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Vísitala byggingarkostnaðar 

 
1. Tengiliður  

1.1 Tengiliður stofnun Hagstofa Íslands 

1.2 Tengiliður deild  Vísitölur 

1.3 Nafn tengiliðar  Sérfræðingur 

1.6 Netfang tengiliðar byggingarvisitala@hagstofa.is  

1.7 Símanúmer tengiliðar 5281000 

2. Lýsigögn uppfærð 

2.3 Lýsigögn síðast uppfærð 24. janúar 2022 

3. Framsetning  

3.1 Lýsing á gögnum  Verðlagsvísitala sem mælir verðlag byggingaraðfanga íbúðarhúsnæðis. 

3.2 Flokkunarkerfi  Hlutfall byggingaraðfanga í vísitöluhúsi frá 2009. 

3.3 Umfang efnis - þekja Verðlag byggingaraðfanga á höfuðborgarsvæði. 

3.4 Hagskýrslugerðarhugtök og 
skilgreiningar  

Fastgrunnsvísitala af Laspeyres tegund. 

  

mailto:byggingarvisitala@hagstofa.is


Lýsigögn                                                                                                                                                                                                             

2 

3.5 Hagskýrslueining  Verðlag byggingaraðfanga fyrir íbúðarhúsnæði. 

3.6 Þýði  Íbúðarbyggingar á höfuðborgarsvæði. 

3.7 Svæði  Höfuðborgarsvæði. 

3.8 Tímabil  Frá 1. janúar 2022, grunnur í desember 2021 = 100. 
 
Í ársbyrjun 2022 voru gerðar tvær megin breytingar á aðferð við mælingu vísitölu byggingarkostnaðar. 

1) Verð byggingaraðfanga er mælt án virðisaukaskatts (VSK) og verður mælingin ekki fyrir áhrifum af breytingum 
á endurgreiðsluhlutfalli fyrir VSK vegna vinnu á byggingarstað. 

2) Launarannsókn Hagstofu Íslands er meginheimild fyrir mælingu á launakostnaði. 
Magngrunnur er áfram miðaður við vísitöluhús frá 2009. 
 
Á tímabilinu frá 1987 til 2021 var verð mælt með VSK frá upptöku skattsins árið 1990. Laun voru metin útfrá 
lágmarkstöxtum í kjarasamningum atvinnulífs, iðnaðarmanna og verkafólks. Magngrunnur vísitölunnar frá 1987 (júní 
1987 = 100) miðaðist við hús sem var að grunni til verið byggt árið 1975, en grunnurinn uppfærður m.t.t. þróunar í 
byggingartækni til ársins 1987. Í ársbyrjun 2010 var svo skipt um hús í magngrunni og við tók grunnurinn desember 
2009 = 100.  

3.9 Grunntímabil  Mánuður. Grunnur í desember 2021 = 100. Vísitöluhús er úr grunni frá 2009. 

4. Mælieining   

4. Mælieining Vísitala. 

5. Viðmiðunartími  

5. Viðmiðunartími Desember 2021 = 100. 
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6. Umboð  

6.1 Lög og reglugerðir  Lög um Hagstofu Íslands og opinbera hagskýrslugerð nr. 163/2007. 
 
Brottfallin lög sem vörðuðu útreikning vísitölu byggingarkostnaðar: 
Lög um vísitölu byggingarkostnaðar nr. 42/1987. Lögin voru í gildi frá 30. mars 1987 – 31. desember 2021. 
Lög um vísitölu byggingarkostnaðar nr. 18/1983. 
Lög um vísitölu byggingarkostnaðar nr. 93/1975. 
Lög um vísitölu byggingarkostnaðar nr. 25/1957. 
Lög um brunatryggingar í Reykjavík nr. 87/1943. 

7. Trúnaðarkvaðir  

7.1 Trúnaðarkvaðir - stefna  Gæða- og öryggistefna Hagstofu Íslands. 

7.2 Trúnaðarkvaðir – meðferð gagna  Meginreglur í hagskýrslugerð og 
Reglur um meðferð trúnaðargagna. 
Sjá yfirlit á vef Hagstofu Íslands: https://www.hagstofa.is/um-hagstofuna/log-og-reglur/. 

8. Reglur um birtingar  

8.1 Birtingaráætlun  Birtingaráætlun Hagstofu Íslands. 

8.2 Aðgengi að birtingaráætlun  Á vef Hagstofu Íslands: https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/. 

8.3 Aðgengi fyrir notendur  Jafnt aðgengi notenda frá birtingardegi á vef Hagstofu Íslands undir efnisflokknum Verðlag og efnisflokknum Iðnaður. 

9. Tíðni birtinga  

9. Tíðni birtinga Vísitala byggingarkostnaðar er birt mánaðarlega. 

  

https://www.althingi.is/lagas/nuna/2007163.html
https://www.hagstofa.is/um-hagstofuna/log-og-reglur/
https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
https://www.hagstofa.is/talnaefni/efnahagur/verdlag/
https://www.hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/idnadur/
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10. Aðgengileiki og skýrleiki 

10.1 Fréttatilkynningar  Fréttir eru birtar eftir því sem tilefni gefur til. 

10.2 Útgáfur  Talnaefni uppfært á vef mánaðarlega. 

10.3 Gagnasöfn á netinu  Tengill á talnaefni um vísitölu byggingarkostnaðar: 
https://www.hagstofa.is/talnaefni/efnahagur/verdlag/byggingarvisitala/ 
 
Sögulegt talnaefni um byggingariðnað: 
https://sogulegar.hagstofa.is/byggingaridnadur/ 

10.4 Aðgengi að örgögnum  Nei. 

10.5 Annað  - 

10.6 Skjöl um aðferðafræði  Auk þessarra lýsigagna um vísitölu byggingarkostnaðar er til á íslensku: 
(2010) Vísitala byggingarkostnaðar á nýjum grunni, Hagtíðindi, útgáfudagur 8. febrúar 2010. (Sérstök umfjöllun um 

grunninn frá desember 2009 =100.) 
(2004) Hvernig mælum við verðbólgu?, Rósmundur Guðnason, Fjármálatíðindi, 51. árgangur fyrra hefti, bls. 34-54. 

(Umfjöllun um Laspeyres og fastgrunnsvísitölur) 

10.7 Skjöl um gæðamál  - 

11. Gæðastjórnun  

11.1 Trygging gæða  Lög og reglur sem Hagstofa Íslands starfar eftir, s.br. yfirlit á vef https://www.hagstofa.is/um-hagstofuna/log-og-
reglur/. 

11.2 Gæðamat  - 

  

https://www.hagstofa.is/talnaefni/efnahagur/verdlag/byggingarvisitala/
https://sogulegar.hagstofa.is/byggingaridnadur/
https://hagstofan.s3.amazonaws.com/media/public/b529f792-e350-46e8-8baf-200dea66ac50/pub_doc_QF6ILzr.pdf
https://hagstofa.is/media/49648/hvernig_maelum_vid_verdbolgu_2004.pdf
https://www.hagstofa.is/um-hagstofuna/log-og-reglur/
https://www.hagstofa.is/um-hagstofuna/log-og-reglur/
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12. Notagildi  

12.1 Þarfir notenda Notendur eru aðilar í byggingariðnaði og mannvirkjagerð. Einnig opinberir aðilar, greiningaraðilar og einstaklingar. 

12.2 Ánægja notenda - 

12.3 Heildstæðni Vísitala byggingarkostnaðar sýnir breytingar á kostnaði aðfanga sem notuð eru við byggingu íbúðarhúsnæðis á 
höfuðborgarsvæðinu. Grunnur vísitölunnar frá 2009 er miðaður við 18 íbúða fjölbýlishús. Frá janúar 2022 er verð 
mælt sem aðfangaverð án virðisaukaskatts. Vísitalan er mæld og reiknuð mánaðarlega og birt í kjölfarið á 
útreikningstíma. 
 
Frá janúar 1990 til desember 2021 var verð mælt með virðisaukaskatti þar sem tekið var tillit til endurgreiðslu 
virðisaukaskatts sem íbúðareigendur gátu fengið vegna vinnu á verkstað. Þetta var gert í samræmi við lög um vísitölu 
byggingarkostnaðar (nr. 42/1987) og lög um virðisaukaskatt (nr. 50 frá 1988). Mælingin var birt bæði á 
útreikningstíma og á gildistíma. Gildistími kom til vegna laganna um vísitölu byggingarkostnaðar og sagði til um 
hvernig vísitalan reiknaðist inn í lánskjaravísitölu á árum áður. Í töfluskýringum með talnaefni kemur skýrt fram hvort 
vísitalan sé á útreikningstíma eða á gildistíma.  
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13. Nákvæmni og áreiðanleiki 

13.1 Nákvæmni Vísitöluhúsið: Vísitalan mælir nákvæmlega allan kostnað við að byggja vísitöluhús frá grunni. Húsið er valið þannig að 
það lýsi vel þeim byggingarháttum sem helst eru notaðir. Byggingaraðilar vísitöluhússins tóku saman ítarlega 
magnskrá, og eru byggingarvörur valdar þannig að þær uppfylli sem best lýsingar úr magnskránni auk almennra 
gæðakrafna sem gerðar eru. Þannig getur vöruúrvalið í verðmælingunni tekið breytingum ef nýjar vörur taka við 
hlutverki einhverra sem fyrir eru. Með þessu helst vörusafnið lifandi og lýsandi fyrir aðfanganotkun við húsbyggingar. 
Þar sem vísitalan er fastgrunnsvísitala verða stærri breytingar á byggingarháttum þó aðeins teknar inn í gegnum 
grunnskipti.  
 
Magngrunnur: Raunverulegt hús liggur til grundvallar magngrunni. Húsið er valið þannig að það lýsi vel þeirri 
byggingartækni sem helst er notuð á þeim tíma sem valið fer fram. Nýbyggingar eru þó fjölbreyttar að gerð og því 
óhjákvæmilega frábrugðnar vísitöluhúsinu á einn eða annan hátt. Sömuleiðis er byggingartækni breytingum háð og 
eftir því sem lengri tími líður frá grunnskiptum er viðbúið að magngrunnurinn verði ekki jafn lýsandi fyrir nýbyggingar. 

13.2 Úrtaksvillur Gagnalindir: Verslanir og þjónustuaðilar eru handvalin þannig að verðmælingar þeki magngrunninn sem best.  Ekki er 
tryggt að verðþróun hjá þeim sé lýsandi fyrir alla, en leitast er við að meta hvern magnlið með verðmælingum frá að 
minnsta kosti þremur aðilum til að minnka skekkju af þessum völdum.  
 
Vinnuliðir vísitölunnar eru mældir í gegnum launarannsókn Hagstofu Íslands. Þar er mældur allur launakostnaður 
niður á einstaklinga hjá fyrirtækjum í byggingarstarfssemi og meðalkostnaður á vinnustund eftir starfsgrein reiknaður 
út. 
 
Byggingaraðföng: Aðföng í húsbygginguna eru valin þannig að þau uppfylli þær kröfur sem gerðar eru í 
magngrunninum. Verslanir og þjónustuaðilar veita upplýsingar um verð á þeim lausnum sem algengt er að 
byggingarverktakar velji. Söluaðilar skipta út aðföngum þegar vörur úreldast og heldur það skekkjum vegna úreldingar 
vörugrunnsins í lágmarki. Skekkjur af þessu tagi eru þó alltaf fyrir hendi ef viðeigandi uppfærslum er ekki sinnt sem 
skyldi. 
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13.3 Aðrar villur en úrtaksvillur (non-
sampling errors) 

Framkvæmd mælingar: Hættan á villum er mest þegar þjálfa þarf nýja einstaklinga til að veita upplýsingar um verð. Í 
flestum tilfellum eru verðmælingar tengdar vörunúmerum í rekstrarkerfum verslana og dregur það úr hættu á að sótt 
sé rangt verð vöru. Þar sem verðgjafar skrá verð inn í vörulista í vefeyðublöðum er hætta á innsláttarvillum.  
 
Útreikningur: Villur geta komið í útreikningi við kerfisuppfærslur eða aðlögun. Leitast er við að beita ítarlegum 
prófunum í öllum uppfærslum svo koma með í veg fyrir villur. Villur geta auk þess komið fram í úrvinnslu og 
útreikningi ef villur í gögnum finnast ekki við leit eða vöruútskipti. 
 
Ekki hefur verið gerð sérstök athugun á umfangi skekkja í byggingarvísitölunni. 

14. Tímanleiki og stundvísi 

14.1 Tímanleiki Mánaðarlegar mælingar eru birtar innan mælingarmánaðar. Mælingarnar eru birtar á útreikningstíma 

14.2 Stundvísi Niðurstöður mælinga eru birtar í samræmi við birtingaráætlun Hagstofu Íslands, kl. 9:00 að morgni birtingardags.  

15. Samræmi og samanburðarhæfni 

15.1 Samanburðarhæfni – 
landfræðileg 

Vísitala byggingarkostnaðar mælir byggingarkostnað íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæði. 

15.2 Samanburðarhæfni – yfir tíma Vísitala byggingarkostnaðar er fastgrunnsvísitala. Við uppfærslu grunns er tekin inn breyting í umhverfi þess mælda. 
Samanburðarhæfni er mest innan hvers gildistímabils magngrunns. Taka þarf tillit til þess aðferðafræðibreytingar, 
stórfelldar flokkunarbreytingar og miklar breytingar á efnum og aðferðum í byggingariðnaði minnka samanburðarhæfi 
til lengri tíma litið. 

15.3 Samræmi – milli efnissviða - 

  

https://www.hagstofa.is/utgafur/frettasafn/birtingaraaetlun/
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15.4 Samræmi – innan efnissviðs Samanburður er auðveldur innan grunntíma, þ.e. samanburð má gera innan sömu tímaraðar. Þegar nýr grunnur er 
tekinn í notkun, hætta mælingar á eldri grunni, en verðbreytingar sem mælast á nýja grunninum eru notaðar til að 
framreikna tímaraðir eldri grunna. Þess vegna eiga byggingarvísitölur, með ólíka grunnmánuði en á sama 
útreikningstíma, að sýna sömu verðbreytingar, þar sem þær eru til á sömu tímabilum. Mismunur getur komið fram 
vegna aukastafa og afrúnnunar. 

16. Kostnaður og svarbyrði 

16. Kostnaður og svarbyrði Svarbyrði fyrirtækja er lágmörkuð í gegnum mánaðarleg gagnaskil í vefskilakerfi Hagstofu Íslands. 

17. Endurskoðun hagtalna 

17.1 Endurskoðun hagtalna - stefna Stefna Hagstofu Íslands um endurskoðun hagtalna 

17.2 Endurskoðun hagtalna - 
framkvæmd 

Vísitala byggingarkostnaðar er ekki endurskoðuð. Ef villa finnst eða nýjar upplýsingar koma fram sem nauðsynlegt er 
að taka tillit til, þá munu áhrif þeirra leiðréttinga koma fram í næstu mælingu vísitölunnar. 

18. Úrvinnsla hagskýrslna 

18.1 Grunngögn Gögnum er safnað hjá verslunum, fyrirtækjum eða opinberum aðilinum sem selja og veita vöru og þjónustu til 
byggingarverktaka. Safnað er verði á byggingaraðföngum í samræmi við kjör sem boðin eru skilvísum 
byggingarverktaka og þar sem innkaup eru í samræmi við það magn sem þarf í fjölbýlishús. 
 
Launakostnaður er metinn með launarannsókn Hagstofu Íslands. Gögn um launagreiðslur mánaðar eru tiltækar við 
mælingu vísitölu byggingarkostnaðar í næsta mánuði eftir að þær eru greiddar út til iðnaðarmanna og iðnverkafólks. Í 
hverri mælingu er unnið með nýjustu mánaðargögnin um launakostnað en einnig yfirfarið hvort endurmeta þurfi 
niðurstöðu næstu tveggja mánaða á undan vegna tafa sem kunna að hafa orðið í gagnaskilum. Launaþáttur 
byggingarvísitölunnar er ekki leiðréttur afturvirkt vegna endurmats af þessu tagi en áhrifin koma fram í útreikningi. 

18.2 Tíðni gagnasöfnunar Mánaðarleg. 
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18.3 Gagnasöfnun Vefskil. 

18.4 Sannprófun Í gagnavinnslu eru svör sannprófuð með frávikaprófun. Leitað er útgilda og stórra breytinga. Einnig er frambærileiki 
mældra byggingaraðfanga yfirfarinn. 

18.5 Gagnavinnsla Gagnavinnsla fer fram í gagnagrunnum þar sem samantekt 
vísitalna er unnin í samræmi við fyrirkomulag í 
fastgrunnsvísitölum af Laspeyres gerð. Reiknuð eru 
margfeldismeðaltöl verðmælinga í grunnliðum. 
 
Gefnar eru út undirvísitölur eftir byggingarstigum skv. ÍST51 
staðlinum fyrir byggingu húsa, iðngreinum og eftir skiptingu 
niður á vinnu, efni og flokkinn vélar, flutningur og orka. 
 
Vísitala byggingarkostnaðar er aðfangavísitala. Verðmælingar 
ná til allra aðfanga, þ.e. vinnu, efnis, vélaleigu, flutninga og 
þess háttar, sem eru notuð við að reisa vísitöluhúsið. Verð 
aðfanga er vegið saman í þeim hlutföllum sem finna má í 
magngrunni, þ.e. í magnskrá í grunni vísitölunnar. Verð er án 
VSK. 

 

 

18.6 Aðlögun - 

19. Athugasemdir 

19. Athugasemdir - 

 


