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Summary 
In the last few years councils and the government are increasingly renting 

property for the operations they are responsible for and  using private 

operators in the design, building and running of their property.  New 

perspectives among the administrators of councils and government have 

coincided with new accounting legislation for councils and this has meant 

a need for new approaches in the running of council property. 

 

The holding company Fasteign hf. was established by Reykjanesbær, 

Seltjarnarnesbær, Íslandsbanki hf and Landsbanki Íslands hf for the 

purpose of running and maintaining the properties of the parties concerned.  

It was hoped that the specialization and size of the company would lead to 

more practical running and better care of council porperty, while the 

councils themselves would be free to concentrate on their main functions. 

 In the following project we examine the holding company Fasteign hf, 

the idea behind its establishment and its development since its initiation at 

the end of 2002.  We also examine the changes that take place in the 

running and work processes of councils when properties owned by them 

are put under a real estate company.  We examine in particular  the 

changes that take place in new construction, and also in the maintenance of 

older property and other factors in the running of property that are 

affected. 

We examine how Reykjanesbær Council takes part in Fasteign hf and the  

basis for the council’s representatives’ evaluation as to the practicality of 

participating in the establishment of the company. 

The decicions taken by three other councils, the Council of Sandgerði, the 

Council of Garður and the Council of Garðabær are also examined, as each 

of the councils reached a different conclusion about the feasibility of 

participating in the project.  
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Samantekt 
 

Á síðustu árum hefur færst í vöxt að sveitarfélög og ríki taki á leigu 

húsnæði undir þá starfsemi sem þau bera ábyrgð á að veita og fari leið 

einkaframkvæmdar við hönnun, byggingu og rekstur húsnæðis.   

Auk nýrra viðhorfa hjá stjórnendum þessara aðila urðu breytingar á 

bóhaldslögum sveitarfélaga til þess að þörf var á nýrri nálgun við rekstur 

og umsýslu fasteigna í þeirra eigu.  

Eignarhaldsfélagið Fasteign hf. var stofnað af Reykjanesbæ, 

Seltjarnarnesbæ, Íslandsbanka hf. og Landsbanka Íslands hf. í þeim 

tilgangi að halda utan um rekstur og viðhald fasteigna þessara aðila. 

Vonast var til að sérhæfing og stærðarhagkvæmni fasteignafélagsins leiddu 

til hagkvæmari rekstrar og bættrar umhirðu fasteigna þessara aðila en 

eignaraðilar gætu þess í stað einbeitt sér að þeirri kjarnastarfsemi sem hver 

um sig tilheyrir.  

Í eftirfarandi verkefni er fjallað um Eignarhaldsfélagið Fasteign hf., 

hugmyndina að stofnun þess, uppbyggingu og þróun frá því að það var 

stofnað í lok árs 2002. Jafnframt er fjallað um þau umskipti sem verða á 

rekstri og vinnuferlum sveitarfélaga við þá breytingu að færa fasteignir 

undir eignarhald fasteignafélags. Einkum er litið til breytinga sem verða 

við nýbyggingarframkvæmdir en jafnframt er fjallað um viðhald eldri 

eigna og annarra rekstrarþátta sem taka á sig nýja mynd.  

Fjallað er um aðkomu Reykjanesbæjar að Fasteign hf. og þær forsendur 

sem fulltrúar sveitarfélagsins gáfu sér við mat á því hvort hagkvæmt væri 

að taka þátt í stofnum félagsins.  

Ákvörðun þriggja annarra sveitarfélaga, Sandgerðisbæjar, Sveitarfélagsins 

Garðs og Garðabæjar er jafnframt til umfjöllunar en hvert um sig komst að 

mismunandi niðurstöðu um það hvort skynsamlegt væri að taka þátt í 

Eignarhaldsfélaginu Fasteign hf.    
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