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Abstract 
 

Many communities in Iceland built socially assisted apartments in support of 

people with low household incomes and without assets of their own to enable 

them to purchase real estate on the open market. During a period of some 20 

years, a large number of apartments were built all around the country, all  

subsidized and at low  interest rates. At the same time, there was a shortage 

of public loans and limits on amounts that could be borrowed. Hence, people 

had restricted opportunities to invest in real estate and all buying was 

characterized by circumstantial coincidence or by connections to people who 

could facilitate access to loans. 

 

After 1990, a dramatic change occurred as the communities had an 

obligation to buy out the socially assisted  apartments. The apartments were 

sold subject to  indexation and therefore  prices would increase without any 

connections to real developments on the open market. As no individuals 

would buy these apartments, the communities had to buy them and convert 

them into apartments for rent.  

 

Changes will have to be introduced in the apartment rental system and 

preparations for these should begin as soon as possible in order to ensure that 

such changes will bring the intended positive effect. One proposed 

possibility is  to sell these apartments on the open market. The real estate 

reserve fund has been given the authority to  support the communities in the 

sale of these apartments and assist them in clearing loans where mortgages 

are in excess of sale prices.    

 

In this way communities can withdraw from the open rent market. Instead, 

they can focus on socially assisted rents in the form of short term rent 

contracts while seeking a future solution with regard to real estate purchases 

and rental arrangements.  

 

Keywords: Rent apartments, the communities in Northern Part of Iceland, 

real estate for sale, real estate loans, social association rent. 

 



LOK2106  ÁÞB, KK 

vi

Útdráttur  
 

Félagslegar íbúðir sveitarfélaganna voru byggðar sem stuðningur við fólk 

sem ekki hafði nægilegar tekjur né eignir til að kaupa fasteignir á almennum 

markaði. Á tímabili var mikil uppbygging víða um land og næg eftirspurn 

eftir húsnæði á hagstæðum kjörum en lán til félagslegra íbúða voru 

niðurgreidd. Á sama tíma ríktu höft og skortur var á lánsfé þannig að 

möguleikar almennings til að eignast húsnæði einkenndust af tilviljunum eða 

klíkuskap til að hafa aðgang að lánsfé.  

 

Mikil breyting verður svo á árunum eftir 1990, en sveitarfélögin höfðu 

kaupskyldu á félagslegum íbúðum. Íbúðirnar voru verðtryggðar þannig að 

þær hækkuðu í verði óháð því hvort almennur markaður fyrir íbúðarhúsnæði 

hækkaði eða lækkaði. Í kjölfarið þurftu sveitarfélögin á landsbyggðinni að 

innleysa íbúðirnar og breyta þeim í leiguíbúðir.  

 

Leggja þarf upp með að innleiða skipulagðar breytingar á leiguíbúðakerfinu 

og afla þeim nauðsynlegs stuðnings í undirbúningsferlinu. Í framhaldi af því 

þarf að festa breytingarnar í sessi og nýta sér á jákvæðan hátt. Tillögur fela í 

sér að selja íbúðirnar á almennum markaði. Varasjóður húsnæðismála hefur 

verið veitt heimild til aukins rekstrarstuðnings vegna rekstarhalla og til að 

koma á móts við sveitarfélögin við sölu íbúða með uppgreiðslu áhvílandi 

lána þegar söluverð nægir ekki fyrir áhvílandi skuldum íbúðarinnar.  

 

Þannig getur sveitarfélagið dregið sig að miklu leyti út af leigumarkaði en 

eftirlætur markaðnum að sinna almennri leigu. Sveitarfélagið leggur í staðinn 

áherslu á að sinna félagslegum leigumarkaði og kanna kosti þess að taka upp 

sérstakar húsaleigubætur. Leiguíbúðirnar yrðu þá hugsað sem 

skammtímaleiga meðan leitað er framtíðarlausnar á húsnæðismálum. 
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íbúðalán, leigufélög. 


