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Framboð af atvinnu- 
húsnæði hefur minnkað 
hratt undanfarin ár. 
Raunverð atvinnuhúsnæði 
hefur hækkað um 67% á 
þremur og hálfu ári og mun 
áfram hækka.

    » 8-10

úttekt

„Það er hægt að 
byggja sjálfur“

Eygló Harðardóttir, fyrrverandi 
ráðherra og eiginmaður hennar 
ákváðu að byggja sjálf hús.  » 2

hóteleignir upp  
á 43 milljarða

Forstjórar fasteignafélaganna telja 
óhjákvæmilegt að velta hækkun 
fasteignamats út í leiguverð. » 4

aukið framboð  
á íbúðamarkaði

Tæplega tvöfalt fleiri íbúðir voru 
á sölu í september en í janúar og 
hægt hefur verðhækkunum.  » 12-14

forsendur fyrir 
9.000 manna bæ

Á Akranesi búa um 7.200 
manns og segir bæjarstjórinn 
fjölgun framundan.  » 6

Atvinnuhúsnæði hækkAr í verði



Snorri Páll GunnarSSon
snorri@vb.is

F
rá því í maí hefur gengi 
bréfa stóru fasteigna-
félaganna þriggja – 
Reita, Eikar og Regins 

– verið í lækkunarfasa. Fram til 
loka september hafa bréf félag-
anna þannig lækkað um rúmlega 
21% í verði. Þetta einskorðast 
reyndar ekki við fasteignafélög 
því hlutabréfaverð margra ann-
arra félaga í Kauphöllinni hefur 
einnig lækkað á síðustu mánuð-
um. Af samtölum Viðskiptablaðs-
ins við greiningar aðila kemur 
lækkunin nokkuð á óvart, enda 
hafi rekstur félaganna verið í takt 
við væntingar og rekstraráætlanir. 
Mögulega hafi fjárfestar farið að 
verðleggja félögin síðastliðið sumar 
með svartsýnni sýn á hagsveifluna, 
ferðaþjónustuna, atvinnuhúsnæð-
ismarkaðinn og vaxtastigið en áður. 
Forstjórar fasteignafélaganna telja 
rekstrarumhverfið á fasteigna-
markaði þó hagstætt og heilbrigt. 
Þeir segja jákvætt að hagkerfið, 
fasteignamarkaðurinn og ferða-
þjónustan séu að leita í eðlilegra 
horf eftir ævintýralegan uppgang 
undanfarinna ára. Segjast þeir allir 
setja stefnuna á áframhaldandi 
stækkun þar sem tækifæri gefast til.

„Staðan á fasteignamarkaði er 
þannig að verð á atvinnuhúsnæði 
hefur hækkað líkt og á íbúðamark-
aði og nýting almennt batnað,“ 
segir Guðjón Auðunsson, forstjóri 
Reita. „Verðbreytingar og nýting 
fasteigna veltur á þróun og horf-
um í efnahagsmálum og hversu 
mikið verður byggt af nýbygging-
um. Enn sem komið er hefur ekki 
mikið verið byggt af nýju atvinnu-
húsnæði í þessari uppsveiflu ef frá 
er talið húsnæði undir hótel og 
gistingu. Staðan eftir einstaka teg-
undum atvinnuhúsnæðis er síðan 
misjöfn, en alltaf er eftirspurn 

eftir vel staðsettu og góðu hús-
næði. Sérstaklega er og hefur verið 
mikil eftir spurn eftir iðnaðar- og 
lagerhúsnæði.“  Segir hann Reiti 
hafa lagt áherslu á þróunareignir 
í rekstrinum að undanförnu, svo 
sem á Kringlureitnum, en einnig 
keypti félagið atvinnusvæði í landi 
Blikastaða síðastliðið sumar, sem 
unnið verður úr á næstunni.

Garðar Hannes Friðjónsson, for-
stjóri Eikar, segir stöðuna á fast-
eignamarkaði góða. „Markaðurinn 
er bara á nokkuð góðum stað. Maður 
hefur sjaldan ef aldrei séð jafn heil-
brigðar kennitölur og nú. Það er 
mjög jákvætt að útlit sé fyrir eðli-
legri hagvöxt næstu árin og að það 
sé að hægja á fjölgun ferðamanna. 
Ég sé nákvæmlega ekkert neikvætt 
við það á atvinnuhúsnæðismarkaði,“ 
segir Garðar, sem segist vera mjög 
bjartsýnn á þann markað. „Nýting á 
skrifstofuhúsnæði hefur batnað eftir 
hrun og er sá markaður í jafnvægi. 
Svo er mjög auðvelt að leigja út hótel 
þó svo að það komi smá niðursveifla 
í ferðaþjónustunni.“ Eik vinnur um 
þessar mundir að því að ljúka fram-
kvæmdum við Suðurlandsbraut 8 og 
10, auk þess að ljúka endurfjármögn-
un á 12 milljarða króna skuldabréfa-
flokki.

Helgi S. Gunnarsson, forstjóri 
Regins, segist ekki sjá neinar blikur 
á lofti í hagkerfinu eða á fasteigna-

markaði. „Það er mikill gangur í 
hagkerfinu og verður áfram. Það 
er að hægja á vexti ferðaþjónust-
unnar og það er bara eins gott, enda 
er vöxtur undanfarinna ára ekki 
sjálfbær til lengri tíma litið. Við 
erum ekkert stressuð yfir ástand-
inu þrátt fyrir kosningar. Við sjáum 
engar blikur á lofti.“ Hvað einstaka 
fasteignamarkaði varðar segir Helgi 
að enn sé offramboð á skrifstofu-
húsnæði og ekki sé útlit fyrir að 
farið verði í að byggja mikið af slíku 
húsnæði. „Hins vegar eru tækifæri í 
verslun og veitingastöðum í miðbæ 
Reykjavíkur. Svo er gríðarleg eftir-
spurn eftir iðnaðarhúsnæði og 
höfum við verið að fjárfesta þar.“ 
Reginn hefur fjárfest í breytingum 
í Smáralind að undanförnu ásamt 
miðbænum, endurfjármagnað og 
selt eignir í Hraunbæ, Breiðholti, 
Árbæ og Kópavogi.

43 milljarðar í hótelum
Í lok júní síðastliðinn áttu Reit-
ir verðmætasta fasteignasafn-

ið, sé litið til bókfærðs virðis 
fjárfestingareigna, en safnið var 
bókfært á 130,6 milljarða króna í 
lok júní. Safn Regins var bókfært 
á 86,5 milljarða og Eikar á 81,7 
milljarða.  Samtals nam bókfært 
virði fasteignasafna félaganna 
því tæplega 300 milljörðum 
króna í lok júní. Þriðji ársfjórð-
ungur félaganna lauk síðastliðinn 
föstudag og er von á uppgjörum 
frá félögunum eftir um einn og 
hálfan mánuð.

Fasteignafélögin þrjú hafa tek-
ið þátt í uppgangi ferðaþjónust-
unnar undanfarin ár með því að 
fjárfesta í hótelbyggingum. Hlut-
deild hótela í fasteignasafni Reita 
er þannig 17%, 12-13% hjá Eik og 
12% hjá Regin. Samanlagt bókfært 
virði hóteleigna fasteignafélag-
anna er um 43 milljarðar króna. 
Forstjóri Reita segir fjárfestingar 
í hótelum koma til greina þar sem 
tækifæri gefast til. Forstjóri Eikar 
segist ekki sjá fram á að félagið 
muni auka hlutdeild hótela í sínu 

eignasafni. Forstjóri Regins seg-
ir félagið leitast eftir því að vera 
áfram sterkt í hótelgeiranum, þó 
að framleiðslukostnaður á nýjum 
hótelum sé of hár.

Verri nýting verslunar-
húsnæðis í kortunum?
Töluverður titringur hefur verið í ís-
lenskri verslun vegna aukinnar sam-
keppni erlendra verslunarkeðja og 
netverslunar. Fyrirtæki hafa staðið 
í hagræðingum og gætu einhverjar 
verslanir lokað. Leiga af verslunar-
húsnæði er oft veltutengd og því 
vakna spurningar um það hvort 
aukin samkeppni í verslun leiði til 
verri nýtingar verslunarhúsnæðis 
og lægri tekna fyrir fasteignafélögin. 
Reitir hafa hæst hlutfall verslunar-
húsnæðis í sínu fasteignasafni, eða 
um 35%. Reginn er með um 32% og 
Eik um 26%. Kringlan og Smáralind 
virka þó eins og eins konar áhættu-
varnir fyrir Reiti og Regin, á meðan 
Eik er með lítið af veltutengdum 
leigusamningum.

Forstjórar Reita, Regins  
og Eikar segja jákvætt 
að hagkerfið, fasteigna
markaðurinn og ferða
þjónustan séu að leita 
í eðlilegra horf eftir 
ævintýrilegan uppgang 
undanfarinna ára.

Velta álagningunni út í leiguVerð

Í fasteignamati Þjóðskrár Íslands fyrir árið 2018 er gert ráð fyrir því að 
heildarfasteignamat á landinu öllu hækki um 13,8%. Gert er ráð fyrir 9,1% 

hækkun fyrir atvinnuhúsnæði á landinu öllu og 14,5% á höfuðborgarsvæð-
inu. Þar sem fasteignaskattur og fasteignagjöld sveitarfélaga reiknast út frá 
fasteignamati jafngildir hækkun fasteignamats skattahækkun fyrir fasteigna-
félögin, en fasteignagjöld eru stærsti útgjaldaliður þeirra. Að öðru óbreyttu 
segja forstjórar fasteignafélaganna það óhjákvæmilegt að hækkuninni verði 
velt út í leiguverð til lengri tíma litið, og benda þeir á að hvergi á Norðurlönd-
unum séu álagningarhlutföll á fasteignir eins há og á Íslandi. Þörf sé á því að 
lækka álagningarhlutfallið á móti eðlilegri hækkun fasteignamats.

Engar blikur á lofti

Guðjón Auðunsson. Garðar Hannes Friðjónsson. Helgi S. Gunnarsson.

Verð á atvinnuhúsnæði hefur hækkað undanfarin ár.
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„Það er hægt að byggja sjálfur“

Kolbrún Pálína HelGaóttir
kolbrun@vb.is

Þ
að voru svo margir búnir 
að fullyrða við mig að 
það væri ekki hægt að 
byggja sjálfur, svo við 

hjónin ákváðum í sameiningu að 
athuga hvort svo væri,“ segir Eygló 
Harðardóttir spurð um ástæðu 
þess að hún valdi að byggja. Einnig 
segir Eygló að það hafi alltaf verið 
stór þáttur í menningu Íslend-
inga að byggja sér hús. „Það var 
svo í byrjun síðasta árs sem við 
ákváðum við að láta á þetta reyna 
og okkar niðurstaða er svo sann-
arlega sú að það er hægt að byggja 
sjálfur.“

Vill sjá breytingar
„Þrátt fyrir að okkur hafi tekist 
þetta þá er ég alveg á því að það 
mætti vel gera breytingar til þess 
að auðvelda fólki að byggja, en lög-
gjöfin virðist ekki lengur taka mið 
af því við að fólk byggi sjálft.“ Ein 
af þeim breytingum sem Eygló 
myndi helst vilja sjá er sú að þeir 
einstaklingar sem eru að byggja 
sér hús gætu gerst sínir eigin bygg-
ingastjórar. Bendir hún á að það 
hafi til dæmis átt við í Noregi, sem 
skýrir hátt hlutfall sérbýla þar í 
landi. „Sé maður sjálfur bygginga-
stjóri þá ber maður vissulega 

ábyrgð á verkinu og það yrði að 
vera skýrt hverju maður kæmi 
helst að og ef eignin væri síðar seld 
væri kaupandinn upplýstur um 
það og keypti á þeim forsendum.“

Mörg handtök bak 
við hvert skref
Spurð um helstu kosti þess að 
byggja segir Eygló hlæjandi: 

„Maður uppgötvar fullt af nýjum 
vöðvum sem maður vissi ekki að 
væru til, þetta reynir vel á sam-
bandið við makann og svo auðvit-
að kynnist maður fullt af frábæru 
fólki í gegnum allt þetta ferli.“ 
Eygló segist líka bera meiri virð-
ingu fyrir faginu eftir að hafa farið 
í gegnum þetta sjálf. „Maður áttar 
sig á því hvað eru rosalega mörg 
handtök á bak við hvert einasta 
skref og hverja framkvæmd. Sumt 
hélt maður að tæki enga stund og 
væri lítið mál en reynist svo gríð-
arlega tímafrekt. Við gerðumst 
alveg sek um það eins og margir 
aðrir að halda að það tæki stuttan 
tíma að byggja hús en það gerir 
það alls ekki.“

Níu mánaða ferli 
Eygló og maðurinn hennar keyptu 
sér lóð í Leirvogstungu í Mos-
fellsbæ. Þau skoðuðu lóðir í fleiri 
sveitarfélögum en á þessum tíma 
var lóðaverð hagkvæmast í Mos-

fellsbæ svo úr varð að þau keyptu 
lóð þar. Þeir Jóhann Sigurðsson og 
Þorleifur Eggertsson hjá Tendra 
arkitektum teiknuðu húsið en frá 
því að lóðin var keypt og þar til 
teikningum var skilað inn liðu níu 
mánuðir. „Þetta tekur allt tímann 
sinn og snýr ekki bara að því að 
arkitektarnir ljúki sinni vinnu. Svo 
þarf að fá byggingarverkfræðing 
í sökkla og burðarþol, einhvern 
sem sér um rafmagnið, hitakerfið, 
meistara á verkið og fleira. Svo þeg-
ar öll okkar gögn voru samþykkt þá 
gátum við hafist handa.“

Moksturinn algjört lottó
„Fyrsta skrefið eftir að teikningarn-
ar eru samþykktar er svo bara að 
byrja að moka. Og það getur verið 
algjört lottó hvort það þurfi að moka 
mikið eða lítið. Við vorum nokkuð 
heppin þar á meðan nágrannar 
okkar þurftu að fara töluvert dýpra 
niður á fast. Því næst er að slá upp 
fyrir sökklum en við gerðum það á 

gamla mátann.“ Eygló og Sigurð-
ur keyptu forsmíðað hús frá BYKO 
og uppsetninguna á því eftir að 
hafa skoðað vel úrvalið bæði hér-
lendis og erlendis. Þeim gekk vel að 
fá iðnaðarmenn þrátt fyrir mikið 
annríki í faginu og tímasetningar 
hafa gengið vel eftir. „Við leituðum 
til fólks í kringum okkur sem hafði 
reynslu og þekkingu og fengum við 
ábendingar um góða iðnaðarmenn 
sem við nýttum okkur.“

Búa í hjólhýsi á lóðinni
Spurð að því hvar í framkvæmd-
inni þau séu stödd í augnablikinu 
segir Eygló stolt að þau séu flutt 
inn á lóðina. Innt eftir frekari út-
skýringum á því með hvaða hætti 
þau séu flutt á lóðina segir hún að 
þau séu nú búin að koma sér fyr-
ir í hjólhýsi á lóðinni. „Við erum 
sem sagt komin, búslóðin okkar 
er komin, við fengum salerni um 
helgina, sjáum fram á að sturtan 
komi næst, svo að þetta þokast allt 
í rétta átt,“ segir hún glöð í bragði. 
Eygló segir þau vera á milli bygg-
ingarstiga og sjái fram á að þau 
komist inn í húsið eftir um það bil 
mánuð en þá eru liðnir á milli átta 
og níu mánuðir frá því að fyrsta 
skóflustungan var tekin. „Við höf-
um náð að halda tímaplaninu okk-
ar mjög vel en vissulega sjáum við 
fram á að vinna töluvert áfram í 
húsinu eftir að við flytjum inn.“

Lánið fylgir  
framkvæmdinni eftir

„Við erum á framkvæmdaláni sem 
fylgir í raun eftir framkvæmdinni.  

Við þurftum vissulega að fara 
í greiðslumat eins og þegar um 
venjulegt húsnæðislán er að ræða. 
En reglan í mínum banka er t.d. sú 
að þegar húsið er komið á það stig 
að vera fokhelt þá færðu ákveðið 
hlutfall af matsvirði eignarinnar 
sem húsnæðislán og svo endanlega 
fjármögnun þegar lokaúttektin er 
komin.“ 

Eygló segir að þarna væri hún 
einnig til í að sjá breytingar hjá 
skipulagsyfirvöldum þess eðlis að 
hægt væri að áfangaskipta bygg-
ingunni fyrir fólk sem er að koma 
undir sig fótunum. „Það væri þá 
hægt að byrja á 50 fermetrum og 
bæta svo við öðrum 50 fermetrum 
eftir fimm ár, svipað og var gert í 
gamla smáíbúðahverfinu. En til 
þess að það gengi upp þyrftu fjár-
málafyrirtækin að endurskoða sín-
ar lánareglur, því þau stjórna því að 
miklu leyti hvernig þessi verkefni 
eru fjármögnuð. Því ef eitthvað 
fer úrskeiðis er það vissulega bæði 
fjölskyldan og fjármála fyrirtækið 
sem situr uppi með höggið.“

Mælir með því að fólk byggi
Myndirðu að lokum mæla með því 
við aðra að byggja hús? „Svarið 
er já, ég mæli svo sannarlega með 
því að fólk byggi sér hús. Eins og 
fyrr segir tel ég vissulega að það sé  
hægt að auðvelda fólki ferlið með 
ýmsum aðgerðum. En út frá þeirri 
staðreynd að ég starfa sem þing-
maður og maðurinn minn sem 
framhaldsskólakennari þá held ég 
að við séum gott dæmi um það að 
það ættu flestir að geta byggt.“

Hjónin Eygló Harðardóttir, fyrrum félags og 
húsnæðisráðherra, og Sigurður E. Vilhelms
son framhaldsskólakennari fóru þvert gegn 
ráðum flestra og byggðu sér hús frá grunni.

Maður uppgvötar 
fullt af nýjum 
vöðvum sem að 
maður vissi ekki  
að væru til.

Eygló fyrir utan húsið sitt í Leirvogstungu sem hún gerir 
ráð fyrir að geta flutt inn í eftir um það bil mánuð.

  VB MYND/HAG
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Til sölu er byggingarréttur fyrir atvinnuhúsnæði að Haukahlíð 3 (lóð G á Hlíðarenda). 

Heimilt er að byggja allt að 17.500 m² atvinnuhúsnæði á 3-4 hæðum, auk 12.000 m² 

bílakjallara á tveimur hæðum.

Lóðin er byggingarhæf og framkvæmdir á öðrum lóðum á Hlíðarendasvæðinu eru 

komnar vel á veg.

Skila skal skriflegu kauptilboði á tilboðsblaði í lokuðu umslagi merkt „Haukahlíð 3” 

til Þjónustuvers Reykjavíkurborgar Borgartúni 12-14, fyrir kl. 14:00 miðvikudaginn 

11. október 2017. Tilboð verða opnuð sama dag kl. 14.15 að viðstöddum þeim 

bjóðendum sem þess óska.

Úthlutunarskilmálar og tilboðseyðublað eru á vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is/lodir

Byggingarréttur til sölu

Atvinnulóð - Haukahlíð 3  
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Vill byggja upp bæinn 
sem hann elskar

Hörður GuðmundSSon
hordur@vb.is

S
ævar Freyr Þráinsson 
var ráðinn í stöðu bæj-
arstjóra á Akranesi í 
mars á þessu ári, stuttu 

eftir að hann lét af stöðu forstjóra 
365 miðla. Hann segir starf-
inu fylgja fjölmargar áskoranir, 
bæði í atvinnu- og skipulagsmál-
um. Verktakar hafa sýnt mikinn 
áhuga á að taka þátt í uppbygg-
ingu í bænum, en hækkandi fast-
eignaverð á höfuðborgarsvæðinu 
hefur haft það í för með sér að 
fólk hefur sótt í ódýrara húsnæði 
víðs vegar um landið, en þar er 
Akranes ekki undanskilið. Sævar 
ræddi við blaðamann Viðskipta-
blaðsins um fyrirhugaðar fram-
kvæmdir og þær áskoranir sem 
bærinn stendur frammi fyrir.

Áherslan sett á atvinnumálin
Sævar hefur komið víða við á 
sínum ferli, en hann hefur einnig 
starfað sem forstöðumaður og 
framkvæmdastjóri hjá Símanum, 
auk þess sem hann hefur gegnt 
stjórnarformennsku hjá fyr-
irtækjum á borð við Sensa og 
On-Waves. Sævar segir það vera 
skemmtilega áskorun að vera 
kominn í þessa stöðu.

„Ég hef búið hér síðustu 12 ár og 
bara keyrt í vinnu. Það eru mikil 
forréttindi að fá núna að starfa í 
bæ sem ég bý í, ólst upp í og elska.“

Sævar var í raun nýsestur í sæti 
bæjarstjóra þegar í ljós kom að 
HB Grandi hugðist leggja niður 
starfsemi í bænum.

„Þetta var mikið áfall fyrir bæ-
inn og kallaði á það að við mynd-
um setja áhersluna á atvinnumál-
in. Ég hafði í raun alltaf ætlað mér 
það, en þessi ákvörðun ýtti undir 
mikilvægi þess að reyna að laða 
að fólk og fyrirtæki.“

Kappkosta við að auka 
lóðaframboð
Hækkandi fasteignaverð hefur 
haft það í för með sér að fólk 
hefur sótt í hagstæðara húsnæði 
fyrir utan höfuðborgarsvæðið. 
Sævar segir bæinn því kappkosta 
við að auka lóðaframboð til þess 
að koma til móts við aukna eft-
irspurn. „Verktakar sýna okkur 
mikinn áhuga. Við erum að koma 
með þrjá stóra byggingareiti og að 

klára deiliskipulag sem mun stór-
auka framboð á íbúðum.“

Þessir þrír byggingareitir eru 
oftast nær kallaðir Sementsreitur, 
Dalbrautarreitur og Skógarhverfi. 
Sævar segir það þó einnig vera í 
kortunum að bæta við fjórða reitn-
um þó að það sé ekki hægt að full-
yrða um það hvenær í framtíðinni 
það muni eiga sér stað. Hann bætir 
einnig við að Sementsreiturinn sé 
háður ákveðnum annmörkum. „Það 
þarf að rífa sementsverksmiðj-
una áður en hægt verður að byggja 

þarna. Þetta er allt í ferli núna svo 
við ættum að ná að klára þau niður-
rif fyrir næsta haust og svo verður 
ákveðið hver fær þau verkefni næsta 
haust.“

Forsendur fyrir  
9.000 manna bæ
Sævar segir aðsóknina frá fólki í 
bæinn vera þónokkra.

„Þegar ég tók við voru um 7.051 
íbúar hér í bænum, en þeim hefur 
fjölgað í 7.200. Með því að byggja á 
þessum þremur reitum væri hægt 
að bjóða upp á alls 760 íbúðir og 
þar með væri í raun hægt að gera 

Akranes að 9.000 manna bæ. Fjölg-
unin hér hefur vissulega ekki verið 
sú sama og til að mynda í Reykja-
nesbæ eða Árborg, en þó er það 
nægur fjöldi til þess að réttlæta 
frekari uppbyggingu.“

Bæjarstjórinn er einnig stoltur af 
þeim innviðum sem Akranes hefur 
upp á að bjóða. „Við getum verið 
virkilega stolt af fjölbreyttu og öfl-
ugu íþróttastarfi. Skólar og leik-
skólar hafa komið gríðarlega vel út 
úr könnunum, en hlutfall mennt-
aðra kennara er hér með því hæsta 
sem þekkist á landinu. Fólk sækir 
í þetta fjölskylduvæna umhverfi.“ 
Alls eru fjórir leikskólar, tveir 
grunnskólar og einn framhalds-
skóli í bænum.

Fyrirtæki sækja í bæinn
Þrátt fyrir að HB Grandi hafi 
tekið upp á því að draga í landi á 
Akranesi, er Sævar staðráðinn í því 
að bæta tjónið með því að lokka 
fólk og fyrirtæki aftur á Skag-
ann. „Það eru mörg fyrirtæki sem 
hafa verið að skoða það að koma, 
og eitt er þegar á leiðinni en það er 
fyrir tækið Ísfiskur. Um er að ræða 
fiskvinnslufyrir tæki sem hefur 
starfað í mörg ár í Kópavogi. Þetta 
er glæsilegt fyrir tæki sem mun nýta 
sér aðstöðu hér. Það er svo von mín 
að fleiri fyrirtæki muni tilkynna 
komu sína á næstunni.“

Sævar segir þetta aðallega vera 
framleiðslufyrirtæki og sé húsnæði 
því að mestu til staðar. Þó telur 
hann að eitthvað þurfi að byggja. 
Auk þess segir hann það vera mik-
ilvægt að byggja upp útgerð í bæn-
um. „Skagamenn hafa stundað 
sjósókn hér alla tíð, við viljum vera 
með öfluga útgerð á Akranesi og 
þess vegna erum við búnir að sækja 
um byggðarkvóta, sem myndi skapa 
forsendur fyrir útgerð á Akranesi.“

Sævar Freyr Þráinsson.

Fólk í leit að húsnæði sækir í auknum mæli út fyrir  
höfuðborgarsvæðið. Bæjarstjóri Akraness segir 
bæinn finna vel fyrir þessu og því sé nú kappkostað  
við að auka lóðaframboð. Í dag búa um 7.200 
manns á Akranesi og telur bæjarstjórinn for
sendur vera fyrir 9.000 manna bæ. Hann segir að 
útspil HB Granda hafi verið áfall fyrir bæinn.

Kanna hótel á sementsreitnum

Ferðaþjónustan þykir ekki stór á Akranesi. Sævar telur þó að breytingar 
geti orðið þar á. „Ferðaþjónustan hefur verið að stækka á Akranesi, en 

mest hefur verið að gera á svokallaða vitasvæðinu. Þar er stöðugur straumur 
af fólki og uppbyggingin þar hefur verið fín. Aftur á móti er fyrirhugað að 
byggja hótel á Sementsreitnum. Samkvæmt skipulaginu yrði það á fallegum 
reit með sjávarútsýni.“ Sævar telur að uppbygging á hóteli gæti haft jákvæð 
áhrif á bæinn. Nú þegar eru nokkur gistiheimili í bænum, en samkvæmt Sæv-
ari myndi gistiplássum fjölga um allt að 150 ef hótelið myndi rísa. Auk þess 
er fyrirhugað að reisa heitar laugar og búa til svæði fyrir fólk sem vill taka 
stuttan sundsprett í sjónum.

Fyrirhugað er að byggja hótel á  
sementsreitnum svokallaða á Akranesi.

VB MYND/HAG

Fólk sækir í þetta 
fjölskylduvæna 
umhverfi.
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Verð á atvinnuhúsnæði á uppleið
Raunverð atvinnuhús
næðis hefur hækkað 
um 67% á þremur og 
hálfu ári og útlit er 
fyrir áframhaldandi 
hækkun. Þó nóg sé til 
af skrifstofuhúsnæði 
er að verða skortur á 
iðnaðar og verslunar
húsnæði. Á næstu miss
erum og árum verður 
heilu iðnaðarhverfunum 
á höfuðborgarsvæð
inu breytt í íbúðahverfi 
og það mun enn setja 
þrýsting á markaðinn.

trauSti HafliðaSon
trausti@vb.is

F
ramboð af tómu atvinnu-
húsnæði, til sölu eða 
leigu, hefur minnkað 
hratt undanfarin misseri. 

Samkvæmt úttekt Viðskiptablaðs-
ins á framboði á atvinnuhúsnæði 
er lítið til af tómu iðnaðarhúsnæði 
og verslunarhúsnæði á markaðn-
um í dag. Töluvert er hins vegar til 
af lausu skrifstofuhúsnæði.

Samkvæmt talningu Viðskipta-
blaðsins eru rúmir 22 þúsund fer-
metrar lausir af iðnaðarhúsnæði 
og vörugeymslum á höfuðborg-
arsvæðinu. Um 19 þúsund fermetr-
ar eru lausir af verslunarhúsnæði 
og tæpir 49 þúsund fermetrar eru 
lausir af skrifstofuhúsnæði á höf-
uðborgarsvæðinu.

Hver er þörfin?
Náttúruleg eftirspurn eftir at-
vinnuhúsnæði segir til um hversu 

mikil þörf er á slíku húsnæði. 
Fólksfjölgun, bæði fæðingartíðni 
og aðfluttir til landsins umfram 
brottflutta, ræður þar miklu um 
sem og fjöldi ferðamanna.

Eftirspurn eftir atvinnuhúsnæði 
er alla jafna í takti við einkaneyslu 
og í spám fyrir hagvöxt er það met-
ið svo að einkaneysla verði burð-
arstoðin í þeim vexti næstu 2-3 árin.

Að meðaltali voru byggðir um 
91 þúsund fermetrar af atvinnu-
húsnæði á ári á tímabilinu 1995 til 
2008. Þar af voru um 33 þúsund 
fermetrar af iðnaðarhúsnæði og 
vörugeymslum og 58 þúsund af 
verslunar- og skrifstofuhúsnæði.

Á árunum 2006-2008 var byggt 
mun meira en þörf var á næstu 
árin. Þá voru byggðir 215 þúsund 

fermetrar af verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði. Því er árleg þörf 
töluvert minni en þessar tölur gefa 
til kynna. Ef „bóluárunum“ er 
sleppt má sjá að raunveruleg þörf 
var 40-50 þúsund fermetrar, en 
ekki 58 þúsund.

Lítið byggt frá 2011
Mikið af atvinnuhúsnæði varð 
laust haustið 2008 eftir að stóru 
viðskiptabankarnir féllu. Því voru 
engar forsendur til að byggja slíkt 
húsnæði. Einhver uppbygging var 
þó á árunum 2009-2011 en mik-
ill hluti af því var húsnæði, sem 

Á sjómannadaginn árið 2013 var ný, 4.200 fermetra, frystigeymsla HB Granda við 
Norðurgarð í Reykjavík vígð. Húsið nefnist Ísbjörninn en það er skírskotun í fyr-
irtækið Ísbjörninn, sem var eitt af þeim fyrirtækjum sem nú mynda HB Granda.
 VB MYND/HAG

Húsnæði Alvogen við Sæmundargötu í Reykjavík.

þúsund fermetrar 
eru af atvinnuhúsnæði á  

fyrirhuguðu byggingarsvæði. 
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hafði verið byrjað á fyrir hrun. 
Sem dæmi má nefna verslunar- og 
skrifstofuhúsnæðið við Urð-
arhvarf 8, sem er um 16 þúsund 
fermetrar og er ennþá fokhelt en 
framkvæmdir við það húsnæði 
hófust árið 2007. Auk þess hafa 
einhver sérhæfð húsnæði verið 
byggð. Má þar nefna hús Alvogen 
sem eru tæpir 13 þúsund fermetrar.

Á árunum 2011-2016  jókst 
framboð um tæpa 93 þúsund fer-
metra af iðnaðarhúsnæði og vöru-
geymslum eða um 16 þúsund á ári. 
Framboð af verslunar- og skrif-
stofuhúsnæði jókst töluvert meira 
eða um 130 þúsund fermetra eða 
sem samsvarar um 23 þúsund á ári.

Fyrir utan að að lítið hafi ver-
ið byggt var töluvert af þessum 
þremur flokkum atvinnuhúsnæð-
is breytt í íbúðir eða hótel. Sem 
dæmi þá var skrifstofuhúsnæði 
Arion banka við Laugaveg 120 
breytt en þar er nú CenterHotel 
Miðgarður.

Atvinnusvæði víða víkjand-
iSveitarfélög hafa skipulagt eða 
hafið skipulagsvinnu á mörgum 

atvinnusvæðum, þar sem þau 
víkja í stað íbúðasvæða. Voga-
byggð er stærsta svæðið sem þeg-

ar hefur skipulagt. Í Vogabyggð II 
er byrjað að rífa iðnaðarhúsnæði 
og þegar uppi er staðið munu hátt 

í 20 þúsund fermetrar víkja. Það 
hefur þegar haft áhrif á framboð-
ið enda að mestu tómt húsnæði. Í 
Vogabyggð III, sem er næst 
Miklubraut, gætu allt að 10 þús-
und fermetrar af atvinnuhúsnæði 
breyst í íbúðir.

Á Kársnesi hefur veruleg upp-
bygging íbúða hafist og má vænta 
þess að allt að 17 þúsund fermetrar 
af iðnaðarhúsnæði muni víkja á 
svæðinu. Reykjavíkurborg vinnur 
nú að nýju deiliskipulagi á Ártúns-
höfða þar sem gert er ráð fyrir 
5-6.000 íbúðum í stað iðnaðar og 
atvinnustarfssemi. Um 47 þúsund 
fermetrar eru af atvinnuhúsnæði 
á fyrirhuguðu byggingarsvæði. 
Stærstur hluti þess er iðnaðarhús-
næði og vörugeymslur en einnig 
töluvert af skrifstofum. Líklegt er 
að stór hluti þessa húsnæðis muni 
hverfa á næstu 10 árum.

Við Bygggarða á Seltjarnarnesi 
munu að allt að 8 þúsund fermetr-
ar af húsnæði undir grófan iðnað 
víkja fyrir nýju íbúðahverfi.

Þessar breytingar geta haft 
áhrif á atvinnuhúsnæðismark-
aðinn og aukið eftirspurn verulega 
tímabundið. Hversu mikil áhrif 
það hefur ræðst af uppbyggingar-
hraðanum á gömlu iðnaðarsvæð-
unum. Ef skortur er á íbúðamark-
aði verður viðvarandi mun það 
valda þrýstingi á atvinnuhúsnæð-
ismarkaðnum.

Verðið mun áfram hækka
Verð á atvinnuhúsnæði á höfuð-
borgarsvæðinu hríðféll á árunum 
2008-2009 og hélt áfram að lækka 
allt fram til ársins 2012 þegar 
verðið náði lágmarki. Eftir það fór 
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Stærsta lausa atvinnuhúsnæðið
—�á�höfuðborgarsvæðinu��staðsetning�og��fjöldi�fermetra

Iðnaðar�
rými

Skrifstofu�
rými

Verslunar�
rými

Heildar�
stærð

Skútuvogur���í�Reykjavík ������m� ������m� ������m�

Ármúli���a�í�Reykjavík ������m� ������m�

Miðhraun���Garðabæ ������m� ������m�

Holtavegur����í�Reykjavík ������m� ������m�

Faxafen����í�Reykjavík ������m� ������m�

Hvaleyrarbraut����í�Hafnarfirði ������m� ������m�

Vatnagarðar����í�Reykjavík ������m� ������m�

Víkurhvarf���í�Kópavogi ����m� ����m� ������m�

Bíldshöfði���í�Reykjavík ������m� ������m�

Ármúli���í�Reykjavík ������m� ������m�

Heimild��Fasteignavefir�fjölmiðla��sem�og�vefir�fasteignafélaga�og�leigumiðlara�� Upplýsingar�í�töflu�miðast�við����október������

Laust atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu
—�heildarfjöldi�fermetra�eftir�sveitarfélögum

Iðnaðarrými Skrifstofurými Verslunarrými

Mosfellsbær ������m� ����m�

Garðabær ����m� ����m� ������m�

Reykjavík �������m� �������m� �������m�

Hafnarfjörður ������m� ������m� ������m�

Kópavogur ������m� ������m� ������m�

Seltjarnarnes ����m� ����m�

SAMTALS �������m� �������m� �������m�

Talning�Viðskiptablaðsins����október�����

Víkjandi vinnusvæði
—�atvinnuhúsnæði��sem�senn�gæti�vikið�af�skipulagsástæðum

SVÆÐI STÆRÐ

Ártúnshöfði�í�Reykjavík �������m�

Vogabyggð�í�Reykjavík �������m�

Kársnes�í�Kópavogi �������m�

Seltjarnarnes ������m�

SAMTALS �������m�

Framboð atvinnuhúsnæðis
—�heildarframboð�fullbyggðs�atvinnuhúsnæði�í�árslok�����

TEGUND�HÚSNÆÐIS FERMETRAR

Iðnaðarrými ����������m�

Skrifstofurými ����������m�

Verslunarrými ��������m�

SAMTALS ����������m�

Stærstu nýbyggingar eftir hrun
—�fullbyggt�atvinnuhúsnæði

STAÐSETNING STÆRÐ NOTANDI

Sæmundagara������ �������m� Alvogen

Óseyrarbraut��� ������m� Eimskip

Norðurgarður�� ������m� HB�Grandi

Kjalarvogur��� ������m� Húsasmiðjan

Korngarðar�� ������m� Bananar
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SVÆÐI STÆRÐ

Ártúnshöfði�í�Reykjavík �������m�

Vogabyggð�í�Reykjavík �������m�

Kársnes�í�Kópavogi �������m�

Seltjarnarnes ������m�

SAMTALS �������m�

Framboð atvinnuhúsnæðis
—�heildarframboð�fullbyggðs�atvinnuhúsnæði�í�árslok�����

TEGUND�HÚSNÆÐIS FERMETRAR

Iðnaðarrými ����������m�

Skrifstofurými ����������m�

Verslunarrými ��������m�

SAMTALS ����������m�

Stærstu nýbyggingar eftir hrun
—�fullbyggt�atvinnuhúsnæði

STAÐSETNING STÆRÐ NOTANDI

Sæmundagara������ �������m� Alvogen

Óseyrarbraut��� ������m� Eimskip

Norðurgarður�� ������m� HB�Grandi

Kjalarvogur��� ������m� Húsasmiðjan

Korngarðar�� ������m� Bananar

Verð á atvinnuhúsnæði á uppleið

stærstu húsin eftir hrun

Mest af nýju atvinnuhúsnæði sem hefur verið klárað eftir hrun eru 
sérhæft húsnæði, þar sem stórir aðilar hafa byggt undir sína eigin 

starfsemi.  Stærstu húsin sem hafa verið byggð eftir hrun eru til að mynda 
hús Alvogen við Sæmundargötu sem er um 13 þúsund fermetrar. Eimskip tók 
í notkun árið 2015 iðnaðarhúsnæði við Óseyrarbraut 22, alls um 8 þúsund fer-
metrar. HB Grandi kláraði ríflega 4 þúsund fermetra frystigeymslu árið 2013 
við Norðurgarð 1. Húsasmiðjan opnaði í sumar nýja verslun og vörugeymslu 
í Kjalarvogi og Bananar tóku einnig í notkun vörugeymslu við Korngarða 1. 
Bæði húsin telja um 5.500 fermetrar. Við þetta má bæta að heildverslunin 
Garri er nú að byggja nýjar 8.300 fermetra höfuðstöðvar við Hádegismóa 1-3. 
Framkvæmdum þar er ekki lokið.

Fyrirtækið Bananar ehf. reisti nýlega um 5.500 fermetra hús við Korngarða í 
Reykjavík. Þar eru bæði geymslur og skrifstofur.
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verðið hækkandi og frá áramótum 
2013-2014 hefur verðið  hækkað 
um 67% að raunvirði samkvæmt 
vísitölu sem Seðlabankinn gefur 
út ársfjórðungslega. Síðasta mæl-
ing fór fram í júní á þessu ári.  Á 
árunum 2014 til 2016 hækkaði 
vísitalan um 12 til 15% á ári en frá 
júní í fyrra og þar til í júní á þessu 
ári nam hækkunin 17%.

Helgi S. Gunnarsson, forstjóri 
Regins, segist eiga von á atvinnuhús-
næði muni halda áfram að hækka í 
verði á næstu árum. „Það verða eng-
ar stökkbreytingar en verðið mun 
áfram hækka,“ segir hann.

Eins og áður hefur komið fram 
eru um 49 þúsund fermetrar af 
skrifstofuhúsnæði á lausu.

„Ég held að þetta sé varlega áætl-
að,“ segir Helgi. „Fasteigna- og 
leigufélög sýna ekki alltaf allt og 
því myndi ég telja að um 80 þús-
und fermetrar væru lausir og þá er 
ég ekki að taka Urðarhvarf 8 með. 
Það er offramboð af skrifstofu-
húsnæði.

Aftur á móti er staðan allt önnur 

þegar kemur að iðnaðarhúsnæði 
og vörugeymslum. Þar er fín eft-
irspurn og markaðurinn í nokkru 
jafnvægi þó ég telji reyndar að það 
vanti töluvert af svona húsnæði. 
Það er til dæmis ekkert laust hjá 
okkur. Það vantar sérstaklega hús-
næði fyrir fyrirtæki sem þurfa að 
hafa verkstæði, lager, geymslur og 
skrifstofur undir sama þaki.“

Lækkun í Borgartúni
Helgi segir að verðhækkanir und-
anfarin ár endurspegli þessa stöðu. 
Mesta hækkunin hafi verið á iðn-
aðarhúsnæði og vörugeymslum, 
sem og verslunarhúsnæði. Aftur á 
móti hafi verð á skrifstofuhúsnæði 
frekar staðið í stað vegna mikils 
framboðs. Sums staðar hafi það 
jafnvel gefið eftir og nefnir hann 
skrifstofuhúsnæði í Borgartúni 
sem dæmi um það. Hann segir að 
bankar og fleiri fyrirtæki hafi ver-
ið að þétta sína starfsemi og þar af 
leiðandi hafi „tugir þúsunda fer-
metra dottið inn á markaðinn“.

Að sögn Helga var verið að leigja 

fermetrann af iðnaðarhúsnæði 
á um 1.000 til 1.100 krónur fyrir 
þremur til fjórum árum. Nú sé 
verðið hins vegar komið í 1.600 til 
1.700 krónur.

„Ég myndi telja að nýbygging-
arverð á iðnaðarhúsnæði, sem er 
með lager og skrifstofum sé um 
250 þúsund krónur fermetrinn. 
Markaðsverð á svona húsnæði er 

kringum 180 til 220 þúsund krón-
ur fermetrinn.“

Helgi telur að leiguverðið muni 
smám saman þokast upp í mark-
aðs- og jafnvel nýbyggingarverð. 
Hann segir að sú staðreynd að 
til standi að fjarlægja iðnaðar-
hverfin í Vogabyggð og á Ártúns-
höfða muni enn þrýsta verðinu á 
iðnaðarhúsnæði upp. „Þeir aðilar 

sem eru með starfsemi á þessum 
svæðum munu þurfa nýtt húsnæði 
fyrir sína starfsemi og við erum 
þegar með nokkra slíka inni á gafli 
hjá okkur. Til þess að bregðast við 
þessu þarf að byggja ný hús fyrir 
iðnaðarstarfsemi eða breyta nýt-
ingu þeirra sem fyrir eru. Við, sem 
og önnur fasteignafélög, höfum 
verið að gera það.“
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Stærsta lausa atvinnuhúsnæðið
—�á�höfuðborgarsvæðinu��staðsetning�og��fjöldi�fermetra

Iðnaðar�
rými

Skrifstofu�
rými

Verslunar�
rými

Heildar�
stærð

Skútuvogur���í�Reykjavík ������m� ������m� ������m�

Ármúli���a�í�Reykjavík ������m� ������m�

Miðhraun���Garðabæ ������m� ������m�

Holtavegur����í�Reykjavík ������m� ������m�

Faxafen����í�Reykjavík ������m� ������m�

Hvaleyrarbraut����í�Hafnarfirði ������m� ������m�

Vatnagarðar����í�Reykjavík ������m� ������m�

Víkurhvarf���í�Kópavogi ����m� ����m� ������m�

Bíldshöfði���í�Reykjavík ������m� ������m�

Ármúli���í�Reykjavík ������m� ������m�

Heimild��Fasteignavefir�fjölmiðla��sem�og�vefir�fasteignafélaga�og�leigumiðlara�� Upplýsingar�í�töflu�miðast�við����október������

Laust atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu
—�heildarfjöldi�fermetra�eftir�sveitarfélögum

Iðnaðarrými Skrifstofurými Verslunarrými

Mosfellsbær ������m� ����m�

Garðabær ����m� ����m� ������m�

Reykjavík �������m� �������m� �������m�

Hafnarfjörður ������m� ������m� ������m�

Kópavogur ������m� ������m� ������m�

Seltjarnarnes ����m� ����m�

SAMTALS �������m� �������m� �������m�

Talning�Viðskiptablaðsins����október�����

Víkjandi iðnaðarsvæði
—�atvinnuhúsnæði��sem�senn�gæti�vikið�af�skipulagsástæðum

SVÆÐI STÆRÐ

Ártúnshöfði�í�Reykjavík �������m�

Vogabyggð�í�Reykjavík �������m�

Kársnes�í�Kópavogi �������m�

Bygggarðar�á�Seltjarnarnesi ������m�

SAMTALS �������m�

Framboð atvinnuhúsnæðis
—�heildarframboð�fullbyggðs�atvinnuhúsnæði�í�árslok�����

TEGUND�HÚSNÆÐIS FERMETRAR

Iðnaðarrými ����������m�

Skrifstofurými ����������m�

Verslunarrými ��������m�

SAMTALS ����������m�

Stærstu nýbyggingar eftir hrun
—�fullbyggt�atvinnuhúsnæði

STAÐSETNING STÆRÐ NOTANDI

Sæmundagara������ �������m� Alvogen

Óseyrarbraut��� ������m� Eimskip

Norðurgarður�� ������m� HB�Grandi

Kjalarvogur��� ������m� Húsasmiðjan

Korngarðar�� ������m� Bananar
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Húsasmiðjan vígði í sumar nýtt hús við Kjalarvog 12 en þar er stórverslun fyrir fagmenn og timbursala.

Árið 2015 hófust framkvæmdir við tæplega 7.900 fermetra frystigeymslu Eimskips við Óseyrarbraut í Hafnarirði.  
Húsið er fullbyggt í dag. VB MYND/HAG

hálfKlárað stórhýsi Við urðarhVarf

Skrifstofu- og verslunarhúsnæðið við Urðarhvarf 8 hefur staðið autt 
síðan árið 2010 enda á enn eftir að klára húsið. Eins og kom fram samtali 

Viðskiptablaðsins við Guðmund Hjaltason, framkvæmdastjóra Heilsubogans, 
kostar um fjóra milljarða króna að klára þetta ríflega 16 þúsund fermetra 
hús. Íslandsbanki eignaðist fasteignina árið 2011 eftir skuldauppgjör við fyrri 
eiganda. Í desember 2014 seldi bankinn eignina til fyrirtækisins Heilsubog-
ans ehf. Í tilkynningu frá bankanum sagði að kaupverðið væri trúnaðarmál 
en samkvæmt ársreikningi Heilsubogans fyrir árið 2014 kemur fram að 
kaupverðið hafi verið 730 milljónir króna. Í ársreikningi Heilsubogans fyrir 
árið 2016 er fasteignin bókfærð á 954 milljónir króna. Þar sem húsið er enn 
fokhelt var það ekki haft með í útreikningum Viðskiptablaðsins á lausu 
atvinnuhúsnæði, ekki frekar en önnur hús sem eftir á að klára.

Það verða engar 
stökkbreytingar  
en verðið mun  
áfram hækka.



Sala fasteigna frá
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Kjartan Hallgeirsson

Löggiltur fasteignasali

kjartan@eignamidlun.is

824 9093 / 588 9090

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Fannborg í Kópavogi
Til sölu fasteignir Kópavogsbæjar

Auglýst er eftir áhuga þróunarfélaga, fjárfesta, 
byggingarfélaga og annarra á kaupum á 
fasteignum í Fannborg í Kópavogi. 

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

864 5464 / 588 9090

Fannborg 2 skiptist í fjórar hæðir og er 3.199 fm
Fannborg 4 skiptist í tvær hæðir og er 604,7 fm
Fannborg 6 skiptist í þrjár hæðir og er 1.515 fm
Samtals 5.319 fm

Kópavogsbær mun samhliða sölu fasteigna 
skoða möguleika á að gera breytingar á skipulagi 
svæðisins sem gæfu möguleika á að byggja nýtt 
húsnæði á svæðinu. Kaupendur fasteigna hefðu 
forgang á auknum byggingarrétti á svæðinu.

Tilboðum í fasteignirnar, ásamt framtíðarsýn um notkun þeirra, 
skal skilað til Eignamiðlunar eigi síðar en fimmtudaginn 12. október nk.

NÝTT 
Í SÖLU
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Hre ng og heilsa
á nýjum stað
Höfðinn er ný og glæsileg miðstöð verslunar og þjónustu að Bíldshöfða 9. 
Hér eru nú til húsa heilsugæsla, heilsuræktarstöð, apótek, stoðkerfisráðgjafar, 
röntgenstofa og golfverslun. Enn eru örfá rými laus í stærðum frá 300-1.700 m2.

Apótekarinn er framsækið verslunar- og þjónustufyrirtæki sem býður upp á lyf 
og aðrar heilsutengdar vörur.

Flexor býður upp á göngugreiningu, lausnir við stoðkerfisvandamálum,
stuðningshlífar og skó við hæfi.

Heilsuborg brúar bilið milli líkamsræktar og heilbrigðisþjónustu með því að flétta 
saman hreyfingu, fræðslu og meðferð.

Heilsugæslan Höfða leggur áherslu á gott aðgengi, stuttan biðtíma og skráningu 
á ákveðinn heimilislækni.

Röntgen Domus opnar í Höfðanum í haust og mun bjóða upp á röntgenrannsóknir 
auk tölvusneiðmynda og ómskoðunar.

Örninn Golfverslun er sú stærsta sinnar tegundar á landinu og býður upp á mikið 
úrval af hágæða golfvörum. 

ÖRFÁ RÝMI LAUS 300–1.700 m2
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Hægir á eftir  
miklar hækkanir

Hægt hefur á verðhækkunum íbúða á höfuðborgarsvæðinu í fjölbýli. Lækkun er 
hins vegar sögð ólíkleg. Tæplega tvöfalt fasteignir voru á sölu í september en 
í janúar. Vefsíður spretta upp til að aðstoða fólk við að finna bestu lánskjörin 
og meðallán Landsbankans til íbúðakaupa hafa hækkað um þrjár milljónir í ár. 
Bankinn lánar einstaklingum meira til nýbygginga en áður. Ný byggingargátt 
Mannvirkjastofnunar á að auðvelda eftirlit með byggingaframkvæmdum.

Gunnar dofri ólafSSon
gunnar@vb.is

F
asteignaverð á höfuð-
borgarsvæðinu hækkaði 
um 1% í ágúst. Sérbýli 
hækkaði um 2,4% og 

fjölbýli um 0,5%. Því er ljóst að 
dregið hefur verulega úr hækk-
unum á fjölbýli, sem síðasta vetur 
hækkaði  um á bilinu 1,5% til 2,6% 
milli mánaða. Litlar líkur eru þó 
taldar á lækkun íbúðaverðs á næst-
unni segir Konráð Guðjónsson, 
hagfræðingur í greiningardeild 
Arion banka. „Ef maður horfir á 
markaðinn á höfuðborgarsvæðinu 
í heild þá sér maður ekki lækkanir 
í kortunum,“ segir Konráð. „Það 
sem gæti helst valdið lækkun á 
næstu árum væri ef það hæg-
ir meira á í hagkerfinu en við og 
aðrir höfum spáð, mögulega vegna 
hægari fjölgunar ferðamanna eða 
jafnvel fækkunar, sem dregur úr 
innflutningi á vinnuafli til lands-

ins og losar um Airbnb-íbúðir. Hitt 
sem gæti haft áhrif er hversu hratt 
framboð á nýjum íbúðum muni 
aukast. Það er mikið í pípunum og 
íbúðafjárfesting er að vaxa hratt og 
mun halda áfram að vaxa hratt. En 
lækkun er samt sem áður ólíkleg,“ 
segir Konráð.

Ef maður horfir 
á markaðinn á 
höfuðborgarsvæðinu 
í heild þá sér maður 
ekki lækkanir í 
kortunum.
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ÖRFÁ RÝMI LAUS 300–1.700 m2
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Verð á fjölbýli á höfuðborgarsvæðinu hækkaði hratt 
síðasta vetur en verulega hefur dregið úr þeim 
hækkunum frá því í maí. Verð á sérbýli hækkaði 

töluvert milli mánaða og dregur vagninn í hækkunum.
VB MYND/HAG
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Eins og sjá má á grafinu hér að 
ofan hefur íbúðum á sölu fjölgað 
mikið á árinu. Í janúar voru um 
800 íbúðir á sölu en í lok septem-
ber voru þær rúmlega 1.500. Töl-
urnar eru fengnar af fasteignavef 
Vísis, en Seðlabankinn styðst 
í sínum tölum við gögn af mbl.
is. Konráð segir tölurnar skjóta 
stoðum undir þær væntingar 
greiningardeildarinnar um að 
töluvert hægi á verðhækkunum 
á næstunni. „Það er beinlínis út 
af því að meðalsölutíminn núna 
hefur meira en tvöfaldast frá 
því í byrjun árs.“ Fjölgun íbúða 
á sölu bendir að sögn Konráðs 
auk þess til að fleiri sjái tækifæri 
til að selja á meðan kaupendur 
haldi frekar að sér höndunum. 

„Þetta er líklega afleiðing af því 
hvað verðið er hátt. Þessi þróun 
styður við að það verða hægari 
íbúðaverðshækkanir á næstunni. 
Hversu mikið hægari viljum við 
hins vegar ekkert fullyrða um,“ 
segir Konráð og ítrekar að þrátt 
fyrir hægari hækkanir sé ólík-
legt að fasteignaverð lækki.

Úr tæpum 20 milljónum  
í 23 á árinu
Hækkanir fasteignaverðs hafa 
haft ýmsar afleiðingar. Ein 
þeirra er að meðalútlán Lands-
bankans hafa hækkað töluvert.

„Meðalfjárhæð nýrra lána hjá 
okkur árið 2016 var 20 millj-
ónir. Það hefur smátt og smátt 
hækkað með hækkandi fast-
eignaverði. Meðaltalið í ár er 
22,7 milljónir og 23 milljónir um 
mitt árið,“  segir Helgi Teitur 
Helgason, framkvæmdastjóri 
einstaklingssviðs Landsbank-
ans. „Fólk tekur líka núna í meiri 
mæli en áður lán til að byggja. 
Það er þá oft ungt og öflugt fólk 
sem er tilbúið að leggja mikið á 
sig – sérstaklega ef það er með 
forsendur til að gera gert mikið 
sjálft,“ segir Helgi Teitur. „Það 
var mjög sjaldgæft fyrir þrem-
ur, fjórum árum. Þá voru lánin 
kannski teljandi á fingrum ann-
arrar handar á ári en hlaupa nú 
á tugum.“

„Svo sjáum við líka að fólk tekur 
töluvert há lán, oft fyrir annarri 
fasteign þegar fólk stækkar við 
sig. Þá er fólk kannski með íbúð-
arlán upp á 40 til 50 milljónir,  
jafnvel aðeins hærra. Ég held að 

það sé að einhverju leyti afleiðing 
af því að þegar  talað er um góð-
æri og gott ástand, þá er það hvati 
fyrir fólk til að stækka við sig. 
Maður sér að margir eru tilbúnir 
að skulda ansi mikið í húsnæð-
inu sínu.“

Bankinn hefur hins vegar auga 
með því hvort kostnaður fólks 
við að koma yfir sig fasteign, það 

er rekstrar- og fjármagnskostn-
aður, fari yfir þriðjung ráðstöf-
unartekna. „Þá er það eitthvað 
sem fólk þarf að hafa bak við eyr-
að. En ef fólk stenst greiðslumat 
og er öruggt að hlutirnir gangi 
upp, þá synjum við fólki ekki á 
þeim grundvelli. En eftir því 
sem lánsfjárhæðir eru hærri þá 
gerum við fastara mat. Þegar þú 

spennir bogann hátt þá spyrjum 
við áleitinna spurninga,“ segir 
Helgi Teitur.

Skoða breytilega vexti í 
samræmi við lánshæfismat
Hann segir auk þess að bankinn 
láni ekki á íbúðarlánakjörum 
ef fólk ætlar að leigja út fast-
eign. Til þess séu önnur lán með 
öðrum kjörum. „Það hefur verið 
einn af þessum sársaukapunkt-
um sem fólk lendir oft í. Við tök-
um leigutekjur til dæmis ekki 
inn í greiðslumat, við viljum það 
ekki. Við höfum alla tíð horft 
þannig á hlutina að þú verðir 
að geta staðist greiðslumat með 
launatekjum, ekki leigutekjum,“ 
segir Helgi Teitur. „Ef fólk vill 
hins vegar fjárfesta í íbúðarhús-
næði til að vera í útleigustarf-
semi þá bjóðum við kjörvaxtalán 
á kjörum í samræmi við áhætt-
una sem liggur þar að baki. Það 
er ekki loku fyrir það skotið að 
fólk geti þetta, bara ekki með 
íbúðarlánum. Þau eru hugsuð til 
að hjálpa fólki að koma sér þaki 
yfir höfuðið.“

Vextir á íbúðarlánum eru þeir 
sömu fyrir alla lántakendur, ólíkt 
því sem tíðkast víða erlendis, þar 
sem lánshæfismat getur haft 
áhrif á vexti hvers og eins – ým-
ist til hækkunar eða lækkunar. 
Helgi Teitur segir slíkt vera til 
skoðunar. „Þetta er eitthvað 
sem mun klárlega líta dagsins 
ljós. Þeir sem skulda lítið og eru 
mjög stöðugir og ganga eins og 
klukka í skilum, ég held að þegar 
fram líða stundir munu þeir njóta 
betri kjara.“ Hann getur þó ekki 

sagt til um nákvæmlega hvenær 
það yrði. „En örugglega fyrr en 
síðar.“

Byggingargátt heldur 
utan um stöðu nýbygginga
Samtök iðnaðarins hafa hingað  
til talið íbúðir í byggingu, 
hvenær  þær eru væntanlega á 
markað og eru nýjustu tölur sam-
takanna frá því í febrúar. Innan 
skamms má hins vegar búast við 
að byggingargátt Mannvirkj-
astofnunar komist í gagnið. Hún 
hefur verið í vinnslu frá lagasetn-
ingu árið 2010, en þar verður, 
þegar fram í sækir, meðal annars 
hægt að sjá hversu mikið af hús-
næði er í byggingu. Gáttin heldur 
þó utan um margt fleira.

„Vonir standa til að hún verði 
komin í fulla notkun innan fárra 
mánaða. Sem stendur er verið 
að betaprófa hana með nokkr-
um sveitarfélögum.“ segir Björn 
Karlsson, forstjóri Mannvirkja-
stofnunar. „Markmið byggingar-
gáttarinnar er að gera stjórnsýslu 
byggingarmála gagnsærri og 
skilvirkari og tryggja að gæða- og 
eftirlitskerfið virki betur.“

Meðal þess sem hægt verð-
ur að sjá í byggingargáttinni er 
staða nýbygginga. Það ætti að 
veita yfirsýn yfir þær bygging-
arframkvæmdir sem í gangi eru 
og hvenær megi vænta þess að 
nýtt húsnæði komi á markað. 

„Þegar gáttin hefur verið starf-
rækt í eitt eða tvö ár, þá ættu 
þessar tölur að vera komnar. Það 
er þó annað og meira sem liggur 
að baki gáttinni. Þarna verður 
hægt að skila byggingarleyfis-
umsókn rafrænt, líka teikningum 
og uppdráttum, og skoða hvort 
þeir sem koma að mannvirkja-
gerðinni hafi tilskilin leyfi,“ segir 
Björn. Þarna verður svo hægt að 
hafa rafrænt eftirlit með leyf-
isveitingum og bæta úr skorti á 
gögnum rafrænt.

„Allir munu vita hvernig er 
skoðað og hvað er skoðað því það 
verður gert samkvæmt skoðunar-
handbók. Þess vegna getum við 
líka látið menn sjálfa skoða að 
einhverju leyti eigin verk áður en 
skoðunarmenn koma.“ Þannig 
verði hægt að gera þær úrbæt-
ur sem skoðunarmaður hefði 
gert athugasemdir við áður en 
hann kemur, sem sparar dýr-

Vefsíður sem finna bestu lánin

Í nýlegri úttekt Viðskiptablaðsins var farið yfir þau lán sem standa íbúðar-
kaupendum til boða. Lánin eru nánast jafnmismunandi og lánveitendurnir 

eru margir, en rauði þráðurinn var að bankar bjóða að jafnaði hærra veðsetn-
ingarhlutfall og hærri vexti á meðan lífeyrissjóðirnir bjóða lægra veðsetning-
arhlutfall og lægri vexti.

Nokkrum dögum eftir að úttektin birtist leit vefurinn Herborg.is dagsins 
ljós, vefur sem auðveldar fólki að fá yfirsýn yfir þau lán sem í boði eru. Vef-
urinn, sem er hugarfóstur hagfræðingsins Björns Brynjúlfs Björnssonar, byrj-
aði að hans sögn sem Excel-skjal sem hann bjó til þegar hann keypti sjálfur 
íbúð. Skjalið gekk síðan milli vina hans og kunningja og að lokum ákvað hann 
að gera það aðgengilegt í formi vefsíðu.

Í dag var svo vefsíðunni Aurbjörg, aurbjorg.is. hleypt af stokkunum. 
Aurbjörg vinnur að sama markmiði, að aðstoða fólk við að finna besta íbúð-
arlánið fyrir sig. Þannig getur lántakandi slegið inn þá fjárhæð sem hann þarf 
og er lánveitendum svo raðað niður eftir því hvaða kjör þeir bjóða – ýmist 
verðtryggð eða óverðtryggð. Vefsíðan er mjög gagnleg fyrir þá sem vilja upp-
lýsingar um íbúðarlán á einum stað.

„Aurbjörg er svokallaður „chattbotti“, á slæmri íslenskunni, á vefsíð-
unni sem ber saman húsnæðislán frá öllum helstu lánastofnunum og finnur 
hagstæðustu lánakjörin,“ segir Ólafur Örn Guðmundsson, annar hönnuða Aur-
bjargar. „Aurbjörg getur einnig reiknað út hvort hagstætt sé fyrir neytendur 
að endurfjármagna sem og að vakta núverandi lán neytenda, og látið þá vita 
ef endurfjármögnun verður hagstæð í framtíðinni.“

Á síðunni er hægt að sjá ítarlegar upplýsingar um hvert lán, til að mynda 
veðhlutfall, uppgreiðslugjald og nauðsynlegar forsendur til að taka viðeigandi 
lán. Til viðbótar er hægt sjá greiðsluáætlun, þar sem fram kemur afborganir 
fyrir hvern mánuð.

„Aurbjörg byrjaði sem gæluverkefni nokkra starfsmanna Plain Vanilla, og 
endaði á því að ég, ásamt Þórhildi Jensdóttir, tókum verkefnið uppá okkar 
arma,“ segir Ólafur Örn. „Það er mikil vinna fyrir neytendur og flókið að þurfa 
að heimsækja allar heimasíður lánastofnana til að reikna út greiðslubyrði 
láns, en með Aurbjörgu er hægt að gera það á einum stað.“

Meðalfjárhæð nýrra 
lána hjá okkur árið 
2016 var 20 milljónir. 
Það hefur smátt 
og smátt hækkað 
með hækkandi 
fasteignaverði. 

Íbúðavísitalan á höfuðborgarsvæðinu
— frá ágúst 2014
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mætan tíma við framkvæmd-
irnar. „Þetta tryggir aukin gæði 
og aukna skilvirkni. Við teljum 
þetta því nokkuð mikil tímamót. 
Við vonumst til þess að eftir 
áramót verði nokkur sveitarfélög 
búin að taka þetta í notkun og 
flestöll í lok árs 2018.“ 

Einu til tveimur árum eftir að 
gáttinni er hleypt af stokkunum 
má búast við að töluverð tölfræði 
hafi safnast upp – ekki bara um 
stöðu nýbygginga heldur einnig 
um þörf á eftirliti. „Þá getum við 
séð hvaða gallar koma sífellt upp. 
Þannig getum við aukið eftirlit 
með þeim atriðum sem koma oft 
illa út en skrúfað það niður með 
þeim atriðum sem virðast alltaf 
vera í lagi.“ Þegar þessi reynsla 
verður komin á gáttina ætti fram-
kvæmdaaðilum einnig að vera 
auðveldara um vik að áætla hvað 
hver þáttur framkvæmdanna 
og framkvæmdirnar  í heild taka 
langan tíma.

„Þetta er eitthvað sem mun 
klárlega líta dagsins ljós. Þeir sem 

skulda lítið og eru mjög stöðugir 
og ganga eins og klukka í skilum, 

ég held að þegar fram líða stundir 
munu þeir njóta betri kjara.“
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Greiðslumat á � mínútum
fyrir viðskiptavini allra banka 

Nú geta allir gert fullgilt greiðslumat 
á arionbanki.is og fengið nákvæma mynd 
af greiðslugetu sinni með nokkrum smellum.

Kynntu þér þessa spennandi nýjung
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