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Útdráttur 

Þegar kemur að því að velja búsetuform er kaup á eigin húsnæði eftirsóttasti 

valkosturinn hérlendis. Í mörgum löndum er þó til staðar sterkur markaður með 

leiguhúsnæði sem gerir þátttöku á leigumarkaði að raunhæfum valkosti þegar 

búsetuform til lengri tíma er ákvarðað. Þessari ritgerð er ætlað að fjalla um þennan 

markað út frá fræðilegu og raunverulegu sjónarhorni. Eftir að hafa gert grein fyrir 

markaðsformi leiguíbúð verða leidd út tvö líkön. Fyrra líkanið gerir ráð fyrir að 

verðmyndun sé frjáls og því er einblýnt á þá þætti sem hafa áhrif á framboð og 

eftirspurn. Seinna líkaninu er hins vegar ætlað að gera grein fyrir þeim áhrifum sem það 

hefur þegar yfirvöld leyfa leigugreiðslum ekki að þróast í takt við almennt verðlag. 

Skoðaðir verða leigumarkaðir í Bandaríkjunum og á Norðurlöndum, þar sem 

verðmyndun er að miklu leyti takmörkunum háð, og sýnt fram á hvaða áhrif opinber 

afskipti af verðmyndun hefur á þróun viðkomandi markaða. Þá verður sögu og 

núverandi ástandi leigumarkaðarins hérlendis gerð skil og að endingu sýnt fram á að 

útfrá forsendum líkananna er hægt að ná fram Pareto kjörstöðu á markaði miðað við 

núverandi ástand. 
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1 Inngangur 

Leigumarkaður með íbúðahúsnæði er, eins og markaður með aðra vöru í 

markaðshagkerfi, ofurseldur kröftum framboðs og eftirspurnar. Ef markaður er látinn 

óáreittur af yfirvöldum munu þessir kraftar stýra verðþróun sem er í samræmi við það 

magn sem þörf er fyrir og er í boði á hverjum tíma. Framboðshlið leigumarkaðarins er í 

höndum leigusala sem eru húseigendur sem sjá hag í því að hafa ekki búsetu í 

viðkomandi húsnæði heldur kjósa að fá greitt fyrir að leyfa öðrum að búa þar. Þeir sem 

greiða fyrir afnot af húsnæði leigusalans eru kallaðir leigjendur og sjá þeir um 

eftirspurnarhlið markaðarins. Leigjendur eru aðilar sem búa ekki í eigin húsnæði heldur 

greiða öðrum fyrir að hafa búsetu í húsnæði í þeirra eigu. Í eðli sínu er markaður með 

leiguhúsnæði einokunarsamkeppnismarkaður þar sem margir leigusalar bjóða upp á 

vöru sem er að einhverju leyti frábrugðin þeirri sem aðrir leigusalar bjóða upp á og getur 

hvaða húseigandi sem er komið hindranalaust inn á markaðinn. Hver þeirra um sig hefur 

óveruleg áhrif á verðmyndun á markaði en getur að einhverju leyti ákvarðað hversu háa 

greiðslu leigjandi þarf að láta af hendi. Á slíkum markaði myndast allratap þar sem verð 

á markaði er hærra en sem nemur hámörkun hagnaðar framboðsaðila. Viðleitni 

stjórnvalda til að draga úr þessu misræmi felst oft í opinberum afskiptum af 

verðmyndun með því að koma fyrir regluverki sem setur leigusölum skorður varðandi 

hversu háar leigugreiðslur þeim er heimilt að innheimta. 

Í þessari ritgerð er ætlunin að varpa ljósi á hvaða þættir hafa áhrif á framboð og 

eftirspurn á þessum markaði og síðar hvaða áhrif það hefur þegar yfirvöld hafa afskipti 

af verðmyndun. Til að skýra þessa þætti verður stuðst við tvö líkön. Í fyrra líkaninu er 

markaður með leiguhúsnæði skoðaður út frá endingartíma og misleitni húsnæðis og 

hvaða áhrif gæðastig hefur á dreifingu til neytenda. Í seinna líkanið gerir grein fyrir þeim 

áhrifum sem inngripa stjórnvalda hafa. „Fyrstu kynslóðar“ leigureglur vísa til þess þegar 

leiguverð er ákvarðað af yfirvöldum og því ekki leyft að þróast í takt við almenna 

verðmyndun. Vegna óhagkvæmni sem slíkt regluverk stuðlar að hafa  vægari inngrip að 

mestu leyst „fyrstu kynslóðar“ leigureglur af hólmi. Í líkaninu er því gert ráð fyrir að 

„annarrar kynslóðar“ leigureglur, sem heimila leigusölum m.a. að leiðrétta nafnvirði 

leigu á milli tímabila til að þær haldi raungildi sínu, séu við lýði. Áhrif þessara reglna á 

jafnvægisstöðu á leigumarkaði verða kynntar og bent verður á lausnir við þeirri 
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óhagkvæmni sem þær skapa. Eftir að hafa gert grein fyrir inntaki þessara líkana verður 

sjónum beint að leigumörkuðum í Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum þar sem 

áratuga hefð er fyrir opinberum afskiptum af verðmyndun á leigumarkaði, helstu 

einkennum þeirra markaða og hvaða áhrif þessi afskipti hafa á framboð og eftirspurn. 

Að endingu verður fjallað um almenna og félagslega leigumarkaðinn hérlendis og ástand 

leigumarkaðarins í heild skoðað út frá forsendum áðurnefndra líkana.  
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2 Að leigja eða kaupa 

Þegar kemur að því að velja búsetuform er leiga eða kaup á eigin húsnæði í flestum 

tilvikum einu raunhæfu valkostirnir til lengri tíma. Því er vert að skoða þá þætti sem hafa 

áhrif á þetta val áður en lengra er haldið.  

2.1 Fjármögnun 

Að kaupa eigið húsnæði er kostnaðasamt og einungis á fárra færi að fjármagna slík kaup 

að mestu eða öllu leyti með eigin fé. Þegar hinn almenni borgari tekur ákvörðun um 

búsetuform skipar því aðgengi að lánsfé og vaxtakjör stóran sess í þeirri ákvörðun. Það 

gefur auga leið að ef vextir af húsnæðislánum eru lágir og kjör þeirra hagstæð, mun 

eftirspurn eftir slíkum lánum aukast, sem hefur bein áhrif á eftirspurn eftir eigin 

húsnæði á meðan fleiri fara út á leigumarkað ef að húsnæðislán eru óhagkvæm og 

óaðgengileg. 

2.2 Arðbærni 

Skattar og vextir gegna stóru hlutverki þegar búsetuform er ákvarðað. Almennt lýtur 

skattlagning húsnæðis flóknum reglum sem eru mismunandi milli svæða og tímabila. 

Almennar reglur eru þær að leigutekjur eru skattlagðar, greiðslur af húsnæðislánum eru 

frádráttabærar frá skatti og verðmæti eigna tekur tillit til afskrifta. Í sumum löndum eru 

skattareglur varðandi eignarhald á húsnæði svipaðar og þær sem gilda um neysluvörur, 

til dæmis bíla, og þá er enginn skattur á leigutekjur, engar vaxtabætur og ekkert svigrúm 

til afskrifta. Önnur lönd leyfa takmarkaðan vaxtafrádrátt eða afskriftir eða bjóða beina 

uppbót ef viðkomandi er eigandi húsnæðis. Hins vegar eru oft auka skattar á húsnæði 

líkt og lóðaskattar, eignaskattar og viðskiptaskattar. Í mörgum löndum eru 

afskriftarreglur á þann veg að afskriftir leiða til lægri skatta á húsnæði, jafnvel þó að 

virði fasteignarinnar aukist, sem gerir það að verkum að arðsemi af leigðu húsnæði er 

mun meiri en af öðrum fjármunum eftir skatta. Skattbyrðin á eignarhaldi húsnæðis fer 

eftir því hvernig kaupin eru fjármögnuð. Því meira eigið fé sem notað er til kaupanna því 

minni skattbyrði liggur á eiganda húsnæðis. Eftir því sem fjármögnunin er nær því að 

vera einungis eigið fé, því nær verður skattbyrðin núlli. Það útskýrir hvers vegna fleiri 

efnaðir einstaklingar eiga eigið húsnæði og hvers vegna húsnæðiseigendur nota umfram 
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auð til að greiða niður fasteignalán. Frá sjónarhorni leigjanda eru leigugreiðslur, líkt og 

önnur neyslutengd útgjöld, óháð skattlagningu (Hubert, 2007). 

Ef verðlækkun verður á húsnæðismarkaði er eigið fé húsnæðiseiganda fljótt að gufa 

upp þegar hátt hlutfall fjármögnunar kaupanna er fengið að láni. Þetta á við í þeim 

tilvikum þegar stærstur hluti eigna viðkomandi aðila er bundinn í húsnæðinu. Sú þróun 

hefur átt sér stað hérlendis frá bankahruni að fjölskyldur geta ekki greitt afborganir af 

ánum lána og ef verðlækkun hefur étið upp eigið fé viðkomandi í eigninni blasir 

gjaldþrot við (Kári S. Friðriksson o.fl., 2011). 

Fjárhagslegur stuðningur frá stjórnvöldum getur haft áhrif þegar búsetuform er 

ákvarðað. Í flestum vestrænum löndum stendur einstaklingum og fjölskyldum til boða 

að fá greiddar húsaleigubætur ef viðkomandi er á leigumarkaði og vaxtabætur eða 

niðurgreiðslur á húsnæðislánum eigi viðkomandi eigið húsnæði. Ef stjórnvöld hygla öðru 

forminu á kostnað hins má leiða að því líkum að fleiri kjósi það búsetuform þar sem 

meiri fjárstuðnings er vænts. 

2.3 Leigusamningar og sveigjanleiki 

Leigusamningar hafa áhrif á hvort aðili kýs að leigja eða kaupa. Atriði sem koma fram í 

leigusamningi eru meðal annars. lengd búsetutíma, uppsagnafrestur, upphæð 

leigugreiðslna og möguleg hækkun á þeim greiðslum. Leigusamninga er hægt að gera til 

skemmri eða lengri tíma. Sé samningurinn til skemmri tíma fylgir honum minna umstang 

og þá hefur leigjandi auknar ástæður til að þóknast leigusala, t.d. með góðri umgengni, 

um húsnæðið, skilvirkum leigugreiðslum og að forðast útistöður við nágranna. Ef 

leigjandi uppfyllir ekki þau skilyrði sem leigusali setur getur sá síðarnefndi neitað að 

endurnýja samning eða hækkað leigu. Helsti galli leigusamninga til skemmri tíma er sá 

að flestir leigjendur vilja forðast þann kostnað og óþægindi sem fylgir flutningum. Það 

verður til þess að leigusali er með sterkari samningsstöðu en leigjandi og getur því 

hækkað leigu milli tímabila eða fyrirvaralaust, jafnvel þó leigjandi hafi verið til 

fyrirmyndar. Sé samningur gerður til langs tíma skapar það ákveðið öryggi fyrir leigjanda 

en leigusalar hafa ekki mikinn hvata til að gera slíka samninga. Á mörgum mörkuðum 

með leiguhúsnæði setja yfirvöld leigusölum ákveðnar skorður varðandi hver upphæð 

leigu er og verður gerð grein fyrir áhrifum slíkra inngripa þegar fjallað verður um áhrif 
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opinberra afskipta. Þar sem slíkt regluverk er í gildi er leigusölum óheimilt að hækka 

nafnvirði leigu á leigutíma sem verður til þess að raunvirði þeirra lækkar ef verðbólga er 

í hagkerfinu (Hubert, 2007) 

Flestir vilja hafa fasta búsetu sem lengst. Flutningur milli staða er er tímafrekur, dýr 

og veldur óþægindum og að sama skapi tekur fólk oft ástfóstri við svæðið sem það býr á 

og við húsnæðið sem það býr í. Hins vegar fylgja því ýmsir kostir að geta 

skuldbindingalaust flust á milli svæða. Einstaklingar og fjölskyldur geta haft þörf fyrir 

tilbreytingu, þurfa að stækka eða minnka við sig eða hafa efni á betra húsnæði vegna 

breytinga á fjölskylduhögum, hærri tekna eða betri atvinnu. Séu viðkomandi á 

leigumarkaði er meira svigrúm fyrir slíkar breytingar.  (Hubert, 2007) 
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3 Fullkominn samkeppnismarkaður 

Á markaði ríkir fullkomin samkeppni ef hann samanstendur af mörgum kaupendum og 

seljendum sem hafa viðskipti sín á milli með vöru sem er nákvæmlega eins og allir 

þátttakendur eru verðþegar. Aðilar eru verðþegar þegar hver um sig hefur óverulega 

markaðsstöðu og getur því ekki haft áhrif á verðmyndun á markaði. Hver sem er hefur 

frjálsan aðgang að markaði og getur kosið fyrirhafnarlaust að hætta þátttöku. Frjálst 

aðgengi að markaði leiðir til þess að jafnvægi næst ekki fyrr en hagfræðilegur hagnaður 

er jafn núlli. Ef fyrirtæki skila hagnaði munu nýjir aðilar koma inn á markað þar til 

samkeppni þeirra á milli hefur þrýst hagnaði niður í núll. Ef fyrirtæki skila tapi munu 

aðilar fara af markaði og minna framboð mun þá verða til þess að þeir aðilar sem eftir 

standa geta hækkað verð upp að því marki að þau komi út á núlli. 

 

 

Mynd 3-1 Jafnvægi á markaði.  
   Heimild: Mankiw og Taylor (2006). 

 

Mynd 3-1  lýsir framboði og eftirspurn á samkeppnismarkaði. Í punkti E, þar sem verð 

er P* og magn Q*, ríkir jafnvægi á markaði og þegar það ástand ríkir er þeirri vöru eða 

þjónustu sem um ræðir úthlutað á sem skilvirkastan máta. Skilvirk úthlutun merkir að 

heildarábati aðila á markaði, þ.e. kaupanda og seljanda, er hámarkaður. Ábati neytanda 
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ákvarðast af greiðsluvilja hans sem lýsir hversu mikið hann er reiðbúinn að greiða fyrir 

ákveðna vöru eða þjónustu að frádreginni þeirri upphæð sem hann þarf að lokum að 

greiða. Heildarneytendaábati er samanlagður ábati allra neytenda á markaði og 

afmarkast af þríhyrningnum fyrir ofan jafnvægisverð P* á grafinu og er skorðaður af línu 

AE. Framleiðendaábati er söluverð vöru að frádregnum framleiðslukostnaði og er 

mælikvarði á hversu mikið framleiðendur hagnast á því að vera þátttakendur á markaði. 

Heildarframleiðendaábati samsvarar þríhyrningnum fyrir neðan jafnvægisverð og er 

skorðaður af línu CE. Niðurhallandi lögun eftirspurnarkúrfunar útskýrist af 

jaðargreiðsluvilja neytenda. Jaðargreiðsluvilji segir til um hversu mikið neytandi væri 

reiðubúinn að greiða fyrir auka einingu af sömu vöru og samkvæmt lögmáli eftirspurnar 

minnkar jaðargreiðsluvilji okkar eftir því sem varan verður dýrari vegna hærri 

fórnarkostnaðar1. Eftir því sem verð hækkar því minna erum við reiðubúin að greiða fyrir 

auka einingu af vörunni og af þeim sökum er eftirspurnarkúrfan niðurhallandi. Sömu 

lögmál gilda um lögun framboðskúrfunar nema að eftir því sem verð hækkar því lægri er 

fórnarkostnaður framleiðenda við að framleiða eina viðbótareiningu af vörunni. 

Framboðskúrfan er af þeim sökum upphallandi (Mankiw og Taylor, 2008; Nechyba, 

2011). 

  

                                                        

1
 Í rekstrarhagfræði er hugtakið staðgönguáhrif notað til að fanga áhrif fórnarkostnaðar. Neikvæð 

staðgönguáhrif munu hafa í för með sér að hækkun á verði ákveðinnar vöru leiðir til þess að neytendur 

muni neita þeirrar vöru í minna mæli og nota þess í stað tekjur sínar til annarrar neyslu. 
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4 Einokunarsamkeppni 

Eitt af helstu einkennum fullkomins samkeppnismarkaðar er að þátttakendur eiga 

viðskipti með vöru sem er nákvæmlega eins. Slíkt skilyrði á vel við t.d. hrávörur á borð 

við hveiti og sykur en varla við leiguhúsnæði. Þriggja herbergja íbúð í Þingholtunum er 

að mörgu leyti frábrugðin stúdíóíbúð í Breiðholti eða parhúsi á Seltjarnarnesi og því lýtur 

markaður með leiguhúsnæði að einhverju leyti öðrum lögmálum en þeim sem áður var 

lýst. Það markaðsform sem á best við markaðinn fyrir leiguhúsnæði er 

einokunarsamkeppni. Á slíkum markaði eru margir seljendur sem eiga í samkeppni sín á 

milli um sama hóp neytenda. Hver og einn seljandi býður þó upp á vöru sem er að 

einhverju leyti frábrugðin þeirri vöru sem aðrir seljendur bjóða upp á og vegna þessarar 

aðgreiningar eru seljendur ekki verðþegar. Eitt af einkennum einokunarsamkeppnis-

markaðar er þó að hver sem er getur komið og farið hömlulaust af markaði og af þeim 

sökum næst ekki jafnvægi á markaði fyrr en hagfræðilegur hagnaður er núll. 

 

 

 

Mynd 4-1 Hámörkun hagnaðar á einokunar- og fullkomnum samkeppnismarkaði.  
   Heimild: Mankiw og Taylor (2008) 

 

Líkt og sjá má á mynd 4-1 hámarka framboðsaðilar á þessum tveimur mismunandi 

mörkuðum hagnað sinn á mismunandi máta. Framboðsaðilar á báðum mörkuðum 

hámarka ávallt hagnað sinn þar sem jaðartekjur eru jafnar jaðarkostnaði en 
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jaðarkostnaður táknar þá aukningu á heildarkostnaði þegar framleiðsla er aukin um eina 

einingu. Vegna frjáls aðgengis að markaði  ákvarðast framboðsmagn af punktinum þar 

sem verð er jafnt meðal heildarkostnaði (MHK) en í þeim punkti er hagfræðilegur 

hagnaður jafn núlli2. Eins og áður kom fram geta framboðsaðilar á fullkomnum 

samkeppnismarkaði ekki haft áhrif á verðmyndun og því gildir að jaðartekjur eru jafnar 

markaðsverði vöru. Vegna markaðsráðandi stöðu framboðsaðila á einokunar-

samkeppnismarkaði gildir hins vegar að verð á markaði er hærra en jaðarkostnaður auk 

þess sem eftirspurnarkúrfa á slíkum markaði er niðurhallandi á meðan eftirspurnarkúrfa 

á fullkomnum samkeppnismarkaði er lóðrétt. 

Á fullkomnum samkeppnismarkaði er úthlutun gæða skilvirk en á einokunar-

samkeppnismarkaði er heildarábati ekki hámarkaður. Slík óhagkvæmni stafar af 

mismuninum á verði vöru á markaði og þeirri upphæð sem ákvarðast af punktinum þar 

sem jaðarkostnaður er jafn jaðartekjum. Vegna þess misræmis munu neytendur á 

markaði kjósa að kaupa ekki vöru þegar verðið er í punktinum P* þó þeir væru 

reiðubúnir að greiða lægri upphæð sem væri á bilinu milli punktanna P* og JK. Þetta 

ástand verður til þess að á markaði er til staðar svokallað allratap sem dregur úr 

heildarábata. Erfitt er að finna lausn til að draga úr vægi allrataps. Í mörgum tilvikum 

reyna stjórnvöld að lágmarka þá truflun sem verður á jafnvægi milli framboðs og 

eftirspurnar með því að setja framboðsaðilum skorður á hvernig starfsemi þeirra er 

háttað. Markaður með leiguhúsnæði er gott dæmi um markað þar sem slíkum 

aðgerðum er beitt og síðar í þessari ritgerð verður útfærslum og árangri þeirra gerð skil 

(Mankiw og Taylor, 2008). 

  

                                                        

2
 Hagfræðilegur hagnaður er heildarhagnaður af sölu vöru af frádregnum fórnarkostnaði. Í þessu 

samhengi vísar fórnarkostnaður til þess að tíminn og aðföngin sem notuð voru til framleiðslunnar hefði 

verið hægt að ráðstafa á annan máta. 
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5 Leigumarkaður 

5.1  Framboð og eftirspurn á markaði 

Í grein eftir James L. Sweeney (1974) er kynnt til sögunnar líkan sem kemur inn á 

jafnvægisstöðu leigumarkaðarins m.a. með tilliti til endingartíma húsnæðis og hversu 

ólíkir leigjendur, og  valkostirnir sem þeim stendur til boða, eru.  

Það leiguhúsnæði sem stendur til boða er í misgóðu ástandi og í líkani Sweeney er 

fjöldi gæðastiga á bilnu 1,...,n, þar sem lakasta gæðastigið er 1 og það besta er n. Úr 

þessu verður til stigveldi þar sem upphæð leigugreiðslu er í samræmi við gæðastig 

viðkomandi húsnæðis. Si táknar það magn af leiguhúsnæði sem í boði er og táknar i 

gæðastig sem er á bilinu S1, S2,...,Sn. Til skamms tíma er framboð af húsnæði fasti þar 

sem húsnæðisframkvæmdir eru tímafrekar. 

Aðili sem ákveður að leigja íbúð getur valið íbúð eftir gæðastigi og byggir valið á 

sínum persónulega smekk, tekjum og leiguverði hvers gæðaflokks. Eftirspurn eftir 

húsnæði af gæðastigi i er táknað Di og gefur til kynna fjölda leigjenda sem myndu velja 

flokk i út frá tekjum og verði. Heildareftirspurn eftir leiguhúsnæði er táknað sem 

D(P). 

D er vigur fyrir öll i og P er ákvarðað leiguverð hvers gæðaflokks. 

Til skamms tíma er leigumarkaðurinn í jafnvægi þegar framboð er jafnt eftirspurn af 

hvaða gæðaflokki sem er með þeim skilyrðum að leiguverð sé hærra eða jafnt núlli og 

að eftirspurn sé ekki umfram framboð af leiguhúsnæði á þeim tíma. 

P ≥ 0, 

 D(P) ≤ S, (1) 

[Di(P) – Si]Pi = 0, fyrir öll i. 

Til lengri tíma þarf að taka tillit til nýbygginga og rýrnunar húsnæðis. Rýrnun 

húsnæðis vísar til þess að með tíma færist það niður um gæðaflokk þar til það er svo 

rifið þegar það fer niður fyrir neðsta flokk. Til lengri tíma er framboð af húsnæði fyrir 

hvert i 

   i =  
  

  
  

    

    
      (2) 

Xi er meðal dvalartími í íbúðum af gæðastigi i, Ei er fjöldi nýbygginga af gæðastigi i og 

  i er tímaafleiða Si. Samkvæmt jöfnu (2) hrakar húsnæði og er fært niður um gæðaflokk 
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hlutfallslega eftir því hversu lengi leigjandi dvelur í íbúðinni. Þegar húsnæði sem var af 

gerðinni i færist niður um flokk má gera ráð fyrir því að húsnæði sem var af gæðastigi 

i+1 færist niður í flokk i. Heildarframboð af húsnæði af gæðastigi i til langs tíma má þá 

tákna sem hreyfingu húsnæðis milli flokka að samanlögðum þeim fjölda nýbygginga sem 

eru af gæðastigi i. 

Heildarframboð  allra gæðaflokka og þar með alls leiguhúsnæðis er 

    = NS + E. (3) 

E er vigur fyrir öll i og N er fylki með eiginleika  

 Nij =   

                

                             

            

  (4) 

Jafna (4) lýsir þeim meðaltíma sem íbúar búa í húsnæði af mismunandi gæðastigi. 

Hversu mikið er byggt af nýju húsnæði í hverjum gæðaflokki ræðst af því hversu 

mikils hagnaðar er vænts af byggingu húsnæðis í þeim gæðaflokki. Sá hagnaður veltur á 

leigutekjum sem gera má ráð fyrir af útleigu húsnæðis af hverju gæðastigi og þarf þá að 

taka með í reikninginn rýrnun á virði húsnæðis. Rýnunin fer eftir því viðhaldsstigi sem 

eigandinn ákvarðar til að hámarka núvirtan hagnað. Því má búast við að hvert i, þ.e. 

bæði Ei og xi, sé háð P. Því gildir að 

      X = X(P), (5) 

      E = E(P). (6) 

Þar sem X er vigur fyrir xi. 

Jöfnur (1) – (5) gefa heildstæða mynd af þeim þáttum sem ákvarða heildarframboð á 

húsnæðismarkaði. Til að finna jafnvægispunkt er gert ráð fyrir stöðugu jafnvægi en þá 

gildir að markaður sé í jafnvægi til skamms tíma og að verð sé fasti yfir tíma. Stöðugt 

jafnvægi tekur mið af jöfnum (2), (4) og (5) og má setja fram sem 

     S° = -[N(P°)]-1E(P°). (7) 

Heildarframboð (S°) og verð (P°) eru vigrar sem eru óháðar tíma og [N(P°)]-1 er 

andhverfan af fylki N, reiknað út frá X(P°). Skilyrðin sem gefin voru í jöfnu (1) verða að 

halda til að jafnvægi myndist á markaði en umskrifuð m.t.t. þess að verð sé fasti eru þau 
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 P° ≥ 0, 
      D(P°) ≤ S°, (8) 

[Di(P°) – Si]Pi° = 0, fyrir öll i. 

Jöfnu (7) má svo setja fram á hentugri máta ef fylkið -[N(P°)]-1 er skilgreint sem 

{-[N(P°)]-1
ij} =       

             
                 

  

Stöðugt jafnvægi á leigumarkaði fyrir húsnæði af gæðastigi i ákvarðast þá af 

meðalbúsetutíma  sem er margfaldaður með heildarfjölda allra nýbygginga af sama eða 

hærra gæðastigi hvers fjöldi ræðst af hagnaðarvon fjárfesta. Í stöðugu jafnvægi gildir þá 

að 

 Si° =          
 
         (9) 

Á þessum tímapunkti hefur verið gert ráð fyrir að verðmyndun á markaði með 

leiguhúsnæði ráðist einungis af framboði og eftirspurn á hverjum tíma fyrir sig og því er 

eftirfarandi mynd 5-1 lýsandi fyrir stöðugt jafnvægi á markaði, þar sem jafnvægi er í 

punkti A. 

 

 

Mynd 5-1 Langtíma jafnvægi í líkaninu. 
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Það er mikil einföldun að gera ráð fyrir að verð sé fasti en sökum margbreytileika 

þeirra þátta sem hafa áhrif á eftirspurnar- og framboðsföll er almenn greining á 

markaðnum miklum vandkvæðum háð annars. 

5.2  Áhrif opinberra afskipta af verðmyndun 

Á markaði með leiguhúsnæði mun myndast skortur þegar eftirspurn er meiri en 

framboð. Á frjálsum markaði myndu leigusalar þrýsta upp verðinu þar til jafnvægi er 

náð, en jafnvægi myndast þegar eftirspurn er jöfn framboði. Því mun húsnæði verða 

dreift til þeirra sem eru reiðbúnir að borga mest fyrir það og er slík úthlutun skilvirk. 

Hins vegar er ekki sjálfgefið að þessi dreifing sé skilvirk þegar eftirspurn er meiri en 

framboð. Þegar skortur er til staðar eru þó oft notuð önnur úrræði en verðþróun til að 

deila út gæðum til fólks á borð við biðraðir og happdrætti eða í tilviki 

húsaleigumarkaðarins, afskipti af verðmyndun . (Glaser og Luttmer, 2003) 

5.3 „Fyrstu kynslóðar“ leigureglur 

Opinber afskipti af verðmyndun vísa til þess þegar yfirvöld setja lög eða reglugerðir sem 

ákvarða hversu háar greiðslur leigusala er heimilt að krefjast af leigjanda. Helsti 

tilgangur slíkra aðgerða að koma í veg fyrir að leigusalar misnoti markaðsráðandi stöðu 

sína í ljósi þess að markaðurinn með leiguhúsnæði er einokunarsamkeppnismarkaður. 

Mynd 5-2 lýsir áhrifum „fyrstu kynslóðar“ leigureglna þar sem verðþaki er komið fyrir á 

leigumarkaði og ákvarðar hámarksleigu sem leigusölum er heimilt að krefja leigjanda 

um. 
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Mynd 5-2 Áhrif verðþaks til skemmri og lengri tíma.  
  Heimild: Wonnacott og Wonnacott (1979). 

 

Að koma fyrir verðþaki leiðir til þess að skortur myndast á leigumarkaði. 

Niðurhallandi ferill eftirspurnarkúrfunnar skýrist af minnkandi jaðarhagnaði einstaklinga 

eftir því sem verð hækkar og í tilfelli húsnæðismarkaðarins, þar sem leigjendur óska í 

flestum tilvikum einungis eftir einni íbúð, fer lögunin eftir greiðsluvilja hvers og eins.  

Vinstra megin á mynd 5-2 má sjá skammtímaáhrif slíkra aðgerða. Þegar markaður er 

frjáls er markaðsverð í punkti E og framboð og eftirspurn í jafnvægi en ef leiguþaki er 

komið á er ekki leyfilegt að fara fram á hærra verð en P1. Þá riðlast jafnvægi á 

markaðnum og færist úr jafnvægisstöðu. Þegar verðið er P1 er eftirspurt magn eftir 

leiguhúsnæði í punkti B en framboðsmagn er í punkti A. Því er skortur á leiguhúsnæði 

sem nemur fjarlægðinni milli punkta A og B.  

Til skemmri tíma er fjöldi íbúða fasti en þegar til lengri tíma er litið verður sú stærð 

breytileg með tilkomu nýrra bygginga. Ef verðþak er til staðar dregur úr fjölda 

nýbygginga þar sem hagnaðarvon þeirra sem að byggingunum standa hefur minnkað og 

þeir hafa því minni hvata til að ráðast í slíkar framkvæmdir. Að sama skapi dregur 

leiguþak úr hvata húsnæðiseigenda til að sinna almennu viðhaldi á því húsnæði sem nú 

þegar er í útleigu sem styttir endingartíma þess til muna. Þessi áhrif má greina 

myndrænt hægra megin á mynd 5-2. Fyrst um sinn dregst framboðsmagn saman í punkt 

A en með tíð og tíma færist magn leiguhúsnæðis í boði punkt úr punkti þar til endað er í 

punkti H, sem liggur á langtímaframboðskúrfunni. 
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Til skamms tíma hagnast flestir leigjendur á leiguþakinu þar sem framboð dregst 

aðeins lítillega saman en leigugreiðslur eru lægri. Eftir því sem tíminn líður dregst 

framboð hins vegar saman þar til punkti H er náð. Þegar framboð er í þeim punkti má 

gera ráð fyrir að sérlega erfitt sé fyrir nýja leigjendur að finna laust húsnæði. Einnig má 

færa rök fyrir því að húsnæði sem er í boði í punkti H sé að miklu leyti í niðurníðslu, þar 

sem leigusalar hafa lítinn hvata til að halda því við. Önnur áhrif eru misræmi milli 

leigjenda og íbúða þar sem leigjendur halda í íbúðir sem eru of stórar eða litlar en óttast 

að geta ekki fundið annan og hentugri samastað flytji þeir út (Wonnacott og Wonnacott, 

1979). 

Þegar leiguþaki er komið á þróast nafnvirði leigugreiðsla ekki í takt við verðbólgu 

hverju sinni sem leiðir til lækkunar á raunvirði slíkra greiðsla. Eftir töluverðan tíma eru 

leigugreiðslur því langt undir markaðsvirði. Óhagkvæmnin stafar einnig af því að 

úthlutun húsnæðis er tilviljunarkennd og sá sem er svo heppinn að komast yfir 

leiguhúsnæði er ekki endilega sá sem er reiðubúinn að greiða mest fyrir það. Verðþak 

mun laða að einstaklinga sem ekki væru þátttakendur á markaði ef verðlagsþróun ein og 

sér myndi ákvarða jafnvægi sem gefur til kynna að íbúðir falla í hlut leigjenda sem hafa 

lægri greiðsluvilja heldur en aðrir sem yrðu þá útilokaðir af markaði (Glaeser og Luttmer, 

2003). 

5.4 „Annarrar kynslóðar“ leigureglur og hlutverk þeirra 

Afskipti af verðmyndun felst ekki einungis í að koma fyrir verðþaki á leigumarkaði. Til 

eru svokallaðar „annarrar kynslóðar“ leigureglur sem eru sveigjanlegri og eiga að skapa 

stöðugleika á leigumarkaði. Slíkar reglur eru margþættar en helsta einkenni þeirra er þó 

að leigusala er heimilt að leiðrétta leigugreiðslur milli tímabila með tilliti til verðbólgu. 

Tilgangur annarrar kynslóðar leigureglna er að sama skapi margþættur. Sænski 

hagfræðingurinn Hans Lind (2001) gerir grein fyrir mismunandi hlutverki þeirra í fimm 

liðum og verður þeim stuttlega gerð skil hér að neðan. Vert er að geta þess að 

markaðsvirði leigugreiðslna í þessu samhengi á við verðþróun þegar verðmyndun á 

leigumarkaði er látin afskiptalaus af yfirvöldum. 
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1. Að vernda núverandi leigjendur fyrir hækkun á leigugreiðslum umfram 

markaðsvirði  

Þegar kemur að því að endurnýja leigusamning gæti leigusali misnotað markaðsráðandi 

stöðu sína og krafist hærri greiðslna en eðlilegt væri. Ástæðan fyrir því að þetta 

vandamál gæti komið upp er sú að heimili gæti metið aðstæður þannig að 

umsýslukostnaður sem fylgir því að finna sér nýja íbúð, þar sem leiga væri lægri, væri 

hærri en sem nemur hækkun leigugreiðslna fyrir afnot af núverandi húsnæði. Þetta 

regluverk stuðlar þó ekki einungis að aukinni velferð fyrir leigjendur heldur gæti það 

einnig verið leigusölum til góðs. Ef núverandi leigjendur eru „slæmir“, í þeim skilningi að 

þeir ganga illa um viðkomandi húsnæði, myndi leigusali fara fram á hærri leigugreiðslur 

til að bæta upp fyrir aukin viðhaldskostnað eða kjósa að endurnýja ekki leigusamning. 

Þessir „slæmu“ leigjendur myndu þá mögulega kjósa að finna sér nýja leiguíbúð og yrðu 

þá til neikvæð ytri áhrif sem myndu hafa áhrif á aðra leigusala, sem vita ekki hvort 

viðkomandi leigjandi sé „góður“ eða „slæmur“ áður en skrifað er undir leigusamning. Ef 

regluverk er í gildi sem gerir leigusölum óheimilt að hækka leigugreiðslur er þetta ytra 

vandamál úr sögunni þó að viðkomandi leigusali sitji vissulega uppi með „slæma“ 

leigjendur. 

2. Að vernda núverandi leigjendur fyrir hækkun á markaðsvirði leigugreiðslna 

Ef eftirspurn eftir leiguhúsnæði eykst mun markaðsvirði leigugreiðslna aukast sem ætti 

að leiða til aukins hagnaðar leigusala. Tilgangur regluverks við slíkar aðstæður væri þá 

að vernda núverandi leigjendur fyrir hækkun á leigugreiðslum, öðrum en þeim sem 

tengjast beinum kostnaðarauka fyrir leigusala. Margar „annarrar kynslóðar“ leigureglur 

miða einmitt af því að heimila leigusala að hækka leigugreiðslur vegna hækkandi 

verðlags og aukins kostnaðar en heimilar þeim ekki að hækka leigugreiðslur vegna 

aukinnar eftirspurnar. 

3.  Að vernda alla leigjendur fyrir markaðsráðandi stöðu leigusala 

Eins og áður hefur komið fram er markaður með leiguhúsnæði einokunar-

samkeppnismarkaður vegna þess að húsnæði er ekki einsleit vara. Fjölskylda getur haft 

ýmsar ástæður fyrir að vilja búa í ákveðnu húsnæði meðal annars vegna nálægðar þess 
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við vinnu eða skóla. Því er til regluverk sem verndar leigjendur fyrir því að leigusali 

misnoti þessar upplýsingar og krefji fjölskyldu um hærri greiðslur en sem nemur 

markaðsvirði vegna vitneskju leigusala um mikilvægi þessa ákveðna húsnæðis fyrir 

viðkomandi leigjendur. Þá verndar þess konar regluverk einnig þá leigjendur sem eru 

ekki meðvitaðir um markaðsvirði leiguhúsnæðis og þá sem vanhagar nauðsynlega um 

húsnæði og hafa hvorki tíma til að finna annað húsnæði né að semja um betri skilmála. 

Helsti munur á regluverki 1 og 3 liggur í að 3 tekur ekki mið af þeim kostnaði sem fylgir 

því að flytja á milli staða og nær því líka yfir nýja samninga. 

4. Að vernda leigjendur þegar verðlag yfirskýtur3 

Til skamms tíma er framboð húsnæðis óteygið. Af þeim sökum er hætt við að skyndileg 

aukning á eftirspurn leiði til stórfelldrar hækkunar á markaðsvirði leigugreiðslna sem 

gangi síðan til baka til lengri tíma þegar markaðurinn hefur fengið tíma til að aðlaga sig. 

Tilgangurinn með slíku regluverki er þá að dempa þau áhrif sem slík aukningin í 

eftirspurn hefur. Aðferð sem mætti nota til að bregðast við þessum aðstæðum væri að 

setja verðþak á leigugreiðslur til skamms tíma. Hér er vert að athuga að tilgangurinn er 

ekki sá að hafa sömu áhrif og fyrstu kynslóðar leigureglur þar sem verðþakið væri ekki 

lægra en sem nemur eðlilegu markaðsvirði leigugreiðslna undir venjulegum 

kringumstæðum og myndi því ekki hafa áhrif til lengri tíma. Óhjákvæmilega leiðir þó 

verðþakið til skorts á húsnæði á þeim tíma sem það tekur verðlag að ganga til baka. 

5. Að vernda alla leigjendur fyrir aðskilnaðaráhrifum 

Í þessu tilviki miðast leigureglur að því að tryggja jafnt aðgengi leigjenda að ákveðnum 

svæðum innan markaðarins. Það er tilhneiging til að meta ákveðin svæði betur en önnur 

og miðast þetta regluverk að því að auðvelda bæði nýjum og núverandi leigjendum 

aðgang að þeim hverfum þar sem markaðsvirði er hærra en á öðrum stöðum. 

Undirliggjandi tilgangur er að koma í veg fyrir aðskilnað þjóðfélagshópa með tilheyrandi 

félagslegum vandamálum. Til þess að tekjulágir einstaklingar geti haft aðgang að 

leiguíbúðum á svæðum þar sem markaðsvirði er hátt er nauðsynlegt að koma á mildari 

                                                        

3
 Lausleg þýðing úr ensku á hagfræðihugtakinu „overshooting“. 
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útgáfu af fyrstu kynslóðar regluverki. Þá er sett leiguþak með tilheyrandi óhagkvæmni 

og leigusala einungis heimilt að hækka leigu á þeim forsendum að kostnaður hafi aukist 

en ekki vegna aukinna vinsælda viðkomandi svæðis. 

5.5 Líkan sem lýsir áhrifum „annarrar kynslóðar“ leigureglna 

Tilgangurinn með verðbjagandi leigureglum, hvort sem þær eru af fyrstu eða annarri 

kynslóð, er sá að vernda leigjendur fyrir markaðsráðandi stöðu leigusala. Þegar tekist er 

á um slíkar aðgerðir er því tilhneiging til að stilla upp leigjendum og leigusölum sem 

tveimur stríðandi fylkingum sem há hatramma baráttu um tilverurétt þeirra. Í grein eftir 

Kaushik Basu og Patrick M. Emerson (1998) er sett fram líkan sem miðar að því að sýna 

fram á að umræðan sem slík sé á villigötum. Að þeirra mati ætti bitbeinið heldur að vera 

á milli þeirra leigjenda sem kjósa að búa til skamms tíma í sama húsnæði og þeirra sem 

skjóta rótum. Forsendurnar sem þeir byggja líkanið á gerir ráð fyrir að „annarrar 

kynslóðar“ leigureglur séu á markaði þar sem leigusala er skylt að endurnýja 

leigusamning við núverandi leigjanda og ekki má hækka leiguverð meðan sami leigjandi 

dvelur í húsnæðinu. Þegar slíkar reglur eru við lýði verður til vandamál sem varðar 

ósamræmdar upplýsingar um eiginleika leigjanda.  

 Eiginleiki, eða gerð, leigjanda á við um hversu lengi sá hinn sami kýs að búa í sama 

húsnæði.  Úr verður mengi með N mörgum leigjendum  

N = {1, ... ,n}. 

Gerum ráð fyrir að hlutfall af fjölda leigjanda sé pi af öllum leigjendum af gerð i og um 

það hlutfall gildir að 

p1 + ... + pn = 1. 

 Látum ti tákna þann fjölda mánaða sem leigjandi af gerð i býr í sama húsnæði og því 

má gera ráð fyrir að 

t1 < t2 < ... < tn. 

T1 er sá sem flyst á milli staða eftir einungis einn mánuð af búsetu og tn er sá sem kýs 

að búa óendanlega lengi á sama stað. Eiginleikar flestra leigjenda liggja einhversstaðar á 

milli þessara öfga og þar liggur ósamræmið. Leigusala er ekki kunnugt um hversu lengi 

leigjandi hyggst dvelja í íbúðinni þegar leigusamningur er gerður og að sama skapi veit 

hann ekki hvort að viðkomandi leigjandi sé „slæmur“ eða „góður“, líkt og komið var inn 
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á í fyrsta dæminu um hlutverk „annarrar kynslóðar“ leigureglna. Lausn á vandanum um 

ósamræmi upplýsinga væri fólgin í því að fara fram á tryggingarfé þegar leigjandi flytur í 

lok leigutímans. Með því að setja klásúlu í leigusamning varðandi það að leigjandi fái 

greitt til baka af tryggingarfé í samræmi við ástand húsnæðis þegar hann flytur út væri 

búið að leysa vandann. Í líkaninu er hins vegar gert ráð fyrir leigureglum sem meina 

leigusala að fara fram á tryggingarfé þegar nýr leigjandi flytur inn. Vandinn sem fylgir 

ósamræmdum upplýsingum er því til staðar. 

Í líkaninu er gert ráð fyrir verðbólgu í hagkerfinu. Þar sem leigureglur koma í veg fyrir 

að leigusali hækki leigu á meðan sami leigjandi býr í húsnæðinu lækkar raunvirði 

leigutekna leigusala í hlutfalli við verðbólgu og hversu lengi sami leigjandi býr í 

húsnæðinu. Leigusala er hins vegar heimilt að ákvarða sjálfur leigugreiðslur þegar nýr 

leigjandi flytur inn en þær greiðslur eru þær sömu að nafnvirði út leigutímann. Ef 

leigusali rukkar $1 í leigu er raunvirði tekjustraums hans á líftíma íbúðarinnar  

1 β β2    βt-1 1 β β2   βt-1 1    . 

Fyrsta mánuðinn er raunvirði leigugreiðslu $1 en þann næsta hefur raunvirði hrakað 

og samsvarar β raunvirði leigugreiðslunnar þann mánuð. Þegar núverandi leigjandi flytur 

út eftir t langt tímabil og nýr flytur inn er leigusala heimilt að breyta nafngreiðslu 

leigusala í samræmi við verðbólgu svo raunvirði greiðslunnar er $1 fyrsta mánuðinn eftir 

að nýr leigjandi flytur inn en fer lækkandi eftir það og svo framvegis. Þegar leigusali af 

gerð i flytur inn er tekjustreymi leigusala á því tímabili sem leigjandi hefur afnot af 

íbúðinni 

 vi = 1 + βδ + (βδ)2 +  +        -1 +    vi. (10) 

δ er núvirðingarþáttur hvers leigjanda og er á bilinu 0,...,1. Stærðin β*δ táknar núvirði 

framtíðargreiðslna á hverju tímabili, sem fer lækkandi með tíma.  

Með umritun verður jafna (10) 

 vi = 
           

                
. (11) 

Jöfnur (10) og (11) lýsa tekjustraumi leigusala þegar leigjandi er af gerð i. Jöfnurnar 

taka tillit til núvirðingar leigugreiðslna hvern mánuð og hvaða áhrif verðbólga hefur á 
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raunvirði. Síðasti liður í jöfnu (10) táknar breytt nafnvirði þegar nýr leigjandi flytur inn og 

búið er að leiðrétta raunvirði. 

Á þessum tímapunkti skýtur áðurnefndur ósamræmisvandi upp kollinum því ef i < j, 

gildir að vi > vj og því hagnast leigusali í þessu líkani á að hafa leigjanda í sem skemmstan 

tíma.  

Leigusali velur síðan leigjanda af handahófi úr mengi N og er ekki kunnugt um gerð 

hans. Látum v(i) tákna núvirtan tekjustraum leigusala þegar hann hefur valið leigjenda af 

gerð i. Þá gildir að v(n) = vn og um aðra gerð leigjanda 

 v(i) =   
  

   
 
   

  
                                          (12) 

eða 

 v(i) =
  

  
   
 
   

  
                                

     
  

   
 
   

     
   

 (13) 

Það sem jöfnur (12) og (13) bæta við (10) og (11) er að nú getur leigusali ekki gert ráð 

fyrir að fá alltaf nýjan leigjanda af gerð i eftir að leigutíma annars leigjanda af gerð i 

lýkur. Þess í stað stendur hann frammi fyrir að velja úr hópi leigjenda með óendanlega 

marga eiginleika sem allir hafa mismunandi áhrif á tekjustraum leigusala. V(i) er því 

tekjustreymi leigusala þegar tekið er vegið meðaltal af öllum mögulegum gerðum af 

leigjendum. 

Í útleiðslum hingað til hefur verið gert ráð fyrir að raunleiga sé $1 þegar nýr leigjandi 

flytur inn en nú er hægt að gera ráð fyrir að leiga sé $R. Ef leigusali fær einungis 

leigjendur af gerð i táknar vi(R) núvirtar leigutekjur og 

 vi(R) = Rvi, (14) 

þar sem vi er gefið í (11). 

Ef leigan er R og leigusali fær ekki einungis leigjendur af gerð i, heldur sækjast allar 

gerðir leigjenda eftir búsetu, eru núvirtar tekjur hans af því að leigja út eina íbúð 

táknaðar sem v(i)(R) og 

 v(i)(R) = Rv(i), (15) 

þar sem v(i) er gefið í (13). 
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Líkt og áður er ósamræmisvandinn til staðar og ef i < j, þá gildir að v(i) > v(j). 

Því næst er fjallað um valkosti leigjandans. Ef að aðili ákveður að leigja ekki íbúð 

hefur hann kost á að kaupa íbúð eða búa hjá vinum eða vandamönnum og hlýtur af því 

nyt sem hér eru táknuð sem B. Ef aðili ákveður að leigja íbúð nær hann ákveðnu 

nytjastigi, skilgreint sem A, og borgar núvirta leigu sem samsvarar Rv i fyrir leigjanda af 

gerð i. Gert er ráð fyrir að A > B og mismunurinn, þ.e. A – B, er skilgreindur sem D. Því 

mun aðili ákveða að leigja ef  

 A – Rvi ≥ B eða Rvi ≤ A – B ≡ D. (16) 

Samkvæmt jöfnu (16) mun aðili af gerð i kjósa að leigja svo lengi sem núvirtar 

leigugreiðslur eru lægri eða jafnar ákveðinni upphæð sem skilgreina má sem 

greiðsluvilja hans, táknaður sem D. Þessar niðurstöður gefa til kynna að þeir leigjendur 

sem búa hvað styst á sama stað (t1) munu verða fyrstir til að yfirgefa leigumarkað vegna 

þess að R eykst alltaf þegar þeir skrifa undir nýjan leigusamning og svo fylgja leigjendur 

með aðra eiginleika í kjölfarið (t2, t3, o.s.fr.). Að sama skapi gildir að eftir því sem 

leigjandi býr skemur í húsnæði því betri valkostur er hann fyrir leigusala því leigusali 

getur hækkað nafngreiðslur leigu í hvert skipti sem nýr leigjandi flytur inn. 

Eftir að hafa gert grein fyrir áætluðum tekjustraumi leigusala og skoðað eiginleika og 

ákvarðanir leigjenda er hægt að setja fram myndrænt núvirtan væntan hagnað 

leigusala. Segjum sem svo að E(R) sé væntur núvirtur hagnaður leigusala þegar leiga á 

tímabilinu er R. E(R) nær hámarki þegar R = D/vn þar sem D/vn táknar þá upphæð sem R 

þyrfti að vera til að leigjandi af gerð tn (sá sem dvelur lengst í húsnæði) kjósi að leigja 

ekki.  
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Mynd 5-3 Væntur núvirtur hagnaður leigusala á einokunarmarkaði. 
   Heimild: Basu og Emerson (1998) 

Á mynd 5-3 gefur að líta þrenns konar leigjendur þar sem t1 samsvarar þeim sem 

dvelur skemmst á sama stað og t3 er sá sem hefur lengsta búsetu. Línur Rv1, Rv2 og Rv3 

tákna hversu háa greiðslu leigusali myndi krefja leigjanda með viðkomandi eiginleika um 

og er hallatala Rv1 bröttust og svo koll af kolli. Í þeim punkti sem línurnar skera láréttu 

línuna D er dregin lóðrétt brotalína og punkturinn þar sem hún sker R ásinn er til marks 

um hversu há upphæð R má vera til að viðkomandi leigjandi kjósi að fara ekki af 

leigumarkaði. Á sama graf eru dregnar línurnar Rv(1), Rv(2) og Rv(3) en skv. jöfnu (15) er 

Rv(i) tekjustreymi leigusala þegar hann getur fengið leigjanda af hvaða gerð sem er og 

leiga er R. Það er gefið að Rv(3) hefur sömu hallatölu og Rv3. Ef mánaðarleiga er lægri en 

sem nemur D/v1 munu allar þrjár gerðirnar af leigjendum kjósa að leigja og núvirtur 

hagnaður leigusala því Rv(1). Um leið og R fer fram fyrir punkt D/v1 mun leigjandi af 

gerðinni 1 fara af leigumarkaði. Á meðan R ≤ D/v2 jafngildir núvirtur hagnaður 
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leigusalans Rv(2) en ef R fer fram fyrir þann punkt er núvirtur hagnaður hans jafngildur 

Rv(3). Eftirfarandi gildir því um núvirtan hagnað leigusalans 

E(R) =     

                            
                                                          

   
                                             

                             

  

E(R) fallið er táknað með feitletruðu línunni á grafinu. 

Í þessu líkani er miðað við að fórnarkostnaður leigusala við að leigja út íbúð sé sá 

sami fyrir allar gerðir leigjanda og ef tekið er mið af þeirri forsendu, ásamt þeim sem 

þegar hafa verið raktar, er hægt að draga þá ályktun að ef markaður með leiguhúsnæði 

væri einokunarmarkaður myndi leigusali rukka leigu sem nemur D/v3. Allir leigjendur, 

nema þeir sem búa lengst í sama húsnæði, yrðu því hraktir af markaði. Vert er að taka 

fram að einokunarmarkaður í þessu samhengi vísar til þess að einn leigusali er á markaði 

og hefur sá hinn sami algjört ákvörðunarvald varðandi hversu hátt leiguverð er. 

Í flestum borgum eru þó margir leigusalar á markaði sem keppa innbyrðis um 

leigjendur og því gefur einokunarmarkaðsformið varla skýra mynd af raunverulegum 

leigumarkaði. Eins og fram hefur komið er markaður með leiguhúsnæði 

einokunarsamkeppnismarkaður en til einföldunar er hér gert ráð fyrir að markaðsformið 

sé fullkomin samkeppni.  

Kostnaður hvers leigusala við að leigja út íbúð er táknaður sem C og það er gefið að  

C < D (höfum í huga að D táknar hversu hátt leiguverð má vera til að leigjandi hverfi ekki 

af markaði). Mynd 5-4 lýsir ástandinu á leigumarkaði þegar fullkomin samkeppni er til 

staðar. 
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Mynd 5-4 Núvirtar tekjur leigusala á fullkomnum samkeppnismarkaði. 
  Heimild: Basu og Emerson (1998). 

Markaður er í jafnvægi þar sem hagnaður er jafn kostnaði, þ.e. E(R*) = C. Ef leiga á 

markaði hækkar munu fleiri leigusalar koma inn á markaðinn þar til hagnaður er aftur 

orðinn núll og ef C > R munu leigusalar fara af markaði þar sem tekjur þeirra eru lægri 

en kostnaður. Af þeim sökum er R* jafnvægisverð á fullkomnun samkeppnismarkaði 

þegar kostnaður jafngildir C. 

Ef við ímyndum okkur að kostnaður leigusala sé lægri og sé jafn C´ er kostnaður jafn 

tekjum í tveimur punktum, þ.e. C´= E(R‘) = E(R‘‘). Það má draga þá ályktun að 

jafnvægisverð sé þó einungis í punkti R‘ því ef einungis einn leigusali á markaði lækkar 

leiguverð úr R‘‘ í D/v2 mun sá hinn sami skila hagnaði, líkt og sést á grafinu. Allir aðrir 

leigusalar myndu þá lækka leiguverð í D/v2 þar til jafnvægi yrði aftur náð í R‘. 
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Mynd 5-5 Mismunandi áhrif jafnvægisstöðu á leigjendur. 

Líkt og mynd 5-5 geftur til kynna hefur jafnvægisstaða mismunandi áhrif á leigjendur. 

Tekjurnar af því að leigja út húsnæði til leigjenda með eiginleika 1, 2 og 3 eru Rv1, Rv2 og 

Rv3 (sem jafngildir Rv(3)) og ef leiguverð í jafnvægi er R‘ blasir við að R‘v1 > R‘v2 > R‘v3 og 

R‘v2 > C‘ > R‘v3. Það sýnir að þeir sem kjósa að leigja til skemmri tíma borga of háa leigu 

því hún er hærri en kostnaður leigusala og þeir sem dvelja til lengri tíma borga leigu sem 

er of lág. Leigjendur með eiginleika 1, sem dvelja í skemmstan tíma, kjósa að leigja ekki 

yfir höfuð þar sem R‘v1 > D. Þar með hefur verið sýnt fram á að þeir sem dvelja í sama 

húsnæði til langs tíma hagnast á þeim leigureglum sem eru við lýði í þessu líkani á 

meðan þeir sem ekki eru jafn heimakærir tapa. Það er því ljóst að þeir sem dvelja 

skemur greiða niður leigugreiðslur þeirra sem dvelja lengst.  

5.5.1 Pareto kjörstaða í líkaninu 

Í hagfræðilegum skilningi er ástand skilvirkt þegar ekki er hægt að breyta því á þann veg 

að hagur einhverra aðila vænkist án þess að hagur annarra aðila versni. Til að lýsa 

skilvirku ástandi er hugtakið Pareto kjörstaða oft notað. Að sama skapi má segja að 

ástand sé óskilvirkt ef hægt er að breyta því á þann veg að hagur einhverra aðila batni 
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án þess að það bitni á hagsmunum annarra (Nechyba, 2011). Það er fullljóst að ástand 

er ekki skilvirkt þegar verðþaki er komið fyrir og spurningin sem vaknar þá er hvort hægt 

sé að ná fram Pareto kjörstöðu á markaði með leiguhúsnæði þegar yfirvöld hafa áhrif á 

verðmyndun. Skoðum líkan Basu og Emerson út frá þeim einföldu forsendum að á 

markaði séu margir leigusalar og að núvirtur kostnaður hvers og eins sé C. Um alla 

leigjendur gildir að sú upphæð leigugreiðslna sem ákvarðar hvort þeir kjósi að vera 

þátttakendur á leigumarkaði sé D og svo lengi sem C < D er Pareto kjörstöðu náð. Hins 

vegar gerir ósamræmi eiginleika leigjenda það að verkum að þetta skilyrði heldur ekki, 

nema fyrir þá leigjendur sem dvelja lengst í sama húsnæði. Ef fullkomin samkeppni ríkir 

á markaði gildir samkvæmt mynd 5-4 að í jafnvægi er R = R*. Í því ástandi munu einungis 

leigjendur af gerð 3 kjósa að leigja þrátt fyrir að hægt sé að rukka leigjendur af hvaða 

gerð sem er um ákveðið leigugjald þannig að bæði þeir og leigusali hagnist. Þetta ástand 

er samkvæmt skilgreiningu óskilvirkt. Þrátt fyrir það er hægt að ná fram Pareto 

kjörstöðu og er lausnin tvíþætt. Aðstæður á markaði þyrftu að vera á þann veg að 

heimilt sé að gera leigusamning þar sem leigugreiðslur eru uppfærðar mánaðarlega með 

tilliti til verðbólgu þannig að nafngreiðslur breytist en raunvirði þeirra, R*, sé það sama 

og þá gildir að  

 C = 
  

    
. (17) 

Þetta skilyrði má umorða þannig að í jafnvægi á samkeppnismarkaði er nafngreiðsla 

fyrsta mánuðinn (1 – δ)C = R*, næsta mánuð væri nafngreiðslan (1 – δ)C/β, þann næsta 

(1 – δ)C/β2 o.s.fr. Svo lengi sem C ≤ D munu allir leigjendur taka þátt á markaði og 

útkoman er Pareto skilvirk. Ef aðstæður eru hins vegar á þann veg að ekki er heimilt að 

breyta nafngreiðslum næst skilvirkni einungis ef regluverk á markaðnum leyfir samninga 

sem kveða á um að leigjandi greiði fyrir þann tíma sem hann hefur afnot af íbúðinni með 

eingreiðslu. Ef leigjandi er í t marga mánuði í húsnæðinu mun hann einfaldlega greiða 

upphæð sem nemur R(t) þegar samningstíma líkur. Með slíku fyrirkomulagi væri hægt að 

ná fram Pareto kjörstöðu (Emerson og Basu, 1998). 
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6 Opinber afskipti af leigumörkuðum 

Í flestum vestrænum ríkjum hafa yfirvöld afskipti af leigumörkuðum þó verðþróun sé 

látin óáreitt. Tilgangur þeirra er að gæta réttinda bæði leigjenda og leigusala og af þeim 

sökum gera báðir aðilar milli sín leigusamning sem kveður á um hver þessi réttindi eru 

og hvaða skyldum þeim er gert að uppfylla. Leigusamningar eru mismunandi milli svæða 

og landa og að sama skapi umfang þeirra afskipta sem yfirvöld hafa af markaði. Hér að 

neðan verða skoðaðar borgir og lönd þar sem yfirvöld hafa bein áhrif á verðmyndun 

með því að setja skorður á hversu háar leigugreiðslur mega vera eða hversu mikið er 

leyfilegt að hækka þær milli tímabila. Áhrif slíkra afskipta verða skoðuð og ljósi varpað á 

tilgang þeirra. 

6.1  New York  

Hvergi í Bandaríkjunum er jafn hátt hlutfall búsetu íbúa í formi leiguíbúða en í New York. 

Samkvæmt húsnæðis- og búsetukönnun sem gerð var árið 2008 eru 67,2% af 

húsnæðiskosti borgarinnar leiguíbúðir sem er töluvert hærra hlutfall en í öðrum borgum 

landsins (New York City Rent Guidelines Board, 2010). Regluverk sem setur leigusölum 

skorður á hversu mikið þeim er heimilt að innheimta í leigu nær enn yfir meirihluta 

þeirra íbúða sem leigjendum stendur til boða. Má rekja uppruna slíks regluverks í 

borginni allt til loka seinni heimstyrjaldarinnar. Yfirvöld óttuðust að heimkoma 

hermanna myndi valda mikilli umframeftirspurn og brugðust við með því að koma fyrir 

verðþaki á leigumarkaði til sporna gegn því að leiguverð ryki upp úr öllu valdi. Umrót í 

samfélaginu og há verðbólga á áttunda áratugnum urðu til þess að nýrra útfærslna á 

leigureglum varð þörf og svokallaðri leiguleiðréttingu, sem svipar að mestu til „annarrar 

kynslóðar“ leigureglna, var komið á (Basu og Emerson, 1998). Í dag fylgir regluverki á 

leigumarkaði mikil skriffinnska og margar undantekningar eru á þeim helstu reglum sem 

við lýði eru og verður þeim lauslega gerð skil hér að neðan.  

Vegna þess hversu umfangsmikið kerfið er þekkist það að leigusalar fari á svig við 

reglur til að hækka leigu. Má sem dæmi nefna að ef viðhaldskostnaður hækkar geta 

leigusalar farið fram á að hækka leigu á móti. Samkvæmt skýrslu sem unnin var af 

samtökum leigjenda var vitað um tilfelli þar sem leigusalar fullyrtu að viðhaldskostnaður 
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hefði hækkað meira en hann gerði í raun og náðu á þann hátt að hækka leigu meira en 

þeir hefðu í raun mátt (Fernandez, M., 2009). 

 „Fyrstu kynslóðar“ verðþak, þar sem einungis er heimilt að hækka leigu lítillega ef 

viðhaldskostnaður hækkar, nær enn yfir lítinn hluta leiguíbúða í borginni. Gildir það 

aðallega um íbúðarhúsnæði sem byggt var fyrir febrúar 1947 og þá sérstaklega í 

hverfum þar sem umframeftirspurnarvandinn í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar var 

hvað mestur. Til að reglurnar gildi í dag þarf sami leigjandi, eða löggiltur erfingi hans, að 

hafa búið samfellt í sömu íbúð frá því fyrir 1. júlí 1971 og því eru dæmi um að leigjendur 

sem hafa áratugum saman búið í sömu íbúðinni séu að borga leigu sem er langt fyrir 

neðan markaðsvirði. Þegar slík íbúð losnar nær regluverkið ekki lengur yfir viðkomandi 

íbúð og ef færri en sex íbúðir eru í byggingunni gildir almennt að hún losnar undan öllum 

leigureglum sem hafa áhrif á verðþróun. Ef leiguíbúð er í byggingu sem telur einungis 

eina eða tvær íbúðir verður sami leigjandi að hafa búið þar samfleytt frá 1. apríl 1953 til 

að  falla undir verðþaksreglur (The New York Times, 2012). 

Árið 1969 var komið á fót relguverki sem miðar að því að tryggja stöðugleika á 

leigumarkaði. Síðan hefur það verið í stöðugri endurnýjun og nær í dag yfir rúmlega 

milljón íbúðir í borginni. Svipar reglunum að mestu til þeirra „annara kynslóða“ 

leigureglna sem þegar hafa verið raktar þar sem leigjendur eru til að mynda verndaðir 

fyrir skyndilegum hækkunum á leigugreiðslum og leigusala er skylt að endurnýja 

leigusamning við núverandi leigjanda, sé þess óskað. Regluverkið er í gildi ef íbúð sem 

leigjandi flytur inn í er í fjölbýlishúsi sem byggt var á milli 1. febrúar 1947 og 1. janúar 

1974 og einnig ef húsnæðið var reist fyrir 1. febrúar 1947 og leigjandi flutti inn fyrir 30. 

júní 1971. Á vegum borgarinnar er starfrækt nefnd sem ákvarðar hversu mikið leigusala 

er heimilt að hækka leigu á milli tímabila (The New York Times, 2012). 

Helstu undantekningar á þessum leigureglum eru þær að ef leigjandi býr í íbúð sem 

fellur undir leigustöðugleikareglur, og greiðir undir $2.500 á mánuði í leigu, hefur tekjur 

sem eru hærri en $200.000 á ári tvö ár í röð. Þá hefur sá hinn sami ekki lengur rétt til að 

njóta þeirra fjárhagslegu fríðinda sem fylgja leigustöðuleikareglum og því falla þær úr 

gildi. Þá má einnig nefna að ef regluverkið gerir leigusala ekki kleift að rukka meira en 

$2.000 eftir að nýr leigjandi flytur inn fellur það úr gildi (The New York Times, 2012).  
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Tafla 6-1 sýnir þá þróun sem átt hefur sér stað á leigumarkaði borgarinnar á fyrsta 

áratug þessarar aldar.  

Tafla 6-1 Þróun leigumarkaðar í New York á fyrsta áratug 21. aldar.  
                 Heimildir: New York City Rent Guidlines Board, 2005; 2008; 2012. 

 2002 2005 2008 

Gerð Fjöldi 

% af 

heildar-

fjölda 

Fjöldi 

% af 

heildar-

fjölda 

Fjöldi 

% af 

heildar-

fjölda 

Án afskipta 

af verðmyndun 
664.978 31,9% 697.363 33,3% 772.650 36,1% 

Verðþak 59.324 2,8% 43.317 2,1% 39.901 1,7% 

Leigustöðugleiki 

fyrir 1947 
773.672 37,1% 747.332 35,7% 717.471 33,5% 

Leigustöðugleiki 

eftir 1946 
240.282 11,5% 296.345 14,2% 305.775 14,3% 

Önnur 

regluverk 
346.513 16,6% 308.007 14,7% 308.653 14,4% 

Alls 2.084.769 100% 2.092.364 100% 2.144.450 100% 

 

Líkt og sjá má á töflunni er þróunin á þann veg að leiguhúsnæði sem fellur undir 

einhverskonar verðbjögun er á undanhaldi þó það sé enn í meirihluta. Í New York eru þó 

í gangi verkefni á vegum borgaryfirvalda sem miða af því að gera tekjulágum 

einstaklingum kleift að finna leiguíbúðir á viðráðanlegu verði.  Eitt af því er 421-a 

skattafrádráttarverkefnið sem veitir aðilum sem byggja nýjar íbúðir á auðum lóðum eða 

koma óíbúðarhæfu húsnæði í útleiguhæft ástand skattafrádrátt en í staðinn falla 

leiguíbúðirnar undir leigustöðugleikalög. Eigendur bygginga fá skattafrádrátt í 10 – 25 ár 

og fer tímabilið eftir staðsetningu byggingarinnar og fjölda tekjulágra leigjenda sem þar 

hafa búsetu. Annað verkefni sem miðar að því að sjá miðstéttarfjölskyldum fyrir 

húsnæði er Mitchell-Lama verkefnið. Það var sett á fót árið 1955 og bauð þeim 

leigusölum sem juku framboð af húsnæði fyrir miðstéttarfólk góð vaxtakjör af 
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húsnæðislánum auk skattfríðinda gegn því að halda leiguverði lágu. Eftir tuttugu ára 

þátttöku er leigusölum heimilt að kaupa sig út úr verkefninu með því að endurgreiða 

yfirvöldum andvirði þeirrar fjárhæðar sem sérkjörin af húsnæðisláninu hafa sparað 

þeim. Í kjölfarið ná leigurelgur ekki lengur yfir viðkomandi húsnæði. Í dag eru u.þ.b. 

95.000 íbúðir eftir í borginni hvers eigendur taka enn þátt í Mitchell-Lama verkefninu og 

fer þeim ört fækkandi, þó hægt hafi á þeirri þróun síðustu ár (New York City Rent 

Guidelines Board, 2010). 

Það er flókið að máta leigumarkaðinn í New York í heild sinni við þau líkön sem kynnt 

hafa verið til sögunnar. Flækjustig regluverksins er mikið og skattfrádráttarverkefnin 

sem borgaryfirvöld hafa ráðist í bjaga heildarmyndina. Gera má ráð fyrir að tekjustreymi 

leigusala sem leigir út íbúð sem fellur undir leigustöðugleikalögin sé í samræmi við jöfnu 

(13). Þó verður að taka tillit til þeirra undantekninga sem eru á leigureglum en þær væru 

til þess fallnar að auka núvirt tekjustreymi leigusala. 

6.2 San Francisco 

Með því að skoða tvö áföll sem dunið hafa yfir húsnæðismarkaðinn í San Francisco borg 

er hægt að gera skýran mun á leigumarkaði þar sem verðbjögun er við lýði og ekki. Fyrra 

áfallið reið yfir þann 18. apríl árið 1906, þegar gríðar öflugur jarðskjálfti reið yfir borgina 

og í kjölfarið fylgdu eldar sem loguðu samfleytt í þrjá daga. Þegar hamfarirnar riðu yfir 

bjuggu um 400.000 manns í borginni og að þeim loknum hafði rúmlega helmingur íbúa 

misst heimili sín. Talið er að um 75.000 manns hafi flust á brott en samt sem áður þurfti 

að koma nærri einum fimmta af íbúafjölda borgarinnar fyrir í því húsnæði sem eftir stóð 

þannig að hver íbúð þurfti að meðaltali að hýsa 40% fleirri íbúa en áður. Þrátt fyrir þessi 

áföll höfðu yfirvöld engin afskipti af verðmyndun á leigumarkaði og hækkaði því 

leiguverð umtalsvert. Seinna áfallið átti sér stað, líkt og í New York, þegar seinni 

heimstyrjöld leið undir lok. Á landsvísu var mikill skortur á íbúðarhúsnæði og þó að 

ástandið hafi ekki verið verst í San Francisco fór borgin ekki varhluta af því. Árið 1940 

bjuggu í borginni 635.000 manns og einungis 93% af tiltæku íbúðarhúsnæði var í notkun. 

Árið 1946 hafði íbúðafjöldi borgarinnar aukist um nær þriðjung en á sama tíma fjölgaði 

íbúðahúsnæði ekki nema um fimmtung og því þurfti hver íbúð hlutfallslega að hýsa fleiri 

íbúa. Í þetta skiptið fékk verðþróun ekki að stjórna útdeilingu heldur var verðþaki komið 

fyrir að markaði (Friedmann og Siegler, 1946). 
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Hinir nafntoguðu hagfræðingar Milton Friedmann og George J. Sigler (1946) bentu á 

mismunandi áhrif sem þessar tvær stefnur höfðu. Þeir skoðuðu auglýsingadálk „The San 

Francisco Chronicle“ frá þessum tveimur tímabilum og sýndu fram á eftirfarandi 

niðurstöður. Árið 1906, þegar yfirvöld aðhöfðust ekkert, var ein auglýsing þar sem óskað 

var eftir húsnæði á móti hverjum tíu þar sem húsnæði var auglýst í boði. Árið 1946 var 

landslagið hins vegar gjörólíkt og fyrir hverjar 375 auglýsingar þar sem óskað var eftir 

húsnæði voru einungis tíu auglýsingar þar sem húsnæði var auglýst í boði. Ástæðuna 

fyrir því að hærra leiguverð leiddi af sér minni skort á leiguhúsnæði heldur en leiguþak 

töldu þeir vera fjórþætta: 

1. Á frjálsum markaði er ávallt til húsnæði sem er samstundis laust til útleigu 
– í öllum verðflokkum. 

2. Hærra leiguverð þvingar fólk til að minnka við sig í plássi. Þar til nægilega 
mikið hefur verið byggt af nýju húsnæði er þessi samþjöppun eina lausnin 

3. Há leiga hefur hvetjandi áhrif á byggingu nýs húsnæðis. 

4. Flókið, dýrt og umfangsmikið stjórnkerfi er ónauðsynlegt. Skömmtun 
húsnæðis fer sjálfkrafa fram í gegnum krafta verðkerfisins (Friedmann og 
Siegler, 1946). 

Flestir leigjendur í San Francisco njóta verndar með leigureglum þó að verðþak sé 

ekki lengur í gildi. Í dag svipar kerfinu til leigustöðugleikareglnanna sem eru í gildi í New 

York þar sem sérstök nefnd ákvarðar hversu mikið leigusölum er heimilt að hækka leigu 

á milli ára. Helst sú hækkun að mestu í hendur við verðbólgu en leigusala er þó heimilt 

að sækja um að fá að hækka leigu enn frekar ef viðhaldskostnaður hefur aukist. Sú 

aukning getur þó aldrei orðið hærri en 7% af núverandi leigu en leigusölum er skylt að 

halda leiguíbúðinni í jafn góðu ásigkomulagi og hún var þegar leigjandi skrifaði 

upprunalega undir leigusamning. Einnig vernda reglurnar leigjendur fyrir því að vera 

bornir út af tilefnislausu eða tryggja að leigusali greiði þeim bætur vilji hann ekki 

endurnýja leigusamninginn. Leigusala er ekki heimilt að bera núverandi leigjanda út í því 

einu sjónarmiði að auka hagnað sinn af útleigu húsnæðis. Stærsta undantekningin sem 

varðar þá leigjendur sem njóta ekki þessarar verndar eru þeir sem búa í húsnæði sem 

var reist síðar en í júní 1979. Ef leigjendur búa í einbýli njóta þeir aðeins takmarkaðrar 

verndar að því gefnu að þeir hafi flutt inn eftir 1. janúar 1996. Þá verndar regluverkið 
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leigjendur ekki fyrir hækkun á leigu og er leigusala heimilt að hækka leigu að vild en hins 

vegar gilda sömu reglur varðandi útburð leigjenda (San Francisco Tenants Union, e.d.; 

Rukus, 2007). 

Þrátt fyrir að þessar leigureglur séu við lýði í San Francisco er meðalleiguverð í 

borginni það hæsta sem þekkist í þéttbýlum svæðum Bandaríkjanna. Meðalverð á 

árunum 2006 – 2008 var tæplega $1200 á mánuði sem er 43% hærra en meðalleiguverð 

á öðrum þéttbýlum svæðum á landsvísu. Ástæðurnar fyrir þessu háa leiguverði eru 

tvíþættar. Fyrri ástæðan er sterkur efnahagur svæðisins sem ákvarðast af hálaunuðum 

störfum í hátæknigeiranum í Sílikon dalnum og fjölda líftæknifyrirtækja á svæðinu. 

Einnig eru innviðir samfélagsins góðir sem endurspeglast í góðum samgöngum, virtum 

háskólum auk fleirri þátta. Seinni ástæðan er sú að landfræðileg staðsetning borgarinnar 

gerir það að verkum að dýrt er að byggja nýtt húsnæði þar sem San Francisco flóinn og 

fjöllótt svæði í kringum borgina hamla því að hún geti dreift úr sér. Borgin er þegar 

þéttbýl og miklar og brattar brekkur eiga m.a. sinn þátt í því að frekari samþjöppun er 

miklum takmörkunum háð (Barton, 2011). 

Hagnaður leigusala í borginni er einnig með þeim hærri sem þekkist í landinu. Ef 

miðað er við lágreistar íbúðir sem hafa aðgengi að garði (skv. gögnum frá the Institute 

for Real Estate Management gefa einungis slíkar íbúðir raunhæfan samanburð milli 

svæða) eru tekjur af hverjum fermetra sem leigður er út $18,63 að meðaltali, kostnaður 

er $6,07 og nettó hagnaður því $11,91 á fermeter. Nettó hagnaður leigusala er einungis 

hærri í tveimur öðrum borgum, Los Angeles og San Jose, sem einnig eru í Kalíforníuríki. 

Athygli vekur að á meðan meðal kostnaður er 22% - 44% yfir landsmeðaltali er nettó 

hagnaður 104% - 158% hærri en gengur og gerist í öðrum þéttbýlum svæðum landsins. 

Þó verður að gera ráð fyrir að stór hluti af þeim íbúðum sem notaðar eru til 

samanburðar séu undanþegnar þeim takmörkunum sem leigureglur setja leigusölum 

þegar leiguverð er ákvarðað. Eins og áður kom fram eru einbýli á meðal þeirra 

leiguíbúða sem takmarkanirnar eiga við og skekkir sú staðreynd heildarmyndina (Barton, 

2011). 

Aðstæður í borginni gera það að verkum að fróðlegt er að máta leigumarkaðinn við 

fyrrkynnt líkön. Þrátt fyrir hátt leiguverð er búið í miklum meirihluta íbúða og árið 2000 

var til að mynda hlutfall lausra íbúða einungis í kringum 2,5% en almennt viðmið er að   
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4–5% íbúða í borgum ættu að standa auðar til að heilbrigt ástand sé á markaði (Rukus, 

2007). Auðvelt væri að benda á að leigureglur gerðu það að verkum að hvati leigusala til 

að ráðast í nýbyggingar væri lítill og það eitt og sér væri orsakavaldur lítils framboð af 

leiguhúsnæði í borginni. En líkt og áður var komið inn á eru aðstæður í borginni á þann 

veg að það er bæði dýrt og erfitt að ráðast í framkvæmdir. Þá reiða helstu atvinnuvegir 

borgarinnar sig á vel menntaða millistétt og þar sem leiguverð er hátt nú þegar mætti 

gera ráð fyrir að frekari hækkun myndi hrekja umtalsverðan hluta þessa vinnuafls á 

brott. Af þeim sökum er erfitt að staðhæfa að þær leigureglur sem nú eru við lýði í 

borginni stuðli að óhagkvæmni. 

6.3  Norðurlönd 

Á  Norðurlöndum hefur þróunin verið í þá átt að regluverk á leigumarkaði, ef það hefur 

yfirhöfuð verið til staðar, hefur verið á undanhaldi. Þess í stað hefur öðrum aðferðum 

verið beitt til að stjórna verðmyndun. Það hefur til dæmis færst í vöxt að fyrirtæki á 

vegum félagasamtaka og sveitarfélaga eigi og reki leiguhúsnæði og geri það þá ekki út 

frá hagnaðarsjónarmiðum. Verkar þetta fyrirkomulag í mörgum tilvikum sem einskonar 

mildari útgáfa af þeim leigureglum sem þegar hafa verið kynntar þar sem þessar 

stofnanir stjórna þeirri verðmyndun sem verður á markaði. Löggjöfin sem varðar réttindi 

og skyldur leigjanda og leigusala er í meginatriðum sú sama á öllum Norðurlöndunum. 

Nær slík löggjöf yfir atriði á borð við leigugreiðslur, leigutíma og uppsagnarfrest, 

ásigkomulag leiguhúsnæðis og atriði sem gera leigusala kleift að bera leigjanda út. 

Danmörk og Svíþjóð hafa töluvert umfangsmeira regluverk á leigumarkaði en Noregur, 

Finnland og Ísland og verður því hér vikið nánar að því regluverki sem er við lýði í 

tveimur fyrrnefndu löndunum (Karlberg og Victorin, 2004).  

6.3.1 Svíþjóð 

Leigumarkaðurinn í Svíþjóð er mjög hliðhollur leigjendum. Þegar leiga er ákvörðuð má 

hún ekki vera hærri en sem nemur því gjaldi sem greitt er fyrir afnot af sambærilegri 

íbúð. Sambærilegar íbúðir eru oft í eigu sveitarfélaga og eru ekki reknar út frá 

hagnaðarsjónarmiðum heldur miðast leiguverð við rekstrarkostnað, svo lengi sem sá 

kostnaður er ekki hærri en sem nemur markaðsvirði leigu. Ekki er tekið tillit til 

staðsetningar íbúða þegar leiguverð er ákvarðað heldur einungis stærð og ásigkomulag 
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íbúða, sem gerir það að verkum að leigugreiðslur fyrir íbúðir sem staðsettar eru 

miðsvæðis í þéttbýliskjörnum eru oftar en ekki töluvert undir markaðsvirði. Leigjandi 

hefur rétt á að leigusamningur sé framlengdur í lok leigutíma en hins vegar er leigusala 

ekki heimilt að segja upp leigusamningi. Landið er eina OECD ríkið sem hefur í raun 

engar félagsíbúðir á sínum snærum heldur sjá sveitarfélög um að útdeila húsnæði til 

þeirra sem minna mega sín (Karlberg og Victorin, 2004).  

Um leigumarkaðinn í Svíþjóð gilda allt önnur lögmál en almennt þekkjast í öðrum 

löndum og gert hefur verið grein fyrir. Leigusölum er í raun ekki heimilt að hagnast á að 

leigja út íbúð og því má gera ráð fyrir að svartur markaður með leiguhúsnæði þrífist. Að 

sama skapi er mikil umframeftirspurn eftir leiguhúsnæði og beina til að mynda sænskir 

háskólar þeim tilmælum til erlendra nemenda að þeir hefji leit að húsnæði tímanlega 

áður en þeir hefja nám (Erling Reynisson, munnleg heimild, 27. apríl 2012). 

6.3.2 Danmörk 

Í Danmörku er tvenns konar fyrirkomulag á leigumarkaði við lýði. Fyrir utan almennan 

leigumarkað er til annað kerfi sem nefnist upp á danska tungu „almene boliger“ og eru 

það íbúðir í eigu félagasamtaka. Þessi félagasamtök eru styrkt af ríkinu í gegnum lægri 

rekstrarkostnað í formi lægri vaxtagreiðslna og niðurgreiðslu lána. Í dag búa um 500.000 

manns í leiguíbúðum á vegum slíkra samtaka og getur hver sem er sótt um búsetu í 

þessum íbúðum. Þó geta sveitarfélög í Danmörku farið fram á að 25% af þessu húsnæði 

verði úthlutað til hópa sem glíma við félagsleg vandamál eða fötlun (Boligforeningen 

AAB, e.d.). Þessu kerfi er ætlað að sjá leigjendum fyrir ódýru húsnæði og er ekki 

starfrækt út frá hagnaðarsjónarmiðum og eru því leigugreiðslur í raun ekki hærri en sem 

nemur kostnaðinum af að reka viðkomandi íbúð (Karlberg og Victorin, 2004). 

Í dönskum lögum er ákvæði sem segir til um hversu háar leigugreiðslur skuli vera á 

almennum leigumarkaði. Þannig er leigusala heimilt að rukka leigu sem nemur rekstrar- 

og viðhaldskostnaði íbúðarinnar (að fasteignasköttum meðtöldum) auk þess sem honum 

er heimilt að bæta við svokölluðu höfuðstólsgjaldi sem er á bilinu 7 – 14% af verðmæti 

eignarinnar og fer þessi tala eftir aldri viðkomandi húsnæðis. Hins vegar er þetta 

höfuðstólsgjald reiknað út frá virði fasteignarinnar líkt og það var árið 1973 og er þá ekki 

tekið tillit til verðbólgu eða verðmætaaukningu fasteignar. Því hefur verðbólga í flestum 

tilvikum eytt út öllum hagnaði sem þetta ákvæði kann að skapa. Leiguhúsnæði sem 
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byggt er eftir árið 1991 er undanþegið öllum leigureglum sem fela í sér afskipti af 

verðmyndun en eins og staðan er í dag er enn lítill hluti leiguhúsnæðis byggður eftir 

þann tíma. Á sumum dreifbýlli svæðum landsins eru ákvæði þar sem meðal annars 

kemur fram að leigjandi getur farið fram á að greiða lægri leigu ef hægt er að sýna fram 

á að núverandi leiga er hærri en sú sem leigjendur sem búa í sambærilegu húsnæði á 

svæðinu eru að greiða. Samkvæmt sama ákvæði er leigusala einungis heimilt að hækka 

leigu ef hann getur sýnt fram á að núverandi leiga sé ekki nægilega há til að vega á móti 

auknum viðhaldskostnaði. Annar eiginleiki leiguhúsnæðis á almennum markaði er sá að 

ef leigusali hyggst bjóða viðkomandi húsnæði til sölu býðst núverandi leigjanda að 

kaupa það. Er þá kaupverðið í samræmi við það leigugjald sem leigjandi greiðir og þar 

sem leigureglur halda leigugreiðslum undir markaðsvirði eru það verð sem leigusala 

býðst fyrir húsnæði ekki hagstætt. Af þessum sökum hefur þróunin í Danmörku verið á 

þá leið að íbúðum á almennum leigumarkaði fer fækkandi (Svarer o.fl., 2004). 

Þrír danskir hagfræðingar gerðu grein fyrir umhverfinu á danska leigumarkaðnum 

með það fyrir augum að skoða hvert sambandið á milli leigureglna og atvinnuleysis væri 

(Svarer o.fl., 2004). Kom þar meðal annars fram að þar sem aldur bygginga hefur 

töluvert að segja um hversu há leigugjöld eru hafa leigureglur minni áhrif á dreifbýlli 

svæðum. Eldri byggingar eru að mestu staðsettar miðsvæðis í þéttbýli og því sé leiga, og 

þar af leiðandi ávöxtun leigusala, hærri eftir því sem fjær dregur þéttbýlum 

húsnæðiskjörnum. Síðan leigureglur voru bundnar í lög í Danmörku fyrir hartnær sextíu 

árum hefur byggðaþróun verið á þann veg að fólk flyst í auknum mæli úr dreifbýli í 

þéttbýli. Þessi aukna eftirspurn eftir húsnæði á þéttbýlum svæðum hefur orðið til þess 

að sá kostnaður sem leigureglurnar skapa hefur aukist umtalsvert og þeim leigjendum 

hefur hlutfallslega fjölgað sem njóta góðs af þeim. Leigureglurnar hafa einnig þau áhrif 

að þær geta dregið úr hreyfanleika vinnuafls. Ef atvinnulaus einstaklingur leigir íbúð á 

svæði þar sem hann hagnast á leigureglunum er hann tregur til að flytjast á milli svæða 

til þess eins að losna af atvinnuleysisskrá. Hins vegar verður einnig að líta til þess að ef 

hann hagnast á núverandi búsetu sinni hefur hann hvata til að finna sér nýja vinnu á því 

svæði sem hann býr á nú þegar. Af þeim sökum eru áhrif leigureglna á atvinnuleysisstig 

óljósar. Sé sami einstaklingur hins vegar í vinnu og býðst ný vinna sem krefst þess að 

hann flytji milli svæða hafa leigureglurnar þau áhrif að hann er tregari til að skipta um 

vinnu. Leigureglurnar í Danmörku hafa því óumdeilanlega áhrif á hreyfanleika vinnuafls. 
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7 Leigumarkaður á Íslandi 

Þéttbýlismyndun á Íslandi á sér styttri sögu en í flestum nágrannalöndum okkar. 

Atvinnuvegir voru nær einskorðaðir við landbúnað og það var ekki fyrr en á síðasta 

fjórðungi 19. aldar sem sjávarútvegur fór að ryðja sér til rúms sem atvinnugrein. Í 

kjölfarið fóru þéttbýliskjarnar að myndast og eftir að sú þróun hófst varð hún tiltölulega 

hröð. Árið 1880 bjuggu um 7% landsmanna í þéttbýli en árið 1930, hálfri öld síðar, var 

hlutfallið komið upp í 56,5% (Jón Rúnar Sveinsson, 2010). Við upphaf þéttbýlismyndunar 

bjó meirihluti fólks í leiguíbúðum og árið 1920 voru um 63% íbúða í Reykjavík 

leiguíbúðir. Þetta hlutfall fór síðan minnkandi eftir því sem leið á öldina. Ástæðan fyrir 

því að öflugur leigumarkaður hefur ekki náð að festa sig í sessi þrátt fyrir hraða 

þéttbýlisþróun má að miklu leyti rekja til þess að áhersla stjórnvalda hefur í gegnum 

tíðina verið á séreign húsnæðis. Boðið hefur verið upp á úrræði á borð við 

lánafyrirgreiðslu til húsbyggjenda, endurgreiðslu vaxta og ríkistryggð lán sem gera 

húsnæðiseign að hagstæðum kosti. Þá gerði sú mikla verðbólga sem hér ríkti lungan af 

20. öldinni það að verkum að fjárfesting í steinsteypu var eina örugga leiðin til 

eignamyndunar. Þegar ráðist var í byggingu félagslegra íbúða hérlendis, svokallaðra 

verkamannabústaða, var um eignaríbúðir að ræða en ekki leiguíbúðir líkt og tíðkaðist 

erlendis. Aðgerðir stjórnvalda eru þó ekki eini áhrifaþátturinn þegar litið er til bágrar 

stöðu leigumarkaðarins.  Viðhorf Íslendinga til húsnæðismála endurspeglast mögulega 

best í orðum skáldsagnapersónu Halldórs Laxness, Bjarts í Sumarhúsum, sem mælir svo í 

bókinni „Sjálfstætt fólk“: 

Þú getur haft mig fyrir því, að frelsið er meira vert en lofthæðin í bænum, 
enda hef ég unnið  fyrir því í átján ár. Sá maður sem sjálfur á sína jörð, hann 
er sjálfstæður maður í landinu. Einginn hefur yfir honum að segja. [...] Nei, 
það er frelsið í landinu sem við erum öll að sækjast eftir, Títla mín. Sá sem 
stendur í skilum er konúngur. Sá sem dregur fram sínar kindur býr í höll. 
(Halldór Laxness, 1934-35, bls. 16) 

Líkt og ráða má af orðum nóbelsskáldsins er það ríkjandi viðhorf hérlendis að séreign sé 

besti kosturinn (Félagsmálaráðuneytið, 2004). 

Leiða má líkur að því að aðgerðir stjórnvalda og viðhorf landsmanna séu tveir þættir 

sem haldist í hendur. Síðustu ár hafa verið merki á lofti um að leigumarkaður hérlendis 

sé að glæðast og má það rekja til beggja þessara þátta. Sú breyting varð einnig á 
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félagsíbúðakerfinu árið 1990 að kaup- og leiguíbúðum var gert jafn hátt undir höfði og 

fimm árum síðar fór ríkið að greiða efnalitlu fólki húsaleigubætur. Breytingar á viðhorfi 

almennings til leiguhúsnæðis má meðal annars rekja til nýrra og bættra húsaleigulaga, 

breyttri skattlagningu á húsaleigutekjur sem bætt hafa hag leigusala, lengri skólagöngu, 

betra ástand leiguíbúða auk fleirri þátta (Kári S Friðriksson, o.fl., 2011).  

Löggjöf leigumarkaðarins hér á landi er upprunalega frá 1979 en var endurskoðuð 

árið 1995 og er að mestu óbreytt síðan þá. Þar kemur fram að leigjandi hefur rétt á að 

endurnýja leigusamning eftir að leigutími er liðinn með þeim undantekningum ef 

leigusali hyggst selja íbúðina, flytjast inn í hana sjálfur eða leiga hana út til 

fjölskyldumeðlima. Leigusala er annars óheimilt að segja upp leigusamning af öðrum 

ástæðum en vanefnda leigugjalds eða óásættanlegrar umgengi leigjanda. Engar 

reglugerðir eru í gildi hérlendis sem miða að því að stjórna verðþróun á almennum 

leigumarkaði (Húsaleigulög nr. 36/1994). 

7.1  Þættir sem varða leigumarkað hérlendis 

7.1.1 Sambandið á milli fjölda leigusamninga og kaupsamninga 

Mynd 7-1 sýnir meðalfjölda þinglýstra kaupsamninga á mánuði annars vegar og 

meðalfjölda þinglýstra leigusamninga hins vegar á árunum 2005 – 2011. Af henni má 

ráða að eftir því sem almenningi býðst að fjármagna stærri hlut húsnæðiskaupa með 

lánsfé því meira er keypt af húsnæði. Þá má sjá að neikvæð fylgni virðist vera á milli 

fjölda kaupsamninga og fjölda leigusamninga. Við hrun fjármálakerfisins árið 2008 

lamaðist markaðurinn með húsnæðislán og í kjölfarið jókst eftirspurn eftir leiguhúsnæði 

til muna. Síðustu misseri hefur þó líf verið að fæðast á lánamarkaði og á meðan fjöldi 

kaupsamninga hefur verið að aukast er fjöldi leigusamninga að dragast saman.  



 

45 

 

 

Mynd 7-1 Samanburður á fjölda þinglýstra kaupsamninga og fjölda þinglýstra leigusamninga.  
  Heimildir: Þjóðskrá, 2012a og 2012b. 

Þessum samanburði ber þó að taka með fyrirvara. Aukin sala húsnæðis þarf ekki 

endilega að þýða að fleiri kjósi að búa í eigin húsnæði heldur gæti aukin eftirspurn 

orsakast af því að fjárfestar eru farnir að leita inn á fasteignamarkað til að ávaxta fé sitt. 

Ef innlánsvextir eru lágir leita fjármagnseigendur eftir öðrum fjárfestingakostum og það 

hefur sýnt sig hérlendis að markaður með ríkisskuldabréf glæddist umtalsvert eftir að 

raunávöxtun innlána nálgaðist núll í kjölfar fjármálahrunsins. Peningamagn í umferð 

leitar einnig inn á fasteignamarkaðinn og heldur sú eftirspurn fasteignaverði háu og gæti 

að hluta útskýrt aukinn fjölda þinglýstra kaupsamninga síðustu misseri (Magnús 

Halldórsson, 2011). Þá gefur fjöldi þinglýstra leigusamninga ekki skýra mynd af 

leigumarkaðnum í heild þar sem ekki er skylt að þinglýsa leigusamningum. 

7.1.2 Húsaleigubætur 

Helsta ástæða þess að þinglýsa húsaleigusamningum er sú að fá greiddar 

húsaleigubætur. Byrjað var að greiða húsaleigubætur í Reykjavík árið 1994 og tveimur 

árum seinna var öllum sveitarfélögum gert skylt að greiða leigjendum slíkar bætur (Jón 

Rúnar Sveinsson, 2011). Upphæð slíkra bóta miðast við eignastöðu og tekna viðkomandi 

heimilis. Grunnbætur eru 13.000 kr.  á mánuði en geta hæst farið í 48.000 kr, en geta þó 

aldrei orðið hærri en sem nemur 50% af leigufjárhæð. Bætur einstaklings skerðast um 
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1% af árstekjum ef viðkomandi fer yfir tveggja milljón króna tekjumörk 

(Félagsmálaráðuneytið, 2008). Tekjuhærri einstaklingar og fjölskyldur, sem búa í 

leiguhúsnæði, hafa því lítinn hvata til að þinglýsa leigusamningum og því er erfitt að 

kortleggja þann hluta leigumarkaðarins. Þá eru bætur ekki greiddar til aðila sem leigja af 

náskyldum ættingja sem býr í sama húsnæði. Því má gera ráð fyrir að leigjendur sem 

búa í húsnæði á vegum vina og ættingja geri ekki formlegan leigusaming og gæti umfang 

slíks fyrirkomulags verið töluvert. 

7.1.3 Lán til kaupa og nýbygginga á leiguhúsnæði 

Íbúðalánasjóði er heimilt að veita sveitarfélögum, félögum og félagasamtökum lán til 

byggingar eða kaupa á leiguíbúðum að því gefnu að viðkomandi hafi fengið samþykki frá 

velferðarráðuneytinu. Kjörin sem bjóðast eru sambærileg við þau sem bjóðast til kaupa 

á eigin húsnæði en í báðum tilvikum eru lánin verðtryggð og getur veðsetningarhlutfall 

að hámarki orðið 80% af kaup- eða byggingarverði og eru vaxtakjör þau sömu; 4,20% ef 

lánin eru með uppgreiðsluákvæði og 4,70% ef lánin eru án uppgreiðsluákvæðis 

(Íbúðalánsjóður [ÍLS], e.d.a; ÍLS, e.d.b).  

Hérlendis hafa leigufélög sem bjóða upp á leiguíbúðir á almennum markaði verið að 

ryðja sér til rúms. Í frétt sem birtist á vefritinu Smugunni í febrúar 2009 kom fram að 

hátt á annað hundrað slíkra félaga væri starfandi hér á landi en rekstur margra þeirra 

stæði á brauðfótum vegna fjárhagsvandræða og þurfti Íbúðalánasjóður að leysa til sín 

íbúðir vegna vanskila. Í kjölfarið herti sjóðurinn úthlutunarreglur til slíkra félaga og í dag 

er einungis veitt lán ef fyrir liggur að þörf sé fyrir íbúðirnar og leigusamningur sé á 

borðinu. 

7.2  Félagslegt húsnæði 

Hugtakið „félagslegt húsnæði“ er svo skýrt af Jóni Rúnari Sveinssyni: 

[Grunnskilgreining] á fyrirbærinu [er sú] að nota [skal] það um húsnæði, nær 
alltaf leiguhúsnæði, sem byggt er með opinberum stuðningi og ætlað 
fjölskyldum með lágar tekjur. Í þeim löndum þar sem félagslegt 
leiguhúsnæði er lítill hluti alls húsnæðis er beitt tekjuviðmiðunum við 
úthlutun félagslegra íbúða, auk skilyrða um svo eða svo bágbornar 
félagslegar aðstæður. (JRS, 2012, bls. 51) 
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Flest bendir til að sá húsnæðiskostur sem íslensku verkafólki hafi staðið til boða við 

upphaf þéttbýlismyndunar hafi verið bágborinn. Héðinn Valdimarsson, fulltrúi 

Alþýðuflokksins í bæjarstjórn Reykjavíkur, beitti sér fyrir umbótum á húsnæðismarkaði 

og að hans frumkvæði var ráðist í byggingu verkamannabústaða en líkt og áður hefur 

fram komið var þar um eignaríbúðir að ræða. Hins vegar var rekstri íbúðanna fyrst um 

sinn háttað líkt og um leiguhúsnæði væri að ræða. Þannig innheimtu byggingarfélögin 

sem stóðu að byggingu verkamannabústaðanna mánaðarlega greiðslur fyrir hverja íbúð 

og gjöld af öðrum kostnaðarliðum við rekstur húsnæðisins samstundis. Þetta er 

hliðstætt því fyrirkomulagi sem gildir um félagslegar leiguíbúðir í nágrannalöndum 

okkar. Það var hins vegar óumdeilanlegt að eignarréttur hverjar íbúðar var í höndum 

viðkomandi íbúa. Það var ekki fyrr en 1990 sem hætt var að kalla félagslegt húsnæði 

hérlendis „verkmannabústaði“ og nafninu breytt í „félagslegar eignaríbúðir“, en nýja 

nafngiftin þótti fanga betur breytta samfélagshætti og víðtækara hlutverk þeirra.  

Félagslegu eignaríbúðirnar voru aflagðar í upphafi árs 1999. Á starfstíma samtakanna 

voru alls byggðar 6959 íbúðir sem í lok árs 1999 voru 6,6% af heildarhúsnæðiskosti 

landsmanna. Síðan hefur leiguíbúðum á vegum félagslegra samtaka vaxið fiskur um 

hrygg. Með lagabreytingum árið 1984 öðluðust félagasamtök fyrst rétt til lána úr 

Byggingasjóði verkamanna og á 10. áratug 20. aldar jókst fjöldi félagslegra leiguíbúða 

um 70% (JRS, e.d.; JRS, 2011).  

Tafla 7-2 sýnir þann fjölda leiguíbúða sem mismunandi félagasamtök hafa á sínum 

snærum. 

Tafla 7-1 Fjöldi leiguíbúða í eigu sveitarfélaga og félagasamtaka. 
Heimild: Jón Rúnar Sveinsson, 2011. 

 1999 2007 

Leiguíbúðir sveitarfélaga 2289 4546 

Samtök fatlaðra 679 (825) 

Nemendagarðar 706 1662 

Búseturéttaríbúðir 374 1192 

Félagslegar íbúðir samtals 4048 8229 
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7.2.1 Leiguíbúðir sveitarfélaga 

Einstaklingar og fjölskyldur sem eiga í  húsnæðisvanda eða eiga í fjárhagserfiðleikum 

eiga kost á því að fá úthlutað félagslegu leiguhúsnæði á vegum sveitarfélaga. Ræðst 

úthlutunin af fjölskylduhögum, félagslegum aðstæðum og tekjum umsækjenda 

(Ísland.is, e.d.). Stærsti aðilinn  sem stendur í slíkum rekstri hérlendis er hlutafélag í eigu 

Reykjavíkurborgar, Félagsbústaðir hf. Félagið átti í árslok 2011 2.208 íbúðir í borginni. 

Raunkostnaður félagsins er greiddur niður um þriðjung af Velferðarsviði Reykjavíkur, 

sem færist sem fjárhagsleg aðstoð við leigjendur (Félagsbústaðir hf., e.d.a). Til að geta 

átt möguleika á úthlutun húsnæðis á vegum félagsins mega eignamörk einstaklings ekki 

fara yfir 3.993.000 kr. og árstekjur hans að meðaltali síðustu þriggja ára mega ekki hafa 

farið yfir 2.863.585 kr. (Félagsbústaðir hf., e.d.b). 

7.2.2 Samtök fatlaðra 

Ýmis félagasamtök á vegum Öryrkjabandalags Íslands auk annarra eiga og reka 

leiguíbúðir sem standa hreyfi- og þroskahömluðum og geðfötluðum einstaklingum til 

boða. Stærsta félagið á þessu sviði er Brynja, hússjóður Öryrkjabandalagsins. Sjóðurinn 

var stofnaður 1. nóvember árið 1965 og á og rekur í dag ríflega 725 íbúðir sem flestar 

eru staðsettar á höfuðborgarsvæðinu (Brynja, e.d.a). Önnur samtök sem starfa á þessu 

sviði eru meðal annars Blindrafélagið, Sjálfsbjörg og Sólheimar auk fleirri félaga (ÖBÍ, 

e.d.a). Nákvæm tala um fjölda félagslegra leiguíbúða fyrir fatlaða er nokkuð á reiki en 

líkt og sjá má í töflu 7-2 áætlaði Jón Rúnar Sveinsson að gróflega mætti gera ráð fyrir að 

þær væru um 825 talsins árið 2007. Þeir sem hafa búsetu í húsnæði á vegum samtaka 

fatlaðra hafa rétt á húsaleigubótum og auk þess greiða 20 af 76 sveitafélögum á landinu 

sérstakar húsaleigubætur sem að meðtöldum almennum húsaleigubótum geta hæst 

orðið 70.000 krónur (ÖBÍ, e.d.b). 

7.2.3 Nemendagarðar 

Tvö félög eiga og reka leiguíbúðir sem standa fyrst og fremst námsmönnum til boða. Um 

er að ræða Félagsstofnun stúdenta, sem reka svokallaða Stúdentagarða og 

Byggingafélag námsmanna sem eiga íbúðir vítt og breitt um höfuðborgarsvæðið og á 

Laugavatni. Bæði félögin eru sjálfseignarstofnanir og er rekstur þeirra ekki byggður á 

hagnaðarsjónarmiðum heldur miðar hann að því að bjóða námsmönnum upp á ódýrt 
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leiguhúsnæði. Gildistími leigusamninga námsmannaíbúða er 1 ár eða skemur en 

leigjendur hafa rétt á endurnýjun samnings, hafi þeir farið að settum reglum og staðið í 

skilum. Þeir sem leigja námsmannaíbúðir eiga rétt á húsaleigabótum (Stúdentagarðar, 

e.d.a; Byggingafélag námsmanna, e.d.). 

7.2.4 Búseturéttaríbúðir 

Nokkur húsnæðissamvinnufélög eru starfrækt hérlendis og eru íbúðir á þeirra vegum 

nefndar búseturéttaríbúðir. Fyrirkomulagi þess háttar búsetu mætti lýsa á þann veg að 

það sé millivegur á milli séreignar og leigu þar sem hægt er að lágmarka fjárbindingu í 

fasteign en samt sem áður búa við örugga búsetu. Búseturéttur felur í sér að íbúi getur 

búið í húsnæði jafn lengi og honum hugnast og ekki er hægt að segja viðkomandi upp 

svo lengi sem staðið er í skilum með mánaðarlegt gjald og farið er að reglum. Engin bein 

eignamyndun felst í búseturétti en hafa skal í huga að almennt er búsetugjaldið lægra 

en kostnaður af því að eiga fasteign svo hægt er að nota stærri hluta tekna til neyslu eða 

sparnaðar. Hver sem er getur fengið úthlutað búseturéttaríbúð svo lengi sem hann er 

félagi í búsetufélagi (Búseti, e.d.). 

7.2.5 Verðsamanburður 

Tafla 7-3 sýnir samanburð á meðalfermetraverði leiguhúsnæðis á vegum sveitarfélaga 

og félagasamtaka. 
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Tafla 7-2 Samanburður á meðalfermetraverði leiguhúsnæðis á vegum sveitarfélaga og félagasamtaka.  

Fjöldi 

herbergja 

Félagsbústaðir 

hf4 
Brynja5 

Félagsstofnun 

stúdenta6 
Búseti7 

Stúdíó 1594 kr 1200 kr 2000 kr - 

2ja 1427 kr 854 kr 1482 kr 1495 kr 

3ja 1225 kr 853 kr 1592 kr 1556 kr 

 

Lægsta fermetraverðið er í leiguíbúðum á vegum Öryrkjabandalagsins. Þó að það 

fermetraverð sem gefið er í töflunni eigi við íbúðir sem dreifðar eru vítt og breitt um 

landið virðist staðsetning ekki mikilvægur þáttur þegar kemur að því að ákvarða 

leiguverð íbúðanna. Auk leigutekna fær sjóðurinn tekjur frá Íslenskri getspá sem að 

hluta eru notaðar til að greiða niður leiguverð. Sjálfbærni í rekstri er markmið félagsins 

en í fyrirspurn sem beint var til starfsmanns Brynju var svarið að það væri misjafnt milli 

ára hvort að þau markmið náist. 

Meðalfermetraverð leiguíbúða á vegum Reykjavíkurborgar eru töluvert lægra en á 

almennum markaði í borginni. Það kemur ekki á óvart þar sem yfirlýstur tilgangur slíkra 

íbúða er að bjóða þeim sem á þurfa að halda upp á ódýrt húsnæði. Í könnun sem unnin 

var af Varasjóði húsnæðismála að ósk velferðarráðuneytisins um mitt ár 2011 kom fram 

að Reykjavíkurborg væri eitt 23 sveitarfélaga sem ætti við örðugleika að stríða tengdum 

rekstri félagsíbúða. Var vandamálið rakið til vaxandi vanskila á leigugjaldi. Rekstur 

Félagsbústaða hf. á þó samkvæmt yfirlýstri stefnu að vera sjálfbær og af þeim sökum er 

fermetraverð á íbúðum þeirra mun hærra en í íbúðum á vegum Öryrkjabandalagsins. 

                                                        

4 Upplýsingar fengnar eftir fyrirspurn til starfsmanns Félagsbústaða. Er miðað við meðalfermetraverð 
íbúða sem leigðar hafa verið út frá áramótum 2012, en fjöldi þeirra er 98 íbúðir. 

5
 Upplýsingar fengnar á heimasíðu Brynju – hússjóðs Öryrkjabandalagsins (e.d.b). Tölurnar sýna 

meðalfermetraverð leiguíbúða félagsins víðs vegar um landið en stærsti hluti íbúðanna (67,6%) er í 
Reykjavík. 

6
 Upplýsingar fengnar í gegnum kunningsskap og á heimasíðu Stúdentagarða (e.d.b). Einungis er miðað 

við íbúðir sem eru nálægt Háskóla Íslands. 
7 Leiguverð á leiguíbúðum Búseta er fengið með því að taka meðalverð af öllum leiguíbúðum 

félagsins, en þær eru í Grafarholti, Árbæ, Mosfellsbæ, Álftanesi og Hafnarfirði. Upplýsingar fengnar í 
gegnum fyrirspurn sem beint var til félagsins í gegnum tölvupóst. 
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Stuðningur Reykjavíkurborgar við leigjendur felst fyrst og fremst í greiðslu sérstakra 

húsaleigubóta en ekki í beinni niðurgreiðslu á leiguverði. Félagið nýtur góðs af 0,7% 

niðurgreiðslu á vöxtum af stofnlánum Íbúðalánasjóðs, líkt og gildir fyrir alla aðila sem 

reka félagslegt húsnæði hérlendis, sem gæti að hluta útskýrt lágt leiguverð 

(Félagsbústaðir hf., 2012). 

Lítill munur er á verði leiguíbúða á vegum Búseta og Félagsstofnunar stúdenta. 

Starfsemi félaganna er um margt svipuð og er leiguverð miðað við það að standa undir 

kostnaði. Leiguverð er breytilegt milli mánaða og fer eftir vísitölu neysluverðs. Leiguverð 

leiguíbúða Búseta er skör lægra og má gera ráð fyrir að staðsetning íbúða skýri þann 

mun þar sem það fermetraverð sem gefið er í töflunni að ofan miðast við íbúðir sem 

dreifðar eru um höfuðborgarsvæðið á meðan leiguíbúðir Félagsstofnunar stúdenta eru 

allar staðsettar nálægt háskólasvæðinu. 

7.2.6 Leiguverð á almennum markaði 

Á vef Þjóðskrár er hægt að nálgast upplýsingar um fjölda þinglýstra leigusamninga og í 

ársbyrjun 2012 hóf stofnunin að birta yfirlit yfir fermetraverð og stærð leiguíbúða eftir 

landshlutum. Tafla 7-3 sýnir meðalfermetraverð og meðalstærð leiguíbúða og fjölda 

þinglýstra samninga á höfuðborgarsvæðinu í janúar 2012. 

Tafla 7-3 Meðalfermetraverð og meðalstærð leiguíbúða og fjöldi leigusamninga á höfuðborgarsvæðinu. 
Heimild: Þjóðskrá (2012c). 

 

Þar sem vinnsla þessara upplýsinga er ný af nálinni gefa þær ekki hugmynd um 

verðþróun. Neytendasamtökin hafa þó staðið fyrir leiguverðskönnunum um nokkurra 

Fjöldi herbergja Meðalverð Meðalstærð Fjöldi leigusamninga 

Stúdíó 1857,7 kr. 36 fm 313 

2 1572,2 kr. 60 fm 1653 

3 1402,1 kr. 85 fm 1693 

4 1268,7 kr. 108 fm 750 

5 1161,6 kr.  142 fm 154 
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ára skeið og meðfylgjandi eru niðurstöður úr könnun samtakanna sem framkvæmd var í 

febrúar 2011. 

Tafla 7-4 Leiguverðskönnun Neytendasamtakanna. 
 Heimild: Hildigunnur Hafsteinsdóttir (2011). 

Fjöldi herbergja Meðalverð Meðalstærð Fjöldi íbúða í könnun 

Stúdíó 1714 kr. 37,9 fm 38 

2 1530 kr. 60 fm 191 

3 1356 kr. 87,3 fm 252 

4 1178 kr. 116,2 fm 146 

5 1111 kr. 150,9 fm 31 

  

Ef töflur 7-3 og 7-4 eru bornar saman er þróunin sú að verðlag á leigumarkaði hefur 

hækkað á milli ára. Vísitala neysluverðs jókst úr 367,7 stigum í 387,1 á tímabilinu og 

líklegt verður því að teljast að verðbólga skýri þessa þróun (Hagstofa, 2012).  

7.3  Almenni leigumarkaðurinn mátaður við líkönin 

Rifjum upp þá þætti sem ákvarða heildarframboð á markaði samkvæmt líkani Sweeney. 

Í líkaninu er eftirspurn eftir leiguhúsnæði táknuð D(P) þar sem D er vigur fyrir öll 

gæðastig og P verð viðkomandi gæðastigs. Þrátt fyrir ýmsar hugmyndir og útfærslur til 

að styrkja leigumarkaðinn er ennþá varla hægt að ganga út frá öðru en að leiguformið sé 

skammtíma lausn í búsetumálum. Því má gera ráð fyrir að fjársterkir einstaklingar og 

aðrir með stöðugar tekjur leiti fremur eftir að kaupa eigið húsnæði í stað þess að leigja á 

meðan þeir sem hafa minna fé  milli handanna leita hins vegar frekar inn á leigumarkaði. 

Því beinist eftirspurn fyrst og fremst að ódýru leiguhúsnæði sem útilokar að miklu leyti 

þau gæðastig af húsnæði sem ná yfir ákveðið viðmið. Samkvæmt jöfnu (3) (   = NS + E) 

gildir að heildarframboð ræðst af meðalbúsetutíma leigjenda í íbúð af hvaða gæðastigi 

sem er og fjölda nýbygginga. Á almennum leigumarkaði hérlendis eru leigusamningar 

almennt gerðir til skamms tíma og miða þá oftast við 6 – 12 mánaða tímabil. Þessi öra 

velta sem stuttur búsetutími veldur hefur samkvæmt líkaninu þau áhrif að ástand 

húsnæðis hrakar tiltölulega hratt. Þó verður að taka tillit til þess að hérlendis tíðkast að 
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leigjandi greiði trygginu, oft að andvirði 3ja mánaða leigu, til að tryggja að hann skilji við 

íbúðina í sama ástandi og hún var í upphafi leigutíma. Algengt er að íbúðir séu leigðar út 

á meðan þær eru í sölu og beðið er eftir kaupanda og því er líklegt að hluti þeirra íbúða 

sem standa leigjendum til boða eina stundina séu farnar af leigumarkaði þá næstu. 

Samkvæmt jöfnu (6) ræðst fjöldi nýbygginga af hagnaðarvon fjárfesta en hér skal 

einnig bætt við því skilyrði að hægt sé að kaupa húsnæði með það fyrir augum að leigja 

það út. Í rannsókn sem Ársæll Valfells og Brynjar Pétursson unnu að beiðni VÍB undir 

yfirskriftinni „Eru fasteignir arðbær fjárfestingakostur“ kom fram að umhverfið á 

fasteigna- og leigumarkaði gerði fasteignaeigendum illkleift að fá viðunandi ávöxtun 

þegar íbúð er leigð út. Rannsóknina framkvæmdu þeir á þann máta að þeir fundu 

leiguverð íbúða á hinum ýmsu leigumiðlum á veraldarvefnum og báru saman við 

fasteignamat viðkomandi húsnæðis. Niðurstöðurnar voru þær að brúttó hagnaður 

leigusala af leigugreiðslum var að meðaltali 7,75% en eftir að hafa tekið tillit til allra 

kostnaðarliða var nettó hagnaður að meðaltali einungis um 2,5%. Ef auðlegðarskattur 

leggst ofan á getur ávöxtun farið niður í allt að 1%8. Fjöldi nýbygginga ætluðum til 

útleigu á almennum markaði ætti því að vera í algjöru lágmarki þar sem aðrir 

fjárfestingakostir eru mun vænlegri. Erfitt er þó að sannreyna þessa staðhæfingu vegna 

ónægra gagna tengdum leigumarkaði.  

Í 37 gr. húsaleigulaga segir orðrétt: „Aðilum er frjálst að semja um fjárhæð húsaleigu 

og hvort og þá með hvaða hætti hún skuli breytast á leigutímanum. Leigufjárhæðin skal 

þó jafnan vera sanngjörn og eðlileg í garð beggja aðila.” Samkvæmt líkani Basu og 

Emerson má ná fram Pareto kjörstöðu ef heimilt er að gera leigusamning þar sem 

leigugreiðslur eru uppfærðar mánaðarlega með tilliti til verðbólgu þannig að 

nafngreiðslur breytist en raunvirðið það sama. Því ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu 

að Pareto kjörstaða náist á leigumarkaði hérlendis. Hafa ber í huga að þá verður 

skilyrðið C ≤ D að halda en eins og áður hefur fram komið táknar D upphæð sem 

                                                        

8
 Á vef ríkisskattstjóra stendur: „Auðlegðarskattur er lagður á nettóeign framteljanda, þ.e. allar eignir 

að frádregnum öllum skuldum“. „Við álagningu gjaldárið 2011 er lagður 1,50% auðlegðarskattur á eign 

einhleypings yfir 75.000.000 kr. og 100.000.000 kr. eign hjóna og samskattaðra“ (RSK, e.d.). Þessar 

upphæðir eru slíkar að gera má ráð fyrir að einungis lítill hluti leigusala greiði auðlegðarskatt. 
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samsvarar greiðsluvilja leigjanda fyrir íbúð. Kostnaðarliðir fasteignar eru margþættir og 

þegar tekið hefur verið tillit til viðhaldskostnaðs, fasteignaskatta, lóðaleigu, sorphirðu- 

og fráveitugjalda og sem iðgjalda vegna brunabótamats má áætla að rekstrarkostnaður 

sé drjúgur. Gert hefur verið ráð fyrir að tekjulágir einstaklingar leiti aðallega út á 

leigumarkað hérlendis og alla jafna ætti því greiðsluvilji hins almenna leigjanda ekki að 

vera sérlega mikill. Á meðan nettó hagnaður leigugreiðslna skilar hins vegar ekki 

neikvæðri ávöxtun heldur skilyrðið. 
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8 Lokaorð 

Öll einkenni markaðs með leiguíbúðir gefa til kynna að einokunarsamkeppni sé ríkjandi 

form. Á svæðum þar sem leigumarkaður er raunhæfur og fýsilegur kostur til langtíma 

búsetu hafa stjórnvöld gripið til mismunandi aðgerða til að draga úr því allratapi sem 

myndast á slíkum markaði. „Fyrstu kynslóðar“ leigureglur, þar sem verðþaki er komið 

fyrir til að halda leiguverði sem lægstu, eru dæmi um aðgerðir sem hafa í för með sér 

mikla óhagkvæmni. Ef leigugreiðslum er ekki leyft að þróast í takt við almenna 

verðlagsþróun mun framboð af leiguhúsnæði dragast saman til lengri tíma og ástand 

þess húsnæðis sem er til staðar mun hraka hraðar en ella. „Annarrar kynslóðar“ 

leigureglur eru mildari útgáfa af „fyrstu kynslóðar“ verðþaki. Þegar stjórnvöld grípa til 

slíkra aðgerða er heimilt að leiðrétta nafngreiðslur milli tímabila svo þær haldi raungildi 

sínu. Vandinn sem ósamræmi upplýsinga skapar er þó til staðar og getur hann stuðlað 

að töluverðri óhagkvæmni. Þar sem leigusölum er einungis heimilt að leiðrétta 

nafngreiðslur þegar leigjandi flytur út og nýr flytur inn hagnast leigusali mest á 

leigjendum sem dvelja í skemmstan tíma í húsnæði. Leigusala er hins vegar ekki kunnugt 

um hversu lengi leigjandi hyggst dvelja í hinu leigða húsnæði og það veldur vandanum 

um ósamræmi upplýsinga. 

Hægt er að ná fram Pareto kjörstöðu á leigumarkaði svo lengi sem kostnaður 

leigusala jafngildir eða er lægri en greiðsluvilji leigjanda. Ef að „annarrar kynslóðar“ 

leigureglur eru við lýði er hægt að uppfylla það skilyrði ef heimilt er að uppfæra 

nafngreiðslur mánaðarlega m.t.t. til verðbólgu. Ef regluverkið kemur í veg fyrir að slíkt sé 

heimilt næst Pareto kjörstaða einungis ef leigjandi greiðir eingreiðslu í lok 

samningstíma. 

Tekin voru dæmi um borgir og lönd þar sem stjórnvöld hafa á einhvern hátt afskipti 

af verðmyndun á leigumarkaði. Hæsta hlutfall leigjenda í þéttbýlli svæðum 

Bandaríkjanna er í New York. Áratugum saman hafa yfirvöld haft afskipti af þróun 

leiguverðs í borginni og í dag nær slíkt regluverk enn yfir meirihluta leiguíbúða þrátt fyrir 

að hafa verið á undanhaldi síðustu ár. Enn er lögð áhersla á að halda uppi framboði af 

leiguíbúðum fyrir tekjulægri einstaklinga með því að bjóða eigendum húsnæðis 

skattafrádrátt og hagstæð kjör á lánum til íbúðabygginga gegn því að stjórnvöld fái að 

einhverju leyti að stjórna þróun leiguverðs íbúðanna. 
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Í San Francisco er hlutfall leigjenda að sama skapi hátt. Takmarkanir á útbreiðslu 

borgarinnar og hár kostnaður við þéttingu byggðar gerir það að verkum að önnur lögmál 

gilda að mörgu leyti um leigumarkaðinn þar í borg. Sökum þess hversu háð borgin er vel 

menntuðu vinnuafli má leiguverð ekki vera það hátt að það hafi fráhrindandi áhrif og 

gera má ráð fyrir að þess vegna sé þar við lýði regluverk í anda „annarrar kynslóðar“ 

leigureglna. Þrátt fyrir að slíkt regluverk sé til staðar er hagnaður leigusala í borginni 

með þeim hærri sem þekkist í landinu svo erfitt er að staðhæfa að þær leigurelgur sem 

þar eru við lýði stuðli að óhagkvæmni. 

Í Danmörku og Svíþjóð er stór hluti leigumarkaðarins ekki rekinn út frá 

hagnaðarsjónarmiðum. Í Svíþjóð er leigusölum í raun gert ómögulegt að hagnast á 

útleigu íbúða þar sem þeim er í flestum tilvikum ekki heimilt að fara fram á leigu sem er 

hærri en sem nemur þeirri leigu sem leigjendur í húsnæði á vegum sveitarfélaga greiða. Í 

slíku leiguhúsnæði á vegum sveitarfélaga er miðað við að leigugreiðslur séu ekki hærri 

en sem nemur rekstrarkostnaði. Stór hluti leiguíbúða í Danmörku er rekinn af 

félagasamtökum með sama markmið. Þær reglur sem gilda um almennan leigumarkað 

hafa gert það að verkum að slíkur markaður er á undanhaldi þó svo að það virðist vera 

viðleitni stjórnvalda að efla almennan markað með niðurfellingu leigureglna sem miðast 

af því að stjórna verðþróun. Rannsóknir hafa sýnt að leigureglur í landinu stuðla að 

minni hreyfanleika vinnuafls. 

Útfrá forsendum þeirra líkana sem stuðst hefur verið við er hægt að ná fram Pareto 

kjörstöðu á leigumarkaði hérlendis. Þau gögn sem notuð eru til að heimfæra þá 

fullyrðingu yfir í raunveruleikann gefa þó ekki afdráttarlausa niðurstöðu um að sú sé 

raunin þó svo að þau styðji við hana fremur en hitt. Sú staðreynd að efnalitlir 

einstaklingar leiti fremur út á leigumarkaðinn heldur en fjársterkari aðilar gefur til kynna 

að almenni leigumarkaðurinn sé í beinni samkeppni við félagslegar stofnanir sem eru 

ekki reknar út frá hagnaðarsjónarmiðum. Námsmenn væru til að mynda mun stærri 

hluti almenna leigumarkaðarins ef þeir hefðu ekki aðgengi að íbúðum á vegum 

Stúdentagarða og Byggingafélags námsmanna. Eftirtekt vekur hve lítill munur er á 

leiguverði á almennum markaði og verði á leiguíbúðum sjálfbærra stofnanna á borð við 

Stúdentagarða og Búseta. Þar sem sjálfbærar stofnanir leitast eftir að skila hvorki tapi né 

hagnaði rennir það stoðum undir þá ályktun að hagnaður leigusala á almennum markaði 

sé í lágmarki. 
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