auk 

þess verður yfirsýn um byggingarframkvæmdir og framgang þeirra betri. Einnig stuðlar 

stofnunin að því að auðvelda rafræn skil á öllum upplýsingum sem á einhvern hátt 

tengjast byggingu á mannvirkjum (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 
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5.2.5 Skattfrjáls ráðstöfun lífeyrissparnaðar 
Síðan 2014 hafa einstaklingar haft þann möguleika að nýta séreignarsparnaðinn sinn til 

að greiða af fasteignalánum sínum eða sem útborgun fyrir fasteign. Þessi nýting á 

séreignarsparnaði er skattfrjáls og því fá sveitarfélög og ríkið ekki jafn miklar tekjur í formi 

tekjuskatts eins og venjulega. Úrræðið er því eiginlegur húsnæðisstuðningur hins 

opinbera til að auðvelda einstaklingum að komast inn á fasteignamarkaðinn. Úrræðið átti 

fyrst bara að gilda til ársins 2017 en hefur síðan þá verið framlengt. Fyrst til ársins 2019 

og svo til ársins 2021 (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). Úrræðið hefur síðan þá 

svo aftur verið framlengt til ársins 2023 (Skatturinn, 2022). 

Yfir þennan tíma hefur úrræðið þó breyst. Árið 2017 var gerð breyting sem var 

sérstaklega hugsuð til þess að veita meiri stuðning til þeirra sem eru að kaupa sína fyrstu 

eign. Sú breyting fólst í því að fyrstu kaupendur geta nýtt sér skattfrjálsa ráðstöfun 

lífeyrissparnaðar sem greiðslu inn á lán eða sem útborgun við fasteignakaup samfellt í tíu 

ár þótt að úrræðið falli niður fyrir aðra á þeim tíma (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 

2022). 

Margir fyrstu kaupendur hafa nú þegar nýtt sér úrræðið en árið 2018 voru tæplega 

16.000 einstaklingar sem voru að kaupa sína fyrstu fasteign sem nýttu sér úrræðið til þess 

að borga inn á lán. Árið 2020 var fjöldi þeirra einstaklinga rúmlega 65.000. Árið 2018 voru 

um 1.600 einstaklingar sem nýttu sér úrræðið til að nota séreignarsparnað í útborgun fyrir 

fasteign. Árið 2020 var fjöldi þeirra einstaklinga tæplega 3.000. Þrátt fyrir þennan fjölda 

af einstaklingum sem hafa nýtt sér úrræðið hafa mun færri nýtt sér það en lagt var upp 

með í byrjun. Einnig er úrræðið ekki að ná eins mikið til tekjulágra einstaklinga sem þurfa 

mest á því að halda. Enda eru tekjulágir einstaklingar ólíklegri en aðrir til þess að nýta sér 

séreignarsparnað (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022).
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6 Spár um framtíðarþróun á fasteignamarkaðnum 

Samkvæmt fasteignaskýrslu Jakobsson Capital hefur óvissa um hvað koma skal á 

fasteignamarkaðnum sjaldan verið jafn mikil og núna. Ef framboð á húsnæði mun ekki 

aukast á næstu árum er hætta á að raunhækkun á fasteignaverði verði töluverð. 

Fasteignaverð er nú þegar hátt en von er á vaxtahækkunum sem gætu, ef ekki væri 

framboðsskortur á fasteignum, valdið örlítilli raunlækkun á fasteignaverði. En vegna 

framboðsskorts á fasteignum telur Jakobsson Capital að fasteignaverð muni halda áfram 

að hækka. Gert er ráð fyrir að raunhækkun á fasteignaverði verði á milli 11 og 12% á 

næstu þremur árum (Jakobsson Capital, 2022). 

Jakobsson Capital telur að fasteignakaup munu aukast töluvert á árunum 2023 til 2024. 

Þó mun ennþá vera framboðsskortur á fasteignum árið 2024 en hann muni þó helmingast 

frá því sem nú er. Ef framboðsskorturinn mun ekki koma til með að lagast er hætta á að 

hækkun á raunvirði fasteignaverðs verði á milli 20 og 25% á næstu þremur árum. Hækkun 

á raunvirði fasteignaverðs gæti líka orðið svo mikil ef fólksfjölgun verður mikil vegna mikils 

vaxtar í ferðaþjónustunni sem gæti orðið núna eftir heimsfaraldurinn (Jakobsson Capital, 

2022). 

Seðlabankinn mun með vaxtahækkunum færa ró yfir markaðinn vegna þess að ef að 

vaxtastig heldur áfram að vera í sögulegu lágmarki eins og það hefur verið núna þá er 

hætta á mikilli raunhækkun á fasteignaverði. Sumir ef ekki flestir hafa nú fest lága vexti á 

húsnæðislánum sínum til næstu þriggja til fimm ára. Þeir sem eru að kaupa fasteign á 

næstu árum eða mánuðum þurfa að taka lán með þeim vöxtum sem munu bjóðast hverju 

sinni. Nokkuð ljóst er að þau vaxtakjör verða töluvert óhagstæðari en þau sem hafa 

fengist áður vegna tilkomandi vaxtahækkana (Jakobsson Capital, 2022). 

Greiðslubyrði hefur verið í lágmarki en nú stefnir þó allt í að greiðslubyrði af lánum fari 

ört hækkandi. Í lok ársins 2020 voru meginvextir Seðlabankans 0,75%. Þá var möguleiki á 

að taka óverðtryggð íbúðalán með sögulega hagstæðum vaxtakjörum. Síðan þá til loka 

febrúar 2022 hefur greiðslubyrði þessara lána aukist um 18%. Þessi hækkandi 

greiðslubyrði í kjölfar aukins aðhalds peningastefnunnar ætti að hafa þau áhrif að 

eftirspurn á fasteignamarkaði fari minnkandi og þar af leiðandi ætti hækkandi 
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greiðslubyrði því að vinna á móti frekari verðhækkunum í komandi framtíð (Seðlabanki 

Íslands, 2022). 

Í skýrslu Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um stöðu og þróun húsnæðismála kemur 

fram að talið er að framboðsskortur á íbúðum sé líklegur til að aukast. Talið er að á milli 

áranna 2021 og 2022 muni vera þörf á um 700 íbúðum í viðbót og á milli áranna 2022 og 

2023 verði þörf á 1.600 íbúðum til viðbótar. Helsta ástæðan fyrir þessari aukningu á þörf 

eftir íbúðum er að fjölgun heimila er áætluð meiri en mat á fjölgun íbúða. Einnig er gert 

ráð fyrir því að ferðamannaþjónustan muni ná sér á strik og einhverjar íbúðir muni fara á 

skammtímaleigumarkað. Talið er að þörf eftir íbúðum muni aukast sérstaklega mikið á 

árunum 2022 til 2025. Eftir 2030 mun svo þörf eftir íbúðum aukast mun hægar en áður. 

Gert er ráð fyrir að um 36.000 íbúðir þurfi að vera byggðar fram til ársins 2040 til þess að 

koma til móts við þörf á íbúðum. Það er að meðaltali 1.900 íbúðir byggðar á ári hverju. Þó 

er gert ráð fyrir að á næstu þremur árum verði um 2.300 til 2.500 íbúðir fullkláraðar á 

hverju ári (Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 2022). 

Í grein Viðskiptaráðs Íslands um fasteignamarkaðinn er litið á spár Íslandsbanka og 

Landsbankans. Í þeim er gert ráð fyrir að komandi  vaxtahækkanir munu ekki ná að skila 

sér að fullu út í íbúðalánavexti en samt muni greiðslubyrði lána hækka. Fyrir nýtt lán sem 

nemur 70% af kaupverði fasteignar gerir Íslandsbanki ráð fyrir því að greiðslubyrði hækki 

um 48% og Landsbankinn gerir ráð fyrir því að greiðslubyrði hækki um 65% (Viðskiptaráð 

Íslands, 2021). 

Viðskiptaráð setur upp tvær sviðsmyndir. Fyrri sviðsmyndin gerir ráð fyrir að íbúðaverð 

muni hækka mjög hratt og að ráðstöfunartekjur muni einnig hækka mikið. Sviðsmyndin 

gerir þá ráð fyrir að Seðlabankinn þurfi vegna þenslu og verðbólgu að hækka vexti upp í 

5% árið 2023. Þessar vaxtahækkanir myndu gera það að verkum að greiðslubyrði myndi 

hækka mjög mikið og yrði um þriðjung hærri en að meðaltali árin 2014 til 2019. Seinni 

sviðsmyndin gerir ráð fyrir að hækkanir á íbúðaverði og ráðstöfunartekjum verði hóflegar. 

Sviðsmyndin gerir þá ráð fyrir að vextir myndu aðeins hækka um eitt prósentustig til ársins 

2023. Þá myndi greiðslubyrði hækka um 29% en þó myndi hún vera 13% lægri heldur en 

á árunum 2014 til 2019 (Viðskiptaráð Íslands, 2021). 

Ómögulegt er að segja til um hvaða sviðsmyndir, ef einhverjar, sem hafa verið raknar 

hér verða að veruleika. Það er þó víst að samspil vaxta og ráðstöfunartekna muni hafa 
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veruleg áhrif á það hvernig fasteignaverð mun þróast næstu árin enda eru það hlutir sem 

ráða greiðslugetu einstaklinga að mestu leyti. Ef vextir hækka mikið á meðan 

ráðstöfunartekjur hækka lítið verður greiðslubyrðin fljótt of há, þá eru ekki miklar 

forsendur fyrir verðhækkunum. Aftur á móti ef vextir hækka lítið og ráðstöfunartekjur 

hækka mikið getur fasteignaverðið haldið áfram að hækka (Viðskiptaráð Íslands, 2021).
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7  Niðurstöður og lokaorð 

Ljóst er að þróunin á fasteignamarkaðnum síðustu ár hefur verið ótrúleg. Íbúðum hefur 

fjölgað á ógnarhraða á síðustu árum og það má velta fyrir sér hvort að toppnum sé náð 

eða hvort að toppnum verði náð í náinni framtíð. Fjölgun íbúða hefur ekki verið meiri en 

síðan fyrir hrun. Spár gera þó ráð fyrir að framboðsskortur muni halda áfram að aukast og 

þar af leiðandi að fasteignaverð muni halda áfram að hækka en óvissan er engu að síður 

mikil. Það má því spyrja sig hvort að við séum á sömu leið og fyrir hrun en það verður 

tíminn að leiða í ljós. Það sem er talið víst að muni gerast er að vaxtar munu hækka eftir 

að hafa verið í sögulegi lágmarki undanfarið og einstaklingar munu þá fá óhagstæðari 

vaxtakjör á lánum en undanfarið. 

Eftirspurn eftir fasteignum er mikil og á sama tíma er framboð á fasteignum lítið. 

Húsnæðisvandinn er raunverulegur en samt hafa verið slegin met í fjölda fyrstu kaupenda 

á fasteignamarkaði. Þar spila inn í aðgerðir stjórnvalda sem farið var yfir að einhverju leyti. 

Það má samt velta því fyrir sér hvort að aðgerðir stjórnvalda séu nógu miklar ef að 

húsnæðisvandinn er enn til staðar og mun líklega halda áfram að vera til staðar þrátt fyrir 

að mikið af einstaklingum séu að komast inn á markaðinn í fyrsta skipti. 

Fasteignaverð er hátt og spár gera ekki ráð fyrir að það fari lækkandi strax. Orsakir 

verðhækkana geta verið fjölmargar en þar spilar sá framboðsskortur sem hefur verið 

undanfarið stóran part. Vextir hafa verið í sögulegu lágmarki og því hefur metfjöldi verið 

á nýjum útlánum. Einnig hefur greiðslubyrði lána vegna vaxtalækkana lækkað gífurlega 

síðustu árin. Þetta skilar sér í aukinni eftirspurn eftir fasteignum.  Greiðslubyrði lána mun 

þó  fara hækkandi með hækkandi vöxtum og ætti það að skila sér í minnkandi eftirspurn 

eftir fasteignum og þar af leiðandi lækkandi verði á einhverjum tímapunkti. Hvenær þeim 

tímapunkti verður náð er þó óljóst. Ljóst er þó að vaxtakjör þeirra sem munu taka lán á 

næstu árum munu vera óhagstæðari en þau vaxtakjör sem hafa staðið til boða 

undanfarið.  

Niðurstöðurnar hér eru því að það er erfitt að spá fyrir um hvað koma skal og hvort að 

toppnum sé náð. Einnig er óljóst hvaða aðgerðir munu koma til með að virka til þess að 

koma fasteignamarkaðnum á betri stað. Það er þó ljóst að Seðlabankinn og 
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vaxtaákvarðanir hans hafa nú þegar og munu í framtíðinni hafa áhrif á 

fasteignamarkaðinn. Einnig þarf samstarf byggingaraðila, sveitarfélaga og stjórnvalda að 

halda áfram og jafnvel verða öflugra en það er nú þegar. Með öflugu samstarfi þessara 

aðila væri mögulega hægt að leysa þann vanda sem er til staðar og koma 

fasteignamarkaðnum í eðlilegar horfur. Tíminn einn mun þó leiða það í ljós hvenær ástand 

á fasteignamarkaðnum mun færast í betra horf. 
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