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Útdráttur	  
Í þessari ritgerð er fjallað um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu 

síðustu áratugi. Sjónum er sérstaklega beint að uppbyggingu lítilla íbúða á tímabilinu 

2003–2008 og húsnæðisstefnu yfirvalda á þeim tíma. Leitað er svara við eftirfarandi 

spurningum: a) Hver voru einkenni húsnæðisstefnu yfirvalda á árunum 2003–2008? 

b) Vantar litlar íbúðir? Til þess að svara því hver einkenni húsnæðisstefnu yfirvalda 

voru á árunum 2003–2008 er fjallað um aðkomu yfirvalda á Íslandi að 

húsnæðismarkaði í gegnum tíðina. Að auki er stuðst við skýrslu samráðshóps um 

mótun húsnæðisstefnu til að varpa frekara ljósi á tilganginn með húsnæðisstefnu og 

hvernig henni hefur verið háttað hér á landi. Þá eru borin kennsl á einkenni þeirrar 

húsnæðisstefnu sem var ríkjandi á tímabilinu 2003–2008. Til þess að svara því hvort 

það vanti litlar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu er horft til þeirrar þróunar sem hefur 

orðið í uppbyggingu íbúða á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum árum. Stuðst er við 

sérunnin gögn frá Þjóðskrá Íslands þar sem koma m.a. fram upplýsingar um stærð, 

herbergjafjölda og byggingarár nánast allra íbúða höfuðborgarsvæðisins. 

Íbúðauppbygging undanfarinna ára er svo sett í samhengi við það umhverfi sem 

ákvarðanir neytenda á húsnæðismarkaði fara fram í til að meta hvort að það vanti 

litlar íbúðir. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að húsnæðisstefna yfirvalda á 

tímabilinu 2003–2008 hafði tvö einkenni; hún fól í sér hvata til að auka við 

húsnæðisneyslu og hún vann gegn einu meginmarkmiði húsnæðisstefnu sem er að 

tryggja húsnæðisöryggi og aðstoða viðkvæma hópa við að eignast húsnæði. Svörum 

við síðari spurningunni, hvort það vanti litlar íbúðir, ber að taka með ákveðnum 

fyrirvara þar sem eftirspurn eftir litlum íbúðum var ekki mæld sérstaklega. En 

niðurstöðurnar benda þó til þess að það vanti litlar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu ef 

tekið er tillit til þess umhverfis sem húsnæðisákvarðanir fara fram í í dag og að litlum 

íbúðum hefur fækkað hlutfallslega miðað við fólksfjölda á undanförnum árum. 
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Abstract	  
This essay examines the construction of small dwellings in the greater Reykjavík area 

in recent decades. The essay focuses especially on construction during the economic 

boom years of 2003–2008 and the housing policy of that era. The following questions 

guided the research: a) How can one describe the characteristics of the housing policy 

during 2003–2008? a) Is there a lack of small dwellings?  In order to identify the 

characteristics of the housing policy this essay looks at how the government has been 

involved in the housing market and what government intervention is supposed to 

achieve. In order to answer whether there is a lack of small apartments or not, the 

research uses data from the Registers of Iceland to shed light on housing construction 

in the greater Reykjavík area in recent decades. Construction of small dwellings and 

various macro-level factors affecting decisions in the housing market are used to 

determine whether there is a lack or not. This essay finds that the housing policy 

during 2003–2008 had two characteristics: it was likely to increase the housing 

consumption of individuals and it contested against one of its main goals to ensure 

adequate housing for all. Evidence presented in this essay would suggest that there is 

a lack of small dwellings in the greater Reykjavík area based on decreasing supply of 

small dwellings when compared with population growth and when macro-level 

factors are taken into account. But as there was no direct measurement of demand of 

small dwellings involved, the results are inconclusive. 
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1 Inngangur	  
 

 

Upplýsingar um stærð og gerð húsnæðis eru mikilvægar öllum sem koma að 

húsnæðis- og skipulagsmálum, hvort sem um er að ræða stefnumótandi aðila, fjárfesta, 

verktaka eða aðra. Þrátt fyrir það hafa verið ýmsir annmarkar á því fyrirkomulagi sem 

haft hefur verið á öflun og miðlun upplýsinga um húsnæði á Íslandi. Fjöldi opinberra 

aðila safnar upplýsingum tengdum húsnæðismálum en þær eru hvergi aðgengilegar á 

einum stað og enginn opinber aðili birtir reglulega greiningu á þróun og stöðu á 

húsnæðismarkaði (Velferðarráðuneyti, 2012a). Að auki hafa þær upplýsingar sem 

hafa verið aðgengilegar ekki verið nægilega ítarlegar. Til að mynda er auðvelt að 

nálgast upplýsingar um meðalstærð íbúða í rúmmetrum en upplýsingar um þróun 

fermetrafjölda ólíkra íbúðagerða hafa ekki verið aðgengilegar. 

Enda er það svo að þegar þetta er skrifað stendur til að stórefla öflun og greiningu á 

upplýsingum um húsnæði, en í janúar árið 2012 gaf velferðarráðuneytið út skýrslu 

vinnuhóps til að efla og samræma öflun og miðlun upplýsinga um húsnæðismál 

(Velferðarráðuneyti, 2012a). Er það liður í umfangsmikilli vinnu yfirvalda við að 

móta opinbera húsnæðisstefnu. Auk þeirrar skýrslu sem nefnd var hér á undan hafa 

komið út skýrsla samráðshóps um húsnæðisstefnu (Velferðarráðuneyti, 2011a), 

skýrsla vinnuhóps um gerð húsnæðisáætlunar (Velferðarráðuneyti, 2012b) og skýrsla 

vinnuhóps um húsnæðisbætur (Velferðarráðuneyti, 2012c). Líkast til má rekja þessa 

miklu áherslu á húsnæðismál til ástandsins sem skapaðist á húsnæðismarkaði á tímum 

efnahagslegrar uppsveiflu á árunum 2003–2008 og í kjölfar efnahagshrunsins 2008. 

En í skýrslu vinnuhóps um gerð húsnæðisáætlunar (Velferðarráðuneyti, 2012b, 4) 

segir: „á undanförnum árum hafa nýjar íbúðir ekki verið í samræmi við þarfir 

markaðarins. Byggðar hafa verið of margar íbúðir og íbúðirnar ekki hentað þörfum 

almennings“. Þá er sagt að íbúðirnar séu of stórar. Því til stuðnings er vísað til 

almennra forsenda Orkuspárnefndar fyrir árið 2010. Þar kemur fram að rúmmál íbúða 

hafi undanfarin ár farið vaxandi þrátt fyrir að hlutdeild íbúða í fjölbýli hafi aukist á 

sama tíma og að meðalstærð íbúða síðustu ára sé áþekk meðalstærð nýrra íbúða á fyrri 

hluta níunda áratugar síðustu aldar þegar hlutdeild fjölbýlishúsa var í lágmarki 
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(Orkuspárnefnd, 2010). Að auki er vísað til yfirlýsinga frá Samtökum iðnaðarins en 

samtökin hafa haldið því fram að það skorti litlar íbúðir á höfuðborgarsvæðinu 

(Mbl.is, 2009). 

 

Fleiri aðilar hafa haldið því fram að skortur sé á litlum og ódýrum íbúðum. Meðal 

annars benti Hagdeild ASÍ á að þrátt fyrir að finna mætti tómt íbúðarhúsnæði í kjölfar 

efnahagshrunsins, væru vísbendingar um að skortur væri á minni og ódýrari íbúðum 

þar sem lítið hafði verið byggt af þeim á tímabilinu fyrir hrun (Vísir.is, 2011). 

Verktakar á höfuðborgarsvæðinu hafa svipaða sögu að segja en Elías Guðmundsson 

hjá byggingafyrirtækinu Sérverk sagði í viðtali við RÚV að skortur væri á ákveðnu 

húsnæði á höfuðborgarsvæðinu og að mikið væri spurt eftir tveggja til þriggja 

herbergja íbúðum (RÚV, 2012). Í sama streng tók Baldur Þór Baldvinsson, formaður 

Meistarafélags húsasmiða, í viðtali í tilefni af talningu félagsins á óseldum íbúðum. 

En Baldur sagði: „á meðan við vorum svona rík þá byggðum við stórt, en það vantar 

litlu íbúðirnar. Þriggja herbergja íbúðir eða svo fyrir fólk sem er að byrja að búa, það 

er vöntun á slíkum“ (Mbl.is, 2010). 

 

Það er nokkuð sérstakt, ef ábendingarnar hér að ofan eru réttar, að það vanti litlar 

íbúðir og sér í lagi þriggja herbergja íbúðir á höfuðborgarsvæðinu. Því ef litið er til 

talna um herbergjafjölda nýrra íbúða í Reykjavík á árunum 2003–2008, sem birtar eru 

í ársskýrslu byggingarfulltrúans í Reykjavík (Reykjavíkurborg, 2010), má sjá að 

þriggja herbergja íbúðir voru algengasta íbúðagerðin með tilliti til herbergjafjölda á 

tímabilinu og hlutdeild þeirra af nýjum íbúðum var síst minni á því tímabili heldur en 

á árunum þar á undan. 

 

Ábendingar um að það vanti minni íbúðir eru þó ekki nýlunda. Til að mynda birtist í 

byrjun aldarinnar, áður en góðærið gekk í garð, viðtal í Fasteignablaði 

Morgunblaðsins við þáverandi formann Félags fasteignasala um ástand og horfur á 

fasteignamarkaðnum. Formaðurinn, Guðrún Árnadóttir, sagði í samtali við blaðið: 

„ ...það vantar tilfinnanlega litlar íbúðir fyrir unga fólkið, sem er að kaupa í fyrsta sinn 

og þarf að geta byrjað á mátulega stórri íbúð“. Að auki benti Guðrún á að í vesturhluta 

Grafarholts væri „einkum verið að byggja stórt húsnæði, sem uppfyllir þarfir ákveðins 

hóps á sama tíma og skortur er á minni íbúðum“ (Mbl.is, 2001).  
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Því vakna ýmsar spurningar um þróun íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu. Til að 

mynda spurningar um hvort íbúðir sem byggðar voru á góðæristímabilinu svokallaða 

á árunum 2003–2008 hafi verið óeðlilega stórar eða hvort um er að ræða þróun sem 

hefur átt sér stað yfir lengra tímabil. Samráðshópur um húsnæðisáætlun segir í skýrslu 

sinni að íbúðir séu of stórar. En hversu stórar eru þær og hversu mikið hafa þær 

stækkað á undanförnum árum? Hér á undan var einnig nefnt að annmarkar hafi verið 

á því fyrirkomulagi sem haft hefur verið á upplýsingaöflun og greiningu á húsnæði á 

Íslandi. Samráðshópur um húsnæðisáætlun (Velferðarráðuneyti, 2012b) telur einmitt 

að mögulega hefði verið hægt að koma í veg fyrir offramboð á stórum íbúðum á 

höfuðborgarsvæðinu ef stjórnvöld og hagsmunaaðilar á húsnæðismarkaði hefðu haft 

heildarsýn yfir framvindu í skipulagsmálum, upplýsingar um íbúðir í byggingu eða 

höfðu verið byggðar og kortlagningu á íbúðaþörf. Útskýrir skortur á upplýsingum líka 

alfarið skort á litlum íbúðum eða gæti húsnæðisstefna yfirvalda undanfarin ár átt hlut í 

máli? 

 

Í þessari ritgerð verður fjallað um þróun íbúðarhúsnæðis á höfuðborgarsvæðinu og 

þær breytingar sem hafa orðið á samsetningu húsnæðiskosts á svæðinu. Sérstök 

áhersla verður lögð á uppbyggingu á árunum 2003–2008 og uppbyggingu lítilla íbúða 

á því tímabili. Einnig verður fjallað um húsnæðisstefnu yfirvalda en óhætt er að segja 

að húsnæðisstefna hafi áhrif á það hvernig íbúðir eru byggðar og því er mikilvægt að 

gefa henni gaum í umfjöllun um íbúðarhúsnæði.  
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1.1 Markmið	  

Markmið þessarar ritgerðar er tvíþætt. Í fyrsta lagi að veita tölulegt yfirlit yfir 

húsnæðiskost höfuðborgarsvæðisins og þá þróun sem átt hefur sér stað í uppbyggingu 

íbúðarhúsnæðis á undanförnum árum. Í öðru lagi er markmið ritgerðarinnar að kanna 

sérstaklega uppbyggingu á litlum íbúðum á tímum efnahagslegrar uppsveiflu á 

árunum 2003–2008 og möguleg áhrif húsnæðisstefnu yfirvalda á þá uppbyggingu. 

 

Eftirfarandi spurningar lágu til grundvallar við vinnslu ritgerðarinnar: 

• Hver voru einkenni húsnæðisstefnu yfirvalda á árunum 2003–2008? 

• Vantar litlar íbúðir? 

Hér er átt við að það vanti litlar íbúðir ef ekki nægilega margar litlar íbúðir eru í boði 

fyrir þá sem vilja og hafa fjárhagsleg tök á því að kaupa eða leigja þær. Hér verður 

eingöngu horft til fermetra- og herbergjafjölda íbúða en ekki önnur atriði sem gera 

eina íbúð ólíka annarri.  

 

1.2 Tilgangur	  og	  mikilvægi	  

Mikilvægi ítarlegra upplýsinga og greininga á íbúðarhúsnæði kemur fram í skýrslum 

þeirra samráðshópa sem fjalla um húsnæðismál sem vísað var til hér á undan. 

Yfirvöld hefur skort heildarsýn yfir málaflokkinn, ítarlegar upplýsingar um 

íbúðarhúsnæði eru hvergi aðgengilegar og enginn opinber aðili birtir reglulega 

greiningar á þróun húsnæðismála. Þeir aðilar sem bent hafa á að skortur sé á litlum 

íbúðum hafa ekki getað vísað til tölulegra upplýsinga til að styðja ábendingar sínar 

fyrir utan e.t.v. tölur um meðalrúmmetrafjölda íbúða eða meðalflatarmál allra íbúða. 

En telja má að tölur um herbergja- og fermetrafjölda séu heppilegri mælikvarði fyrir 

flesta til að átta sig á þróun á húsnæðismarkaði heldur en rúmmetrar. 

 

Litlar íbúðir gegna mikilvægu hlutverki á húsnæðismarkaði. Stærð ræður miklu um 

verð íbúða og því er mögulegur skortur á litlum íbúðum áhyggjuefni fyrir þá 

efnaminni og ungt fólk í leit að sinni fyrstu íbúð eða einfaldlega litlar fjölskyldur sem 

vilja ekki eyða of stórum hluta af ráðstöfunartekjum sínum í húsnæði. Það er því allrar 

athygli vert að skoða stærðarþróun íbúða líkt og gert verður í þessari ritgerð.  
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1.3 Efnistök	  og	  uppbygging	  ritgerðar	  

Ritgerð þessi skiptist í átta kafla að inngangi meðtöldum. Í öðrum kafla verður fjallað 

um ýmis fræðileg skrif um húsnæði. Farið verður yfir nokkur einkenna húsnæðis sem 

vöru en þau gera það að verkum að húsnæði er frábrugðið flestum öðrum vörum. En 

það má segja að sérkennin séu ástæða þess að yfirvöld skipti sér að húsnæðismarkaði. 

Í þriðja kafla verður fjallað um húsnæðisval fólks og nokkra af þeim fjölmörgu 

þáttum sem geta haft áhrif á það val. Að auki verður fjallað um ólíkar húsnæðisþarfir 

fólks á ólíkum tímaskeiðum og kannanir á húsnæðis- og búsetuóskum Reykvíkinga. 

Umfjöllunarefni annars og þriðja kafla snúa að sjálfu húsnæðinu og það sameiginlegt 

að skipta máli þegar kemur að mótun húsnæðisstefnu og uppbyggingu húsnæðis.  

 

Í fjórða og fimmta kafla verður fjallað um stefnur yfirvalda sem snúa að uppbyggingu 

húsnæðis, bæði stefnur og aðgerðir yfirvalda sem er ætlað að tryggja að fólk geti 

eignast húsnæði (4. kafli) sem og lög og reglugerðir sem varða skipulagningu og 

uppbyggingu húsnæðis (5. kafli). Í sjötta kafla verður farið yfir þau gögn og þær 

aðferðir sem notast var við í sjöunda kafla. En í þeim kafla verður farið yfir þá þróun 

sem átt hefur sér stað í uppbyggingu íbúða á höfuðborgarsvæðinu. Í áttunda kafla 

verða birtar helstu niðurstöður ritgerðarinnar og þær ræddar. 

 

 

Mynd 1.1: Uppbygging ritgerðar. 
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2 Einkenni	  húsnæðis	  sem	  vöru	  
 

Hér síðar í ritgerðinni verður fjallað um uppbyggingu húsnæðis á 

höfuðborgarsvæðinu. En uppbygging á húsnæði markast að töluverðu leyti af stefnum 

og áætlunum yfirvalda sem snúa að húsnæði sem og neytendavali á húsnæðismarkaði. 

Húsnæðisstefna og neytendaval á húsnæðismarkaði markast svo af ákveðnum 

einkennum í fari húsnæðis sem vöru. Einkennin gera húsnæði frábrugðið öðrum 

vörum og þar af leiðandi er margt ólíkt með vali fólks á húsnæði og vali fólks á 

öðrum vörum. Einkennin geta líka gefið yfirvöldum tilefni til að skipta sér af 

uppbyggingu húsnæðis og þróun byggðar. Hér í þessum kafla verður fjallað um þessi 

einkenni og mikilvægi þeirra, bæði fyrir einstaklinga og samfélagið. 

 

Mynd 2.1: Einfölduð mynd af tengslum einkenna húsnæðis og uppbyggingu húsnæðis. Athugið að hér á 

húsnæðisstefna við allar stefnur og áætlanir hins opinbera sem varða húsnæði. 

Hin sérstöku einkenni húsnæðis gera það að verkum að húsnæði er flókin vara sem 

samræmist illa hefðbundnum markaðskenningum (Rothenberg, 1978). Þó svo margar 

vörur beri ýmis sömu einkenni og húsnæði, þá eru þau hvergi jafn greinileg og hvergi 

jafn þýðingarmikil og þegar húsnæði á í hlut (Arnott, 1998). En ef til vill eru tvö 

einkenni einstaklega mikilvæg þegar litið er til sérstöðu húsnæðis; föst staðsetning og 

ending (Rothenberg, 1978).   
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2.1 Föst	  staðsetning	  

Flestir einstaklingar og fjölskyldur neyta húsnæðis eingöngu á einum stað á hverju 

tímabili og í fæstum tilfellum er hægt að færa húsnæði úr stað án mikils tilkostnaðar. 

Kaup eða leiga á húsnæði felur því ekki eingöngu í sér val á húsnæðiseiningu heldur 

einnig val á hverfi, val á ýmis konar þjónustu og gjöldum, val á nágrönnum, val á 

lífsstíl og mörgu öðru (Rothenberg, 1978). Sú staðreynd að húsnæði hefur fasta 

staðsetningu skiptir svo líka máli þegar horft er til húsnæðisverðs. En fjölmörg atriði 

sem tengjast staðsetningu húsnæðis hafa áhrif á húsnæðisverð. Til að mynda benda 

niðurstöður rannsóknar í Portland í Bandaríkjunum til þess að aukin nálægð íbúða við 

opin svæði og garða hækki verð þeirra (Lutzenhiser & Netusil, 2001). Einnig má 

nefna að rannsókn á húsnæðisverði í Dallas í Bandaríkjunum benti til þess að gæði 

almenningsskóla hafi áhrif á húsnæðisverð í nágrenni þeirra (Goodman & Thibodeau, 

1998). Þá sýndi rannsókn í Seúl í Suður-Kóreu fram á samband á milli aukins 

umferðarhávaða og lækkandi íbúðaverðs (Kim, Park & Kweon, 2007). 

 

Þar sem staðsetning húsnæðis er varanleg er mikilvægt að ákvörðun um staðsetningu 

sé byggð á þekkingu og góðum upplýsingum. Enda er það sjaldnast kostur að flytja 

húsnæði eftir að það er byggt. Líta má á það sem svo að skipulagsáætlanir taki á þessu 

einkenni húsnæðis, bæði hvar íbúðirnar sjálfar eru staðsettar og hvernig umhverfi 

þeirra er.  

 

2.2 Ending	  

Endingartími húsnæðis er mjög langur og þá er bæði átt við að húsnæði sem efnislegt 

mannvirki getur staðið í margar aldir sem og að húsnæði getur haldið notagildi sínu í 

mjög langan tíma. Tæknilegar framfarir sem hafa átt sér stað í húsnæðisgerð hafa 

sjaldnast breytt þeirri þjónustu og gæðum sem fylgja húsnæði að einhverju ráði, þ.e. 

nýtt húsnæði hefur að mestu sömu eiginleika og eldra húsnæði. Þær tækniframfarir 

sem hafa falið í sér bætt þjónustustig hafa, í flestum tilvikum, verið þess eðlis að 

nokkuð auðvelt er að koma þeim fyrir í eldra húsnæði án mikils tilkostnaðar 

(Rothenberg, 1978). 

 

Áhrif ákvarðana í húsnæðismálum eru því líkleg til að vara í langan tíma. 

Uppbygging húsnæðis í dag snertir þar af leiðandi ekki eingöngu þá sem eru að leita 
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sér að húsnæði í dag heldur verður uppbyggingin í dag hluti af húsnæðiskosti 

komandi kynslóða. Líkt og með fasta staðsetningu húsnæðis þá skiptir ending þess 

miklu máli við gerð skipulagsáætlana, en húsnæði sem búið er að byggja kemur til 

með að standa til lengri tíma og því er til dæmis erfitt að ráðstafa landinu sem 

húsnæðið stendur á til annarra nota. 

 

Þó svo  Rothenberg (1978) nefni fasta staðsetningu og endingu sem mikilvægustu 

einkenni húsnæðis skipta önnur einkenni líka miklu máli hvað varðar sérstöðu 

húsnæðis sem vöru. Rothenberg (1978) og Arnott (1998) nefna m.a. eftirfarandi þætti 

ásamt fastri staðsetningu og endingu: nauðsyn og mikilvægi; ódeilanleiki; flóknar og 

ólíkar vörur; þunnur markaður; viðskiptakostnaður og ósamhverfar upplýsingar. 

 

2.3 Nauðsyn	  og	  mikilvægi	  

Húsnæði uppfyllir eina af grunnþörfum mannsins, þ.e. þörfina fyrir skjól. Þó svo að til 

sé heimilislaust fólk þá er óhætt að segja að húsnæði sé mikilvægt fyrir langflesta 

einstaklinga sem og samfélagið í heild. Húsnæði er einnig ein mikilvægasta 

neysluvara einstaklinga og fjölskyldna, ef ekki sú mikilvægasta. Það endurspeglast í 

því hversu hátt hlutfall tekna fer í húsnæðiskostnað en samkvæmt rannsóknum 

Hagstofu Íslands er húsnæði stærsti einstaki útgjaldaliður íslenskra heimila og var að 

meðaltali um 25,1% af heildarútgjöldum hvers heimilis á árunum 2008–2010 

(Hagstofa Íslands, 2011). 

 

Það má segja að húsnæðisaðstoð á vegum hins opinbera sé tilkomin vegna þess að 

yfirvöld álíta húsnæði nauðsynlegt fólki. Það er að minnsta kosti erfitt að sjá fyrir sér 

að hið opinbera myndi beita sér í húsnæðisúrræðum fyrir hina ýmsu viðkvæmu hópa 

ef yfirvöld myndu ekki telja mikilvægt að fólk geti fundið sér húsnæði við hæfi. 

 

2.4 Ódeilanleiki	  

Fjölskyldur og einstaklingar geta sjaldan blandað saman brotum úr mismunandi 

húsnæðiseiningum til að uppfylla húsnæðisþörf sína. Fjölskylda sem þarf að stækka 

við sig getur eingöngu í undantekningartilvikum bætt t.d. herbergi við núverandi 
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húsnæði. Þar af leiðandi þurfa einstaklingar og fjölskyldur yfirleitt að flytja til að 

svara breyttri húsnæðisþörf en því fylgir oft töluverður kostnaður. 

 

Í skipulagsáætlunum er hægt að taka að hluta á þeim vandamálum sem fylgja 

ódeilanleika íbúða að hluta. En það er gert með því að tryggja að innan hverfa sé að 

finna fjölbreyttar gerðir íbúða. Fólk þarf samt sem áður að flytja til að svara breyttri 

húsnæðisþörf en á möguleika á að finna heppilega íbúð innan sama hverfis. 

 

2.5 Flóknar	  og	  ólíkar	  vörur	  

Hver húsnæðiseining hefur fjölmarga eiginleika sem gera það að verkum að 

breytileiki milli húsnæðiseininga er mikill. Sem dæmi má nefna að stærð íbúða, fjöldi 

herbergja, innra skipulag, efnisnotkun og ástand húsnæðis er mjög misjafnt. Og þar 

sem húsnæði hefur fasta staðsetningu og er sjaldnast hreyfanlegt, eykur staðsetning 

hverrar einingar breytileikann á milli húsnæðiseininga enn frekar.  

 

2.6 Þunnur	  markaður	  

Vegna þess hve breytileiki getur verið mikill milli húsnæðiseininga eru fáar einingar 

sem uppfylla allar óskir kaupenda. Þar af leiðandi eru fáir kaupendur og seljendur á 

hverjum undirmarkaði fyrir sig og kaupendur þurfa að leggja á sig töluverða vinnu við 

að finna húsnæði við hæfi. Vegna þess hve þunnur markaðurinn er og vegna þess hve 

húsnæði er mikilvægt getur fólk svo þurft að sætta sig við íbúðir sem uppfylla ekki 

kröfur þeirra að öllu leyti, þ.e. fólk þarf að búa einhvers staðar og vegna þess að lítið 

úrval íbúða er á hverjum undirmarkaði fyrir sig getur fólk neyðst til þess að velja 

skásta kostinn sem er í boði þó svo sú íbúð sé nokkuð langt frá því að uppfylla óskir 

þess til húsnæðis.  

 

2.7 Viðskiptakostnaður	  

Kaupendur þurfa ekki eingöngu að leggja á sig vinnu við að finna heppilegt húsnæði 

heldur kalla flutningarnir sjálfir einnig á vinnu og útgjöld. Fólk er því líklegt til að 

dvelja lengur en ella í húsnæði sem því þykir ekki nógu heppilegt. 
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2.8 Ósamhverfar	  upplýsingar	  

Væntanlegir kaupendur eða leigjendur þekkja sjaldnast alla eiginleika húsnæðis jafn 

vel og seljandi eða leigusali. Margir af eiginleikum húsnæðis koma ekki ljós fyrr en 

eftir að húsnæði hefur verið í notkun í nokkurn tíma.  

 

Í hagfræði er talað um að upplýsingar séu ósamhverfar (e. information asymmetry) 

þegar upplýsingar um vöru og þjónustu eru ekki þær sömu meðal ólíkra aðila á 

markaði (Boardman o.fl., 2011). Til að mynda er ekki ólíklegt að seljandi húsnæðis 

búi yfir upplýsingum um gæði húsnæðisins sem væntanlegur kaupandi hefur ekki. Ef 

seljandi miðlar ekki öllum upplýsingum sem hann hefur til væntanlegs kaupanda er 

líklegt að ákvörðun hins væntanlega kaupanda leiði til óhagkvæmari niðurstöðu fyrir 

hann en ella. 

 

 

 

Mynd 2.2: Allratap vegna ósamhverfra upplýsinga (Byggt á: Boardman o.fl., 2011). 

 

Á mynd 2.2 má sjá mögulegar afleiðingar ósamhverfra upplýsinga í þeim tilfellum þar 

sem seljendur hafa meiri upplýsingar en kaupendur. Á myndinni má sjá tvo 

eftirspurnarferla, annar táknar eftirspurn kaupenda án fullrar vitneskju um vöru en 

hinn táknar eftirspurn neytenda þegar þeir búa yfir fullkominni vitneskju. 

Greiðsluvilji neytenda minnkar með auknum upplýsingum um vöruna vegna þess að 

neytandinn veit þá meira um ókosti vörunnar. Þar sem greiðsluvilji neytenda er meiri 
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þegar þá vantar upplýsingar, geta seljendur bæði selt meira magn af vörunni (Má í stað 

Mu) og selt vöruna á hærra verði (Vá í stað Vu). Verðhækkunin leiðir af sér færslu á 

ábata frá kaupendum til seljenda, þ.e. neytendur tapa ábata til seljenda sem jafngildir 

svæðinu sem afmarkast af punktunum VáacVu. Magnaukningin veldur svo því að 

neytendur kaupa meira magn af vörunni en er samfélagslega hagkvæmt og því verður 

allratap sem jafngildir þríhyrningnum abc. 

 

Nota má allratapið og færsluna á ábata til þess að réttlæta afskipti yfirvalda af 

markaði, svo lengi sem kostnaðurinn við að útvega upplýsingarnar er ekki hærri en 

tapið sem hlýst af ósamhverfum upplýsingum (Boardman o.fl., 2011). Lög, 

reglugerðir og staðlar sem gilda um húsbyggingar eru t.d. ein leið yfirvalda til að 

draga úr mögulegri ósamhverfu upplýsinga á milli húsbyggjenda og væntanlegra 

kaupenda. En reglur og staðlar gera það að verkum að neytendur geti gengið að því 

sem vísu að húsnæði í sölu standist ákveðnar grunnkröfur. Að sama skapi veita 

skipulagsáætlanir einstaklingum og fyrirtækjum upplýsingar um fyrirætlanir yfirvalda 

og möguleika annarra til framkvæmda á tilteknum svæðum. Þannig getur aðili í 

húsnæðisleit skoðað deiliskipulagsuppdrátt að hverfi sem hann er að hugsa um að 

flytja í og séð hvort einhverjar framkvæmdir séu heimilaðar sem annað hvort auka eða 

draga úr væntanlegum ábata hans af því að búa í hverfinu. 

 

2.9 Ytri	  áhrif	  

Auk þeirra einkenna sem nefnd hafa verið hér á undan þá fylgja húsnæði ýmis konar 

ytri áhrif sem skipta máli þegar hugað er að uppbyggingu húsnæðis og húsnæðisstefna 

er mótuð. 

 

Í stuttu máli má skilgreina ytri áhrif sem þau áhrif sem þriðji aðili verður fyrir af 

framleiðslu eða neyslu annarra (Boardman o.fl., 2011). Engin ytri áhrif fylgja vöru ef 

kaupandi ber allan þann kostnað sem fylgir viðskiptum með vöru og neyslu hennar, 

ásamt því að vera einn um að njóta gæða vörunnar. En ef kaupandi greiðir ekki fullt 

verð fyrir vöru , þ.e. ber ekki fullan kostnað, eða þá að fleiri en kaupandi njóta ábata 

af vörunni, þá fylgja vörunni ytri áhrif (O’Sullivan, 2002).  
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Mynd 2.3: Neikvæð ytri áhrif vöru (Byggt á Boardman o.fl., 2011). 

  

2.9.1 Neikvæð	  ytri	  áhrif	  

Verð á vöru felur í sér þann kostnað sem framleiðandi ber vegna framleiðslu vörunnar, 

þ.e.  kostnaður vegna þess fjármagns, vinnuafls og hráefnis sem þarf til að framleiða 

vöru endurspeglast í verði hennar. En verð á vöru felur ekki alltaf í sér þann 

umhverfislega kostnað sem hlýst af framleiðslu eða notkun hennar. Þegar hluta af 

kostnaði vöru er velt yfir á aðra eru einstaklingar líklegir til að neyta meira af vörunni 

en er samfélagslega hagkvæmt.  

 

Neikvæð áhrif tengd framkvæmdum í borgum geta tekið á sig ýmsar myndir. Til að 

mynda getur umferð um hverfi aukist í kjölfar fyrirferðarmikilla framkvæmda með 

tilheyrandi tímakostnaði fyrir íbúa hverfisins. Háhýsi varpa skugga og geta aukið vind 

í nærumhverfi sínu, íbúar í nánasta umhverfi slíkrar framkvæmdar geta því þurft að 

taka á sig kostnað vegna uppbyggingarinnar. 

 

Tökum uppbyggingu háhýsis í íbúðabyggð sem dæmi. Á mynd 2.3 má sjá einfalda 

skýringarmynd á neikvæðum ytri áhrifum þeirrar uppbyggingar. Ferillinn F* táknar 

jaðarkostnað byggingarverktakans vegna uppbyggingarinnar, sá kostnaður inniheldur 

m.a. kostnað við vinnuafl, byggingarefni og það fjármagn sem þarf til að byggja húsið. 

Ferill F# táknar hins vegar allan þann kostnað sem hlýst af uppbyggingunni, þ.e. 
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kostnað verktaka og kostnað vegna neikvæðra ytri áhrifa sem í þessu tilviki gæti falist 

í auknu skuggavarpi á aðliggjandi byggð og aukna umferð í hverfinu. 

Eftispurnarferillinn og F* mætast í punkti á móts við V* á verðásnum og M* á 

magnásnum. Þegar ekki er tekið tillit til umhverfiskostnaðar uppbyggingarinnar 

framleiðir verktaki því M* magn af vörunni (byggir M* margar hæðir) á verðinu V*. 

Skyggða svæðið á myndinni stendur fyrir kostnað sem lendir á samfélaginu þegar M* 

magn af vörunni er framleitt og selt á verðinu V*. Til þess að verðið á vörunni 

endurspegi allan þann kostnað sem hlýst af framleiðslu M* magns, þá þyrfti verðið að 

vera V* + t. Aftur á móti myndu færri kaupa vöruna ef ytri kostnaður væri tekinn með 

í reikninginn og miðað við eftirspurnarferilinn í þessu dæmi myndi verktakinn selja 

M# magn af vörunni á verði V#. Þó ber að hafa í huga að þó svo framkvæmdirnar séu 

skattlagðar um t svo að framleitt magn falli úr M* niður í M#, og að verðið V# 

endurspegli fullan kostnað hlýst af uppbyggingunni, þá geta ytri áhrifin ennþá verið til 

staðar. Með skatti sem jafngildir t er magn óþæginda sem hljótast af framkvæmdunum 

einfaldlega í samfélagslega hagkvæmu magni en óþægindin sem fylgja 

uppbyggingunni hverfa ekki alveg.  

 

Ákvarðanir um að framkvæma ekki geta einnig falið í sér neikvæð ytri áhrif. Sem 

dæmi má nefna að rannsókn á borgarhnignun í Fíladelfíuborg sýndi fram á tengsl á 

milli söluverðs íbúða og nálægðar þeirra við yfirgefnar byggingar (sjá mynd 2.4). En í 

ljós kom að íbúðir sem voru innan við 150 fet frá yfirgefinni byggingu seldust að 

jafnaði á 7.627 dollara lægra verði en sambærilegar íbúðir þar sem engar yfirgefnar 

byggingar voru nálægar. Að jafnaði fékkst 6.819 dollara lægra verð fyrir íbúðir sem 

voru í 150–300 feta fjarlægð frá yfirgefinni byggingu og 3.542 dollara lægra verð 

fyrir íbúðir sem voru í 300–450 feta fjarlægð frá yfirgefinni byggingu (Eastern 

Pennsylvania Organizing Project & Temple University Center for Public Policy, 

2001). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar í Fíladelfíu eru ákvarðanir 

einstaklinga um að viðhalda ekki eignum sínum líklegar til að fela í sér kostnað sem 

eigendur og íbúar nágrannalóða þurfa að bera vegna neikvæðra ytri áhrifa. 
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Mynd 2.4: Áhrif yfirgefinna bygginga á söluverð íbúða í Fíladelfíu (Byggt á Eastern Pennsylvania 

Organizing Project & Temple University for Public Policy, 2001). 

 

 

2.9.2 Jákvæð	  ytri	  áhrif	  

Þegar ótengdur þriðji aðili hagnast á einhvern hátt í kjölfar ákvarðana eða 

framkvæmda annarra er talað um jákvæð ytri áhrif. Ef byggingar í vanrækslu hafa 

neikvæð ytri áhrif á byggingar í nágrenni sínu, líkt og rannsóknin í Fíladelfíu bendir 

til, þá má telja að byggingar í góðu ástandi hafi jákvæð áhrif á byggingar í nágrenni 

sínu. 

 

 

Mynd 2.5: Jákvæð ytri áhrif (Byggt á Boardman o.fl., 2011). 

 

Viðskipti eða ákvarðanir sem hafa í för með sér jákvæð ytri áhrif eru líklegar til að 

eiga sér stað í minna mæli en er samfélagslega hagkvæmt (O’Sullivan, 2002). Það er 
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vegna þess að jaðarábati einstaklings af tiltekinni fræmkvæmd er ekki endilega sá 

sami og jaðarábati samfélagsins af sömu framkvæmd. Á mynd 2.5 má sjá einfalda 

útskýringu á því allratapi (e. deadweight loss) sem verður þegar einstaklingar taka 

ákvarðanir byggðar á eigin jaðarábata. Ef við tökum garðstörf í íbúðarhverfi sem 

dæmi, þá er einstaklingur líklegur til að framkvæma M0 mikið af garðstörfum þar sem 

jaðarkostnaður vegna framkvæmdanna mætir jaðarábataferli hans í punkti lóðrétt fyrir 

ofan M0 magn og til hliðar við verð V1. Aðrir íbúar í hverfinu njóta góðs af 

garðstörfum einstaklingsins þar sem garðstörfin bæta umhverfi þeirra líka. Bilið á 

milli jaðarábata einstaklingsins og jaðarábata samfélagsins táknar greiðsluvilja íbúa 

hverfisins fyrir garðstörf í hverfinu, þeir væru semsagt til í að borga V1-V0 fyrir M1 

magn af garðstörfum í stað M0. Ástæðan gæti verið sú að íbúarnir vilja vel hirt 

limgerði og trjágróður á lóðum meðfram götum hverfisins (sem M1 magn af 

garðstörfum myndi fela í sér), slíkt myndi að þeirra mati bæta umhverfi þeirra töluvert 

og hækka íbúðaverð í hverfinu. Einstaklingurinn er aftur á móti eingöngu tilbúinn að 

leggja á sig vinnu og kostnað sem takmarkast við slátt á grasi og umhirðu beða í 

bakgarðinum (M0). Markaðsjafnvægið á verði V1 fyrir M1 magn af garðstörfum er því 

ekki rétt út frá sjónarmiði samfélagsins og því verður allratap sem jafngildir skyggða 

svæðinu á myndinni. 

 

Tilgangur dæmisins sem hér var tekið er ekki að réttlæta niðurgreiðslur á garðstörfum 

einstaklinga, heldur einfaldlega að reyna að útskýra að einstaklingar njóta ekki fulls 

ábata af framkvæmdum með jákvæðum ytri áhrifum og eru því líklegir til að 

framkvæma minna en er samfélagslega hagkvæmt. Til þess að draga úr allratapi geta 

yfirvöld gripið til ýmissa aðgerða. Yfirvöld geta t.d. niðurgreitt viðskipti með vörur 

sem hafa jákvæð ytri áhrif (Boardman o.fl., 2011), eða reynt að takmarka neikvæð ytri 

áhrif og hámarka jákvæð ytri áhrif í skipulagi. En nánar verður farið út í 

niðurgreiðslur á húsnæði hér síðar í ritgerðinni. 
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2.10 Samantekt	  

Húsnæði sem vara hefur ýmis einkenni sem gera það frábrugðið öðrum vörum. En 

helstu einkenni húsnæðis eru: föst staðsetning, ending, nauðsyn og mikilvægi, 

ódeilanleiki, flóknar og ólíkar vörur, þunnur markaður, viðskiptakostnaður, 

ósamhverfar upplýsingar. Aðrar vörur geta borið sömu einkenni en þau eru hvergi 

jafn þýðingarmikil og í jafn miklum mæli og þegar húsnæði á í hlut. Því telja yfirvöld 

oft þörf á því að hið opinbera skipti sér að húsnæðismarkaði með öðrum hætti en 

öðrum mörkuðum t.d. með mótun húsnæðisstefnu. En sem dæmi má nefna að 

aðgerðir yfirvalda í húsnæðismálum snúa gjarnan að því að tryggja að hinir verst settu 

geti eignast húsnæði en það má rekja til þess að eitt einkenna húsnæðis er nauðsyn og 

mikilvægi.  

Einkenni húsnæðis hafa líka töluverða þýðingu í vali fólks á neytendamarkaði, t.d. 

gerir ódeilanleiki íbúða það að verkum að fólk getur þurft að flytja þegar fjölskyldan 

stækkar þar sem sjaldnast er hægt að kaupa nýtt herbergi fyrir íbúð sem verður of lítil 

við fjölgun. Fólk getur líka þurft að flytja þó svo efnislegir eiginleikar húsnæðis 

samræmist þörfum þess og óskum að eins miklu leyti og mögulegt ef t.d. starf 

fyrirvinnunnar á heimilinu flyst í annan landshluta.   

Í kaflanum var einnig  fjallað um að húsnæði fylgja ytri áhrif sem eru ýmist jákvæð 

eða neikvæð. Þar af leiðandi getur húsnæðisneysla eins falið í sér kostnað eða ábata 

fyrir aðra. Yfirvöld reyna með ýmsum hætti að koma í veg fyrir neikvæð ytri áhrif 

vegna húsnæðis. Er það m.a. gert með ákvæðum í skipulagsáætlunum og í 

byggingarreglugerð. Sem dæmi má nefna að í deiliskipulagssáætlunum er kveðið á 

um hæð húsa sem dregur úr mögulegu skuggavarpi af húsi eins á lóð annarra. 
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3 Val	  á	  húsnæði	  
 

 

Fólk gerir ákveðnar kröfur til húsnæðis og velur sér það húsnæði sem best samræmist 

kröfum þeirra og þörfum að teknu tilliti til efnahags. En líkt og kom fram í inngangi 

ritgerðarinnar telur vinnuhópur um gerð húsnæðisáætlunar (Velferðarráðuneyti, 

2012b) að þær íbúðir sem byggðar hafa verið á undanförnum árum hafi ekki fyllilega 

komið til móts við þarfir almennings. Mikil verðmæti eru bundin í húsnæði og, eins 

og kom fram í síðasta kafla, þá eru tvö af mikilvægustu einkennum húsnæðis sem 

vöru föst staðsetning og langur endingartími. Því má telja það óhagkvæmt fyrir 

samfélagið ef íbúðir samræmast ekki þörfum almennings. Þar af leiðandi er gagnlegt 

að gera sér grein fyrir því hvernig neytendaval á húsnæðismarkaði fer fram, en það 

byggist meðal annars á húsnæðisþörfum og óskum fólks.  

 

3.1 Flutningar	  og	  neytendaval	  á	  húsnæðismarkaði	  

Samkvæmt Rossi (1955) eru ýmis konar „aðdragandi“ (e. pull factors) og „ýtandi“ (e. 

push factors) þættir sem hafa áhrif á ákvörðun fólks um að flytja. „Ýtandi“ þættir eru 

ástæður þess að fólk tekur ákvörðun um að yfirgefa fyrra húsnæði. Ýmsar ástæður 

geta verið fyrir því að fólk finnur sig knúið til að skipta um húsnæði, en sem dæmi um 

„ýtandi“ þætti má nefna: breytingar á samsetningu heimilishalds, hækkandi 

húsnæðisverð og ýmis konar neikvæð ytri áhrif sem tengjast fyrra húsnæði, en 

rannsóknir á flutningum benda til að þörfin fyrir aukið rými sé einna mikilvægasti 

þátturinn þegar kemur að því að taka ákvörðun um að flytja (Clark, Deurloo & 

Dieleman, 2000). „Aðdragandi“ þættir eru aftur á móti þau atriði sem draga fólk að 

nýju húsnæði, en sem dæmi um aðdragandi þætti má nefna nálægð við vinnustaði, 

útivistarmöguleika og uppfyllingu húsnæðisóska (Montgomery & Curtis, 2006).  

 

Þegar ákvörðun hefur verið tekin um að flytja standa einstaklingar og fjölskyldur 

frammi fyrir því að þurfa að taka röð tengdra ákvarðana í tengslum við húsnæðisval 

(Montgomery & Curtis, 2006). En Quigley (1985) heldur því fram að neytendaval á 

húsnæðismarkaði hafi þrjú einkenni:  
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1. Hver neytandi velur, í flestum tilvikum, einungis eina vöru af mörgum. 

2. Samansafn gæða eða eiginleika er mjög mismunandi á milli húsnæðiseininga. 

3. Val neytenda á húsnæði felur í sér val á verði ásamt öðrum eiginleikum eða 

gæðum sem tengja má við húsnæðiseiningar. 

Við fyrstu sýn virðist neytendaval á húsnæðismarkaði ef til vill frekar einfalt og 

borðleggjandi fyrirbæri. Samkvæmt einkennum Quigley velur flest fólk sér 

einfaldlega eina af mörgum ólíkum íbúðum til að búa í, og íbúðinni fylgja kostir og 

gallar. En þrátt fyrir að virðast einfalt fyrirbæri, hefur húsnæðisval fólks og 

búsetuóskir þess verið rannsóknarefni fjölmargra fræðimanna úr ólíkum greinum 

(Coolen & Hoekstra, 2001; Sirgy, Grzeskowiak & Su, 2005). 

 

Í grunninn má skipta þeim þáttum sem hafa áhrif á húsnæðiskaup og húsnæðisval 

fólks í tvennt: þætti á heildarstigi (e. macro-level factors) og þætti á deilistigi (e. 

micro-level factors) (Coolen & Hoekstra, 2001; Sirgy, Grezeskowiak & Su, 2005). 

Heildarstig á við ýmis konar ytri þætti sem stýra neyslu fólks á húsnæði og mynda 

ákveðinn ramma utan um húsnæðisákvarðanir. Sem dæmi má nefna ástand á 

húsnæðismarkaði, húsnæðisstefnu yfirvalda og efnahagsástand. Heildarstigs þættirnir 

eru því eins hjá öllum innan sama sveitarfélags á sérhverjum tímapunkti. Þættir á 

deilistigi, eða innri þættir, eru aftur á móti eiginn efnahagur, þarfir, smekkur og önnur 

persónubundin atriði sem hafa áhrif á val á húsnæði.  

 

Sirgy o.fl. (2005) skipta svo áhrifavöldum á húsnæðisval og húsnæðisóskir á deilistigi 

í tvo flokka: starfrænan samhljóm (e. functional congruity) og samhljóm sjálfsins (e. 

self-congruity). Starfrænn samhljómur er útskýrður á þá vegu að við val á húsnæði 

geri fólk sálræna úttekt á mögulegum húsnæðiseiningum þar sem hinir fjölmörgu 

þættir eða gæði einingarinnar eru bornir saman út frá nytjasjónarmiði. Viðmiðunin 

lýtur fyrst og fremst að grunnvirkni húsnæðis, þ.e. að heimilið uppfylli grunnþarfir 

heimilishaldsins sem eru m.a. þörfin fyrir svefnaðstöðu, baðherbergisaðstöðu og 

eldunaraðstöðu. Sirgy o.fl. (2005) benda svo á að markaðsrannsóknir hafi sýnt fram á 

það að viðhorf neytenda til vöru er undir áhrifum sjálfsmyndar þeirra. Þar af leiðandi 

mótast viðhorf fólks til húsnæðis af því að hve miklu leyti ímynd húsnæðisins 

samræmist sjálfsmynd þeirra. Sirgy o.fl. kalla þennan samanburð á ímynd vöru og 

sjálfsmynd „samhljóm sjálfsins“ (e. self-congruity).  
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3.2 Opinber	  þjónusta	  og	  skattar	  

Hagfræðingurinn Charles Tiebout (1956) kom fram með þá kenningu að staðarval 

fólks ráðist að stærstum hluta af þeirri opinberu þjónustu sem er í boði á hverjum stað 

og þeim kostnaði sem henni fylgir. En Tiebout hélt því fram að mögulegt væri að 

úthluta staðbundnum sameiginlegum gæðum á hagkvæman hátt á markaðsmáta (John, 

Dowding & Biggs, 1995). Samkvæmt kenningu Tiebout geta svæðisbundin stjórnvöld 

eða sveitarfélög, ef nægilega mörg sveitarfélög eru á sama borgarsvæðinu, boðið upp 

á mismunandi og mismikla opinbera þjónustu með tilheyrandi kostnaði fyrir íbúa í 

formi skatta. Fólk velur sér svo þann þjónustupakka sem kemst næst því að uppfylla 

þarfir þess og kröfur (Bewley, 1981; John, Dowding & Biggs, 1995; Carruthers & 

Guðmundur Úlfarsson, 2002). Kenningin gengur því m.a. út á það að neytendur 

„kjósa með fótunum“ eftir að hafa vegið almannagæði á móti sköttum (Carruthers & 

Guðmundur Úlfarsson, 2002; Mongomery & Curtis, 2006) 

 

Töluvert hefur verið deilt um réttmæti tilgátu Tiebout (sjá t.d. Bewley, 1981). Til 

dæmis gerir kenning Tiebout ráð fyrir fullkomnum hreyfanleika fólks, en eins og fram 

hefur komið getur töluverður viðskiptakostnaður fylgt flutningum. Fólk þarf því að 

taka þann kostnað með í reikninginn þegar það ber saman opinbera þjónustu og 

útgjöld. Jafnframt er dreifing starfa yfir borgarsvæði sjaldnast jöfn og því gæti 

ferðakostnaður hækkað í kjölfar flutninga. Einn helsti gallinn við kenningu Tiebout er 

sá að sveitarfélagsmörk koma ekki í veg fyrir að íbúar í einu sveitarfélagi geti nýtt sér 

þjónustu í öðru sveitarfélagi sem er sérstaklega mikilvægt á svæðum eins og á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem mörg sveitarfélög eru á sama atvinnusvæðinu. Það er t.d. 

ekkert sem kemur í veg fyrir að íbúar í Kópavogi nýti sér t.d. almenningsgarða sem 

íbúar í Garðabæ greiða fyrir og öfugt. 

 

Ímyndum okkur nú fjölskyldu sem býr í tilteknu sveitarfélagi, en meðlimir 

fjölskyldunnar eru ekki fullkomlega ánægðir með þann þjónustu- og skattapakka sem 

fylgir sveitarfélaginu. Fjölskyldan stendur frammi fyrir þremur valmöguleikum: að 

einfaldlega gera ekki neitt og þola þau óþægindi sem staðarvalinu fylgir, fjölskyldan 

getur tekið þá ákvörðun að flytja í annað sveitarfélag þar sem þjónustu- og 

skattapakkinn er nær því að samræmast þörfum fjölskyldunnar eða þau geta ákveðið 
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að búa áfram á sama stað en lagt sig fram um að kalla fram breytingar á þeim þáttum 

sem þau eru óánægð með (Orbell & Uno, 1972). Orbell og Uno telja að langflestir 

velji fyrsta kostinn svo lengi sem vandamálið valdi ekki miklum óþægindum. Kostur 

númer tvö er svo í samræmi við kenningu Tiebout, fjölskyldan „kýs með fótunum“. 

En þriðji kosturinn er það sem Hirchman (1970) kallar „rödd“ (e. voice). Undir 

„rödd“ flokkast allar tilraunir fólks til að kalla fram breytingar í stað þess að flýja 

óæskilegt ástand. Greinaskrif í blöð, mótmæli, undirskriftasafnanir, samtöl við 

ráðamenn og það að kjósa teljast allt vera tilraunir til að kalla fram breytingar (Orbell 

& Uno, 1972). En Hirchman (1978) hefur einmitt gagnrýnt hagfræðinga fyrir að 

einblína á flutninga sem ráðandi lausn (sem Hirchman kallar „exit“), og taka ekki 

nægjanlegt tillit til „raddarinnar“. 

 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum á milli hreyfanleika fólks og 

opinberrar þjónustu/skattheimtu. Þó svo telja megi að Tiebout hafi ofmetið áhrif 

þjónustu- og skattapakka sveitarfélaga á hreyfanleika fólks og að þær forsendur sem 

tilgátan byggi á eigi sér ekki alltaf stoð í raunveruleikanum, bendir margt til þess að 

Tiebout-kraftar (sbr. kenningu Tiebout) geti haft áhrif á flutninga. Til dæmis benti 

rannsókn Friedman (1981) til þess að opinber þjónusta hafi minniháttar áhrif á 

staðarval, á meðan aðrar niðurstöður benda til þess að skattar og þjónusta séu 

mikilvægur þáttur í ákvarðanatöku fólks (John, Dowding & Biggs, 1995; Percy, 

Hawkins & Maier, 1995). Einnig komust Devereux og Weisbrod (2006) að þeirri 

niðurstöðu að óánægja með opinbera þjónustu var bæði líkleg til að fá fólk til að taka 

ákvörðun um að flytja sem og að fá fólk til að sýna óánægju sína með öðrum hætti 

(„röddinni“). 

 

3.3 Lífsferill	  og	  húsnæðishringur	  

Í doktarsritgerð sinni við Illinois háskóla fjallaði Bjarni Reynarsson (1980) um 

búferlaflutninga innan höfuðborgarsvæðisins. Í ritgerðinni studdist Bjarni við 

keningar um húsnæðisþarfir einstaklinga og fjölskyldna á ólíkum lífsskeiðum. Bjarni 

notaðist við svokallaðan fjölskylduhring (3.1) til að útskýra lífsskeið fjölskyldna og 

húsnæðishring (tafla 3.2) til að útskýra ólíkar húsnæðisþarfir fjölskyldna í tengslum 

við lífsskeiðin.  
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Mynd 3.1: Fjölskylduhringur (Heimild: Bjarni Reynarsson, 2011). 

 

Á lífsleiðinni gengur fólk í gegnum nokkur lífsskeið og mótast húsnæðisþarfir fólks 

að hluta af því á hvaða lífsskeiði það er hverju sinni. Bjarni (2011) lýsir dæmigerðum 

húsnæðisferli íbúa í Reykjavík á áttunda áratugnum á þann hátt að fyrst eftir að fólk 

flytur að heiman leigir það gjarnan íbúð í fjölbýli. Fyrstu kaup eru svo á lítilli íbúð í 

blokk, svo fikrar fólk sig upp húsnæðisstigann með kaupum á stærri blokkaríbúð áður 

en það hefur tök á að kaupa sérbýlishús. Að lokum þegar börnin eru farin að heiman 

minnkar fólk við sig og færir sig yfir í minni íbúð í sambýli (sjá töflu 2.1). 

 

Tafla 3.1: Húsnæðishringur á áttunda áratugnum (Heimild: Bjarni Reynarsson, 2010). 

1. Leiga í fjölbýli eða heima hjá foreldrum 

2. Lítil blokkaríbúð 

3. Stærri blokkaríbúð 

4. Sérbýlishús 

5. Minni íbúð í sambýlishúsi 

 

Í könnun á húsnæðis- og búsetuóskum Reykvíkinga sem Bjarni Reynarsson (2003) 

vann voru þátttakendur sem áætluðu að flytja á næstu árum m.a. spurðir hverjar 

húsnæðisóskir þeirra væru að teknu tilliti til aldurs og efnahags. Svör þátttakenda voru 

nokkuð í takt við húsnæðishringinn frá áttunda áratugi síðustu aldar. En helsti 

munurinn var aukinn áhugi á íbúðum í fjölbýlishúsum meðal fólks á aldrinum 45–54 

ára. 
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Ágætis umfjöllun um húsnæðisferla og ólíkar húsnæðisþarfir eftir lífsskeiðum má 

finna í bókinni Interpreting the City eftir Truman A. Hartshorn (1992). Hartshorn fer 

þar yfir nokkrar af helstu kenningum um búferlaflutninga og rannsóknir sem gerðar 

hafa verið um efnið. Hér er stuðst við margt af því sem þar kemur fram og bent á 

nokkrar af þeim rannsóknum sem Hartshorn vísar til. 

 

Clark (1987) setur fram svipaðan húsnæðisferil og Bjarni, þó svo fleiri flutningar séu í 

módeli Clark (mynd 3.2). 

 

 

Mynd 3.2: Flutningar á ólíkum lífsskeiðum (Heimild: Clark, 1987). 

 

Þegar húsnæðisferillinn sem Clark setur fram er skoðaður má sjá að stór hluti 

flutninga fer fram á fyrri hluta ævinnar. Má rekja það til meiri stöðugleika síðar á 

ævinni, en niðurstöður rannsóknar Gober, McHugh og Reid  (1991) á flutningstíðni 

ólíkra heimila í Phoenix sýndu að tíðni flutninga, eða hversu stórt hlutfall hverrar 

heimilisgerðar hafði flutt á árunum 1986–1988, var ólík eftir samsetningu 

heimilishalds. Til dæmis var flutningstíðni ungra barnlausra para undir 40 ára 41%, en 

flutningstíðni barnlausra para yfir fertugu var 11%. McCarthy (1976) rannsakaði 

flutningstíðni í Wisconsin út frá kenningum um lífsskeið. McCarthy setti heimilishöld 

í 9 flokka eftir aldri og samsetningu. Í Wisconsin var flutningstíðni hæst meðal 

þriggja hópa: einstaklinga undir 46 ára, ungra barnlausra para undir 46 ára og ungra 

para með ung börn.  
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3.4 Húsnæðis-‐	  og	  búsetuóskir	  Reykvíkinga	  

Í rannsóknum á húsnæðisvali eða á húsnæðisóskum er gjarnan litið á húsnæði sem 

samansafn ákveðinna eiginleika (sbr. það að húsnæði er flókin vara með fasta 

staðsetningu). Eiginleikar húsnæðis eru sú þjónusta sem húsnæðiseiningin veitir 

íbúum og þau gæði sem hún felur í sér. Markmið rannsókna á þessu sviði er m.a. að 

komast að því hversu mikilvægir hinir ólíku eiginleikar eru.  Gera verður greinarmun 

á staðhæfðum húsnæðisóskum (e. stated preferences) og sýndum húsnæðisóskum (e. 

revealed preferences) (Timmermans, Molin & van Noortwijk, 1994; Coolen & 

Hoekstra, 2001; Andersen, 2011). Staðhæfðar húsnæðisóskir eru fundnar með því að 

spyrja fólk hvernig það vill búa og af hverju, á meðan sýndar húsnæðisóskir eru 

fundnar með því að skoða raunverulegt húsnæðisval fólks. 

 

Hvort sem staðhæfðar eða sýndar húsnæðisóskir eru skoðaðar verður að taka 

niðurstöðum slíkra athugana með töluverðum fyrirvara. Hvað varðar staðhæfðar 

húsnæðisóskir er misjafnt hvort fólk taki tillit til möguleika sinna á að uppfylla óskir 

sínar. Þannig geta sumir þátttakendur í könnunum tekið tillit til ástands á 

húsnæðismörkuðum, fjármögnunarleiða og annarra þátta sem skipta máli þegar kemur 

að húsnæðisvali, á meðan aðrir þátttakendur gera það ekki (Andersen, 2011). Þegar 

sýndar húsnæðisóskir eru skoðaðar er eitt af vandamálunum það að ákvarðanir fólks á 

húsnæðismarkaði endurspegla ekki endilega óskir þess að öllu leyti. Til að mynda 

getur hár viðskiptakostnaður gert það að verkum að fólk dvelji of lengi í húsnæði sem 

hæfir því ekki, eða þunnur húsnæðismarkaður eða einsleitt framboð gert það að 

verkum að fólk neyðist til að velja húsnæði sem uppfyllir óskir þess einungis að 

takmörkuðu leyti. 

 

Bjarni Reynarsson (2003; 2007) hefur rannsakað húsnæðis- og búsetuóskir 

Reykvíkinga. Bjarni kannar m.a. í hvers konar húsnæði fólk vill helst búa og í hvaða 

hverfum. Einnig kannar Bjarni mikilvægi nokkurra eiginleika húsnæðiseininga en þar 

fer mest fyrir þáttum sem tengjast staðsetningu húsnæðis, sem í könnuninni eru atriði 

sem fólk telur mikilvæg við val á hverfum og mikilvægir umhverfisþættir. Hér verður 

fjallað lítillega um nokkrar af helstu niðurstöðum kannana Bjarna. 
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Í könnun sem gerð var á vegum Bjarna árið 2003 kom í ljós að um 86% svarenda ólst 

upp í einbýlis- eða sérbýlishúsi en eingöngu 14% í fjölbýlishúsi. Stór hluti svarenda 

eða þrír fjórðu vildu helst búa í sérbýli. Þegar svarendur þurftu aftur á móti að taka 

tillit til efnahags þá var álíka hátt hlutfall sem vildi búa í sérbýli og fjölbýli. Þegar 

kom að því hvaða þættir væru mikilvægastir í fari íbúða í fjölbýlishúsum voru tíðustu 

svörin: sér inngangur (28%), vel hljóðeinangrað (19%), sér þvottahús í íbúð (15%), 

sér garður eða góðar svalir í suður (12% hvort). 

 

Í seinni könnun Bjarna á húsnæðis- og búsetuóskum (2007) kom fram að flestir telja 

að það vanti 2–3 herbergja íbúðir, sambýli/hæðir og sérbýlishús í borgina. Af þeim 

sem töldu líklegt að þau myndu flytja næst í fjölbýlishús vildu flestir (67%) flytja í 

minna fjölbýlishús sem væri 2–3 hæðir og væri með sér inngangi. Hærri fjölbýlishús 

voru töluvert óvinsælli, en um 19% vildu búa í 4–6 hæða fjölbýlishúsi og 6% í 7–9 

hæða húsi. Almennt var það elsti aldurshópurinn (45–75 ára) sem var líklegri til að 

vilja búa í hærri húsum þó svo sá hópur vildi að jafnaði frekar búa í minni 

fjölbýlishúsum. Þegar svarendur voru látnir skoða myndir af mismunandi húsagerðum 

og gefa þeim einkunn fengu hærri fjölbýlishús áberandi lægstu meðaleinkunn. Sömu 

atriði voru oftast nefnd árið 2007 og 2003 þegar kom að því hvaða þættir væru 

mikilvæg forsenda fyrir því að búa í fjölbýli, þ.e. sér inngangur (14,3%), vel 

hljóðeinöngruð íbúð (12,1%) og sér þvottahús og geymsla (11,1%). Hafa ber í huga 

að hér var um opna spurningu að ræða svo svörin endurspegla þau atriði sem hverjum 

og einum datt fyrst í hug þegar þeir fengu spurninguna en ekki almennt mikilvægi 

ólíkra atriða. 

Um 55% svarenda gat ekki hugsað sér að búa í háhýsi og um 66% vildu ekki sjá slíkar 

byggingar í sínu hverfi. Það er áhugavert að fleiri séu alfarið á móti því að háhýsi sé í 

þeirra hverfi en þeir sem geta ekki hugsað sér að búa í háhýsi.  

 

3.5 Samantekt	  

Hver húsnæðiseining samanstendur af fjöldamörgum ólíkum þáttum sem gera það að 

verkum að mikill breytileiki getur verið á milli húsnæðiseininga. Þá er átt við þætti 

eins og fermetrafjölda, herbergjafjölda, fyrirkomulag íbúðar, staðsetningu íbúðar, 
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viðhald, lagnir og margt fleira. Þegar fólk leitar sér að húsnæði ber það hina ólíku 

þætti saman og tekur svo ákvörðun um hvaða húsnæðiseining samræmist þörfum 

þeirra best að teknu tilliti til verðs. 

 

Í grunnin má skipta þeim þáttum sem hafa áhrif  húsnæðiskaup og húsnæðisval fólks í 

tvennt. Fyrir það fyrsta þá eru alls konar ytri þættir sem eru eins fyrir alla í hverju 

sveitarfélagi en þá er átt við þætti eins og ástand á húsnæðismarkaði, húsnæðisstefnu 

yfirvalda og ástand efnahags. Og svo eru það persónubundnir þættir eins og eiginn 

fjárhagsstaða, þarfir, smekkur og annað sem er ólíkt á milli fólks. 

 

Samkvæmt Charles Tiebout er mögulegt að úthluta staðbundnum sameiginlegum 

gæðum á hagkvæman hátt á markaðsmáta. Kenning Tiebout gengur út á að neytendur 

kjósi með fótunum eftir að hafa vegið þá opinberu þjónustu sem er í boði á móti þeim 

sköttum sem þarf að greiða til að borga fyrir þjónustuna. Samkvæmt kenningu 

Tiebout skapa því álögur og þjónusta sveitarfélaga eina af þeim breytum sem fólk 

tekur tillit til við val sitt á húsnæði. Helsti gallinn á kenningu Tiebout er sú að 

almannagæði sem íbúar í einu sveitarfélagi borga fyrir geta verið notuð af íbúum úr 

öðru sveitarfélagi. 

 

Húsnæðisþarfir fólks eru ólíkar á mismunandi lífsskeiðum. Fólk fer í gegnum 

ákveðinn húsnæðishring á lífsleiðinni. Almennt er hægt að líta á það sem svo að fólk 

byrjar gjarnan í lítilli íbúð og fikrar sig svo upp húsnæðisstigann með hverjum 

flutningum, þ.e. þegar þörf kallar á og efnahagur leyfir færir fólk sig yfir í stærra 

húsnæði. Svo þegar fólk hefur náð tilteknum aldri og börnin eru farin að heiman 

minnkar fólk svo aftur við sig.  
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4 Mótun	  húsnæðisstefnu	  
 

Uppbygging húsnæðis á sér stað í umhverfi sem mótast að hluta af stefnum og 

ákvörðunum yfirvalda sem snerta húsnæðismál. Hvort sem yfirvöld hafa sett fram 

sérstaka húsnæðisstefnu eða ekki þá hafa yfirvöld áhrif á þann raunveruleika sem 

húsnæðisuppbygging á sér stað í (mynd 4.1). Uppbygging húsnæðis þarf að fara eftir 

lögum og reglum og vera í takt við skipulagsáætlanir. Yfirvöld setja lög um 

fjármögnun húsnæðis og taka ákvarðanir um niðurgreiðslur og skattheimtu í tengslum 

við húsnæði. Þá geta yfirvöld farið í ýmis konar aðgerðir eða framkvæmdir sem snúa 

að húsnæðismálum eins og til að mynda með því að útvega félagslegar íbúðir. 

 

 

Mynd 4.1: Húsnæðisstefna samanstendur af ólíkum þáttum sem móta ramma utan um uppbyggingu 

húsnæðis. 

Eins og fram hefur komið þá stendur nú yfir vinna á vegum yfirvalda við að móta 

heildstæða húsnæðisstefnu. Upphaf þeirrar vinnu má rekja til nóvembers árið 2010 en 

þá skipaði félags- og tryggingamálaráðherra samráðshóp um húsnæðisstefnu. Í 

skipunarbréfi ráðherra kemur fram að hlutverk hópsins hafi verið að móta heildstæða 

húsnæðisstefnu með það að markmiði að tryggja landsmönnum fjölbreytta og örugga 

kosti í húsnæðismálum (Velferðarráðuneyti, 2011). Við mótun stefnunnar horfði 

hópurinn meðal annars til vegvísis Evrópuráðs um húsnæðismál (sjá Council of 

Europe, á.á.). En þar kemur fram að mikilvægt sé að huga að eftirfarandi þáttum 

þegar markmið húsnæðisstefnu eru skilgreind: „atriða til að auka framboð af 

viðunandi og viðráðanlegu húsnæði, fjárhagslegs stýritækis fyrir viðkvæma hópa 
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vegna öflunar eigin húsnæðis og atriða til að bæta skilvirkni í greiðslu 

húsnæðisbóta“ (Velferðarráðuneyti, 2011, 11). Óhætt er að segja að fyrstu tveir 

þættirnir sem nefndir séu almennt mjög veigamiklir í stefnum yfirvalda sem snúa að 

húsnæði, þ.e. flest afskipti yfirvalda af húsnæðismarkaði má rekja til þess að yfirvöld 

vilja tryggja að íbúar geti fundið sér heimili sem uppfyllir ákveðnar lágmarkskröfur 

og sé ekki of fjárhagslega íþyngjandi sem og að aðstoða þá efnaminni við að eignast 

húsnæði. Ástæðuna fyrir því að yfirvöld leggja almennt áherslu á þessa þætti má svo 

rekja til þess að eitt einkenna húsnæðis sem vöru er nauðsyn eða mikilvægi (sjá kafla 

2.3). 

 

Í þessum kafla verður fyrst farið yfir aðkomu yfirvalda á Íslandi að húsnæðismálum í 

gegnum tíðina. Yfirferðin en langt frá því að vera tæmandi en hún beinist sérstaklega 

að aðgerðum sem tengjast atriðunum sem nefnd voru hér á undan, þ.e. aðgerðir til að 

auka framboð af viðunandi og viðráðanlegu húsnæði, aðstoð við viðkvæma hópa við 

öflunar húsnæðis og greiðslu húsnæðisbóta. Þar á eftir verður fjallað um þá vinnu sem 

á sér stað núna, bæði vegna þess að hún er mikilvæg fyrir framtíðina en líka vegna 

þess að hún varpar ákveðnu ljósi á þá húsnæðisstefnu sem hefur verið við líði. 

 

4.1 Þættir	  úr	  sögu	  húsnæðismála	  á	  Íslandi	  

Á tímum fyrri heimstyrjaldarinnar ríkti húsnæðisekla í Reykjavík og var þá gripið til 

þess ráðs að setja bráðabirgðarlög um leiguverð árið 1917 sem voru í gildi þar til 1926 

(Velferðarráðuneyti, 2011). Fyrstu heildarlögin um húsaleigusamninga voru sett árið 

1979 og voru þau í gildi þar til núgildandi lög tóku gildi árið 1994. Á árunum 1926–

1979 voru ýmist bráðabirðalög eða engin lög sem giltu um leiguhúsnæði 

(Velferðarráðuneyti, 2011). 

 

Fyrstu lögin um verkamannabústaði voru samþykkt árið 1929 (Lög um 

verkamannabústaði nr. 45/1929) og mörkuðu þau upphaf hins félagslega íbúðakerfis á 

Íslandi (Velferðarráðuneyti, 2011). Flutningsmaður frumvarpsins var Héðinn 

Valdimarsson sem er talinn hafa fengið fyrirmyndina frá leiguíbúðum í Vínarborg 

(Jón Rúnar Sveinsson, 2010). Uppbygging verkamannabústaða gekk þó nokkuð hægt 

framan af en má það sjálfsagt rekja til heimskreppu sem skall á á fjórða áratugnum og 
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hafði töluverð áhrif á efnahagslíf þjóðarinnar (Jón Rúnar Sveinsson, 2005) en henni 

fylgdu m.a. samdráttur, lokun erlendra markaða og atvinnuleysi ásamt því að 

byggingastarfsemi dróst saman (Guðmundur Jónsson, 2002). Uppbygging 

verkamannabústaða fór þó vaxandi með árunum og náði hámarki á tímabilinu 1970–

1989 þegar alls voru byggðar 3.969 íbúðir á landinu öllu. Þegar kerfið var lagt af var 

búið að byggja 5.705 íbúðir í verkamannabústöðum og námu þær um 7,7% af 

heildaríbúðauppbyggingu á landinu (Jón Rúnar Sveinsson, á.á.). 

 

Júnísamkomulagið og júlíyfirlýsingin 

Í júní árið 1964 gerðu ríkisstjórn Alþýðuflokks og Sjálfstæðisflokks, Alþýðusamband 

Íslands og Vinnuveitendasamband Íslands með sér hið svokallaða júnísamkomulag. 

Samkomulagið fól í sér ýmsar félagslegar umbætur, m.a. með hækkun húsnæðislána 

og bættri fjármögnun lánakerfisins (Eggert Þór Bernharðsson, 2002; Jón Rúnar 

Sveinsson, 2010). Í júlí ári síðar gaf ríkisstjórnin svo út yfirlýsingu þar sem boðaðar 

voru umtalsverðar úrbætur í húsnæðismálum láglaunafólks. Í yfirlýsingunni kom fram 

að stefnt væri að því að byggja ekki færri en 250 íbúðir á ári í fjölbýlishúsum fram til 

ársins 1970. Af þeim voru 200 íbúðir ætlaðar láglaunafólki úr verkalýðsfélögum en 

hinar 50 íbúðirnar voru ætlaðar til útrýmingar heilsuspillandi húsnæði. Einnig kom 

fram í yfirlýsingunni að gera ætti tilraun til að draga úr byggingarkostnaði með hjálp 

góðrar skipulagningar og tækninýjunga (Úrbætur í húsnæðismálum láglaunafólks, 

1965, 10. júlí). Mikill kraftur færðist í uppbyggingu félagslegra eignaríbúða í kjölfarið 

en yfirlýsingin var m.a. upphafið af hinni umfangsmiklu uppbyggingu sem átti sér 

stað í Breiðholti á árunum 1965–1975 (Jón Rúnar Sveinsson, 2010; 

Velferðarráðuneyti, 2011). 

 

Tíðar breytingar 

Ráðist var í endurskoðun húsnæðislöggjafarinnar árið 1979. En á árunum þar á undan 

hafði dregið nokkuð úr byggingu verkamannabústaða. Í kjölfar nýrra húsnæðislaga 

sem sett voru árið 1980 (lög um Húsnæðisstofnun ríkisins nr. 51/1980) stofnuðu 

sveitarfélögin sérstakar stjórnir verkamannabústaða og færðist þá aukinn kraftur í 

uppbyggingu verkamannabústaða en samtals voru byggðar 1.220 íbúðir í 

verkamannabústöðum í Reykjavík á þeim tíu árum sem Stjórn verkamannabústaða 

starfaði í borginni (Jón Rúnar Sveinsson, 2002). 
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Árið 1986 voru samþykkt ný húsnæðislög og þá var einnig komið á fót nýju almennu 

húsnæðislánakerfi. Breytingarnar fólu meðal annars í sér lengingu lána í allt að 40 ár 

og hækkun hámarkslána á niðurgreiddum vöxtum (Seðlabanki Íslands, 2004). Líftími 

86-lánakerfisins svokallaða var þó ekki langur en það var afnumið árið 1989 með 

tilkomu húsbréfakerfisins (Jón Rúnar Sveinsson, 2010). Húsbréfakerfið fól í sér 

töluverða rýmkun á hámarksfjárhæð lána til kaupa á notuðu húsnæði (Seðlabanki 

Íslands, 2004) ásamt því að hætt var að niðurgreiða almenn húsnæðislán með sama 

hætti og áður (Velferðarráðuneyti, 2011) en þess í stað var tekið upp nýtt 

niðurgreiðslukerfi í formi vaxtabóta. 

 

Árið 1990 voru aftur gerðar breytingar á húsnæðislöggjöfinni. Í stað þess að tala um 

verkamannabústaði var heitið félagslegar eignaríbúðir tekið upp (Velferðarráðuneytið, 

2011). Þá var Stjórn verkamannabústaða lögð niður og Húsnæðisnefnd Reykjavíkur 

stofnuð í staðinn (Jón Rúnar Sveinsson, 2002). Mikill kraftur færðist í uppbyggingu 

félagslegra íbúða í kjölfar laganna en ásamt uppbyggingu félagslegra eignaríbúða var 

töluvert byggt af félagslegum leiguíbúðum (Jón Rúnar Sveinsson, 2010). Á vegum 

Húsnæðisnefndarinnar voru byggðar 1.078 íbúðir í Reykjavík á tímabilinu 1990–1998 

(Jón Rúnar Sveinsson, 2002).  

 

Árið 1999 kom viðbótarlánakerfi í stað félagslegra eignaíbúða sem valkostur fyrir 

lágtekjufólk. Með viðbótarlánum gátu tekjulágir fengið allt að 90% af kaupverði 

íbúðar að láni. Hið hækkaða lánshlutfall, lengri lánstími ásamt vaxtabótum tóku því 

við af félagslega íbúðakerfinu sem aðstoð við tekjulága einstaklinga (Seðlabanki 

Íslands, 2004). Kerfisbreytingin fól í sér að lágtekjufólk var komið á almennan 

húsnæðismarkað og bauðst nú að velja sér íbúð til að búa í í stað þess að yfirvöld 

úthlutuðu þeim félagslegri íbúð (Velferðarráðuneyti, 2011). Aftur á móti var horfið 

frá viðbótarlánunum árið 2004 þegar lagabreyting tók gildi sem kom á almennum rétti 

til 90% lána (Velferðarráðuneyti, 2011). Því má segja að horfið hafi verið að mestu 

frá sértækum húsnæðisstuðningi til þeirra sem þurfa á aðstoð að halda og þess í stað 

reynt að hjálpa öllum.  

 

Þó var það svo að breytingarnar komu sér ekki vel fyrir alla. Hærra veðhlutfall leiddi 

til hærra húsnæðisverðs sem kom sér einna best fyrir miðaldra eða eldra fólk með 

tiltölulega háar tekjur sem skuldaði lítið í sínu húsnæði. Breytingarnar voru ekki jafn 
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hagstæðar, eða komu sér beinlínis illa, fyrir þá sem komu inn á húsnæðismarkaðinn 

eftir árið 2004 og gerði því fólki erfiðara fyrir að eignast sitt fyrsta húsnæði (Hagdeild 

ASÍ, 2005). Ef gengið er út frá því að hlutverk húsnæðisstefnu yfirvalda sé að tryggja 

húsnæðisöryggi og að aðstoða viðkvæma hópa við að eignast húsnæði þá er ekki hægt 

að segja annað en að aðgerðir yfirvalda hafi unnið gegn grundvallarmarkmiðum 

húsnæðisstefnu. Afleiðingar breytinganna komu þó ekki á óvart og höfðu yfirvöld 

verið vöruð við þeim þensluáhrifum sem breytingarnar fólu í sér og afleiðingum 

þeirra. En í skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis (2010) kemur fram að bæði 

Seðlabanki Íslands og Hagfræðistofnun Háskóla Íslands hafi mælt gegn því að farið 

væri út í umræddar breytingar á tímapunkti þegar húsnæðisverð væri nálægt 

jafnvægisgildi og mikil þensla var í þjóðfélaginu. Það gæti komið sér illa fyrir þá sem 

myndu nýta sér hámarkslán að fullu til að kaupa sér húsnæði á hlutfallslega háu verði 

síðar meir þegar fasteignaverð myndi lækka aftur í átt að jafnvægisverði. Það var því 

nokkuð ljóst fyrir fram að staða þeirra sem áttu rétt á viðbótarlánum fyrir breytinguna 

myndi versna. 

 

Greiningardeild Arion banka (2011) bendir á að kröfur um hærra eiginfjárhlutfall geri 

fólki erfiðara að fjármagna kaup á dýrari eignum, sem veldur því að eftirspurn eftir 

ódýrari eignum eykst. Að sama skapi benda þau á að með greiðara aðgengi að lánsfé 

og hærri veðhlutföllum á tímabilinu 2004–2008 hafi eftirspurn eftir sérbýlum aukist 

og verð á sérbýlishúsum hækkaði töluvert meira en verð á minni íbúðum. Ef gengið er 

út frá því að lagasetningar sem snerta húsnæði endurspegli húsnæðisstefnu yfirvalda, 

er ekki hægt að segja annað en að stefnan hafi verið að auka húsnæðisneyslu. 

 

4.2 Mótun	  húsnæðisstefnu	  eftir	  hrun	  

4.2.1 Markmið	  heildstæðrar	  húsnæðisstefnu	  

Samkvæmt samráðshópnum eru markmið húsnæðisstefnu og leiðarljósið við gerð 

hennar: að tryggja húsnæðisöryggi heimila á landinu, stuðla að félagslegri samheldni, 

stuðla að efnahagslegum stöðugleika og að gæta þess að ákvarðanir séu byggðar á 

góðum upplýsingum.  
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Með húsnæðisöryggi er átt við að allir geti búið í húsnæði sem hentar þörfum þeirra 

og uppfyllir lágmarkskröfur til öryggis og gæða. Jafnframt er mikilvægt að húsnæðið 

sé tryggt og varanlegt, þ.e. að vera fólks í húsnæði sé örugg. Félagsleg samheldni 

felur í sér að að húsnæðisstefna eigi að vinna gegn aðskilnaði ólíkra þjóðfélagshópa á 

húsnæðismarkaði. Fólk á að geta fundið sér húsnæði við hæfi í nærumhverfi sínu. Því 

þarf að tryggja fjölbreytt búsetuform og fjölbreytta gerð íbúða innan sveitarfélaga og 

hverfa ásamt því að innan hverfa og sveitarfélaga sé gott aðgengi að grunnþjónustu og 

almenningssamgöngum. Framboð, eftirspurn og verðsveiflur á húsnæðismörkuðum 

hafa áhrif á efnahagslíf þjóðarinnar. Húsnæðisstefna þarf því að vera í samræmi við 

efnahagsstefnu stjórnvalda og peningastefnu Seðlabanka Íslands. Mikilvægi þess að 

húsnæðisstefna taki mið af efnahagslífinu endurspeglast í skýrslu Rannsóknarnefndar 

Alþingis (2010). Þar kemur m.a. fram að Þórarinn G. Pétursson, þáverandi 

forstöðumaður rannsóknar- og spádeildar hagfræðisviðs Seðlabankans, sagði í 

skýrslutöku hjá rannsóknarnefndinni: „ein alvarlegustu mistök í hagstjórn á Íslandi 

síðustu árin er þessi breyting á íbúðalánakerfinu 2004“ (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2010, 123). Mikilvægt er að upplýsingar um húsnæðismarkað séu góðar og að 

ákvarðanir og stefnumótun í húsnæðismálum taki mið af þeim upplýsingum. 

 

Í skýrslu samráðshóps um húsnæðisstefnu er bent á hve umfangsmikil húsnæðistefna 

sé, en þar segir m.a.: „mótun húsnæðisstefnu er því mjög margþætt en þar ber fyrst að 

nefna velferðarþáttinn, í öðru lagi fjármögnunarþáttinn, í þriðja lagi uppbyggingar- og 

rekstrarþáttinn og í fjórða lagi skipulagsþáttinn. Taka þarf tillit til allra þessara þátta 

við mótun húsnæðisstefnu“ (Velferðarráðuneyti, 2011,7). Þættirnir tengjast allir 

innbyrðis að ákveðnu leyti og það má ætla að samspil þessara þátta móti 

húsnæðisuppbyggingu í landinu. Til að mynda er óhætt að telja að aðgengi að lánsfé 

og aðrir fjármögnunarþættir hafi áhrif á hvernig húsnæði og hversu mikið er byggt og 

þ.a.l. hefur fjármögnunarþátturinn áhrif á uppbyggingar- og rekstrarþáttinn. Til þess 

að hægt sé að hefja byggingu húsnæðis verður að liggja fyrir samþykkt skipulag þar 

sem gert er ráð fyrir íbúðarhúsnæði. Ef skipulag gerir ekki ráð fyrir ákveðnum 

gerðum húsnæðis þá er húsnæði af þeirri gerð ekki byggt og þar af leiðandi hefur 

skipulag áhrif á hversu fjölbreytt framboð húsnæðis er í boði, en telja má að fjölbreytt 

húsnæðisframboð sé mikilvægur velferðarþáttur. Að auki felast gæði húsnæðis ekki 

eingöngu í þaki, veggjum og öðrum efnislegum þáttum húsnæðiseiningarinnar sjálfrar, 

heldur einnig í staðsetningu, umhverfi, umferðartengingum og fleiri atriðum sem 
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ákveðin eru í skipulagi. Því má alls ekki vanmeta mikilvægi skipulags þegar kemur að 

húsnæðisstefnu. 

 

4.2.2 Tillögur	  samráðshópsins	  

Upptaka húsnæðisbóta í stað vaxtabóta og húsaleigubóta 

Töluverður ójöfnuður hefur ríkt á milli hinna ólíku búsetuforma. Kerfið hvetur fólk til 

að búa í eigin húsnæði því vaxtabætur hafa verið mun hærri en húsaleigubætur. 

Samráðshópurinn stingur þess vegna upp á húsnæðisbótum óháðum búsetuformi og 

að horfið verði frá hlutbundnum stuðningi, sem niðurgreiðsla á vöxtum húsnæðislána 

flokkast sem, og þess í stað verði húsnæðisstuðningur hins opinbera persónubundinn. 

En síðan árið 2004, þegar viðbótarlánin voru afnumin, hafa vaxtabætur og 

húsaleigubætur verið helsta leið yfirvalda við að aðstoða hina efnaminni við að finna 

húsnæði. Ójöfnuðurinn á milli búsetuforma felst m.a. í því að skerðing húsaleigubóta 

vegna tekna hefst við lægri tekjur en skerðing vaxtabóta vegna tekna 

(Velferðarráðuneyti, 2011).  

 

Hið opinbera ætti að stuðla að auknu framboði af leigu- og búseturéttaríbúðum 

Í skýrslu samráðshópsins er bent á að hlutfall langtímaleiguíbúða og búseturéttaríbúða 

sé lægra en gengur og gerist víðast hvar í Evrópu, sem má líklega rekja til langvarandi 

eignastefnu hins opinbera sem endurspeglast m.a. í því að vaxtabætur geta verið 

töluvert hærri en húsaleigubætur. Samráðshópurinn leggur því til að hið opinbera 

vinni að styrkingu hins almenna markaðar með leiguíbúðir og búseturéttaríbúðir. 

Samráðshópurinn telur að öflugri leigu- og búseturéttarmarkaður auki hreyfanleika 

einstaklinga og fjölskyldna og dragi úr fjárhagslegri áhættu vegna skuldsettra 

fasteignakaupa. Lagt er til að húsaleigulög verði endurskoðuð sem og rekstrar- og 

skattaumhverfi húsnæðisfélaga. 

 

Innleiðing húsnæðisáætlunar 

Lagt er til að ríkisstjórn geri sérstaka húsnæðisáætlun sem verði hluti af 

landsskipulagsstefnu. Í húsnæðisáætlun eiga markmið ríkisstjórnarinnar í 

húsnæðismálum að koma fram og á hún að tryggja fjölbreytt framboð af húsnæði. Í 

skýrslunni kemur fram að í áætluninni þurfi að leggja áherslu á byggingu á hagkvæmu 

íbúðarhúsnæði og að húsnæðisáætlunin ætti að hafa áhrif á byggingarreglugerð til að 
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stuðla að hagkvæmni við byggingu íbúðarhúsnæðis án þess að slakað sé á aðgengis-, 

öryggis- og gæðakröfum. Jafnframt er bent á að aukinn fjölbreytileiki í íbúðagerð geti 

haft fjárhagsleg áhrif á sveitarfélög vegna þess að kostnaður vegna lögbundinnar 

þjónustu sveitarfélaga ræðst að hluta af íbúasamsetningu.  Samráðshópurinn telur að 

eðlilegt sé að sá kostnaður dreifist jafnt á milli sveitarfélaga og því þurfi að koma í 

veg fyrir að sveitarfélög komi sér hjá aukinni fjárhagslegri ábyrgð með ákvörðunum í 

skipulagi og ákvörðunum sem varða þá þjónustu sem þau veita. Því sveitarfélög geta 

útilokað ákveðna þjóðfélagshópa í gegnum skipulagsáætlanir með því að draga úr 

möguleikum á að byggja litlar íbúðir. O’Sullivan (2002) nefnir að sveitarfélög geti 

tilgreint sérstaka lágmarksstærð lóða í skipulagi. En almennt má ganga út frá því að 

því stærri sem lóðirnar eru, því stærri verði húsin og þar sem stærri hús eru að jafnaði 

dýrari en minni hús þá getur lágmarksstærð lóða gert það að verkum að eingöngu 

hinir efnameiri hafi efni á að búa í sveitarfélaginu. Þannig getur sveitarfélagið a.m.k. 

reynt að draga úr kostnaði vegna félagslegrar þjónustu einfaldlega með því að gera 

íbúðir sveitarfélagsins of dýrar fyrir hina efnaminni. Hér á landi er kannski eðlilegra 

að líta til húsagerða og íbúðastærða í skipulagsáætlunum, þ.e. sveitarfélög geta stefnt 

að því að hafa lítið af lóðum fyrir fjölbýlishús og fáar litlar íbúðir og þannig geta þau 

reynt að draga úr þörf fyrir félagslega þjónustu. 

 

Bæta öflun og miðlun upplýsinga 

Samráðshópurinn telur að nauðsynlegt sé að efla greiningu á húsnæðismarkaðnum til 

að húsnæðisstefna stjórnvalda nái árangri. Bent er á að margar opinberar stofnanir 

safni upplýsingum um húsnæðismarkaðinn og nauðsynlegt sé að samræma og 

samhæfa upplýsingar ásamt því að gera upplýsingar um stöðu húsnæðismála 

aðgengilegar flestum. Í kjölfar þessarar tillögu hópsins skipaði ráðherra vinnuhóp til 

að efla og samræma öflun og miðlun upplýsinga um húsnæðismál. Í janúar 2012 kom 

svo út skýrsla hópsins (Velferðarráðuneyti, 2012a) þar sem settar eru fram tillögur að 

leiðum til að bæta öflun og miðlun upplýsinga. Hópurinn leggur til að stofnanir sem 

koma að upplýsingaöflun og miðlun í tengslum við húsnæðismál sameinist um að 

miðla þeim á vefsvæðinu Ísland.is. Þar yrði svo birt a.m.k. einu sinni á ári ítarleg 

greining á húsnæðismarkaðnum. Hópurinn leggur jafnframt til að Íbúðalánasjóður 

annist greiningavinnu á húsnæðismarkaðnum í samvinnu við velferðarráðuneytið og 

efnahags- og viðskiptaráðuneytið. Þá leggur hópurinn til að réttindi og skyldur 

Þjóðskrár til að vinna upplýsingar úr fasteigna- og þjóðskrá fyrir utanaðkomandi aðila 
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verði skilgreind nánar í lögum. Í skýrslunni er að auki lagt til að ríkið láti vinna 

húsnæðisáætlun þar sem birt er yfirlit yfir framboð og eftirspurn íbúða eftir 

sveitarfélögum og landshlutum.  

 

4.3 Niðurgreiðsla	  húsnæðis	  

Stór hluti af húsnæðisstefnu yfirvalda snýr að því hvort og hvernig niðurgreiða skuli 

húsnæði. Rosen (1985) nefnir tvö sjónarmið sem eru algengur rökstuðningur fyrir því 

að hið opinbera aðstoði íbúa við kaup á eigin húsnæði: skilvirknisjónarmið og 

jafnræðissjónarmið.  

 

Skilvirknisjónarmið 

Skilvirknisjónarmiðin byggja á því að ytri áhrif fylgi húsnæðisneyslu. Sem dæmi má 

nefna að endurbætur á einu húsnæði geta hækkað verð á eignum í kring. Hins vegar 

velta ákvarðanir húsnæðiseigenda ekki á áhrifum mögulegra framkvæmda á aðra en 

hann sjálfan og því eru húsnæðiseigendur líklegir til að fjárfesta minna í húsnæði en 

er samfélagslega hagkvæmt. Niðurgreiðslu á húsnæði er því ætlað að fá fólk til að 

kaupa jafn dýrt húsnæði og það myndi kaupa ef það myndi hirða allan ábatann af 

húsnæðinu (Gleaser og Shapiro, 2002).  

 

Aftur á móti er ekki endilega líklegt að aukin fjárfesting eins aðila leiði til þess að 

nágrannar njóti góðs af. Það fer allt eftir því hvernig aðstoð hins opinbera er háttað. Í 

kennslubók í borgarhagfræði nefnir O’Sullivan (2002) að íbúðalóðir séu líklegar til að 

vera of litlar þar sem stórum lóðum fylgja jákvæð ytri áhrif. Hann telur að fólk vilji 

hafa rúmt um sig og því njóta íbúar góðs af stórum nágrannalóðum. Það kann að vera 

rétt að einhverju leyti en stórar lóðir geta líka falið í sér neikvæð ytri áhrif. Til dæmis 

er nokkuð rökrétt að halda því fram að stórar lóðir stuðli frekar að dreifðri byggð en 

minni lóðir þar sem stærri lóðir þurfa meira landrými en minni lóðir. Eftir því sem 

byggðin er dreifðari er lengra á milli áfangastaða. Vegalengdir aukast og 

samgöngukostnaður hækkar. Og þar af leiðandi getur neysla eins á landi (þ.e. að búa á 

stórri lóð) falið í sér aukinn kostnað fyrir aðra. Að sama skapi gætu stórar lóðir þýtt að 

færri geta búið í hverfinu og því væri ólíklegra að það gæti boðið upp á ýmsa þjónustu.  
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Rökin fyrir niðurgreiðslu húsnæðis út frá skilvirknisjónarmiðum eru almennt veik 

samkvæmt Rosen (1985). Hann bendir á að forsendan fyrir því að hið opinbera geti 

leiðrétt markaðsbresti með niðurgreiðslum eða sköttum (Pigou-skattar/Pigou-

niðurgreiðslur) sé sú að hægt sé að beina greiðslum eða skattheimtu sérstaklega að 

þeim athöfnum sem framkalla ytri áhrifin. 

 

Jafnræðissjónarmið 

Klosterman (1985) telur að samkeppnismarkaður án afskipta sé ófær um að úthluta 

gæðum á réttlátan hátt ef gengið er út frá því að allir eigi rétt á ákveðnum 

grunngæðum. Rekur hann það til þess að þau gæði sem fólk byrjar með og endar með 

ráðist m.a. af meðfæddri þjóðfélagsstöðu og heppni. Jafnframt segir Klosterman að 

efnahagslegir mælikvarðar séu ekki færir um að dæma tiltekið ástand betra á allan hátt 

en annað ástand. Þar af leiðir að, ef samstaða er um að allir eigi að njóta ákveðinna 

grunngæða, t.d. húsnæðis, má réttlæta afskipti yfirvalda að markaðnum til að tryggja 

réttláta skiptingu gæða. Þó svo það feli ekki endilega í sér að afskiptin séu æskileg. 

 

Aftur á móti má deila um skilvirkni þess að niðurgreiða húsnæði með þeim hætti sem 

gert hefur verið hér á landi. Ef niðurgreiðslan væri alfarið byggð á 

jafnræðissjónarmiðum og réttlátri skiptingu gæða væri skilvirkara og eðlilegra að 

úthluta hinum efnaminni peningum óháð húsnæði (Rosen, 1985). Það væri svo þeirra 

að forgangsraða útgjöldum sínum og nýta á þann hátt sem kæmi þeim best. Rosen 

(1985) bendir ennfremur á að viðhorf okkar til húsnæðis gætu verið lituð einhvers 

konar „vörujafnræði“ (e.  commodity egalitarianism). Samfélaginu sé ekki einungis 

annt um réttláta tekjuskiptingu heldur einnig skiptingu ákveðinna vara. 

 

Niðurgreiðsla húsnæðis á Íslandi virðist einmitt hafa verið undir formerkjum 

„vörujafnræðis“ hingað til. Mögulega kemur það þó til með að breytast með 

endurskoðun á bótakerfinu sem stendur yfir þegar þetta er skrifað samhliða gerð 

húsnæðisáætlunar.    

 

4.4 Samantekt	  

Yfirvöld móta ákveðna húsnæðisstefnu sem hefur áhrif á uppbyggingu íbúða og 

aðgengi íbúa að íbúðum. Við mótun húsnæðisstefnu þarf að taka tillit til ólíkra þátta 
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en meginþættirnir eru velferðarþátturinn, fjármögnunarþátturinn, uppbyggingar- og 

rekstrarþátturinn og skipulagsþátturinn. Yfirvöld hafa ýmsar leiðir til að ná fram 

markmiðum stefnu sinnar í húsnæðismálum en þar má m.a. nefna lög og reglugerðir, 

framkvæmdir og sértækar aðgerðir hins opinbera, niðurgreiðslur, skatta og 

skipulagsáætlanir. 

Grundvallaratriði húsnæðisstefnu er að tryggja aðgengi íbúa að viðunandi húsnæði og 

kannski sér í lagi að aðstoða viðkvæma hópa við að afla sér húsnæðis. Hér á landi 

hefur húsnæðisstefnan gengið í gegnum tíðar breytingar og hafa aðgerðir yfirvalda til 

að tryggja húsnæðisöryggi íbúa landsins einkum byggst á niðurgreiðslu 

húsnæðiskostnaðar, hvort sem það hefur verið gert með því að niðurgreiða vexti af 

húsnæðislánum eða með því að greiða út vaxta- eða húsaleigubætur. Flestar beinar 

framkvæmdir sem ætlaðar voru til að auka framboð á húsnæði hafa verið í samstarfi 

við verkalýðshreyfingar eða aðila vinnumarkaðarins. 

Þegar þetta er skrifað stendur yfir vinna á vegum velferðarráðuneytisins við að móta 

heildstæða húsnæðisstefnu sem ætlað er að tryggja húsnæðisöryggi, stuðla að 

félagslegri samheldni, efnahagslegum stöðugleika og að ákvarðanir yfirvalda og aðila 

á húsnæðismarkaði byggist á góðum upplýsingum. Þær tillögur sem settar hafa verið 

fram boða umtalsverðar breytingar á aðkomu yfirvalda að húsnæðismálum og varpa 

ákveðnu ljósi á þá galla sem verið hafa á aðkomu yfirvalda að húsnæðismálum hingað 

til, a.m.k. svo lengi sem gengið er út frá því að breytingarnar séu til bóta.  

Til stendur að stuðla að auknu framboði á leigu- og búseturéttaríbúðum m.a. með því 

að hverfa frá greiðslu vaxta- og húsaleigubóta og taka þess í stað upp húsnæðisbætur. 

En hingað til hefur eitt helsta einkenni húsnæðisstefnu yfirvalda verið séreignarstefna 

sem kristallast í því að húseigendur hafa almennt notið meiri stuðnings frá ríkinu en 

leigjendur. Vaxtabæturnar hafa líkað falið í sér hvata fyrir fólk til að neyta meira 

húsnæðis en ella þar sem þær hækka við aukna skuldsetningu fólks. 

Lagt er til að gerð verði sérstök húsnæðisáætlun til þess að ná fram markmiðum 

húsnæðisstefnu yfirvalda og öflun og miðlun upplýsinga um húsnæðismál verði efld. 

En samráðshópur um húsnæðisáætlun telur að uppbygging undanfarinna ára hafi ekki 

verið í takt við þarfir markaðarins og er húsnæðisáætlun og betri öflun og miðlun 

upplýsinga ætlað að bæta þar úr. 
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Það má segja að sú vinna sem stendur nú yfir sé að einhverju leyti viðbrögð við þróun 

mála á húsnæðismarkaðnum á góðæristímabilinu árin 2003–2008 og ástandins sem 

myndaðist á húsnæðismarkaðnum við fall bankanna.  
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5 Lög	  og	  reglugerðir	  sem	  viðkoma	  húsnæði	  
 

Yfirvöld koma að uppbyggingu húsnæðis í landinu á margan annan hátt en einungis 

með gerð húsnæðisstefnu. Ýmis lög og reglugerðir geta einnig skipt miklu máli. Enda 

segir í skýrslu samráðshóps um húsnæðisstefnu, líkt og kom fram hér á undan, að 

húsnæðisáætlun ætti að hafa áhrif á byggingarreglugerð. En það má eiginlega segja að 

mannvirkjalög og byggingarreglugerð séu ein birtingarmynd húsnæðisstefnu yfirvalda, 

a.m.k. sú hlið húsnæðisstefnu sem snýr að efnislegum eiginleikum húsnæðis. Það 

sama má segja um skipulagslög enda hefur húsnæði fasta staðsetningu sem hefur 

töluverða þýðingu fyrir húsnæði eins og útskýrt var í öðrum kafla. 

 

5.1 Skipulagslög	  

Hefð er fyrir því í íslenskum lögum að birta markmið laganna í 1. kafla þeirra og 

eru skipulagslög nr. 123/2010 engin undantekning þar á. Markmið 

skipulagslaganna endurspegla þau gildi sem lögð eru til grundvallar stefnu 

yfirvalda um byggðaþróun á landinu. Í markmiðum þeirra laga sem hér eru til 

umfjöllunar koma fram ýmis áhugaverð atriði sem vert er að skoða nánar og velta 

upp mögulegri þýðingu þeirra fyrir skipulag íbúðarhverfa. En markmið 

skipulagslaga nr. 123/2010 eru eftirfarandi: 

 

a. að þróun byggðar og landnotkunar á landinu öllu verði í samræmi við skipulagsáætlanir 

þar sem efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna, heilbrigði þeirra 

og öryggi er haft að leiðarljósi, 

b. að stuðla að skynsamlegri og hagkvæmri nýtingu lands og landgæða, tryggja vernd 

landslags, náttúru og menningarverðmæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og 

ofnýtingu, með sjálfbæra þróun að leiðarljósi, 

c. að tryggja réttaröryggi í meðferð skipulagsmála þannig að réttur einstaklinga og lögaðila 

verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að leiðarljósi, 

d. að tryggja að samráð sé haft við almenning við gerð skipulagsáætlana þannig að honum 

sé gefið tækifæri til að hafa áhrif á ákvörðun stjórnvalda við gerð slíkra áætlana, 

e. að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar við gerð skipulagsáætlana varðandi 

útlit bygginga og form og aðgengi fyrir alla. 
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Eins og gefur að skilja hafa skipulagslög töluverð áhrif á uppbyggingu 

íbúðarhúsnæðis. En telja má að öll markmiðin sem hér voru nefnd komi til með að 

móta húsnæðiskost framtíðarinnar með einum eða öðrum hætti – svo lengi sem tekið 

verði tillit til markmiða laganna við skipulagningu íbúðarhverfa. Markmið 

skipulagslaganna, sem og markmið húsnæðisstefnu yfirvalda, eru göfug og segja má 

að þau séu nokkuð lýsandi fyrir hlutverk yfirvalda þegar kemur að þróun byggðar og 

aðkomu að húsnæðismálum. Aftur á móti eru þarfir og óskir íbúa ekki endilega alltaf í 

fullkomnu samræmi við stefnu yfirvalda. Eðli málsins samkvæmt taka ákvarðanir 

yfirvalda tillit til hagsmuna samfélagsins í heild sinni og einnig taka þær tillit til 

hagsmuna komandi kynslóða. Hins vegar má ætla að einstaklingar byggi ákvarðanir 

sínar á eigin óskum, gildismati og þörfum. Því vakna spurningar um hve mikið tillit 

yfirvöld eigi að taka til einstaklinga og að hve miklu leyti yfirvöld eigi að taka tillit til 

samfélagsins í heild. 

 

Í a-liðnum kemur fram að þróun byggðar og landnotkunar skuli vera í samræmi við 

skipulagsáætlanir. En ef þróun byggðar og landnotkunar er í samræmi við 

skipulagsáætlanir er að vissu leyti verið að draga úr vandamálum sem fylgja 

ósamhverfum upplýsingum sem fjallað var um hér á undan. Einkaaðilar sem og 

opinberir aðilar geta því t.d. aflað sér upplýsinga á einfaldan hátt á mögulegum 

breytingum á umhverfinu og tekið þær upplýsingar með í reikninginn þegar 

ákvarðanir um staðarval eru teknar. 

 

Einnig kemur fram í markmiðum laganna að þróun byggðar og landnotkunar skuli 

hafa efnahagslegar, félagslegar og menningarlegar þarfir landsmanna, ásamt 

heilbrigði þeirra og öryggi, að leiðarljósi. Við skipulag byggða skal jafnframt stuðla 

að hagkvæmri og skynsamlegri nýtingu lands og hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi. 

Telja má að þau atriði sem hér koma fram séu sérstaklega þýðingarmikil þegar kemur 

að uppbyggingu íbúðarhúsnæðis. En þau fara ekki alltaf saman þar sem erfitt getur 

verið að samræma þau og því þarf að miðla málum á milli hinna ólíku gilda.  

 

Sem dæmi má nefna að efnahags- og hagkvæmnissjónarmið fara ekki endilega alltaf 

saman með félagslegum- og heilbrigðissjónarmiðum. Í samantekt sem Bjarni 

Reynarsson (2010) gerði fyrir verkefnið Betri borgarbragur fjallar Bjarni m.a. um 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á andlegu og líkamlegu heilbrigði fólks í 
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fjölbýlishúsum. Meðal annars er vísað til greinar eftir Evans, Wells og Moch (2003) 

þar sem farið er yfir niðurstöður fjölmargra rannsókna á tengslum húsnæðis og heilsu. 

En sex af átta rannsóknum á tengslum hæða íbúða og heilsu sem fjallað var um bentu 

til þess að líðan íbúa væri almennt verri á efri hæðum. Ein af helstu niðurstöðum 

greinar Evans, Wells og Moch er sú að íbúðir í háum fjölbýlishúsum séu skaðlegar 

heilsu fjölskyldna með ung börn en rekja þau það til einangrunar móður og 

ófullnægjandi leiktækifæra barna. Ef við göngum út frá því að bygging hárra 

íbúðarhúsa feli í sér hagkvæma nýtingu lands og að hún sé fjárhagslega hagkvæm 

fyrir byggingaraðila, þá skapast átök á milli ólíkra markmiða skipulagslaga. 

 

5.2 Byggingarreglugerð	  

Í byggingarreglugerð eru settar fram ýmsar kröfur sem varða íbúðarhúsnæði. Þar eru 

settar fram ýmsar lágmarkskröfur sem varða m.a. aðbúnað í íbúðum, stærðir herbergja, 

innra fyrirkomulag íbúða og fleiri þætti íbúðarhúsnæðis. Byggingarreglugerðin og þau 

ákvæði sem þar eru sett fram hafa óumdeilanlega áhrif á þann húsakost sem stendur 

íbúum landsins til boða. Hér verður farið yfir nokkur þeirra ákvæða sem hafa áhrif á 

stærð og verð íbúðarhúsnæðis. Bæði verður fjallað um byggingarreglugerð nr. 

441/1998, sem var í gildi þar til í janúar 2012, og byggingarreglugerð nr. 112/2012 

sem tók þá við. 

 

Byggingarreglugerð nr. 441/1998 

Markmið byggingarreglugerðar nr. 441/1998 eru eftirfarandi: 

a. að tryggja réttaröryggi í meðferð byggingarmála þannig að réttur einstaklinga 

og lögaðila verði ekki fyrir borð borinn þótt hagur heildarinnar sé hafður að 

leiðarljósi, 

b. að tryggja faglegan undirbúning mannvirkjagerðar og virkt eftirlit með því að 

kröfum um öryggi, endingu, útlit og hagkvæmni bygginga og annarra 

mannvirkja sé fullnægt, 

c. að tryggja að byggingarreglugerðir í landinu öllu séu í samræmi við 

skipulagsáætlanir, 

d. að gætt verði heilbrigðis-, umhverfis-, og öryggissjónarmiða við byggingu og 

rekstur mannvirkja, 
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e. að tryggja tæknilegar framfarir og nýjungar í íslenskum byggingariðnaði. 

 

Ýmis ákvæði í reglugerðinni eru þess eðlis að þau gera íbúðarhúsnæði dýrara í 

byggingu eða draga úr sveigjanleika hönnunar til að mæta ólíkum þörfum fólks. 

Lágmarksstærð baðherbergja skal til að mynda vera 4,8 m2 og má aðkoma að salerni 

ekki vera beint úr stofu, eldhúsi eða borðstofu ef íbúð er stærri en 50 m2. Því verður 

aðkoma að baðherbergi að vera af gangi ef ekki er unnt að hafa hana úr anddyri. 

Þvottaherbergi skal fylgja hverri íbúð og vera a.m.k. 3 m2. Hverri íbúð skal fylgja 

sérgeymsla sem er a.m.k. 2,5 m2 í íbúðum sem eru 35 m2 eða minni og a.m.k. 6 m2 

fyrir íbúðir sem eru 80 m2 eða stærri. Jafnframt mega sérgeymslur ekki vera 

sameiginlegar þvottaherbergjum. Eldhús skal ekki vera minna en 7 m2 en má vera í 

tengslum við stofu í íbúðum sem eru 50 m2 eða minni. Í hverri íbúð skal vera a.m.k. 

eitt íbúðarherbergi sem er a.m.k. 18 m2 og ekkert íbúðarherbergi má vera minna en 8 

m2. 

 

Fyrir utan þær stærðarkvaðir sem nefndar voru hér á undan er einnig óheimilt að gera 

nýja íbúð í kjallara. Einstök íbúðarherbergi mega þó vera í kjallara ef gólf er ekki 

meira niðurgrafið en 0,5 m. En töluverður hluti lítilla íbúða í eldri hverfum 

borgarinnar er einmitt í kjöllurum. Í sumum eldri hverfum borgarinnar þar sem 

byggðin einkennist af minni fjölbýlishúsum (íbúðum á hæðum) og húsnæðisverð er 

nokkuð hátt geta kjallaraíbúðir gert ungu fólki og hinum efnaminni kleift að búa í 

hverfi sem þau hefðu annars ekki efni á að búa í.  

 

Byggingarreglugerð nr. 112/2012 

Nokkrar breytingar voru gerðar á kröfum til íbúðarhúsnæðis með gildistöku nýrrar 

byggingarreglugerðar. Fyrir það fyrsta þá hefur orðalagi markmiða byggingar- 

reglugerðar verið breytt og eru nú: 

 

a. Að vernda líf og heilsu manna, eignir og umhverfi með því að tryggja 

faglegan undirbúning mannvirkjagerðar og virkt eftirlit með því að kröfum um 

öryggi mannvirkja og heilnæmi sé fullnægt. 

b. Að stuðla að endingu og hagkvæmni mannvirkja, m.a. með því að tryggja að 

þau séu hönnuð þannig og byggð að þau henti íslenskum aðstæðum.  
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c. Að stuðla að vernd umhverfis með því að hafa sjálfbæra þróun að leiðarljósi 

við hönnun og gerð mannvirkja. 

d. Að stuðla að tæknilegum framförum og nýjungum í byggingariðnaði. 

e. Að tryggja aðgengi fyrir alla. 

f. Að stuðla að góðri orkunýtingu við rekstur bygginga. 

 

Geymslur 

Lágmærksstærðir fyrir geymslur eru skilgreindar nánar og eru þær nú 2,5 m2 fyrir 45 

m2 íbúðir og minni; 3,5 m2 fyrir íbúðir á bilinu 45–49 m2; 4 m2 fyrir íbúðir á bilinu 

50–59 m2; 5 m2 fyrir íbúðir á bilinu 60–69 m2; og 6 m2 fyrir íbúðir sem eru 70 m2 eða 

stærri. Að auki skal hverri íbúð í fjölbýlishúsi fylgja sameiginleg geymsla fyrir hjól 

og barnavagna sem skal a.m.k. vera 2 m2 að stærð fyrir hverja íbúð í húsinu.  

 

Íbúðarherbergi 

Lágmarksstærð íbúðarherbergja er sú sama eða 8 m2, en við bætist að í íbúðum sem 

eru 55 m2 og stærri skal minnst vera eitt svefnherbergi sem er a.m.k. 14 m2 ásamt 

stofu sem má minnst vera 18 m2. Íbúðir undir 55 m2 þurfa að hafa a.m.k. eitt 18 m2 

herbergi. 

 

Baðherbergi 

Lágmarksstærð baðherbergja hefur verið breytt úr 4,8 m2 í 5 m2. Eftir sem áður má 

aðkoma að baðherbergi ekki vera beint úr stofu, eldhúsi eða borðstofu nema í íbúðum 

sem eru 55 m2 eða minni, en áður var miðað við íbúðir sem voru 50 m2 eða minni. 

 

Þvottaherbergi 

Innan íbúðar skal þvottaherbergi vera a.m.k. 1,8 m x 1,8 m, eða 3,24 m2. Stærð 

sameiginlegra þvottaherbergja skal vera minnst 8 m2 fyrir allt að þrjár íbúðir en eftir 

hverja íbúð til viðbótar bætast við 2 m2. 

 

Íbúðir í kjallara og á jarðhæð 

Ekki er leyfilegt að grafa niður útveggi íbúðar nema öll eftirfarandi skilyrði sé 

uppfyllt: a.m.k ein hlið íbúðarrýmisins  skal ekki vera niðurgrafin og verður sú hlið að 

vera a.m.k. 25% af þeim veggflötum sem afmarka íbúðina; í þeirri hlið sem er 
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óniðurgrafin skal vera stofa og skal hliðin snúa á móti suðri, suðaustri, suðvestri eða 

vestri; jarðvegsyfirborð niðurgrafinna íbúðarherbergja má ekki vera hærra en 0,5 m 

fyrir ofan gólfplötu við gluggahlið og má gluggahliðin ekki vera nær akbraut en 3 m. 

 

Skýrsla Batterísins og VSÓ 

Árið 2004 kom út skýrsla eftir Batteríið arkitekta og VSÓ ráðgjöf sem nefnist 

Félagslegar leiguíbúðir – lækkun byggingarkostnaðar. Verkefnið var styrkt af 

Íbúðarlánasjóði og var tilgangur þess að skoða mögulegar leiðir til að lækka 

byggingar- og rekstrarkostnað leiguíbúða svo þær yrðu viðráðanlegri valkostur í 

húsnæðismálum. Við vinnslu verkefnisins var m.a. farið yfir gildandi lög og 

reglugerðir sem gilda fyrir íbúðabyggingar og kannað hvaða mögulegu áhrif 

viðkomandi lög og reglugerðir hafa á byggingarkostnað. 

 

Í skýrslunni eru nefnd ýmis atriði sem gefa tilefni til endurskoðunar þeirra rýmiskrafa 

sem settar eru fram í byggingarreglugerð: 

• Lítið mið er tekið af breyttum lifnaðarháttum fólks í reglugerðinni. Nefna þeir 

m.a. að fólk kaupi meira af tilbúnum mat en áður og að sláturgerð, sultun og 

annar þess háttar matartilbúningur sé á undanhaldi. Því gerir fólk ekki sömu 

stærðarkröfur til eldhúsa og áður. Einnig nefna þeir að gestakomur séu fátíðari 

en áður og ekki sé sama þörf á stórum stofum til að skemmta gestum. 

• Stærð húsnæðis er ekki eini mælikvarðinn á gæði þess, gæði felast einnig í 

viðráðanlegum húsnæðiskostnaði. Nefnt er að það komi „tekjulágum 

fjölskyldum ekki að gagni að íbúðirnar séu rúmgóðar ef þessar fjölskyldur 

hafa ekki ráð á að leigja/kaupa þær“ (Batteríið arkitektar og VSÓ ráðgjöf, 

2004, 5). 

• Byggingarreglugerð gefur lítið svigrúm til þess að forgangsraða því rými sem 

er til umráða. Til að mynda er erfitt að stækka stofu á kostnað svefnherbergja 

eða öfugt. 

• Húsnæðiseftirspurn er einna mest í hverfum þar sem byggingar uppfylla ekki 

kröfur byggingarreglugerðar nr. 441/1998. Höfundar halda því fram að m.a. 

megi rekja hina auknu eftirspurn til fjölbreytileika íbúða í þeim hverfum, þó 

svo að fleiri þættir séu þar einnig að verkum. 



 44 

Höfundar skýrslunnar telja raunhæft að draga úr lágmarkskröfum 

byggingarreglugerðar án þess að það komi niður á gæðum húsnæðis. Jafnframt telja 

þeir að með afnámi eða lækkunar lágmarkskrafna megi draga úr byggingarkostnaði og 

þannig skapa svigrúm til að byggja minna húsnæði.  

 

Í skýrslunni er stillt upp þremur ímynduðum íbúðum sem uppfylla kröfur 

byggingarreglugerðar nr. 441/1998.  Þær eru svo bornar saman við aðrar ímyndaðar 

íbúðir þar sem vikið er frá ýmsum kröfum reglugerðarinnar. Samanburðurinn gekk út 

á að kanna hvort hægt væri að veita sömu gæði og þarfir í færri fermetrum. 

Niðurstaða samanburðarins leiddi í ljós að minnka mætti íbúðir um 11–19% án þess 

að það kæmi endilega niður á gæðum þeirra. Höfundar reiknuðu svo út mögulega 

lækkun stofnkostnaðar íbúða ef reglur væru rýmkaðar. Miðað var við 

meðalfermetraverð eins til fjögurra herbergja íbúða samkvæmt viðmiðunartöflu 

Íbúðalánasjóðs á verðlagi í desember 2003. Í ljós kom að heildarkostnaður lækkaði 

um 1.180.000 kr. fyrir fjögurra herbergja íbúðir, um 1.230.000 kr. fyrir þriggja 

herbergja íbúðir og um 1.460.000 fyrir tveggja herbergja íbúðir (Batteríið arkitektar 

og VSÓ ráðgjöf, 2004). 

 

Það kemur svosem ekki á óvart að byggingarreglugerð hækki húsnæðisverð. En 

Malpezzi (1996) segir að það sé einmitt tilgangurinn með þeim, þ.e. þeim er ætlað að 

auka gæði húsnæðis sem endurspeglast í hærra verði. Spurningin er því ekki hvort 

byggingarreglugerðir hækki húsnæðisverð heldur hvort ábatinn af auknum gæðum 

réttlæti kostnaðinn sem fylgir því að ná fram gæðunum. Í skýrslu Batterísins og VSÓ 

eru bornar saman íbúðir sem uppfylla kröfur byggingarreglugerðar og íbúðir þar sem 

vikið er frá stærðarkröfum en sem höfundar skýrslunnar telja „jafngóðar“ og hinar 

fyrrnefndu. Að því gefnu að mat höfundanna á að íbúðirnar séu jafngóðar sé rétt er 

erfitt að halda því fram að gæðin sem byggingarreglugerðin á að tryggja réttlæti 

kostnaðinum við að uppfylla kröfurnar. 

 

Malpezzi og Green (1996) benda á tvenns konar þróun sem hefur verið áberandi á 

bandarískum húsnæðismarkaði. Gæði þess húsnæðis sem tekjulágir búa í hefur 

stóraukist en sífellt stærri hluti tekna þeirra fer í húsnæðiskostnað. En þessi atriði 

haldast í hendur þar sem sífellt stærri hluti húsnæðis er byggður í samræmi við 

byggingarreglugerðir sem tryggja ákveðin gæði en hækka húsnæðisverð á sama tíma.  
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5.3 Samantekt	  

Skipulagslög og byggingarreglugerð eru hluti af húsnæðisstefnu yfirvalda. Gildandi 

lög og reglugerðir sem gilda um þróun byggðar og uppbyggingu húsnæðis hafa 

augljóslega áhrif á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á hverjum tíma. Mikilvægt er að 

húsnæðisstefna taki mið af gildandi lögum og reglugerðum og öfugt. Þau markmið 

sem stefnt er að í lögum og reglugerðum fara ekki alltaf fullkomnlega saman og því 

þarf oft að miðla málum á milli ólíkra gilda. Að sama skapi getur þurft að miðla 

málum á milli markmiða húsnæðisstefnu og markmiða skipulagslaga eða 

byggingarreglugerðar. Til að mynda er krafa um aðgengi fyrir alla, sem er áberandi í 

skipulagslögum og byggingarreglugerð, til þess fallinn að hækka húsnæðiskostnað og 

kannski sérstaklega í minnstu íbúðunum.  

Í byggingarreglugerð eru sett fram ýmis önnur ákvæði sem eru líkleg til að auka 

húsnæðiskostnað þeirra sem eru neðst í húsnæðisstiganum. Í skýrslu sem 

arkitektastofan Batteríið vann í samstarfi við verkfræðistofuna VSÓ ráðgjöf kom fram 

að það væri hægt að lækka byggingarkostnað vegna lítilla íbúða töluvert með því að 

slaka á stærðarkröfum án þess að það kæmi niður á gæðum íbúða. 
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6 Gögn	  og	  aðferðir	  
 

6.1 Aðferðir	  

Yfirferðin hér á eftir tekur til sveitarfélaganna sjö á höfuðborgarsvæðinu, en þau eru: 

Reykjavík, Seltjarnarnes, Kópavogur, Garðabær, Hafnarfjörður, Álftanes og 

Mosfellsbær.  

 

Stuðst er við töluleg gögn sem varpa ljósi á íbúðauppbyggingu undanfarinna ára. En 

ein og sér svara þau ekki spurningunum sem settar voru fram í byrjun ritgerðarinnar. 

Til þess að svara því hver einkenni húsnæðisstefnu yfirvalda var á árunum  2003–

2008 er horft til þess með hvaða hætti yfirvöld á Íslandi hafa komið að uppbyggingu 

og fjármögnun íbúða í gegnum tíðina. Að auki er horft til vinnu við mótun 

húsnæðisstefnu sem á sér stað um þessar mundir og markmiða þeirrar vinnu. Út frá 

því er svo borið kennsl á einkenni þeirrar húsnæðisstefnu sem var ríkjandi á 

tímabilinu 2003–2008.  

 

Til að svara því hvort það vanti litlar íbúðir er horft til uppbyggingar á litlum íbúðum 

á höfuðborgarsvæðinu á undanförnum árum og lengra aftur í tímann til að fá 

samanburð. Bæði er horft til uppbyggingar íbúða með tilliti til herbergjafjölda þeirra 

og fermetrafjölda ásamt því að skoða fjölda lítilla íbúða með tilliti til íbúafjölda á 

höfuðborgarsvæðinu. Eftirspurn eftir litlum íbúðum er ekki mæld sérstaklega en þess í 

stað er horft til áhrifaþátta á húsnæðiskaup og húsnæðisval á heildarstigi sem líklegir 

eru til að móta eftirspurn eftir íbúðum. 

 

 

6.2 Gögn	  

Við vinnslu þessa verkefnis var stuðst við ýmis opinber gögn sem aðgengileg eru á 

heimasíðum opinberra stofnana en það byggir þó að mestu á sérunnum gögnum sem 

fengin voru frá Fasteignaskrá Íslands. 
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6.2.1 Sérunnin	  gögn	  frá	  Fasteignaskrá	  

Óskað var eftir upplýsingum um íbúðir á höfuðborgarsvæðinu þar sem fram kæmi 

stærð, fjöldi herbergja, byggingarár, gerð og staðsetning (sveitarfélag og staðgreinir 

fyrir íbúðir í Reykjavík) fyrir hverja íbúð. Gögnin sem bárust miða við matseiningar 

sem eru í gjaldflokkunum einbýlishús, sérbýlishús og fjölbýlishús. Fljótlega komu upp 

nokkur vandræði í tengslum við gögnin, bæði vegna rangra skráninga í fasteignaskrá 

vegna mistaka og vegna þess að gögnin eru unnin út frá matshlutum. Sem dæmi um 

ranga skráningu má nefna að ráðhús Reykjavíkur var skráð í gjaldflokkinn einbýlishús 

og kom því fram í gögnunum sem 10.127,8 m2 íbúð. Einnig var dvalarheimili fyrir 

aldraða skráð í heild sinni sem ein 3.992,6 m2 íbúð. Að auki komu upp tilvik þar sem 

herbergjafjöldi íbúða var vitlaust skráður, en sem dæmi má nefna að nokkur fjöldi 

stúdíóíbúða var skráður sem þriggja herbergja íbúðir. Vandamál sem rekja má til þess 

að gögnin byggja á matshlutum komu upp þar sem nokkuð er um að geymslur hafa 

verið skráðar undir sérstöku matseiningarnúmeri í stað þess að þær hafi verið skráðar 

undir sama matseiningarnúmeri og íbúðirnar sem þær tilheyra. 

 

Í gögnunum koma fram upplýsingar um 83.478 skráða matshluta. Alls vantar 

upplýsingar um stærð 754 íbúða (matshluta), herbergjafjölda 3.358 íbúða (matshluta) 

og byggingarár 82 íbúða (matshluta). 

 

Sú greining sem fer fram hér á eftir tekur til matshluta sem hafa skráð 

einingarflatarmál á milli 20 m2 og 800 m2. Það er gert til að útiloka geymslur, 

bílastæði í bílageymslum og annað sem skráð er sem sérstakir matshlutar án þess að 

vera íbúðir. En alls eru skráðar 82.022 íbúðir eða matshlutar á því bili. Í umfjöllun um 

herbergjafjölda er notast við sömu aðferð ásamt því að skráðir matshlutar þar sem 

herbergjafjöldi er ókunnur eru einnig síaðir út úr gögnunum. Þá standa eftir 79.965 

íbúðir eða matshlutar. 

 

6.2.2 Önnur	  gögn	  

Stuðst er við eftirfarandi gögn sem eru aðgengileg á heimasíðu Þjóðskrár: 

• Ársskýrslur Fasteignamats ríkisins fyrir árin 2000–2006 
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• Fjöldi íbúða á Íslandi eftir sveitarfélögum í árslok hvers árs frá árinu 1994 til 

og með 2010. 

• Fjöldi íbúða eftir sveitarfélögum í árslok 2010 með byggingarár 2010 eða 

lægra. 

Stuðst er við eftirfarandi talnaefni af heimasíðu Hagstofu Íslands: 

• Mannfjöldi eftir sveitarfélagi, kyni og aldri 1. desember 1991–2011 (sjö 

töflur). 

 

6.3 Takmarkanir	  

Upplýsingar um íbúðarhúsnæði á Íslandi eru ekki hárnákvæmar og þær tölur sem 

opinberir aðilar birta eru ekki alltaf þær sömu. Þar sem eingöngu er miðað við íbúðir á 

bilinu 20–500 m2 er óumflýjanlegt að smávægileg skekkja sé í heildartölum og 

meðaltölum sem taka mið af öllum íbúðum höfuðborgarsvæðisins. Einnig, eins og 

áður hefur komið fram,  kom í ljós að villur leyndust í gagnagrunni Fasteignaskrár 

sem voru lagfærðar en ekki er hægt að útiloka að fleiri villur leynist í gögnunum. En 

starfsmaður Þjóðskrár sagði í tölvupósti: „gögnin eru almennt ekki óáreiðanleg en þau 

eru ekki alltaf rétt. Það geta komið inn villur hjá byggingarfulltrúm sveitarfélagana og 

einnig í skráningu hjá okkur“ (Sólveig Kristín Sigurðardóttir, tölvupóstur, 16. apríl 

2012). Að auki er nokkuð vandasamt að meta fjölda íbúa í heimili, því erfitt er að 

halda skrár um heimili fólks eins og kemur fram í samantekt starfsmanns Hagstofu 

Íslands um tengingu íbúa og íbúða (Ómar S. Harðarson, 2008). 
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7 Íbúðarhúsnæði	  á	  höfuðborgarsvæðinu	  
 

7.1 Fjöldi	  nýrra	  íbúða	  

Hin hraða íbúðauppbygging uppsveifluáranna náði hámarki árið 2006 þegar 2.325 

íbúðir voru byggðar (sjá mynd 7.1). Nokkuð erfitt getur verið að átta sig á þeirri þróun 

sem átt hefur sér stað vegna töluverða sveiflna í fjölda nýrra íbúða frá ári til árs. Því 

má einnig sjá svarta brotalínu sem stendur fyrir fimm ára hreyfanlegt meðaltal fyrir 

fjölda nýrra íbúða á mynd 7.1. Hröð fjölgun íbúða í upphafi 21. aldarinnar verður ansi 

greinileg ef hreyfanlega meðaltalið er skoðað. Þá má sjá að frá því um 1960 og allt til 

í kringum aldamótin 2000 var meðaltal hverra fimm ára nokkuð svipað eða á bilinu 

985 til 1307 íbúðir að meðaltali á ári. Upp úr aldamótum hækkar meðaltalið nokkuð 

stöðugt þar til árið 2007 þegar meðalfjöldi nýrra íbúða á árunum 2003–2007 var 1.886. 

 

 

Mynd 7.1: Byggingarár íbúða á höfuðborgarsvæðinu. 
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7.2 Gerð	  húsnæðis	  

Skipting íbúða eftir því hvort þær séu í einbýli eða fjölbýli hefur lítið breyst síðustu 

tuttugu árin (sjá töflu 7.1).  

Tafla 7.1: Íbúðir í einbýli og fjölbýli 1991, 2001 og 2011. 

	   1991	   2001	   2011	  

	   Fjöldi	   Hlutfall	  (%)	   Fjöldi	   Hlutfall	  (%)	   Fjöldi	   Hlutfall	  (%)	  

Einbýli	   15.336	   27.5	   19.410	   28.5	   22.580	   27.5	  

Fjölbýli	   40.451	   72.5	   48.746	   71.5	   59.399	   72.5	  

 

Flokkun íbúða eftir því hvort þær eru í einbýli eða fjölbýli er auðvitað mjög gróf þar 

sem fjölbýlishús eru æði misjöfn. Því sýnir taflan hér að ofan okkur einungis að 

einbýlishús hafa nokkurn veginn haldið hlutdeild sinni síðustu tuttugu árin.  

 

Nánari flokkun á íbúðum á Íslandi má finna í ársskýrslum Fasteignamats Ríkisins en 

þar eru birtar tölur yfir fjölda allra íbúða í fjölmennustu sveitarfélögum landsins með 

tilliti til fjölda íbúða í húsi. Húsum er skipt í sex flokka: einbýli, tvíbýli, hús með 3–5 

íbúðum, hús með 6–12 íbúðum, hús með 13 íbúðum eða fleiri og íbúðir í öðrum 

húsum en íbúðarhúsum. Eingöngu eru birtar ársskýrslur fyrir árin 2000 og til og með 

2006 en sambærileg tala fyrir 2010 er einnig aðgengileg á heimasíðunni. Þá voru ekki 

alltaf birtar tölur fyrir Álftanes og því tekur sú umfjöllun sem hér fer fram til 

sveitarfélaga höfuðborgarsvæðisins að Álftanesi undanskildu. Einnig ber að athuga að  

íbúðir í öðrum húsum en íbúðarhúsum eru teknar með í reikninginn hér að neðan en 

upplýsingar um slíkt húsnæði voru ekki með í tölunum hér á undan. 

 

Höfuðborgarsvæðið 

Á tímabilinu 2000–2010 var mest byggt af íbúðum í stærri fjölbýlishúsum eða í 

húsum með 13 íbúðir eða fleiri, en tæp 61% af nýskráningum á tímabilinu falla í þann 

flokk.  Næstmest var byggt af íbúðum í einbýlishúsum en þær voru um 20% af nýjum 

íbúðum. Íbúðir í 6–12 íbúða húsum voru rúm 9,5% af nýskráningum og íbúðir í 3–5 

íbúða húsum voru rúm 5% af nýjum íbúðum. Minnst var byggt af íbúðum í tvíbýli en 

þær voru um 2% af nýskráningum. 
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Mynd 7.2: Þróun íbúða á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu 2000–2010 eftir húsagerðum. Upplýsingar 

vantar fyrir árin 2007,2008 og 2009. 

 

Fjölgun íbúða í hverjum flokki fyrir sig var því æði misjöfn (sjá mynd 7.2) en þar 

munar mestu um hina miklu fjölgun sem varð á íbúðum í húsum með 13 íbúðir eða 

fleiri. Þar af leiðandi breyttist samsetning íbúðarhúsnæðis töluvert á tímabilinu en 

íbúðir í húsum með 13 íbúðir eða fleiri fóru úr því að vera rúm 14% af íbúðum 

höfuðborgarsvæðisins og upp í að vera tæplega fjórðungur íbúða og hlutall hinna 

flokkanna minnkaði á móti (sjá töflu 7.2). 

 

Tafla 7.2: Fjölgun íbúða eftir húsagerðum á höfuðborgarsvæðinu á tímabilinu 2000–2010 (Heimild: 

Þjóðskrá). 

	   Einbýli	   Tvíbýli	   3–5	  íb.	  hús	   6–12	  íb.	  hús	   13	  íb.	  eða	  fl.	  

Fjölgun	  íbúða	   3.115	   310	   828	   1.486	   9.473	  

%	  fjölgun	   17,7	   4,3	   7,0	   8,2	   104,2	  

	   	   	   	   	   	  

Hlutfall	  2000	   27,5	   11,1	   19,5	   28,2	   14,2	  

Hlutfall	  2010	   26,0	   9,4	   15,9	   24,6	   23,3	  
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Reykjavík 

Þróunin í Reykjavík á sama tímabili hefur verið nokkuð áþekk þróuninni á 

höfuðborgarsvæðinu nema hvað hlutfall íbúða í húsum með 13 íbúðir eða fleiri var 

enn hærra og hlutdeild hinna húsagerðanna því lægra. En alls voru tæplega 70% af 

nýskráningum á tímabilinu í slíkum húsum. Líkt og á höfuðborgarsvæðinu öllu komu 

íbúðir í einbýlishúsum þar á eftir en þær voru rúm 12% af nýskráningum. Íbúðir í 6–

12 íbúða húsum voru rúm 7% af nýskráningum, íbúðir í 3–5 íbúða húsum voru rúm 

4% og íbúðir í tvíbýli voru tæp 2% (sjá mynd 7.3). 

 

 

Mynd 7.3: Þróun íbúða í Reykjavík á tímabilinu 2000–2010 eftir húsagerðum. Upplýsingar fyrir árin 

2007, 2008 og 2009 vantar. 

Almennt fjölgaði íbúðum í Reykjavík um 14,6% á tímabilinu og því minnkaði 

hlutdeild allra flokka fyrir utan íbúðir í húsum með 13 íbúðir eða fleiri (sjá töflu 7.3). 

Tafla 7.3: Fjölgun íbúða í Reykjavík eftir húsagerðum á tímabilinu 2000–2010. 

	   Einbýli	   Tvíbýli	   3–5	  íb.	  hús	   6–12	  íb.	  hús	   13	  íb.	  eða	  fl.	  

Fjölgun	  íbúða	   796	   114	   269	   461	   4458	  

%	  fjölgun	   9,0	   2,6	   2,8	   3,3	   68,6	  

	   	   	   	   	   	  

Hlutfall	  2000	   20,3	   10,0	   22,3	   31,8	   14,9	  

Hlutfall	  2010	   19,3	   9,0	   20,0	   28,7	   21,9	  
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7.3 Þróun	  á	  herbergjafjölda	  íbúða	  

Herbergjaföldi nýrra íbúða er nokkuð breytilegur á milli ára (sjá mynd 7.5). Síðan 

1980 hefur hlutdeild íbúða með fjögur herbergi eða fleiri þó oftast verið meiri en 

hlutdeild minni íbúða. Á tímabilinu frá 1980 til og með 2001 voru einungis þrjú ár, 

1986, 1994 og 1996, þar sem íbúðir með þremur herbergjum eða færri voru í 

meirihluta. Eftir 2001 hefur hlutfall þriggja herbergja íbúða og minni af nýjum 

íbúðum hækkað og hefur verið nokkuð hátt síðustu tvö ár eða um 77% árið 2010 og 

62% árið 2011.  

 

 

Mynd 7.4: Herbergjafjöldi nýrra íbúða. 

Þó svo að töluverðar sveiflur hafi verið í gerð íbúða með tilliti til herbergjafjölda á 

síðustu árum hefur hlutdeild íbúðagerða með tilliti til herbergjafjölda haldist nokkuð 

stöðug á sama tímabili. Hlutfall eins herbergja íbúða hefur verið í kringum 2%, 

hlutdeild tveggja herbergja íbúða er um 17% í dag en var um 18,5% árið 1980, 

hlutdeild þriggja herbergja íbúða var 24,5% árið 1980 en er um 26% í dag, hlutdeild 

fjögurra herbergja íbúða var 22% árið 1980 en er um 23% í dag og hlutdeild íbúða 

með fimm herbergi eða fleiri var tæp 33,5% árið 1980 en er um 31,6% í dag. 
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Tafla 7.4: Fjöldi íbúða með tilliti til herbergjafjölda árin 1991, 2001 og 2010. 

	   1991	   2001	   2011	  

Herbergi	  í	  

íbúð	  

Fjöldi	   Hlutfall	  (%)	   Fjöldi	   Hlutfall	  (%)	   Fjöldi	   Hlutfall	  (%)	  

1	   1.050	   1.9	   1.344	   2.0	   1.731	   2.2	  

2	   10.162	   18.5	   11.598	   17.5	   13.673	   17.1	  

3	   12.797	   23.3	   16.068	   24.3	   20.843	   26.1	  

4	   11.320	   20.6	   14.746	   22.3	   18.449	   23.1	  

5	   7.438	   13.6	   9.067	   13.7	   10.546	   13.2	  

6	   5.293	   9.6	   6.153	   9.3	   6.924	   8.7	  

7	   3.320	   6.1	   3.636	   5.5	   3.934	   4.9	  

8	   1.830	   3.3	   1.922	   2.9	   2.011	   2.5	  

9	   943	   1.7	   978	   1.5	   1.011	   1.3	  

10	   437	   0.8	   445	   0.7	   451	   0.6	  

 

 

7.3.1 Herbergjafjöldi	  2012	  

Algengustu íbúðirnar á höfuðborgarsvæðinu voru þriggja herbergja íbúðir (sjá mynd 

7.5). Þó er það svo að meirihluti íbúða, eða um 55%, var með fjögur herbergi eða 

fleiri.  
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Mynd 7.5: Herbergjafjöldi íbúða á höfuðborgarsvæðinu árið 2012. 

Hlutdeild hinna ólíku íbúðagerða er misjöfn eftir sveitarfélögum. Þar sem hlutdeild 

einbýlis- og sérbýlishúsa er mest og þar sem meðalfermetrafjöldinn er hvað mestur, 

eru herbergin almennt fleiri (sjá mynd 7.6). 

 

Mynd 7.6: Hlutfallslegur herbergjafjöldi íbúða í sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins árið 2012. 
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7.4 Stærðarþróun	  	  

Meðalfermetrastærð íbúða á höfuðborgarsvæðinu hefur farið vaxandi (sjá mynd 7.7). 

Þær sveiflur sem sjá má á meðalstærð íbúða eftir byggingarárum má að mestu útskýra 

með því að hlutfall ólíkra húsagerða er misjafnt á milli ára. Til að mynda var hlutdeild 

íbúða í ein- eða sérbýli um 66% árið 1981 en um 34% árið 1986 (sjá mynd 7.1). Síðan 

1950 hafa íbúðir í fjölbýlishúsum verið a.m.k. helmingur allra nýrra íbúða ef frá eru 

talin árin 1980, 1981, 1982 og 2009 en á þeim árum er meðalstærð nýbygginga mest.  

Ef til vill má rekja hátt hlutfall einbýlishúsa og stóra meðalstærð nýrra íbúða í upphafi 

níunda áratugarins að einhverju leyti til lána- og vaxtakjara sem voru í boði á þeim 

tíma. En Sigríður Kristjánsdóttir (2006) bendir á að á tímabilinu 1972–1986 hafi 

raunvextir á innlánum verið neikvæðir og raunvextir á húsnæðislánum verið 

einstaklega lágir. Því var ein besta sparnaðarleiðin fyrir marga og jafnvel ein besta 

leiðin til að varðveita verðmæti að fjárfesta í húsnæði. Þar af leiðandi má segja að 

þættir á heildarstigi (e. Macro-level factors) sem varða húsnæðisákvarðanir fólks hafi 

hafi falið í sér hvata til að byggja einbýlishús eða a.m.k. hvata til að fjárfesta meira í 

húsnæði í upphafi níunda áratugarins heldur en á öðrum tímum. 

 

 

Mynd 7.7: Meðalstærð nýrra íbúða og allra íbúða á höfuðborgarsvæðinu. 

Eftir 1992 og þar til ársins 2007 var meðalstærð nýrra íbúða ýmist nokkrum 

fermetrum undir eða rétt yfir meðaltali. Það var ekki fyrr en árið 2007 sem 

meðalstærð nýrra íbúða hækkar umtalsvert. Þá var meðalstærð nýrra íbúða um 137,7 

m2 þrátt fyrir að það árið hafi hlutdeild íbúða í ein- og sérbýlishúsum eingöngu verið 

um 26%. Ári síðar, eða árið 2008, var meðalstærð nýrra íbúða um 147,4 m2 en hlutfall 
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íbúða í ein- eða sérbýli um 33%. Því til samanburðar má nefna að árið 1981, þegar 

meðalstærð nýrra íbúða var hvað mest, var hlutfall íbúða í ein- og sérbýli um 63%. 

 

7.4.1 Stærðarþróun	  eftir	  herbergjafjölda	  

Ef skoðuð er stærðarþróun íbúða með tiltekinn herbergjafjölda verður stærðarþróunin 

öllu skýrari (sjá mynd 7.8). Meðalstærð allra fjögurra íbúðagerða sem birtast á 

myndinni varð meiri.  

Þriggja herbergja íbúðir stækkuðu hlutfallslega mest, eða um 17,5% á tímabilinu 

1950–2010, en meðalstærð þeirra fór úr því að vera um 76,8 m2 og upp í um 90,3 m2. 

Tveggja herbergja íbúðir stækkuðu minnst á sama tímabili. Þær fóru úr um 58,6 m2 að 

meðaltali og upp í 64,5 m2 sem jafngildir um 10% stækkun. Miklar sveiflur eru í 

meðalstærð nýrra fimm herbergja íbúða vegna þess að þær eru oftar í ein- eða 

sérbýlishúsum en minni íbúðir. En meðalstærð allra fimm herbergja íbúða fór úr 

125,9 m2 árið 1950 upp í 146,2 m2 árið 2010 sem jafngildir um 16,1% stækkun. 

Fjögurra herbergja íbúðir stækkuðu úr um 100,8 m2 í 114,8 m2 á tímabilinu 1950–

2010 eða um 13,9%.  

 

 

Mynd 7.8: Stærðarþróun íbúða eftir herbergjafjölda. 

 

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

140	  

160	  

180	  

200	  

19
50
	  

19
55
	  

19
60
	  

19
65
	  

19
70
	  

19
75
	  

19
80
	  

19
85
	  

19
90
	  

19
95
	  

20
00
	  

20
05
	  

20
10
	  

Fe
rm

et
ra
r	  

Nýjar	  fimm	  herbergja	  
íbúðir	  

Allar	  fimm	  herbergja	  
íbúðir	  

Nýjar	  Nögurra	  
herbergja	  íbúðir	  

Allar	  Nögurra	  herbergja	  
íbúðir	  

Nýjar	  þriggja	  herbergja	  
íbúðir	  

Allar	  þriggja	  herbergja	  
íbúðir	  

Nýjar	  tveggja	  herbergja	  
íbúðir	  

Allar	  tveggja	  herbergja	  
íbúðir	  



 58 

Allar íbúðagerðirnar eiga það sameiginlegt að hafa stækkað mest á tímabilinu á milli 

2000–2010. En þá stækkuðu tveggja herbergja íbúðir um 1,9 m2 að meðaltali, þriggja 

herbergja íbúðir um 5 m2 að meðaltali, fjögurra herbergja íbúðir um 4,6 m2 að 

meðaltali og fimm herbergja íbúðir um 5,9 m2 að meðaltali. 
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7.4.2 Þriggja	  herbergja	  íbúðir	  í	  fjölbýli	  

 

 

Mynd 7.9: Stærð þriggja herbergja íbúða í fjölbýli eftir byggingarárum. 

 

Mynd 7.9 sýnir kassarit (e. box-plot) með flatarmáli þriggja herbergja íbúða í fjölbýli 

eftir byggingarárum. Kassarnir afmarkast af 1. og 3. fjórðungsmörkum og sýna því 

helming af byggðum þriggja herbergja íbúðum í fjölbýli á ári hverju. Miðgildið er þar 

sem græni og rauði hluti kassa mætast og því er helmingur íbúða fyrir ofan þá 

skiptingu og helmingur fyrir neðan. Strikin spanna 90% af byggðum íbúðum hvers árs, 

þ.e. 90% af íbúðum hvers byggingarárs eru á því bili sem strikin ná yfir. Á tímabilinu 

1980–1998 voru fyrstu fjórðungsmörk í kringum 80 m2, voru lægst í 74,1 m2 árið 

1981 en hæst árið 1997 í 84,1 m2. Frá árinu 1999 til og með 2008 voru þau í kringum 

90 m2, voru lægst árið 2003 í 87,5 m2 og hæst árið 2008 í 102,3 m2. 
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7.4.3 Fjölgun	  lítilla	  íbúða	  

Aukning á meðalstærð þriggja herbergja íbúða er ekki eingöngu vegna þess að mikið 

var byggt af stórum íbúðum á góðæristímabilinu heldur einnig vegna þess að byggt 

var minna af litlum þriggja herbergja íbúðum en áður. Ef fjöldi þriggja herbergja 

íbúða á bilinu 60 m2 til 79,9 m2 (mynd 7.10) má sjá að lítið var byggt af íbúðum í 

þeim stærðarflokki á tíunda áratugi síðustu aldar og sérstaklega eftir 2004 og þar til 

2008, á því tímabili sem íbúðum fjölgaði mest. Það vekur einnig athygli að byggt var 

meira af litlum þriggja herbergja íbúðum á árunum 2010 og 2011 þegar 

byggingaframkvæmdir voru í lágmarki. Eins og sjá má var lokið við sérstaklega fáar 

íbúðir árin 1999–2000 og svo 2005–2009. En meðalfjöldi nýrra 60–79,9 m2 þriggja 

herbergja íbúða frá 1980–1998 var um 56 íbúðir á ári en frá 1999 hefur aftur á móti 

verið lokið við 24 íbúðir að meðaltali á ári. 

 

 

Mynd 7.10: Fjöldi 60–79,9 m2 þriggja herbergja íbúða eftir byggingarárum. 
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Einnig hefur verið byggt minna og minna af tveggja herbergja íbúðum á bilinu 50–

69,9 m2 (sjá mynd 7.11). Sjá má svipaða þróun hjá tveggja herbergja íbúðum og hjá 

þriggja herbergja íbúðum. Fjöldi nýrra íbúða er áberandi minnstur á árunum 1999–

2000 og svo aftur 2005–2009. En að meðaltali voru rúmlega 113 íbúðir í 

stærðarflokknum byggðar á ári frá 1980 til og með 1998, en eftir það hafa verið 

byggðar tæplega 61 íbúð á ári að meðaltali. Árið 2003 sker sig nokkuð vegna fjölda 

íbúða en alls voru byggðar 210 tveggja herbergja íbúðir á bilinu 50–69,9 m2. 

Íbúðirnar eru flestar í Grafarholti. Áætla má að stór hluti þeirra sé á nemendagörðum 

og í húsum fyrir eldri borgara. 

 

 

Mynd 7.11: Fjöldi nýrra 50–69,9 fermetra tveggja herbergja íbúða eftir árum. 

 

Ef myndir 7.10 og 7.11 eru svo bornar saman við mynd 7.1 sem sýnir fjölda allra 

íbúða eftir árum má sjá að uppbygging 50–69,9 m2 tveggja herbergja íbúða og 60–

79,9 m2 þriggja herbergja íbúða var ekki í takt við almenna aukningu í uppbyggingu 

íbúða.	  
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7.4.4 Stærð	  íbúða	  og	  kostnaður	  

Til að setja stærðir þriggja herbergja íbúða í samhengi má benda á mögulega útfærslu 

á þriggja herbergja íbúð sem birtist í skýrslu sem Batteríið arkitektar og VSÓ ráðgjöf 

gáfu út árið 2004. Þar birta skýrsluhöfundar 67,5 m2 íbúð sem uppfyllir 

lágmarkskröfur byggingarreglugerðar nr. 441/1998 (sjá mynd 7.12). Ekki er um að 

ræða minnstu mögulegu þriggja herbergja íbúð sem mátti byggja samkvæmt 

byggingarreglugerðinni þar sem í íbúðinni er 7,3 m2 gangur. Út frá því má áætla að 

mjög gerlegt sé að byggja þriggja herbergja íbúðir undir 70 m2 til að mæta þörfum 

þeirra efnaminni og ungs fólks sem er að byrja að fóta sig á húsnæðismarkaðnum. En 

á tíu ára tímabili frá 1999 til 2008 voru eingöngu 28 íbúðir af þeim 5.066 þriggja 

herbergja íbúðum í fjölbýli sem byggðar voru á tímabilinu minni en 70 m2. 

 

 

Mynd 7.12: Möguleg útfærsla á þriggja herbergja íbúð. Íbúðin uppfyllir lágmarkskröfur 

byggingarreglugerðar og er 67,5 m2 nettó (Mynd: Batteríið arkitektar og VSÓ ráðgjöf, 2004). 

 

 

7.4.5 Stærðir	  íbúða	  2012	  

Meðalstærð íbúða á höfuðborgarsvæðinu var um 118,9 m2 árið 2012. Almennt voru 

íbúðir að meðaltali stærri í þeim sveitarfélögum þar sem hlutdeild ein- og sérbýlishúsa 

var mest. Töluverður munur var á meðalstærð íbúða í Reykjavík eða tæpir 46 m2, þar 

sem íbúðir voru að jafnaði minnstar, og meðalstærð íbúða í Garðabæ þar sem íbúðir 

voru að jafnaði stærstar (sjá mynd 7.13). 
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Mynd 7.13: Meðalstærð íbúða í sveitarfélögum höfuðborgarsvæðisins árið 2012. Skráðar íbúðir undir 

20 m2 og yfir 800 m2 undanskildar. 
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7.5 Fermetrar	  íbúðarhúsnæðis	  á	  íbúa	  

Árið 2012 var meðalfermetrafjöldi íbúðarhúsnæðis á hvern íbúa um 47,5 m2. Síðan 

2001 hefur talan farið hækkandi eftir að hafa lækkað á milli áranna 1998 og 2001. 

Meðalfermetrafjöldi á íbúa hefur aukist um 3 m2 síðan 1998 (sjá mynd 7.14). 

 

Mynd 7.14: Fermetrar íbúðarhúsnæðis á hvern íbúa höfuðborgarsvæðisins  

(Heimild: Hagstofa Íslands, á.á.). 

Ef þróun meðalfermetrafjölda íbúðarhúsnæðis á íbúa er skoðuð í hverju sveitarfélagi á 

höfuðborgarsvæðinu fyrir sig (mynd 7.15) kemur í ljós að sveitarfélögin Garðabær og 

Seltjarnarnes skera sig nokkuð úr hópnum. Í byrjun árs 2012 var meðalfermetrafjöldi 

á íbúa 56,7 m2 í Garðabæ og 55,8 m2 á Seltjarnarnesi. Fermetrarnir á íbúa eru fæstir í 

Hafnarfirði, Reykjavík og Mosfellsbæ en þar er meðalfermetrafjöldi á íbúa 45,6 m2, 

46,5 m2 og 46,6 m2. 

 

Mynd 7.15: Fermetrar íbúðarhúsnæðis á íbúa eftir sveitarfélagi (Heimild: Hagstofa Íslands, á.á.). 
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7.6 Hlutfallslegur	  fjöldi	  íbúða	  

Þegar þetta er skrifað eru um 398 íbúðir á hverja þúsund íbúa á höfuðborgarsvæðinu 

(sjá mynd 7.16). Í Reykjavík eru flestar íbúðir á hverja þúsund íbúa eða um 420,5 

íbúðir. Þar sem Reykjavík er langfjölmennasta sveitarfélagið á höfuðborgarsvæðinu er 

þróunin á höfuðborgarsvæðinu í heild áþekk þróuninni í Reykjavík. Bæði í Reykjavík 

og á höfuðborgarsvæðinu helst fjöldi íbúða á hverja þúsund íbúa nokkuð stöðugur frá 

1991 til um það bil 2001 en þá fer íbúðum að fjölga og nær hámarki árið 2007 en á 

milli áranna 2007 og 2008 náði fólksfjölgun á höfuðborgarsvæðinu hámarki. Í 

fámennari sveitarfélögum er hlutfall íbúða á íbúa sveiflukenndara, sér í lagi ef 

samsetning íbúðagerða nýrra hverfa er ólík samsetningu íbúðagerða í sveitarfélaginu 

öllu. 

 

 

Mynd 7.16: Fjöldi íbúða á hverja þúsund íbúa. 

 

Ef tilteknir stærðarflokkar eru skoðaðir (mynd 7.17) má sjá að íbúðum sem eru undir 

80 m2 að flatarmáli hefur hlutfallslega fækkað að teknu tilliti til íbúafjölgunar en 

íbúðum í þremur minnstu flokkunum sem birtast á myndinni fækkaði um 2,3–4,2 

íbúðir á hverja þúsund íbúa. Hlutfallslegur fjöldi íbúða á bilinu 80–89,9 m2 hefur 

sveiflast nokkuð til en var 0,9 íbúðum fleiri á hverja 1000 íbúa árið 2012 en árið 1991. 

Íbúðum í næstu stærðarflokkum fyrir ofan fjölgaði um 4,2–5,5 íbúðir á hverja þúsund 

íbúa á sama tímabili en mest var fjölgunin í flokknum með stærstu íbúðirnar.  
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Mynd 7.17: Fjöldi íbúða í tilteknum stærðarflokkum á hverja þúsund íbúa. 

Til að auðveldara sé að átta sig á þróuninni má líta til þriggja ára meðaltala hvers 

stærðarflokks fyrir sig fyrir sama tímabil (sjá mynd 7.18). Þrátt fyrir smávægilegar 

sveiflur á milli ára helst hlutfall íbúða á bilinu 80–89,9 m2 nokkuð svipað yfir 

tímabilið. Íbúðum undir 80 m2 að flatarmáli hefur fækkað nokkuð jafnt og þétt yfir 

tímabilið. Íbúðum yfir 80 m2 að flatarmáli fjölgaði hlutfallslega fram til 2008 og var 

fjölgunin mest á árunum 2003–2005 og 2006–2008.  

 

Mynd 7.18: Fjöldi íbúða í tilteknum stærðarflokkum á hverja þúsund íbúa, þriggja ára meðaltal. 
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7.7 Samantekt	  	  

 

Stærðir íbúða 

Almennt hefur þróunin verið sú að meðalstærð allra íbúða hefur aukist lítillega 

síðustu tuttugu árin eftir að hafa aukist töluvert á áttunda og níunda áratugi síðustu 

aldar. En frá 1991 til 2006 hefur stærð nýbygginga verið um og yfir meðalstærð allra 

íbúða og því voru ekki miklar breytingar á heildarmeðalstærð húsnæðis. Aftur á móti 

segir það ekki alla söguna þar sem herbergjum hefur að meðaltali fækkað á móti. 

Þegar meðalstærðir íbúða út frá herbergjafjölda eru skoðaðar má sjá að tveggja, 

þriggja, fjögurra og fimm herbergja íbúðir hafa allar farið stækkandi.  

 

Herbergjafjöldi 

Í lok árs 2011 var hlutfallslegur fjöldi íbúða með tilliti til herbergjafjölda nokkuð 

áþekkur því sem hann var árin 1991 og 2001. Helstu breytingarnar sem átt hafa sér 

stað síðustu tuttugu árin eru þær að hlutdeild tveggja herbergja íbúða hefur dregist 

mest saman, en hún var 1,4 prósentustigum lægri í lok árs 2011 frá því sem hún var í 

lok árs 1991. Hlutdeild þriggja herbergja íbúða jókst mest á sama tíma, eða um 2,8 

prósentustig, en hlutdeild fjögurra herbergja íbúða jókst einnig nokkuð, eða um 2,5 

prósentustig. Hlutfall eins herbergja íbúða jókst lítillega, eða um 0,3 prósentustig, á 

meðan hlutdeild annarra flokka minnkaði. 

 

Húsagerðir 

Töluverðar breytingar hafa átt sér stað á síðustu 10 árum á samsetningu 

húsnæðiskosts á höfuðborgarsvæðinu með tilliti til þess húsnæðis sem íbúðir eru í. 

Íbúðum í stærri fjölbýlishúsum (13 íbúðir eða fleiri í húsi) fjölgaði um 104,2% á 

tímabilinu og voru um 61% af öllum byggðum íbúðum á tímabilinu. Á tímabilinu óx 

hlutdeild slíkra íbúða úr um 14,2% af öllum íbúðum upp í 23,3% á meðan hlutdeild 

allra annarra gerða minnkaði á móti. 

 

Fjöldi lítilla íbúða miðað við íbúafjölda 

Íbúðum undir 80 m2  á hverja 1000 íbúa hefur fækkað nokkuð jafnt og þétt síðan 1991 

á meðan lítil breyting hefur verið á hlutfallslegum fjölda íbúða á bilinu 80–89,9 m2. 
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Íbúðum á bilinu 90–119,9 m2 hefur fjölgað á hvern íbúa yfir sama tímabil en þeim 

fjölgaði hlutfallslega mest eftir 2003. 

 

Einkenni íbúða sem byggðar voru á tímum efnahagslegrar uppsveiflu 

Fyrst ber að nefna að mikið var byggt af íbúðum í stærri fjölbýlishúsum (13 íbúðir eða 

fleiri) á tímabilinu þó svo sú þróun hafi verið byrjuð árið 2000. Stærð nýrra þriggja, 

fjögurra og fimm herbergja íbúða náði hámarki á tímabilinu en árið 2008 var stærð 

nýrra þriggja herbergja íbúða tæplega 30 m2 stærri en meðaltal allra þriggja herbergja 

íbúða. Á árunum 2005–2009 var yfir helmingur þriggja herbergja íbúða yfir 100 m2 

að flatarmáli. 
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8 Niðurstöður	  og	  umræður	  	  
 

 

Í þessum kafla verður rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í inngangi 

svarað og svo verða helstu niðurstöður greiningarinnar hér á undan ræddar. 

 

8.1 Hver voru einkenni húsnæðisstefnu yfirvalda á árunum 2003–2008? 

Út frá því sem fram kom hér í fyrri köflum má ráða að húsnæðisstefna tímabilsins hafi 

haft tvö áberandi einkenni: 

 

a) Stefnan fól í sér hvata til að auka við húsnæðisneyslu.  

b) Stefnan vann gegn einu meginmarkmiði húsnæðisstefnu sem er að tryggja 

húsnæðisöryggi og aðstoða viðkvæma hópa við að eignast húsnæði. 

 

Auðveldara aðgengi að lánsfé og hærra lánshlutfall gerði það að verkum að eftirspurn 

jókst eftir stærri og dýrari íbúðum. Vaxtabætur verðlauna fólk fyrir aukna 

skuldsetningu og því eru þær líklegar til að fá fólk til að neyta meira húsnæðis. 

Viðbótarlánakerfið sem tók við að félagslegum eignaríbúðum sem valkostur fyrir hina 

efnaminni var lagt niður með lagabreytingu árið 2004 sem fól í sér hækkað 

lánshlutfall fyrir almenning. Þá var horfið frá persónubundum stuðningi við þá sem 

þurftu á að halda og farið í að hjálpa öllum. Ákvarðanir yfirvalda höfðu í för með sér 

þensluáhrif sem komu sér hvað verst fyrir þá sem voru að koma inn á 

húsnæðismarkaðinn og þá sem höfðu átt rétt á viðbótarlánum – en það eru þeir hópar 

sem yfirvöld ættu helst að aðstoða. Í byggingarreglugerð nr. 441/1998, sem gilti á 

tímabilinu, eru settar fram kröfur sem varða lágmarksstærðir rýma í íbúðum. En þau 

eru líkleg til að fjölga fermetrum í minnstu íbúðunum og auka þannig 

húsnæðiskostnað hjá þeim hópi sem húsnæðisstefna á að hjálpa. 
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8.2 Vantar litlar íbúðir? 
Hér hefur ekki verið fjallað sérstaklega um eftirspurn eftir litlum íbúðum og engin 

tilraun hefur verið gerð til að meta eftirspurnina. Hér þarf því að styðjast við óbeinar 

vísbendingar um að eftirspurn sé eftir litlum íbúðum en ýmislegt sem fram hefur 

komið bendir til þess að það vanti litlar íbúðir. 

 

Í inngangi ritgerðarinnar var bent á ýmsa aðila sem hafa haldið því fram að það sé 

skortur á litlum íbúðum og að fólk spyrji töluvert eftir litlum íbúðum um þessar 

mundir. Það er í samræmi við það sem kom fram í skýrslu greiningardeildar Arion 

banka (2011) um fasteignamarkaðinn, þ.e. að skert aðgengi að lánsfé og lægra 

lánshlutfall auki eftirspurn eftir ódýrari eignum. Því ætti að vera meiri eftirspurn eftir 

litlum íbúðum núna heldur en þegar aðgengi að lánsfé var auðveldara og lánshlutfall 

var hærra líkt og á tímabilinu 2003–2008. 

 

Ef svo er horft til uppbyggingar á litlum íbúðum á 21. öldinni þá er ljóst að minna var 

byggt af litlum íbúðum heldur en á síðari hluta 20. aldar. En í kaflanum hér á undan 

var uppbygging tveggja herbergja íbúða á bilinu 50–69,9 m2 og þriggja herbergja 

íbúða á bilinu 60–79,9 m2 skoðuð. Þar kom í ljós að á árunum 1980–1998 voru að 

meðaltali byggðar 113 og 56 íbúðir á ári í þeim íbúðaflokkum. En 61 og 24 íbúðir að 

meðaltali á ári eftir það. Sú staðreynd að lítið hefur verið byggt af litlum íbúðum á 

undanförnum árum á meðan íbúum hefur fjölgað gerir það að verkum að dregið hefur 

úr framboði lítilla íbúða. 

 

Hér framar í ritgerðinni kom fram að þeim þáttum sem hafa áhrif á húsnæðiskaup og 

húsnæðisval fólks er gjarnan skipt í þætti á heildarstigi (e. macro-level factors) og 

þætti á deilistigi (e. micro-level factors). Heildarstigs þættirnir eiga við það ytra 

umhverfi sem húsnæðiskaup eða val fara fram í. Þeir eru til að mynda ástand á 

húsnæðismarkaði, efnahagsástand og húsnæðisstefna. En staða eða ástand þessara 

þriggja þátta í dag og samspil þeirra rennir stoðum undir að það vanti litlar íbúðir. 

 

Stutta svarið við spurningunni hvort það vanti litlar íbúðir væri þá: að teknu tilliti til 

þess hve lítið hve lítið byggt af litlum íbúðum á undanförnum árum og annarra þátta á 
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heildarstigi sem hafa áhrif á húsnæðiskaup og húsnæðisval, þá má telja að það vanti 

litlar íbúðir á höfuðborgarsvæðið. 

 

Eitt er að minnsta kosti víst, hin mikla íbúðauppbygging sem átti sér stað á árunum 

2003–2008, hvort sem hún var of mikil eða ekki, segir okkur ekki að nóg sé til af 

öllum gerðum af íbúðum á höfuðborgarsvæðinu í dag (sjá mynd: 8.1). 

 

 

Mynd 8.1: uppbygging lítilla íbúða (vinstri ás) og heildaruppbygging á höfuðborgarsvæðinu (hægri ás). 
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8.3 Húsnæðisstefnan	  og	  húsnæðishringurinn	  

Ein möguleg afleiðing húsnæðisstefnu yfirvalda á undanförnum árum er sú að fólk 

stökkvi yfir þrep í húsnæðishringnum eða húsnæðisferlinum sem fjallað var um í 

kafla 3.3. Það er ekki óvarlegt að áætla að greiðara aðgengi að lánsfé og hærri 

veðhlutföll á árunum 2004–2008 hafi gert það að verkum að fólk keypti stærra 

húsnæði en það hefði gert ef lánaumhverfinu hefði ekki verið breytt árið 2004. Það er 

líklegt að það hafi mest áhrif á fyrstu tvö skrefin í húsnæðisferlinum, þ.e. fyrstu kaup 

og önnur kaup, en þá fækkar skrefunum í átt að sérbýlishúsi úr þremur í tvö (sjá mynd 

8.2). Það má áætla að ef stór hluti fólks fari beint úr því að búa hjá foreldrum og yfir í 

stærri blokkaríbúð bregðist markaðurinn við með því að framleiða minna af litlum 

blokkaríbúðum. Því getur það talist eðlilegt að lítið hafi verið byggt af litlum íbúðum 

eftir 2004 ef húsnæðisstefna yfirvalda fékk fólk til að taka tvö skref í einu. 

 

Mynd 8.2: Styttri húsnæðisferill vegna auðveldara aðgengi að lánum og hærri veðhlutföllum? Fyrstu 

kaup fyrir ofan, önnur kaup fyrir neðan. 

 

8.4 Rangar	  húsagerðir?	  

Mikil uppbygging á íbúðum í stærri fjölbýlishúsum vekur upp nokkrar spurningar. 

Hér fyrr í ritgerðinni var minnst á könnun sem Bjarni Reynarsson (2007) gerði á 

húsnæðis- og búsetuóskum Reykvíkinga. Af þeim þátttakendum í könnuninni sem 

töldu líklegt að þeir myndu flytja næst í fjölbýlishús vildu flestir, eða um (67%), flytja 

í minna fjölbýlishús sem væri 2–3 hæðir og væri með sér inngangi. Hærri fjölbýlishús 

voru ekki álitin jafn eftirsóknarverð, en 19% vildu búa í 4–6 hæða húsum og einungis 

6% í 7–9 hæða húsum. Vissulega kemur fjöldi hæða ekki fram í þeim gögnum sem 



 73 

stuðst var við í þessari ritgerð en ganga má út frá því að hús sem eru með 13 íbúðum 

eða fleirum falli líklegast í seinni tvo flokkana. Út frá könnun Bjarna má því ráða að 

minnst (5% af nýjum íbúðum) var byggt af þeirri tegund fjölbýlishúsa sem fólk vill 

helst búa í og mest (61% af nýjum íbúðum) af þeirri tegund sem fæstir vilja búa í. 

 

8.5 Of	  stórar	  íbúðir?	  

Hér í upphafi var nefnt að ýmsir aðilar telja að það vanti litlar íbúðir á 

höfuðborgarsvæðið eða þá að þær íbúðir sem hafi verið byggðar á undanförnum árum 

séu of stórar. En í kaflanum hér á undan kom fram að íbúðum á bilinu 50–79 m2 hafi 

farið fækkandi ef miðað er við fjölda íbúa. Telja má að svo að fólk upplifi 

húsnæðisöryggi, sem er meginmarkmið húsnæðisstefnu, sé mikilvægt að fólk geti 

fundið sér íbúð sem hæfir efnahag þess og því er mikilvægt að til séu litlar íbúðir. Ef 

gengið er út frá því að því stærri sem íbúð er, því dýrari sé hún, og þar af leiðir að 

þeim fækkar sem hafa ráð á því að búa í þeirri íbúð. Vissulega koma ýmis önnur atriði 

þar að máli, t.d. staðsetning, aldur, byggingarefni og fleira, en ganga má út frá því, að 

öllu öðru jöfnu, að stærri íbúðir séu dýrari en minni íbúðir. En að teknu tilliti til 

íbúafjölgunar þá hefur þeim fækkað. 

 

Erfitt er að segja til um hvað ræður því að hlutfallslega lítið hafi verið byggt af litlum 

íbúðum. Þar spila sjálfsagt ótal þættir inn í. Telja má að efnahagsstaða fólks og 

aðgengi að lánsfé skipti miklu máli þegar fólk velur sér húsnæði. Og gera má ráð fyrir 

því að þeim mun meira fé sem fólk hefur á milli handanna og því auðveldara sem það 

er að fjármagna íbúðakaup, þeim mun stærri eignir séu keyptar. Efnahagsumhverfið 

og fjármögnunarleiðir útskýra þó varla skort á litlum íbúðum. Því ef það er skortur þá 

hlýtur að vera eftirspurn og byggingaraðilar ættu því, að öllu öðru óbreyttu, að sjá sér 

hag í því að byggja litlar íbúðir. Ein möguleg útskýring á því af hverju lítið er byggt 

af litlum íbúðum er sú að litlar íbúðir eru hlutfallslega dýrari en stærri íbúðir. Blautu 

herbergin, þ.e. eldhús og baðherbergi, eru dýrari í byggingu en önnur herbergi og því 

deilist kostnaðurinn við þau niður á færri fermetra í litlum íbúðum. En 

framkvæmdastjóri Byggingarfélags Gylfa og Gunnars sagði nýlega í viðtali við 

Morgunblaðið að ekki væri hagkvæmt að byggja eins til tveggja herbergja íbúðir 

(Mbl.is, 2012). Önnur möguleg útskýring er sú að þau lög og reglugerðir sem lúta að 

byggingu íbúðarhúsnæðis dragi að einhverju leyti úr byggingu lítilla íbúða. Gestur 
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Ólafsson, skipulagsfræðingur og arkitekt, telur að svo sé. Í grein sem hann skrifaði í 

Morgunblaðið bendir hann á að reglur sem gilda um byggingar hérlendis séu mjög 

strangar og geri fólki erfiðara að byggja ódýrt (Gestur Ólafsson, 2012). 

Byggingarreglugerð takmarkar vissulega möguleika á að byggja litlar íbúðir en þar 

sem vel er hægt að byggja töluvert minni íbúðir en gert hefur verið er ekki hægt að 

segja að ákveði byggingarreglugerðar vegi mjög þungt þegar horft er á 

húsnæðismarkaðinn í heild sinni. 

 

8.6 Ályktanir	  

Það er óhætt að segja að mikilvægasti þáttur húsnæðisstefnu, og helsta réttlæting á 

afskiptum yfirvalda af húsnæðismarkaði, sé að tryggja húsnæðisöryggi fólks. En 

samkvæmt samráðshópi um húsnæðisstefnu er húsnæðisöryggi „hornsteinn 

velferðarkerfisins og grundvallarmannréttindi sem allir verða að njóta óháð 

félagslegum aðstæðum“ (Velferðarráðuneyti, 2011, 12). Húsnæðisstefna er því í 

meginatriðum velferðarstefna enda fer velferðarráðuneytið með framkvæmd laga og 

reglugerða um húsnæðismál ásamt stefnumótun. Aðgerðir yfirvalda sem sneru að 

húsnæðismálum á tímabilinu 2003–2008 stönguðust þó á við þennan megintilgang 

afskipta yfirvalda af húsnæðismarkaði. En eftir að almennum 90% lánum var komið á 

var sá hópur sem yfirvöld ættu helst að aðstoða við að koma sér þaki yfir höfuðið, eða 

sá hópur fólks sem átti rétt á viðbótarlánum áður en almennum rétti til 90% lána var 

komið á, í töluvert verri stöðu en áður vegna hækkaðs fasteignaverðs sem var m.a. 

afleiðing aðgerða yfirvalda. Athyglisvert er að ekki var um óvæntar afleiðingar að 

ræða þar sem yfirvöldum var kunnugt um að breytingarnar myndu hækka 

fasteignaverð og gætu komið sér illa fyrir ákveðna hópa. En samt sem áður var farið 

út í aðgerðirnar, m.a. vegna þess að samið hafði verið um þær við 

ríkisstjórnarmyndun árið 2003 og voru þær mikilvægur þáttur í að 

ríkisstjórnarflokkarnir gátu starfað saman (Rannsóknarnefnd Alþingis, 2010). Það má 

því segja að hagsmunir stjórnmálaflokka hafi vegið þyngra í framkvæmd 

húsnæðisstefnu tímabilsins 2003–2008 en hagsmunir almennings og mikilvægi þess 

að tryggja húsnæðisöryggi. 

 

Eins og fram hefur komið þá hefur lítið verið byggt af litlum íbúðum síðustu tvo 

áratugi ef miðað er við áratugina þar á undan, enda hefur litlum íbúðum fækkað 
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hlutfallslega ef mið er tekið af fólksfjölgun. Á þeim þenslutímum sem ríktu hér á 

landi á fyrsta áratug þessarar aldar þegar gott aðgengi var að lánsfé og ekki gerð sama 

krafa og í dag um eiginfjármögnun húsnæðis hefur það líkast til ekki komið mikið að 

sök þar sem fólk gat stokkið yfir eitt þrep í húsnæðisferlinum. Nú er ástandið annað 

og þeir sem koma inn á húsnæðismarkaðinn í dag eiga síður kost á því að stökkva yfir 

fyrsta þrepið í húsnæðisferlinum. Aftur á móti má ímynda sér að fyrsta þrepið vanti að 

einhverju leyti þar sem lítið hefur verið byggt af litlum íbúðum síðustu áratugi. Út frá 

því má álykta að töluverð þörf sé á því að byggja íbúðir sem hæfa þeim sem koma 

nýir inn á húsnæðismarkaðinn við breyttar aðstæður nú. Að auki ber að hafa í huga að 

ef fyrirhuguð upptaka húsnæðisbóta í stað vaxtabóta gengur eftir þá dregur úr vissum 

hvata til aukinnar skuldsetningar.  

 

Ítarlegar upplýsingar um íbúðarhúsnæði og íbúðaþörf hefur sárlega vantað. Betra 

fyrirkomulag á öflun og miðlun upplýsinga um húsnæðismál er einn af grundvöllum 

þess að uppbygging húsnæðis fari fram með skynsamari hætti en áður. Það má vona 

að ástand húsnæðismála eftir 2008 hafi orðið til þess að bætt verði úr. En sú vinna 

sem stendur yfir á vegum velferðarráðuneytisins í dag bendir einmitt til þess að betur 

verði staðið að framkvæmd húsnæðismála í framtíðinni. Betri upplýsingar leysa þó 

ekki allan vanda, það er a.m.k. ekki tryggt að þær fyrirbyggi slæmar ákvarðanir ef 

pólitískir hagsmunir ráða för.  
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