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I 

 

Ágrip 

Eftirfarandi verkefni er meistaraprófsritgerð við námsbrautina umferð og skipulag við tækni-og 

verkfræðideild Háskólans í Reykjavík og er athugun á því hvernig til hefur tekist við skipulag 

grunnskólahverfa í Reykjavík með tilliti til fjölbreytileika íbúða innan hverfa og framboðs húsnæðis á 

viðráðanlegu verði. Einnig eru metnir möguleikar fjölskyldna á að flytjast um set innan sama 

grunnskólahverfis eftir því sem hagir breytast.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort íbúðarhverfi í Reykjavík bjóði upp á fjölbreytileika hvað 

varðar stærð og verð íbúða, þar með talið íbúðir á viðráðanlegu verði. Rannsóknin sýnir í hvaða 

hverfum þetta hefur tekist best og af því má draga lærdóma sem nýta má við skipulag í framtíðinni. 

Í rannsókninni eru fræðilegar heimildir rýndar, meðal annars varðandi hugtakið húsnæði á 

viðráðanlegu verði (e. affordable housing). Á Íslandi er hvorki til opinber skilgreining á húsnæði á 

viðráðanlegu verði né stefna um æskilegan eða ásættanlegan húsnæðiskostnað. Erlend dæmi um 

hvernig skipulagsáætlanir og aðgerðaáætlanir eins og opinberar húsnæðisáætlanir eru nýttar til að 

tryggja nægt framboð húsnæðis á viðráðanlegu verði, eru einnig skoðuð. Loks eru grunnskólahverfi í 

Reykjavík greind með tilliti til fjölbreytileika og framboðs á húsnæði á viðráðanlegu verði.  

Niðurstaða rannsóknarinnar er að húsnæði á viðráðanlegu verði er ekki að finna í borginni þar sem 

húsnæðiskostnaður reyndist alls staðar yfir viðráðanlegum mörkum tekjulægsta hópsins. Einnig var 

húsnæðiskostnaður gjarnan lægra hlutfall af ráðstöfunartekjum leigjenda en þeirra sem búa í eigin 

húsnæði. Þetta sýnir mikilvægi þess að ríki og sveitarfélög sameinist um að skapa húsnæðiskerfi sem 

gerir lágtekjufólki og almennu launafólki kleift að komast yfir öruggt og viðráðanlegt húsnæði. 

Yfirvöld geta horft til ýmissa þátta í stefnum annarra landa við mótun stefnu í húsnæðismálum hér á 

landi. Nokkrum erlendum húsnæðisstefnum eru gerð skil í fræðilegum hluta verkefnisins. 

 

Lykilorð: húsnæðisáætlun, húsnæðiskostnaður, húsnæðisþörf, ráðstöfunartekjur, skipulagsáætlanir. 

 

 

  



II 

 

Abstract 

In the following study the urban planning of school districts in Reykjavik is reviewed with an 

emphasis on housing diversity and availability of affordable housing. Families‘relocation possibilities 

within the school districts are also evaluated. 

The goal of the study is to explore whether housing districts in Reykjavik offer diversity in housing 

size and prices, including affordable housing. The study identifies the districts where this has been 

most successful and from there lessons can be learned for planning in Iceland. 

The study includes literature review, among other things concerning the concept of affordable 

housing. There is, as of now, no official definition for affordable housing nor is there a governmental 

policy on acceptable housing cost. Foreign case studies show how community plans and public 

policies on housing are utilized to ensure sufficient supply of affordable housing. Finally, school 

districts are analyzed with respect to diversity and availability of affordable housing. 

The result shows that affordable housing is non-existent in the Icelandic capital since housing cost 

proved to exceed the affordability limits of the lowest income group. Furthermore it is shown that 

housing cost is typically a lower percentage of disposable income for those renting housing then for 

home owners. This study shows the importance of co-operation between the national government and 

municipalities in establishing a sound housing policy which enables low income and average income 

groups to acquire secure and affordable homes. 

The authorities can learn from various policies from other countries in creating an Icelandic housing 

policy, but a selection of foreign housing policies are covered in the literature review. 

 

Keywords: Housing policy, housing cost, housing requirements, disposable income, community 

planning. 
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IX 

 

Skýringar 

 

Félagslegt húsnæði Fyrir þá sem eiga í húsnæðisvanda eða hafa lítið fjárráð 

geta sótt um félagslegt húsnæði hjá sínu sveitarfélagi. 

Um er ræða að ræða félagslegrar leiguíbúðir, kaupleigu 

– eða eignaríbúðir (Þjóðskrá Íslands, á.á. a). 

 

Húsnæðiskostnaður Til húsnæðiskostnaðar telst húsaleiga, vaxtakostnaður og 

verðbætur vegna lána, viðhald, viðgerðir, bruna- og 

fasteignatryggingar, rafmagn, hiti og fasteignagjöld. Ef 

fólk fær húsaleigubætur og vaxtabætur eru þær dregnar 

frá húsnæðiskostnaði hjá þeim (Hagstofa Íslands, 

2012a). 

 

Lágtekjuhlutfall „Lágtekjuhlutfall er það hlutfall einstaklinga sem lendir 

undir lágtekjumörkum. Lágtekjumörk miðast við 60% af 

miðgildi ráðstöfunartekna á neyslueiningu. 

Ráðstöfunartekjur á neyslueiningu taka mið af 

heildarráðstöfunartekjum heimilis og hversu margir 

þurfa að lifa af þeim“(Velferðarráðuneyti, 2012a, bls. 

24). 

 

Ráðstöfunartekjur Ráðstöfunartekjur eru heildartekjur heimilisins eftir 

skatta að meðtöldum félagslegum greiðslum en til 

félagslegra greiðslna falla meðal annars húsaleigubætur 

og vaxtabætur(Hagstofa Íslands, 2012a). 

 

Ráðstöfunartekjur á 

neyslueiningu 

 „Ráðstöfunartekjur á neyslueiningu taka mið af 

heildarráðstöfunartekjum heimilis og hversu margir 

þurfa að lifa af þeim. Tveir fullorðnir með tvö börn 

þurfa til dæmis 2,1 sinnum hærri ráðstöfunartekjur en sá 

sem býr einn til þess að vera með sambærilegar 

ráðstöfunartekjur á neyslueiningu“ (Hagstofa Íslands, 

2012b).  
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Skipulagsáætlanir „Skipulagsáætlanir skiptast í svæðisskipulag, 

aðalskipulag og deiliskipulag og skulu þær vera í 

innbyrðis samræmi. Í skipulagsáætlun er gerð grein fyrir 

stefnu sveitarstjórnar og ákvörðunum um 

framtíðarnotkun lands, s.s. fyrirkomulagi byggðar, 

samgöngum og verndun menningar- og náttúruminja. 

Lýsa skal forsendum ákvarðana í skipulagi og gera 

grein fyrir áhrifum þeirra á umhverfið, náttúruauðlindir 

og samfélag, m.a. með samanburði valkosta sem koma 

til greina“ (Skipulagsstofnun, á.á.) Í skipulagsáætlun er 

meðal annars sett fram stefnumið um einstaka þætti 

varðandi íbúðarbyggð í samræmi við markmið 

skipulagslaga (Skipulagslög nr. 123/2010). Í 

skipulagsgögnum skal gera stefnu um hvernig og hvar 

áætlaðri þörf verði mætt fyrir íbúðarhúsnæði. Í 

rammahluta aðalskipulags, sem er nánari útfærsla á 

stefnu aðalskipulags, er meðal annars heimilt að gera 

ákvæði um gerð húsnæðis og skiptingu á milli 

mismunandi íbúða (Skipulagsreglugerð nr. 90/2013). 
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1 Inngangur 

1.1 Bakgrunnur 

Húsnæðisöryggi er einn af hornsteinum samfélagsins og mikilvægt er að allir hafi aðgang að húsnæði 

á viðráðanlegu verði (e. affordable housing) óháð félagslegum aðstæðum. Samkvæmt 

mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna er húsnæði eitt af grundvallaratriðum í lífskjörum fólks 

(Sameinuðu þjóðirnar, á.á.). Einstaklingar og fjölskyldur þurfa að geta eignast eða leigt húsnæði sem 

hentar þörfum þeirra hverju sinni og því er mikilvægt að hægt sé að mæta húsnæðisþörfum eftir 

breytilegum aðstæðum mismunandi hópa.  

Húsnæðismarkaðurinn á Íslandi hefur einkennst af háu hlutfalli íbúða í séreign og hárri skuldsetningu 

almennings (Velferðarráðuneyti, 2011). Skort hefur heildarsýn í skipulagsmálum hjá hinu opinbera 

hvað varðar íbúðarhúsnæði og sem dæmi hefur uppbygging íbúðahverfa á höfuðborgarsvæðinu ekki 

verið í takt við raunverulegar þarfir íbúa. Í niðursveiflum geta aðstæður eins og há skuldsetning og 

offramboð húsnæðis dregið úr hreyfanleika á byggingar/húsnæðismarkaði. Þetta sýndi sig þegar 

fjármálakerfi Íslendinga varð fyrir stórum áföllum seinni hluta árs 2008 en þá jókst atvinnuleysi, 

kaupmáttur minnkaði til mikilla muna og þar af leiðandi jókst skuldavandi heimilanna sem ásamt 

offramboði húsnæðis leiddi til hruns á byggingar/húsnæðismarkaði. 

Í júní 2012 var birt skýrsla vinnuhóps um gerð húsnæðisáætlunar sem velferðarráðherra skipaði í 

samræmi við tillögu samráðshóps um húsnæðisstefnu. Í skýrslunni er fjallað um mikilvægi þess að 

stjórnvöld vinni að gerð húsnæðisáætlunar. Áætluninni væri meðal annars ætlað að spá fyrir um 

hæfilegt framboð af íbúðum með því að miðla upplýsingum um áætlaða uppbyggingu á húsnæði í 

hverju sveitarfélagi fyrir sig. 

Þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki eru færir að sjá sér fyrir húsnæði vegna lágra tekna, 

þungrar framfærslubyrði eða annarra félagslegra aðstæðna stendur til boða að sækja um aðstoð hjá 

sveitarfélagi sínu og geta þannig átt möguleika á úthlutun á félagslegu húsnæði. Lögum samkvæmt ber 

sveitarfélögum eftir því sem kostur er að tryggja framboð á félagslegu húsnæði sem getur verið 

leiguhúsnæði, félagslegt kaupleiguhúsnæði eða félagslegar eignaríbúðir (Lög um félagsþjónustu 

sveitarfélaga nr. 40/1991).  

Samkvæmt skipulagslögum ber sveitarfélögunum að marka stefnu um landnotkun og byggðaþróun, 

þar með talið varðandi íbúðir (Skipulagslög nr.123/2010). Í upphafi aldarinnar voru sveitarfélög á 

höfuðborgarsvæðinu í harðri samkeppni um að bjóða upp á sem mest húsnæði sem samræmist varla 

markmiðum stjórnvalda um að hafa skuli sjálfbæra þróun að leiðarljósi við skipulag (Skipulagslög 

nr.123/2010). Einnig var mikið byggt af stórum íbúðum á höfuðborgarsvæðinu og þrátt fyrir markmið 
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um þéttingu, varð töluverð útþensla byggðar á svæðinu (Ásdís Hlökk Theodórsdóttir, Salvör 

Jónsdóttir, Davíð Þór Guðmundsson og Grétar Mar Hreggivðsson, 2012).  

Til að mæta þörfum sem flestra þarf að skapa fjölbreytileika á markaðnum. Eitt af meginmarkmiðum 

húsnæðisáætlunar er að tryggja húsnæðisöryggi, stuðla að félagslegri samheldni, efnahagslegum 

stöðugleika, skilvirkni á húsnæðismarkaði og að fjölskyldur og einstaklingar geti fundið sér húsnæði í 

nærumhverfi sínu eftir breytilegum aðstæðum. Til að geta metið framtíðarþörf fyrir íbúðir er 

mikilvægt að skoða hvernig þær íbúðir sem til eru, henta til að mæta húsnæðisþörf ólíkra hópa og í 

kjölfarið leggja mat á hvort og hvers konar íbúðir skortir. Tryggja þarf að nægt framboð sé af húsnæði 

sem fullnægir þörfum tekjulágra, að íbúðagerð sé fjölbreytileg og að hæfilega stór hluti 

ráðstöfunartekna fari í útgjöld vegna húsnæðis (Velferðarráðuneyti, 2012b). Með því að móta 

húsnæðisstefnu sem yrði hluti af landsskipulagsstefnu gæti hún orðið til þess að leiðbeina ríki og 

sveitarfélögum og stuðla þannig að jafnvægi í uppbyggingu á íbúðum. Mikilvægt er að samvinna sé á 

milli yfirvalda húsnæðismála og skipulagsmála og yrði húsnæðisáætlun samráðsvettvangur sem allir 

hagsmunaaðilar húsnæðismála yrðu hlutaðeigandi.  

1.2 Markmið og tilgangur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig til hefur tekist við skipulag hverfa í 

Reykjavík með tilliti til fjölbreytileika íbúða innan hverfa og jafnframt meta möguleika fjölskyldna á 

að flytja sig til innan sama grunnskólahverfis eftir því sem hagir eða stærð fjölskyldna breytast. 

Athyglinni verður sérstaklega beint að húsnæði á viðráðanlegu verði. Í fræðilega hluta verkefnisins 

verður skoðað hvernig skipulagsáætlanir og aðgerðaáætlanir eins og opinberar húsnæðisáætlanir eru 

nýttar til að tryggja nægt framboð húsnæðis á viðráðanlegu verði. Síðan verða grunnskólahverfi í 

Reykjavík og greind með tilliti til þessa. Að lokum verða dregnar ályktanir um hvort ástæða sé til fyrir 

skipulagsyfirvöld að innleiða sérstakar aðferðir til að tryggja nægan fjölbreytileika húsnæðis innan 

grunnskólahverfa. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Til að ná markmiðum verkefnisins eru settar fram 3 rannsóknarspurningar: 

1. Bjóða grunnskólahverfi í Reykjavík upp á fjölbreytileika í íbúðum, þar með talið íbúðir á 

viðráðanlegu verði (e.affordable housing)? 

2. Hver eru þau hverfi þar sem best hefur tekist til varðandi þetta og hvað má læra að þeim? 

3. Er tilefni fyrir skipulagsyfirvöld að innleiða aðferðir þar sem skipulagáætlanir eru nýttar til að 

tryggja nægt framboð húsnæðis á viðráðanlegu verði og fjölbreytileika í íbúðagerð? 
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1.4 Aðferðafræði 

Fjallað verður um hugtakið húsnæði á viðráðanlegu verði (e. affordable housing). Víða erlendis er 

skylda að visst hlutfall íbúða í skipulagsreit falli undir þá skilgreiningu og skipulagsáætlunum þannig 

beitt markvisst til að skapa viðunandi fjölbreytileika í gerð íbúðarhúsnæðis. 

Til að skoða fjölbreytileika í húsnæði innan hverfa var ákveðið að nota opinberlega skilgreind 

grunnskólahverfi í Reykjavík sem grunneiningar í verkefninu, þar sem gert er ráð fyrir að þau séu 

sambærileg að stærð. Í Aðalskipulagi Reykjavíkur er miðað við að skólahverfi rúmi í kringum 900 

íbúðir og er áhersla lögð á að innan hvers skólahverfis sé til staðar fjölbreytt framboð minni og stærri 

íbúðagerða til að tryggja félagslega fjölbreytni (Reykjavíkurborg, Skipulags- og byggingarsvið, 2010). 

Aflað var upplýsinga m.a. um leiguverð, tegund (stærra fjölbýli með 6 íbúðir og fl., minna fjölbýli 

með 2-5 íbúðir og sérbýli), herbergjafjölda, stærð, brunabótamat og fasteignamat íbúða úr 

Fasteignaskrá og leigugagnagrunni sem heyrir undir Þjóðskrá Íslands. Notast var við forritið ArcGis til 

að teikna upp afmörkuð skólahverfi á höfuðborgarsvæðinu og til að vinna frekar með gögn til 

greiningar á hverfum. Staðsetningarhnit íbúða voru sótt í Fasteignaskrá. 

Með greiningu á ofangreindum gögnum eru ályktanir dregnar um það hvort íbúðarhverfi í Reykjavík 

bjóði upp á fjölbreytileika hvað varðar stærð og verð íbúða og þar með talið íbúðir á viðráðanlegu 

verði. Út frá þessu er hægt að varpa ljósi á það í hvaða hverfum þetta hefur tekist betur en í öðrum og 

þar með skapast grundvöllur fyrir tillögur að endurbótum og forsendur fyrir stjórnvöld að endurbæta 

aðferðir í skipulagsmálum íbúðarhverfa.  
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2 Fræðileg umfjöllun  

Í eftirfarandi kafla verða skoðuð erlend dæmi um húsnæðisáætlanir sem geta verið hluti af 

skipulagsáætlunum til að tryggja fjölbreytileika í íbúðagerð og húsnæði á viðráðanlegu verði. Byrjað 

verður á því að fjalla ítarlega um hugtakið „húsnæði á viðráðanlegu verði“ (e.affordable housing). 

Síðan verður fjallað um hvað felst í gerð húsnæðisáætlunar og hverjar áherslur og inntak dæmigerðrar 

áætlunar eru. Loks verða skoðuð erlend dæmi um áætlanagerð fyrir húsnæði á viðráðanlegu verði.  

2.1 Húsnæði á viðráðanlegu verði 

Til eru margskonar skilgreiningar á hugtakinu „húsnæði á viðráðanlegu verði“ og getur það verið 

misjafnt eftir löndum, svæðum, stefnum, áætlunum og samhengi rannsókna. Flestar innihalda 

skilgreiningu á því hvað hugtakið viðráðanlegt felur í sér og hvaða markaðshópi húsnæði á 

viðráðanlegu verði er ætlað (Gurran, Milligan, Baker & Bugg, 2007). Árið 2008 birti 

mannréttindaskrifstofa Evrópuráðs (Commissoner for Human Rights) skýrsluna „Housing Rights: The 

Duty to Ensure Housing for All“. Í skýrslunni er fjallað um húsnæðiskreppuna sem íbúar Evrópu 

standa frammi fyrir. Lagðar eru fram tillögur að innleiðingu stefnu um húsnæðisréttindi í samræmi við 

alþjóðlega mannréttindasamninga. Ein af tillögunum er að í Evrópulöndum eigi að vera gott aðgengi 

að húsnæði fyrir þá félagshópa sem ekki hafa tök á að útvega sér húsnæði á hinum almenna markaði. 

Þetta myndi koma í veg fyrir að lágtekjuhópar og atvinnulausir neyddust út á hinn almenna markað þar 

sem leiga á húsnæði og afborganir af lánum væru ekki í samræmi við greiðslugetu þeirra. Hugsanlegar 

afleiðingar þess væru vanskil og heimilisleysi (Council of Europe, 2008). 

Í Bretlandi er „húsnæði á viðráðanlegu verði“ skilgreint sem félagslegt húsnæði, viðráðanlegt 

leiguhúsnæði (e.affordable rented)1 og millistigs húsnæði (e.intermediate housing)2 fyrir heimili sem 

hinn almenni húsnæðismarkaður nær ekki að þjóna. Skilyrði fyrir úthlutun fer eftir staðbundnu 

húsnæðisverði og tekjum (DCLG, 2012).  

Í Ástralíu er húsnæði á viðráðanlegu verði skilgreint sem húsnæði sem fullnægir á raunhæfan hátt 

kröfum um gæði og staðsetningu fyrir heimili með lágar eða meðaltekjur. Hér er vísað til þess að 

hæfilega stór hluti ráðstöfunartekna þessara heimila fari í útgjöld vegna húsnæðis svo þau séu fær um 

að mæta öðrum grunnþörfum sínum. Þetta á við húsnæði í einkaeigu, félagslegt húsnæði og 

leiguhúsnæði (QAHC, 2012).  

Í Bandaríkjunum eru lágtekjuhópar skilgreindir út frá svæðisbundnum meðaltekjum. Í framhaldi af því 

hefur húsnæði á viðráðanlegu verði verið skilgreint sem húsnæði þar sem afborganir eða leigugjöld eru 

innan viðráðanlegra marka miðað við tekjur heimila. Fyrir eigið húsnæði er talað um að viðráðanlegur 

                                                      
1Viðráðanlegt leiguhúsnæði (e. affordable rented) er húsnæði þar sem leiguverð er að hámarki 80% af leiguverði 

á hinum almenna markaði. Húsnæðið er í eigu hins opinbera eða sjálfstæðra stofnana sem úthluta félagslegu 

húsnæði. 
2 Millistigs húsnæði (e.intermediate housing) er húsnæði sem er til sölu eða leigu á hærra verði en félagslegt 

húsnæði en undir almennu húsnæðismarkaðsverði (DCLG, 2012). 
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húsnæðiskostnaður (skattar, tryggingar, hússjóður, afborganir af lánum o.fl.) sé ekki hærri en 28% af 

árstekjum heimilis. Fyrir leiguhúsnæði fari leigu- og veitukostnaður (t.d. rafmagn og gas) ekki yfir 

30% af árstekjum (Meck, Retzlaff & Schwab, 2003). Mörkin um 30% eða minna hefur þó sína galla. 

Flöt prósentutala er sett yfir alla tekjuhópa (mið- og lágtekju hópa) en ekki er tekið tillit til 

greiðslugetu þeirra. Þá er heldur ekki horft til staðsetningar húsnæðis sem getur haft mikið að segja 

varðandi rekstrarkostnað heimilis. Kostnaður sem tengist rekstri á bíl eða samgöngum getur til dæmis 

verið mjög misjafn og hátt hlutfall af útgjöldum heimila (Nelson, Pendall, Dawk & Knaap, 2002). 

Í Kaupmannahöfn hafa borgaryfirvöld skilgreint hvað ódýr íbúð (dk.billig bolig) er, en það er íbúð þar 

sem húsaleigan er viðráðanleg fyrir fólk með meðaltekjur. Húsaleigan á að fylgja verðlags- og 

launaþróun. Árið 2009 var ákveðin viðmiðunar upphæð sett fyrir 85 m2 íbúð og jafnframt ætti 

húsaleigan að hækka eða lækka eftir stærð íbúðar (Københavns Kommune, 2011). 

Á Íslandi er enn ekki til opinber skilgreining á húsnæði á viðráðanlegu verði eða stefna um æskilegan 

eða ásættanlegan húsnæðiskostnað. Hagstofa Íslands hefur frá árinu 2004 tekið saman hversu mikil 

byrði húsnæðiskostnaður er fyrir íslensk heimili með því að nota við sömu viðmið og Hagstofa 

Evrópusambandsins (Eurostat) gerir. Samkvæmt þessum viðmiðum er húsnæðiskostnaður verulega 

íþyngjandi ef hann fer yfir 40% af ráðstöfunartekjum heimilis (Hagstofa Íslands, 2012a). Æskilegt 

væri að sjá nánari skiptingu s.s 30% eða 25% mörk, þar sem í svari velferðarráðherra 2011 kemur 

fram að 25% sé æskilegt viðmið í samanburði milli ríkja (Velferðarráðherra, 2011).  

Í febrúar 2012 gaf Velferðarráðuneytið út skýrsluna Félagsvísar. Megintilgangur skýrslunnar var að 

taka saman og birta safn tölulegra upplýsinga sem auðvelda eiga stjórnvöldum og almenningi að 

fylgjast með þróun og breytingum í samfélaginu (Velferðarráðuneyti, 2012a). Í skýrslunni eru 

lágtekjuhópar skilgreindir3 og út frá þeirri skilgreiningu ásamt 25% eða 30% viðmiðinu um 

húsnæðiskostnað væri því mögulegt að skilgreina hvað væri viðráðanlegt verð á húsnæði á Íslandi 

fyrir lágtekjuhópa.   

                                                      
3
 „Lágtekjuhlutfall er það hlutfall einstaklinga sem lendir undir lágtekjumörkum. Lágtekjumörk miðast við 60% 

af miðgildi ráðstöfunartekna á neyslueiningu. Ráðstöfunartekjur á neyslueiningu taka mið af 

heildarráðstöfunartekjum heimilis og hversu margir þurfa að lifa af þeim“ (Velferðarráðuneyti, 2012a, bls. 24).  
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2.2 Húsnæðisáætlun 

Margar ástæður eru fyrir því að stjórnvöld gera húsnæðisáætlun sem getur bæði verið sjálfstæð áætlun 

eða hluti af skipulagsáætlun. Í mörgum löndum eða fylkjum innan landa er húsnæðisáætlun 

lögbundinn hluti af svæðisskipulagi eða aðalskipulagi. Dæmigerð húsnæðisætlun inniheldur í 

megindráttum skrá yfir húseignir, þarfagreiningu og aðgerðaáætlun. Þrátt fyrir að lagaleg skylda sé 

ekki endilega fyrir hendi hafa mörg sveitarfélög til dæmis í Bandaríkjunum útbúið húsnæðisáætlanir 

þegar þau sjá að kostnaður vegna húsnæðis fer vaxandi á tilteknu svæði eða núverandi 

húsnæðiseiningum fer fækkandi. Þá getur komið upp sú staða að núverandi eða tilvonandi íbúar hafi 

ekki efni á að koma sér upp heimili í hverfinu og efnaminni hópar neyðist til að leita annað. Til að 

sporna við slíkri þróun hafa sveitarfélög gert áætlun um hvernig tryggja eigi húsnæði fyrir alla 

samfélagshópa þ.e. húsnæði á viðráðanlegu verði (APA, 2006a).  

Til að fá yfirsýn yfir stöðu húsnæðismála í sveitarfélagi byrja flestar húsnæðisáætlanir á yfirliti yfir 

núverandi húsakost, dreifingu, verðmæti og gerð (svo sem einbýlishús, tvíbýlishús, raðhús eða 

fjölbýlishús) bæði hvað varðar leigu- og eignarhúsnæði. Einnig er mikilvægt að skoða þróun 

atvinnumála á hverju svæði fyrir sig í samhengi heildarmyndarinnar til geta spáð fyrir um mögulega 

húsnæðisþörf í framtíðinni (APA, 2006b). 

Til að meta húsnæðisþörf til framtíðar er auk fyrrnefndrar úttektar framkvæmd greining á núverandi 

húsnæðisþörf og hver hún gæti orðið í framtíðinni. Einnig er metið hvernig húsnæðismarkaðurinn er 

líklegur til að svara þörfum neytenda með tilliti til leigu- og eignarhúsnæðis í öllum verðflokkum. Ein 

nálgun við mat á húsæðisþörf er að skoða gerð þess húsnæðis sem verður fyrir valinu þegar fjölskyldur 

eða einstaklingar velja sér „næstu eign". Fyrst er ákveðið hvort kaupa eigi húseign eða hún leigð, 

greiðslugeta er metin og út frá því má meta hvaða húsnæðisgerð fellur að þessum skilyrðum. Hægt er 

að líta svo á að húsnæðisþörf sé fullnægt ef húsnæðismarkaður á viðkomandi svæði býður upp á 

húsnæði sem uppfyllir ofantalin skilyrði fyrir alla hópa á svæðinu (APA, 2006b).  

Við mat á húsnæðisþörf er mikilvægt að gera framreikninga um mannfjölda og þar af hugsanlegar 

fjölskyldustærðir. Við gerð framtíðarspáa ríkir jafnan mikil óvissa um einstakar breytur eins og 

búferlaflutninga til og frá landinu og vegna þessa geta skekkjur í framtíðarreikningum verið allmiklar 

(Hagstofa Íslands, á.á.). Hér á landi er aðeins eitt opinbert viðmið um mannfjöldaspá en hana gerir 

Hagstofan Íslands. Þessi spá hefur sínar takmarkanir en spáin er gerð fyrir landið í heild en ekki fyrir 

einstök sveitarfélög (Ásdís Hlökk Theodórsdóttir o.fl., 2012).  

Í vegvísi Evrópuráðs um húsnæðismál er fjallað um að þau lönd sem hafa lágt hlutfall leiguhúsnæðis, 

þ.e. undir 20%, og að þau ættu að huga að leiðum til að auka framboð og þar ætti félagslegt húsnæði 

að gegna mikilvægu hlutverki. Þetta krefst bæði markvissra aðgerðaáætlana og pólitísks vilja. Hér á 

landi steig Reykjavíkurborg fyrsta skrefið í nóvember 2010 með ákvörðun borgastjórnar um að vinna 
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skuli húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar til ársins 2020 ásamt aðgerðaáætlunum (Reykjavíkurborg, 

2011). 

2.3 Skipulagsáætlanir og húsnæði á viðráðanlegu verði: Erlend dæmi. 

Í eftirfarandi köflum verða skoðuð dæmi frá Bretlandi, Bandaríkjunum og Danmörku. Í Bretlandi og 

Bandaríkjunum er komin löng reynsla á húsnæðisáætlanir sem gera grein fyrir húsnæði á viðráðanlegu 

verði. Útfærslan er þó ólík í þessum löndum og er fjallað um aðferðir beggja hér. Íslendingar bera sig 

gjarnan við Norðurlandaþjóðirnar í þjóðhagslegum málefnum og því er fjallað hér um stefnu danskra 

stjórnvalda varðandi húsnæði á viðráðanlegu verði.  

Byrjað verður á að skoða skipulagsáætlanir og aðgerðaáætlanir sem þeim fylgja í Bretlandi en til langs 

tíma hafa bresk yfirvöld notað skipulagsáætlanir sínar til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði 

(Crook o.fl., 2002). Síðan verða skoðuð dæmi frá Bandaríkjunum en þar hefur verið notast við 

margskonar aðferðir til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði meðal annars með lagabreytingum og 

skipulagsskilmálum. Í lokin verður fjallað um hvaða leið hefur verið farin í Danmörku til að ná 

markmiðum húsnæðisáætlunar um tryggja góðan húsnæðiskost fyrir alla þjóðfélagshópa. Með því að 

skoða hvað aðrar þjóðir hafa gert til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði getum við lært af bæði 

því sem reynst hefur vel og sömuleiðis hvað betur mætti fara. Slíka lærdóma má nýta og aðlaga að 

íslenskum aðstæðum þegar mótuð er stefna til að ná markmiðum tengdum framboði á húsnæði á 

viðráðanlegu verði.  

2.3.1 Bretland 

Lengi vel hafa verið tengsl á milli stefnu um almenn og félagsleg húsnæðisúrræði og skipulags í 

Bretlandi. Allt frá byrjun áttunda áratugarins hafa yfirvöld í Bretlandi verið að prófa sig áfram með því 

að nota skipulag til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði. Árið 1979 var fyrsta opinbera stefnan um 

húsnæði á viðráðanlegu verði kynnt til sögunnar. Stefnan gerir skipulagsyfirvöldum í sveitarfélögum 

kleift að veita heimild fyrir húsbyggingum á svæðum sem annars hefði ekki fengist leyfi fyrir. 

Skilyrðið fyrir byggingaleyfinu er að um húsnæði á viðráðanlegu sé að ræða. Með því að setja ákvæði 

um þörf á húsnæði á viðráðanlegu verði í skipulagsáætlanir sínar gátu skipulagsyfirvöld krafið 

einkaverktaka um að mæta þessum þörfum. Stefnan var útfærð frekar í öllum veigameiri 

húsnæðisáætlunum og frá árinu 1981 hafa skipulagsstefnur á landsvísu (e. National planning policy) 

innihaldið áætlanir til að virkja sveitarfélög í að útvega húsnæði á viðráðanlegu verði (Crook o.fl., 

2002).  

 

 

 

 



8 

 

Til nánari útskýringar þá skiptist skipulagskerfið í Bretlandi í þrjú stig: 

 Stefnur sem samþykktar eru á landsgrundvelli.  

 Lögbundnar skipulagsáætlanir fyrir eitt eða fleiri sveitarfélög. 

 Mat á ákveðnum staðbundnum tillögum (Site level assessment of specific proposals) 

(Gurran o.fl., 2007). 

Ráðuneyti sveitarstjórnarmála í Bretlandi (e. Department for Communities and Local Government) 

mótar stefnur og reglur á öll sviðum sem snerta skipulagsmál á landvísu. Í mars 2012 var gefið út 

skjalið „The National Planning Policy Framework“. Í skjalinu er stefna stjórnvalda í skipulagsmálum 

útskýrð á einfaldan og skýran hátt. Skjalinu er ætlað að vera leiðbeinandi fyrir þá sem koma að 

skipulagsgerð og hvernig notast á við stefnur og reglur (Planning Policy Statements (PPS)) er varða 

landnotkun. 

Sveitarstjórnum ber að taka tillit til „The National Planning Policy Framework“ ásamt stefnum og 

reglum varðandi landnotkun við skipulagsgerð til að stuðla að sjálfbærri þróun. Eitt af megin 

markmiðum landsskipulagsstefnunnar er að tryggja fjölbreytileika í íbúðarhúsnæði og skulu 

skipulagsáætlanir nýttar til þess. Við skipulagsgerð verður einnig að huga að þörfum markaðsaflanna 

varðandi verð á landi og greiðslugetu almennings. Setja á fram skýra stefnu varðandi landnotkun sem 

uppfyllir þarfir allra íbúa. Sveitarfélögum ber að tryggja að aðalskipulag þeirra uppfylli þarfir 

markaðsaflanna varðandi íbúðarhúsnæði þar á meðal þarfir um húsnæði á viðráðanlegu verði svo lengi 

sem þær samræmist stefnum og reglugerðum á landsvísu. Gera skal áætlun til fimm ára þar sem 

sveitarfélög gera grein fyrir því hvernig þau hyggjast ná fram þeim markmiðum sem þau hafa sett sér 

varðandi íbúðarhúsnæði. Við skipulagsgerð sveitarfélaga verður að huga að þörfum allra 

þjóðfélagshópa einkum barnafjölskyldna, eldri borgara og fatlaðra. Gera þarf greiningu á 

húsnæðisframboði og þörfum á hverju svæði fyrir sig. Ef þörf er á húsnæði á viðráðanlegu verði er 

mælst til þess að sveitarfélög marki stefnu þar sem greina skuli frá því hvernig þeim þörfum skuli 

mætt. Þarf stefnan jafnframt að vera sveigjanleg til að geta mætt breyttum markaðsaðstæðum. Ef ekki 

er mótuð sérstök stefna um húsnæði á viðráðanlegu verði er ásættanlegt að setja ákvæði eða gera grein 

fyrir, í fjárlögum hvernig mæta á þessum þörfum (til dæmis ef setja á fjármagn í að lagfæra og bæta 

núverandi húsnæðiskost) (Department for Communities and Local Government, 2012).  

Nánar er farið í ákvæði varðandi húsnæði í húsnæðisstefnu fyrir landið allt „Planning Policy Statement 

3: Housing“ (PPS3) sem gefið var út af ráðuneyti sveitarstjórnarmála í Bretlandi árið 2011. 

Húsnæðisstefnan „PPS3“ er bindandi og ber sveitarfélögunum að fara eftir henni. Markmiðið með 

stefnu stjórnvalda um húsnæði á viðráðanlegu verði er að styðja við sveitarfélög og aðra lykilaðila sem 

koma að skipulagi. Skjalinu er ætlað að kynna öll verkfæri sem nota má til að auka gæði og framboð á 

húsnæði á viðráðanlegu verði. 
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Skjalið endurspeglar stefnu yfirvalda um að framboð skuli aukið á húsnæði einkum húsnæði á 

viðráðanlegu verði í öllum sveitarfélögum þar á meðal í dreifbýli. Megin stefnumið yfirvalda er að 

tryggja að allir geti búið í húsnæði sem hentar þeirra þörfum, efnahag og sé á þeim stað sem þeir vilja 

búa (Communities and Local Government, 2011). Í skjalinu er meðal annars farið í hvernig 

sveitarfélög skulu gera áætlanir um hvernig skapa og viðhalda megi fjölbreytileika í húsnæði, þ.á.m. er 

grein um húsnæði á viðráðanlegu verði. Í húsnæðisstefnunni „PP3“er aðeins stiklað á stóru um 

viðfangsefnið húsnæði á viðráðanlegu verði en nánar er farið í stefnu stjórnvalda um húsnæði á 

viðráðanlegu verði í skjalinu „Delivering Affordable Housing“ sem kom út árið 2006. ( Communities 

and Local Government, 2011). 

Í Bretlandi hefur húsnæðisverð hækkað verulega miðað við tekjur og hefur þetta haft þær afleiðingar 

að erfitt er fyrir fólk að kaupa sína fyrstu eign. Þetta hefur orðið til þess að sveitarfélög og aðrir 

lykilaðilar sem koma að skipulagsgerð, verða í enn meira mæli að notast við skipulagsáætlanir til að 

tryggja að til sé húsnæði á viðráðanlegu verði, þá aðallega svokallað millistigs húsnæði (sjá skýringu í 

kafla 2.1) (Department for Communities and Local Government, 2006). Í bresku skipulagslöggjöfinni 

frá árinu 1990 (e. Town and Country Planning Act 1990) er ákvæði um aðkomu einkaaðila, verktaka 

eða framkvæmdaraðila varðandi ítök í skipulagi landsvæða með því skilyrði að gert verði ráð fyrir 

húsnæði á viðráðanlegu verði (Legislation.gov.uk, á.á). Stjórnvöld hafa einnig veitt talsverðu 

fjármagni til margskonar verkefna á borð við „HomeBuy“. Því verkefni var hleypt af stokkunum í apríl 

2006 en það felst í því að bjóða upp á þrjá möguleika til að eignast heimili á viðráðanlegu verði með 

aðstoð úr sameiginlegum sjóðum (opinberu fé). Þetta opnar möguleika leigjenda á félagslegu húsnæði 

og annarra lágtekjuhópa á að eignast hluta í húseign og þannig stíga sín fyrstu skref á íbúðarferlinum 

(Department for Communities and Local Government, 2006) 

Þessir þrír möguleikar eru: 

 Social HomeBuy felst í að gera leigjendum á félagslegu húsnæði kleift að kaupa hluta í 

húsnæðinu á góðum kjörum með hjálp sveitarfélagsins og samtökum sem sjá um að útvega 

félagslegt húsnæði til leigu (RSLs). 

 New Build HomeBuy gerir fólki kleift að kaupa hluta í nýbyggðu húsnæði og borga svo leigu 

fyrir restina á kaupverðinu. 

 Open Market HomeBuy felst í að hjálpa fólki að kaupa húsnæði á hinum almenna markaði 

með aðstoð frá hinum opinbera sem felst í lánveitingu. 

Samantekt 

Í breska kerfinu er notast við skipulagsáætlanir á landsvísu til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði 

með því að hafa það sem hluta af megin stefnu skipulagsyfirvalda (Gurran o.fl., 2007). Gerð er 

húsnæðisstefna fyrir allt landið þar sem meðal annars er farið í ákvæði varðandi húsnæði á 

viðráðanlegu verði. Kynnt eru verkfæri sem nota má til að auka gæði og framboð á húsnæði á 
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viðráðanlegu verði. Lögð hefur verið áhersla á að húsnæði á viðráðanlegu verði sé mikilvægt 

viðfangsefni og ber sveitarfélögum að tryggja að aðalskipulag þeirra uppfylli þarfir um húsnæði á 

viðráðanlegu verði. Sveitarfélögum ber að gera áætlun til fimm ára þar sem þau gera grein fyrir því 

hvernig þau hyggjast ná fram þeim markmiðum sem þau hafa sett sér varðandi íbúðarhúsnæði. Einnig 

þurfa þau að gera greiningu á húsnæðisframboði og þörfum á hverju svæði fyrir sig og hvernig þeim 

skuli mætt. Bresk stjórnvöld hafa einnig veitt talsverðu fjármagni til margskonar verkefna sem ætlað 

er að auka framboð á húsnæði á viðráðanlegu verði.  

2.3.2 Bandaríkin 

Gerður hefur verið fjöldi rannsókna á tengslum milli skipulagsáætlana og húsnæðis á viðráðanlegu 

verði í Bandaríkjunum. Bandaríska alríkisstjórnin hefur ekki mikil ítök þegar kemur að 

þéttbýlisskipulagi eða gerð húsnæðisstefna. Það er í höndum stjórna á hverju svæði fyrir sig. 

Alríkisstofnanir tengjast þó húsnæðismálum með því að útvega lán á góðum kjörum (e.low-cost 

mortgages) og veita styrki til verkefna sem útvega húsnæði á viðráðanlegu verði (Katz, Turner, 

Brown, Cunningham og Sawyer, 2003). 

Árið 1934 var húsnæðisstofnun Bandaríkjanna (e. Housing Administration) sett á laggirnar en henni 

var ætlað að tryggja lán á góðum kjörum. Árið 1965 varð þessi stofnun hluti af Húsnæðis og 

skipulagsstofnun Bandaríkjanna (e. Housing and Urban Development (HUD)). Stofnunin HUD gegnir 

því hlutverki að auka framboð á viðráðanlegu húsnæði og leita nýjunga í samstarfi um húsnæði á 

viðráðanlegu verði (U.S Department of Housing and Urban Development, á.á. a). Í gegnum verkefnin 

„HOME program“ hefur stofnunin styrkt með fjárlögum, bæði ríki og sveitarfélög, oft í samstarfi við 

einkaaðila, til þess að fjármagna ýmis verkefni sem fela í sér byggingu, kaup eða endurbætur á 

húsnæði sem ætlað er fólki sem getur ekki fjármagnað húsnæði á einkamarkaðnum. Þetta getur verið 

húsnæði í einkaeigu eða leiguhúsnæði eða bein fjármagnsaðstoð til fólks (U.S Department of Housing 

and Urban Development, á.á. b). Stofnunin HUD veitir einnig styrki til hinna ýmsu samfélags-

verkefna. Einn þessara styrkja er „HUD‘s community development block grant (CDBG)“. Hann er 

ætlaður íbúum borga með íbúafjölda yfir 50 þúsund til kaupa, endurbóta eða byggingar á fasteignum 

eða til uppbyggingar á almenningsþjónustu (U.S Department og Housing and Urban Development, á.á. 

a).  

Íhlutun bandarískra stjórnvalda (alríkisyfirvalda) í gerð aðalskipulags (e.general plan/local 

plan/community plan) og í ákvörðunum varðandi skipulag er breytilegt eftir lögsögum. Mikill munur 

er á löggjöfum varðandi landnotkun, stefnur og aðferðir í sambandi við húsnæði á viðráðanlegu verði í 

landinu. Skipulagsákvæði um húsnæði á viðráðanlegu verði og aðrar skipulagsskyldur eru oft kveðnar 

upp í svokölluðum „fair share“ húsnæðiskröfum. Þessar kröfur eiga uppruna sinn frá sögulegu 

dómsmáli um skipulagsreglugerð sveitarfélagsins Mount Laurel í ríkinu New Jersey. Mount Laurel var 

upphaflega landbúnaðarsvæði sem varð aðgengilegt með nýjum þjóðvegi á sjöunda áratuginum og á 

fyrri hluta áttunda áratugarins. Vegurinn gerði svæðið aðgengilegra frá borgunum í kring og varð 
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landið eftirsótt byggingarland og laðaði að sér efri millistétt fólks úr borgunum. Þetta leiddi til 

gildistöku reglugerðar um landnotkun sem takmarkaði byggingu á litlum einbýlishúsum á stórum 

lóðum og bannaði alfarið fjölbýlishús og hjólhýsabyggð. Aðeins voru byggð stór og dýr einbýlishús 

og verðhækkun varð á minna íbúðarhúsnæði sem leiddi til útrýmingar á húsnæði á viðráðanlegu verði 

á svæðinu (Gurran o.fl., 2007). Árið 1975 úrskurðaði dómstóll New Jersey að reglugerðin væri ekki í 

samræmi við stjórnarskrá. Þetta leiddi til þess að ríkið gerði það að skilyrði að húnæði á viðráðanlegu 

verði skyldi tryggt í úthverfum og að sérhvert sveitarfélag bæri ábyrgð að útvega réttmætan hluta á 

húsnæði á viðráðanlegu verði (Meck o.fl., 2003). Þetta tiltekna mál hefur haft þau áhrif að í mörgum 

ríkjum í Bandaríkjunum er ákvörðun um hlutfall húsnæðis á viðráðanlegu ákveðið af ríkisstjórnum eða 

hærra settum stjórnum frekar en bæjaryfirvöldum eða lægra settum yfirvöldum (Gurran o.fl., 2007). 

Í nokkrum af ríkjum Bandaríkjanna hafa verið innleidd svokölluð „anti-snob“ landnotkunarlög. Með 

lögunum skal stuðlað að uppbyggingu á húsnæði á viðráðanlegu verði með því að takmarka getu 

stjórnvalda til að nota vald sitt á landnotkun og uppbyggingu með það í huga að útiloka húsnæði fyrir 

tekjulægri heimili. „Anti- snob“ lög gilda aðeins á þeim svæðum þar sem húsnæði á viðráðanlegu verði 

er undir 10% eða sveitarfélagið er ekki að vinna markvisst að því að ná því takmarki (Gurran o.fl., 

2007).  

Helst hefur verið notast við þrjár aðferðir í skipulagi til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði í 

Bandaríkjunum. Í nokkrum ríkjum hafa verið sett skilyrði um að visst hlutfall íbúða í skipulagsreit falli 

undir húsnæði á viðráðanlegu verði. Oftast er þetta föst prósenta, 10% eða hærri og nær til nýrra 

skipulaga eða bygginga. Í eldri hverfum eða borgarhlutum þar sem takmarkaður möguleiki er á að 

byggja hafa kröfur verið útvíkkaðar þannig að leyfilegt er að endurskipuleggja svæði eða breyta 

þannig að kröfur séu uppfylltar (Gurran o.fl., 2007). Önnur leið er sú að veita undanþágur frá kröfum í 

reglugerðum sem takmarka framboð á húsnæði á viðráðanlegu verði og draga þannig úr 

byggingarkostnaði á íbúðarhúsnæði (U.S. Department of Housing and Urban Development, 2005). 

Þriðja leiðin er að auka framboð á húsnæði á viðráðanlegu verði með því að setja bindandi ákvæði þar 

að lútandi í skipulagsáætlanir (APA, 2006a).  

Í mörgum ríkjum og borgum standa reglugerðir í vegi fyrir að útvega megi húsnæði á viðráðanlegu 

verði. Fyrir 20 árum gaf Húsnæðis og skipulagsstofnun Bandaríkjanna út skýrsluna „Not In My Back 

Yard: Barriers to Affordable Housing“ sem fjallaði um hvernig reglugerðir geta valdið mismunun, 

verið hindrandi og jafnvel hreinlega ónauðsynlegar. Vegna þessara hindrana í reglugerðum hefur HUD 

gefið út stefnu sem ætlað er að vera leiðandi og virkja yfirvöld og aðra samstarfsaðila til að takast á 

við vandamálið. Veitt er leiðsögn um hvernig greina og fjarlægja megi hindranir í reglugerðum. 

Komið hefur verið upp miðstöð „Regulatory Barriers Clearinghouse“ þar sem finna má upplýsingar 

um aðgerðir fyrir yfirvöld og sveitarfélög til að fjarlæga hindranir sem koma í veg fyrir uppbyggingu á 

húnæði á viðráðanlegu verði (U.S. Department of Housing and Urban Development, 2005).  
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Dæmi um ráðleggingar sem yfirvöld og sveitarfélög fá þegar þau eru að yfirfara skipulag og 

skipulagsáætlanir sínar eru: 

 Leyfa blöndun byggðar 

 Minnst þriðjungur íbúðarsvæðis fari undir raðhús/fjölbýlishús (e.attached 

dwellings). 

 Gagnsæ leyfisumsóknaferli. 

 Slaka á skipulagskröfum er varða húsnæði á viðráðanlegu verði. 

Til að auka uppbyggingu á húsnæði á viðráðanlegu verði eru oft sett skilyrði í skipulagsáætlunum þar 

sem ákveðið hlutfall (gjarnan 10%) af núverandi og fyrirhuguðum íbúðum þurfi að vera skilgreint sem 

húsnæði á viðráðanlegu verði. Í eldri byggð og þéttbýli þar sem takmarkaður möguleiki er á 

uppbyggingu hafa skilyrði verið útvíkkuð þannig að leyfilegt er að gera upp eða endurskipuleggja 

fyrirliggjandi húsnæði sem húsnæði á viðráðanlegu verði. 

Samantekt 

Í Bandaríkjunum hefur alríkisstjórnin beitt sér að því að til sé nægilegt húsnæði á viðráðanlegu verði 

og hafa mörg sveitarfélög fjallað um húsnæði á viðráðanlegu verði í skipulagsáætlunum sínum. 

Jafnframt leggur bandaríska kerfið áherslu á lausnir sem miða að því að virkja einkageirann í 

uppbyggingu á fjárhagslega viðráðanlegum húsnæðisgerðum ásamt því að niðurgreiða þessa 

uppbyggingu. Einkaaðilum sem koma að uppbyggingunni ber skylda að taka þátt í útvegun húsnæðis á 

viðráðanlegu verði gegn öðrum hvötum, svo sem úthlutun byggingarlóða eða réttinda í 

skipulagsgerðinni sjálfri (Gurran o.fl., 2007).  

2.3.3 Danmörk 

Í Danmörku er ekki samþætting á skipulagi og húsnæðisstefnu. Meginmarkmið húsnæðisstefnu 

Danmerkur er að skapa fjölbreytt úrval húsnæðis og að allir hafi aðgang að góðum húsnæðiskosti 

(Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, á.á. a).  

Danir búa að leiguíbúðakerfi sem nýtur öflugs opinbers stuðnings og er opið öllum. Í landinu er 

starfrækt 771 húsnæðisfélag sem síðan mynda öflugt landssamband sem kallast Boligselskabernes 

landsforening (BL). Félögin sjá um að útvega félagslegar íbúðir nema þar sem sveitarfélög eða 

sjálfstæðar stofnanir sjá um að útvega félagslegt húsnæði fyrir eldri borgara. Þessar félagslegu íbúðir 

eru um 21% alls húsnæðis í landinu. Húsnæðisfélögin hafa öflug tengsl við verkalýðshreyfinguna í 

Danmörku og starfa með ríkisvaldinu og sveitarfélögum.  

Félagslegt húsnæði er sniðið fyrir þrjá félagshópa: 

 Fjölskyldufólk 

 Eldri borgara 

 Ungt fólk 
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Húsaleigukerfið er ætlað öllum en réttur til úthlutunar fer eftir félagslegum aðstæðum umsækjanda. 

Ákveðnir hópar eins og aldraðir og fatlaðir hafa forgang. Helstu markmið danska kerfisins á landvísu 

er að leysa aðkallandi vandamál í húsnæðismálum en markmiðið kemur fram í lögum um félagslegt 

húsnæði (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, á.á. b). Í lögunum kemur fram að meginmarkmið 

samtaka um félagslegt húsnæði sé að veita viðeigandi húsnæðisúræði fyrir þá sem mestu þörfina hafa 

fyrir hóflegt leiguverð. Samt sem áður skulu samtökin leyfa leigjendum eins og kostur er að hafa áhrif 

á eigin aðstæður varðandi val á húsnæði, staðsetningu og svo framvegis (Ministry of social affairs and 

integration, á.á).  

Hinir ýmsu sjóðir sem ætlað er að vera hvetjandi fyrir sveitarfélög og einstaklinga til að vinna í 

samræmi við húsnæðisstefnu stjórnvalda eru starfræktir af hálfu ríkisins. Meðal annars hafa verið 

stofnaðir sjóðir sem styrkja endurnýjun íbúða og hverfa, en árið 2004 tók gildi löggjöf um þróun og 

endurnýjun þéttbýlissvæða. Löggjöfinni er ætlað að hjálpa dönskum sveitarfélögum að móta þéttbýlis- 

og húsnæðisstefnur. (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, á.á. a). Lögð hefur verið áhersla á að 

koma í veg fyrir að fátækustu hverfin einangrist en í Danmörku hafa stjórnvöld skilgreint alls 29 

íbúðarhverfi sem „gettó“. Það sem greinir þessi hverfi frá öðrum er að hátt hlutfall íbúa hefur ekki 

vinnu eða hefur hlotið lágmarksmenntun. Stór hluti íbúa er innflytjendur frá löndum utan Vesturlanda 

og margir hafa hlotið refsidóma. „Gettóin“ samanstanda af stórum fjölbýlishúsum sem byggðar voru á 

sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar og eru margar hverjar illa farnar og teljast ekki fýsilegur 

húsnæðiskostur í dag. Áætlun stjórnvalda er að rífa niður blokkirnar í þeim tilgangi að byggja í þeirra 

stað nýtt og betra húsnæði. Í framhaldinu yrðu settar reglur sem tryggi að íbúar komi ekki allir úr 

sömu áttinni heldur verði til fjölbreytt samfélag (Socialministeriet, 2010).  

Í lögum um þéttbýlisskipulag koma fram helstu markmið stjórnvalda varðandi stefnu í 

þéttbýlisskipulagi og eru þau eftirfarandi: 

 Þéttbýlisskipulag er mikilvægt verkfæri varðandi stefnu stjórnvalda um félagslegt húsnæði. 

 Þéttbýlisskipulag er mikilvægt þar sem bæta á húsnæðiskost.  

 Þéttbýlisskipulag er mikilvægt tæki til að hafa frumkvæði að þróun og umbreytingu á fátækum 

hverfum (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, á.á. a). 

Starfræktir eru fleiri sjóðir sem ætlað er að styrkja hin ýmsu tilrauna- og þróunarverkefni t.d fyrir hinn 

almenna íbúðarmarkað, tímabundin húsnæðisúrræði fyrir heimilislausa og aðra hópa sem standa 

höllum fæti (Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, á.á. c). 

Í Danmörku hafa tvö svæði einkennst hvað mest af vexti byggðar, stór-Kaupmannahafnarsvæðið og 

Árósasvæðið. Miklir fólksflutningar hafa verið úr sveitum Danmerkur til þessara svæða. Þetta hefur 

leitt af sér að fasteignaverð hefur fallið í sveitum landsins. Hins vegar hækkaði fasteignaverð á 

stórborgarsvæðunum tveimur mikið á góðærisárunum 2005 til 2008 og þrátt fyrir lækkun þess 

undanfarið er verðið ennþá langt yfir því sem áður var. Þannig er erfitt fyrir tekjulága hópa að koma 
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þaki yfir höfuð á þessum svæðum. Rekja má vandamálið til skorts á byggingarsvæðum og þar af 

leiðandi hefur myndast skortur á íbúðum. Dæmi eru um að húsnæðisverð sé svo hátt í vissum hlutum 

Kaupmannahafnar að skortur er á vissum fagstéttum þar, vegna þess að íbúðahúsnæði vantar sem 

hentar þessum stéttum og því hafa þær flutt annað (Kristensen, 2007). Til að mæta þessu vandamáli 

hrundu borgaryfirvöld í Kaupmannahöfn af stað verkefni árið 2006 sem kallast „5x5 planen“. 

Verkefnið fólst í að byggja 5000 leiguíbúðir sem meðaltekjufólk réði við. Í dag er ekki enn búið að 

ljúka byggingu þessara íbúða en verkefnið er enn á dagskrá borgaryfirvalda (Københavns Kommune, 

2011).  

Samantekt  

Í Danmörku er ekki notast við skipulagsáætlanir til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði heldur búa 

Danir að leiguíbúðakerfi nýtur öflugs opinbers stuðnings og er opið öllum .Margir kjósa að leigja 

íbúðir í stað þess að fjárfesta í eign. Sérstök áhersla er lögð á að hjálpa lágtekjufólki eða þeim sem geta 

ekki greitt almenna markaðsleigu. Leigukerfið hefur einnig verið þáttur í að hjálpa fólki að setjast að á 

svæðum þar sem mikil eftirspurn er eftir húsnæði. Með því að blanda félagshópum saman hefur verið 

reynt að sporna við félagslegum húsnæðisvanda í samfélaginu, svo sem frekari myndun gettóa.  

2.4 Niðurlag 

Ef horft er til þessara þriggja landa, Bretlands, Bandaríkjanna og Danmerkur má sjá að farnar hafa 

verið ólíkar leiðir til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði. Það sem Íslendingar gætu einna helst 

dregið lærdóm af er mikilvægi þess að skipulagsyfirvöld hafi hluta að meginstefnum sínum að tryggja 

að til sé húsnæði á viðráðanlegu verði. Skipulagskerfið á Íslandi er nokkuð þróað og hafa sveitarfélög 

farið með stjórn skipulagsmála og húsnæðismála hér á landi en þó stuðst við stefnu ríkisins. Í skýrslum 

samráðshóps um húsnæðisstefnu frá 2011 (Velferðarráðuneyti, 2011) og vinnuhóps um gerð 

húsnæðisáætlunar frá 2012 (Velferðarráðuneyti, 2012b) er mælt með samþættingu húsnæðisáætlunar 

og landsskipulags. Með því að gera húsnæðisáætlun sem yrði hluti af landskipulagsstefnu væru 

stjórnvöld búin að marka stefnu sem væri leiðbeinandi fyrir sveitarfélög og þeim sett skýr mörk sem 

þau yrðu að taka mið af við gerð skipulagsáætlana. Mögulegt væri að efla leigumarkaðinn hér landi 

með því að virkja einkageirann í uppbyggingu á fjárhagslega viðráðanlegri húsnæðisgerðum gegn 

hvötum á borð við úthlutun á byggingarlóða. Annar möguleiki væri að fara að fordæmi Dana og 

byggja leigumarkað þannig upp að hann verði gerður raunhæfur kostur fyrir alla þjóðfélagshópa og 

væri þá möguleiki að taka upp leigukerfi að danskri fyrirmynd eins og Bandalag starfsmanna ríkis og 

bæja (BSRB) og Alþýðusambandi Íslands (ASÍ) lagt til við stjórnvöld (BSRB, 2012; Alþýðusamband 

Íslands, á.á.). 
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3 Húsnæðisstefna á Íslandi 

Í nóvember 2010 skipaði félags- og tryggingarmálaráðherra samráðshóp um húsnæðisstefnu. Hlutverk 

hópsins var að móta heildstæða húsnæðisstefnu með það markmið að tryggja landsmönnum fjölbreytta 

og örugga valkosti í húsnæðismálum. Í apríl 2011 kom út skýrsla samráðshópsins þar sem markmið 

húsnæðisstefnu voru skilgreind og tillögur lagðar fram um úrræði stjórnvalda til að ná þeim fram. 

Samráðshópurinn lagði til að markmið húsnæðisstefnunnar væri að tryggja húsnæðisöryggi heimila á 

Íslandi og samhliða því að stuðla að félagslegri samheldni og efnahagslegum stöðugleika. Einnig var 

lögð áhersla á að húsnæðisstefnan yrði heildstæð og næði til allra félagshópa.  

Helstu tillögur sem lagðar voru fram voru: 

 Núverandi vaxta- og húsleigubótakerfi yrði lagt niður og teknar yrðu upp húsnæðisbætur. 

Þannig mætti tryggja jafnræði milli búsetuforma. Þessar greiðslur yrðu samtímagreiðslur eins 

og húsaleigubætur eru í dag. 

 Efla yrði greiningu á húsnæðismarkaði og upplýsingaöflun. 

 Til að auðvelda sveitarfélögum að ná markmiðum sínum yrði að innleiða húsnæðisáætlun. 

 Bæta yrði stöðu leigjenda og búseturétthafa með því að endurskoða húsaleigulög ásamt 

rekstrar- og skattaumhverfi húsnæðisfélaga. 

 Framboð á leigu- og búseturéttaríbúðum myndi byggjast á niðurstöðum þarfagreininga. 

 Endurskoða yrði hlutverk ríkisins á húsnæðislánamarkaði til að ná félagslegum markmiðum 

og stuðla þannig að efnahagslegum stöðuleika. 

Í skýrslunni er nefnt að í dag ríkir ójafnræði milli þeirra sem búa í leiguhúsnæði og þeirra sem búa í 

eigin húsnæði. Almennar húsaleigubætur eru mun lægri en vaxtabætur og er uppbygging kerfanna afar 

ólík. Samráðshópurinn leggur til að verkaskipting ríkis og sveitarfélaga yrði með þeim hætti að 

almennur húsnæðisstuðningur yrði greiddur af ríkinu en sérstakur stuðningur af sveitarfélögum. 

Tryggja þyrfti að sveitarfélögin gætu ekki sniðgengið tiltekna áhættuhópa með því að skilgreina betur í 

hverju þjónusta þeirra sé fólgin.  

Samráðshópurinn leggur einnig til að ríkisstjórn innleiði hverju sinni stefnu sína í húsnæðismálum 

með því að gera húsnæðisáætlun sem yrði hluti af landsskipulagsstefnu. Sveitarfélögin yrðu síðan að 

taka mið af gerð skipulagsáætlana og þeim breytingum sem gerðar yrðu á þeim. Með þessu mætti 

stuðla að fjölbreyttu framboði á húsnæði sem væri í samræmi við þarfir landsmanna 

(Velferðarráðuneyti, 2011). 

Í júní 2012 kom út skýrsla um gerð húsnæðisáætlunar sem fjallaði um niðurstöður vinnuhóps sem 

velferðarráðherra skipaði í samræmi við tillögur samráðshóps um húsnæðisstefnu. Vinnuhópurinn var 

sammála tillögum samráðshóps um húsnæðisstefnu um að tilgangur húsnæðisáætlunar væri fyrst og 

fremst að miðla upplýsingum, áætla uppbyggingu á íbúðarhúsnæði hvers sveitarfélags og spá fyrir 
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hæfilegt framboð á íbúðum. Einnig var lagt til að húsnæðisáætlun yrði hluti af landsskipulagi og gæti 

þannig hjálpað ríki og sveitarfélögum að ná markmiðum sínum í húsnæðismálum.  

Í skýrslunni var fjallað um að velferðarráðuneytið ætti að bera ábyrgð á gerð húsnæðisáætlunar í 

samráði við hagsmunaaðila á húsnæðismarkaði. Mikilvægt væri að formfesta ferlið varðandi 

húsnæðismál í lögum og gera ætti húsnæðisáætlun að minnsta kosti á fjögurra ára fresti. 

Þrjú meginmarkmið húsnæðisáætlunar ættu að vera: 

 að stuðla að auknu húsnæðisöryggi, félagslegri samheldni, efnahagslegum stöðugleika og 

skilvirkni á húsnæðismarkaði. 

 að vera samráðsvettvangur hagsmunaaðila á húsnæðismarkaði um skynsamlega uppbyggingu 

á íbúðarhúsnæði.  

 að vinna að markmiðum skipulagslaga. 

Í skýrslunni er talað um að meta þyrfti með nákvæmum hætti hvað framboð af íbúðum er samkvæmt 

skipulagsáætlunum. Til að það væri hægt er mikilvægt að sveitarfélög skiluðu inn upplýsingum um 

áætlaða uppbyggingu á íbúðarhúsnæði til Skipulagsstofnunar þegar gerðar eru skipulagsáætlanir og 

breytingar á þeim.  

Í niðurstöðu skýrslunnar er fjallað um að áhrif húsnæðisáætlunar yrðu meðal annars þau að árlega 

fengist mat á áætlaðri eftirspurn eftir íbúðum. Þetta mat yrði til þess að auðveldara væri að móta stefnu 

um búsetu og búsetumynstur í landsskipulagsstefnu og stuðla að því að fjallað yrði þar um þörf á 

nýjum íbúðum á tilteknum landsvæðum. Einnig myndi matið auka líkur á að uppbygging á íbúðum 

yrði í samræmi við eftirspurn, ekki eingöngu hvað fjölda varðar heldur einnig stærð og gerð á íbúðum. 
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4 Húsnæðismál í Reykjavík 

4.1 Aðalskipulag 

Samkvæmt gildandi aðalskipulagi Reykjavíkur 2001–2024 er eitt að markmiðum þess að auka gæði 

byggðar með því að tryggja fjölbreytt framboð íbúða á nýjum jafnt sem á þéttingarsvæðum í takt við 

þarfir húsnæðismarkaðarins hverju sinni. Tryggja á að innan hvers skólahverfis sé boðið upp á 

fjölbreytt úrval húsagerða, minni og stærri íbúðir bæði í fjölbýli og sérbýli til að stuðla að félagslegri 

fjölbreytni. Stefnt er á að allt að 20% íbúða séu ætlaðar tekjuminni hópum þar á meðal ungu fólki sem 

er að hefja búskap og námsmönnum (Reykjavíkurborg, Skipulags- og byggingarsvið, 2010).  

Í dag er nýtt aðalskipulag í vinnslu fyrir tímabilið 2010-2030. Endurskoðunin hefur staðið yfir í 

nokkur ár en í mars 2012 voru framtíðarsýn og leiðarljós fyrir nýtt aðalskipulag birt. Í drögunum er 

lögð rík áhersla á viðfangsefnið „húsnæði fyrir alla“. Tryggja á fjölbreytt framboð húsagerða og 

búsetukosta í öllum hverfum. Áfram er áætlun um að tryggja framboð á minni og stærri íbúðum í 

fjölbýli og sérbýli til að stuðla að félagslegri fjölbreytni. Allir borgarbúar eiga að hafa aðgengi að 

húsnæði á viðráðanlegu verði hvort sem fólk þarf á stuðningi á að halda við húsnæðisöflun eða ekki 

(Reykjavíkurborg, Skipulags- og byggingarsvið, 2012). Þessi markmið um húsnæði fyrir alla eru svo 

betur útfærð í skjalinu „Stefnumótun vinnuhóps um húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar 2020“ sem var 

samþykkt sem húsnæðisstefna aðalskipulags Reykjavíkur í október 2011 (Reykjavíkurborg, 2011). 

4.2 Húsnæðisstefna  

Í nóvember 2010 samþykkti borgarstjórn að vinna að húsnæðisstefnu ásamt aðgerðaáætlun. Skipaður 

var starfshópur sem skoðaði þróun á fasteignamarkaði og möguleika fólks á að fjármagna húsnæði í 

breyttu efnahagsumhverfi. Mat starfshópsins var að eftirspurn eftir leiguhúsnæði eigi eftir að aukast til 

muna á næstu árum þá aðallega eftir smærri íbúðum. Vegna þessa er mikilvægt að Reykjavíkurborg 

bregðist við með því að stuðla að fjölgun slíkra íbúða fyrir alla þjóðfélagshópa einkum ungt fólk sem 

er að stíga sín fyrstu skref í búsetu. 

Í tillögum starfshópsins um húsnæðisáætlun var meðal annars lagt til að tryggt yrði á öllum 

skipulagsstigum (aðal-, hverfis- og deiliskipulagi) að a.m.k. 20% íbúða yrðu miðaðar við þarfir ungs 

fólks og þeirra sem hvorki vilja eða geta lagt út eigið fé í húsnæði. Auka þyrfti framboð á leiguíbúðum 

og/eða búseturéttindaíbúðum og tryggja að þær séu aðgengilegar öllum. Lagt er til að sérstakur 

stuðningur í formi lóðaúthlutana verði endurskoðaður með það í huga að húsnæðissamvinnufélög og 

félagasamtök sem byðu upp á leigu- og búseturéttaríbúðir á viðráðanlegum kjörum fyrir ungt fólk og 

tekjulága njóti forgangs við úthlutun lóða. Reykjavíkurborg ætti að kanna kosti þess og galla að 

fjárfesta í leigufélögum til að styðja við uppbyggingu á varanlegum og öruggum leigumarkaði. 

Framlag borgarinnar gæti falist í lóðum, fasteignum eða beinum framlögum. Einnig ætti borgin að 

vera í forystu í endurskoðun og samræmingu reglna um sérstakar húsaleigubætur í samvinnu við önnur 
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sveitarfélög. Þessi stuðningur væri þá óháður því hver á eða rekur húsnæði heldur fari hann eftir 

aðstæðum og greiðslubyrði hvers leigjanda. (Reykjavíkurborg, 2011). 

4.3 Húsnæðisúrræði 

Í dag er boðið upp á félagslegar leiguíbúðir fyrir þá sem ekki eru færir um að sjá fyrir sér og sínum 

vegna lágra tekna, þungrar framfærslubyrði eða annarra félagslegra aðstæðna. Félagsbústaðir hf. eiga 

og reka félagslegt leiguhúsnæði og er Reykjavíkurborg eini eigandi félagsins. Fyrir fatlaða og 

geðfatlaða er boðið upp á sértæk búsetuúrræði. Búsetuþjónustan er einstaklingsbundin og sveigjanleg 

en boðið er upp á þjónustuíbúðir þar sem aðilar geta búið sjálfstætt. Sérstakar þjónustuíbúðir á vegum 

borgarinnar eru svo í boði fyrir þá sem eru 67 ára og eldri og hafa búið í Reykjavík a.m.k. 3 ár. Þessar 

íbúðir eru ætlaðar einstaklingum sem þarfnast meiri aðstoðar og stuðnings en hægt er að veita í 

heimahúsi en heilsufarið er ekki orðið það slæmt að þörf er fyrir vistun á hjúkrunarheimili 

(Reykjavíkurborg, 2012).  
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Tafla 1 Fjöldi á heimili samkvæmt könnun á húsnæðis- og búsetuóskum Reykvíkinga 2007. 

     (Heimild: Bjarni Reynarsson, 2007) 

Tafla 2 Flokkun íbúða eftir stærð. 

5  Rannsókn á grunnskólahverfum Reykjavíkur 

5.1 Aðferðafræði  

Til að kanna hvort hverfi í Reykjavík byðu upp á fjölbreytileika í íbúðum voru grunnskólahverfi 

skoðuð og innan þeirra fjöldi íbúða skoðaður eftir stærð (þ.e. herbergjafjöldi íbúða) í hverju hverfi 

fyrir sig og verðmæti íbúða skoðað samkvæmt skrám.  

Til að geta borið saman dreifingu íbúða m.t.t herbergjafjölda og fjölskyldustærðar, var notast við 

upplýsingar um fjölda á heimili úr viðhorfskönnun frá árinu 2007 sem unnin var fyrir Reykjavíkurborg 

um húsnæðis- og búsetuóskir borgarbúa. Þetta byggist á einu aðgengilegu heimildinni um 

fjölskyldustærð en þörf er á betri upplýsingum um samsetningu hverrar fjölskyldu. Í töflu 1 má sjá 

niðurstöður könnunarinnar sem byggir á um 700 svörum. 

 

 

 

 

 

Ennfremur, til þess að hægt væri að meta möguleika fjölskyldna á því að flytjast um set innan sama 

grunnskólahverfis, eftir því sem hagir breytast var verðlag á íbúðarhúsnæði einnig skoðað. Metið var 

hvað það kostar að koma sér upp eigin húsnæði í mismunandi stærðarflokkum, með því að skoða 

fasteignamat eftir fimm stærðarflokkum sem sjá má í töflu 2. 

 

 

 

 

 

Notast var við Fasteignamat 2013 en matið miðast við verðlag fasteigna í febrúar 2012 (Þjóðskrá 

Íslands, 2012). Byrjað var að skoða hvað kostar að koma sér upp svokallaðri „fyrstu íbúð“ eða íbúð í 

stærðarflokki 1. Þar á eftir var möguleikar íbúanna á því að stækka við sig, innan hvers 

Fjöldi á heimili Hlutfall 

Einn 30,4% 

Tveir 28,2% 

Þrír 19,3% 

Fjórir 15,3% 

Fimm ofl. 6,8% 

Stærðarflokkur Stærð frá og með [m
2
] Stærð til [m

2
] 

1 30 70 

2 70 110 

3 110 150 

4 150 210 

5 210 370 
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                                                     (Heimild: Jón Þór Sturluson ofl., 2011) 

Tafla 3 Reiknaður fermetrafjöldi á fjölskyldumeðlim. 

 

grunnskólahverfis metnir með því að skoða meðalfasteignarmat í hverjum stærðarflokki innan 

viðkomandi hverfis. 

Til að meta áætlaða þörf fjölskyldna fyrir fermetrafjölda íbúðarhúsnæðis var notast við stuðla um 

fermetrafjölda á einstakling sem sjá má í töflu 3 en tölurnar voru fengnar úr skýrslu um neysluviðmið 

fyrir íslensk heimili sem gefin var út árið 2011 af Velferðarráðuneytinu. Í töflunni má sjá útreiknaða 

fermetra fyrir sameiginlegt rými, fyrir hvern fullorðinn og hvert barn í fjölskyldu. Dæmi um áætlaða 

þörf fjölskyldu sem samstendur af tveimur fullorðnum og tveimur börnum er því: 37,5 + 2 x 33,5 + 2 x 

15,5 =135,5 m2 (Jón Þór Sturluson, Guðný Björk Eydal & Andrés Júlíus Ólafsson, 2011).  

 

 

 

 

Auk fjölbreytileika íbúðargerða innan grunnskólahverfa var einnig athugað hvort hverfin bjóði upp á 

húsnæði á viðráðanlegu verði en það var gert með því að taka nokkra þætti til skoðunar. Samkvæmt 

Framkvæmdastjórn ESB (European Commission) er húsnæðiskostnaður4 verulega íþyngjandi ef hann 

fer yfir 40% af ráðstöfunartekjum5 heimilis (European Commission, 2012). Húsnæðiskostnaður 

fjölskyldna bæði fyrir þá sem búa í leiguhúsnæði á hinum almenna markaði og eigin húsnæði var 

kannaður. Til að meta húsnæðiskostnað heimila voru teknar saman upplýsingar um meðalleiguverð 

eftir herbergjafjölda, meðalstærð, meðalfasteignamat og meðalbrunabótamat eigna í stærðarflokkunum 

sem sjá má í töflu 2. Með þessum upplýsingum ásamt lánaforsendum hjá Arion banka er hægt að 

reikna húsnæðiskostnað og reikna hvað hann er stórt hlutfall af ráðstöfunartekjum fjölskyldna. 

Ákveðið var að notast við lánaforsendur hjá Arion banka í stað Íbúðalánasjóðs vegna þess að 

íbúðarlánasjóður veitir aðeins lán að hámarki 20 milljónir og einnig reyndust kjör hagstæðari hjá 

Arion banka þegar rannsóknin var unnin. 

Svo hægt sé að bera saman misstór heimili var notast við staðla um ráðstöfunartekjur á neyslueiningu. 

Til að meta ráðstöfunartekjur eftir heimilisstærð var notast við kvarða frá Evrópusambandinu. 

Samkvæmt kvarðanum er fyrsta fullorðna einstaklingnum á heimilinu gefin vægið 1,0 og svo fá aðrir 

einstaklingar eldri en 14 ára vogina 0,5 og einstaklingar yngri en 14 ára vogina 0,3. Ef tekið er dæmi 

um hjón með tvö börn undir 14 ára aldri þá fá þau vogina 2,1 (1,0+0,5+0,3+0,3) (Hagstofa Íslands, 

2012c). 

                                                      
4 Til húsnæðiskostnaðar telst húsaleiga, vaxtakostnaður og verðbætur vegna lána, viðhald, viðgerðir, bruna- og 

fasteignatryggingar, rafmagn, hiti og fasteignagjöld. Ef fólk fær húsaleigubætur og vaxtabætur eru þær dregnar 

frá húsnæðiskostnaði hjá þeim (Hagstofa Íslands, 2012a). 
5 Ráðstöfunartekjur eru heildartekjur heimilisins eftir skatta að meðtöldum félagslegum greiðslum en til 

félagslegra greiðslna falla meðal annars húsaleigubætur og vaxtabætur(Hagstofa Íslands, 2012a). 

Eining Höfuðborgarsvæði 

Sameiginlegt rými 37,5 m2 

Fyrir fullorðinn 33,5 m2 

Fyrir barn 15,5 m2 

http://ec.europa.eu/index_en.htm
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(Heimild:Hagstofa Íslands 2012b) 

 

Tafla 4 Ráðstöfunartekjur á neyslueiningu, tíundarhlutar, 2011. 

Í töflu 4 má sjá ráðstöfunartekjur á neyslueiningu eftir tíundarhlutum samkvæmt upplýsingum 

Hagstofunnar. Tíundarhlutar sýna hlutfall einstaklinga sem hafa lægri ráðstöfunartekjur á 

neyslueiningu6 en upphæðin sem sýnd er í upphæðar dálknum (Hagstofa Íslands, 2012b). 

 

 

 

 

 

 

     (Heimild: Hagstofa Íslands, 2012b) 

Þá var einnig athugað sérstaklega hvað húsnæðiskostnaður er stórt hlutfall af tekjum þeirra sem eru 

undir lágtekjumörkum. Í töflu 5 má sjá lágtekjumörk á Íslandi árið 2011. Til að meta lágtekjumörk 

eftir heimilisstærð var notast við viðmið Efnahags- og framfarastofnunarinnar, OECD. Aðferðin til að 

finna út lágtekjumörk fjölskyldu samkvæmt stofnuninni, er að margfalda í lágtekjumörk fyrir einn á 

heimili með kvaðratrótinni af stærð fjölskyldunnar (OECD, á.á.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 „Ráðstöfunartekjur á neyslueiningu taka mið af heildarráðstöfunartekjum heimilis og hversu margir þurfa að 

lifa af þeim. Tveir fullorðnir með tvö börn þurfa til dæmis 2,1 sinnum hærri ráðstöfunartekjur en sá sem býr einn 

til þess að vera með sambærilegar ráðstöfunartekjur á neyslueiningu“ (Hagstofa Íslands, 2012b).  

 Upphæð Vikmörk, +/- 

10% 157.900 kr. 5.700 kr. 

20% 189.700 kr. 3.000 kr. 

30% 212.700 kr. 3.700 kr. 

40% 232.700 kr. 3.900 kr. 

50% 256.000 kr. 4.400 kr. 

60% 280.800 kr. 4.300 kr. 

 Upphæð Vikmörk, +/- 

Einn á heimili  153.600 kr.   2.700 kr. 

Tveir fullorðnir með tvö börn  322.500 kr.   5.600 kr. 

Tafla 5 Lágtekjumörk á Íslandi 2011. 
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5.2 Skoðunarsvæði 

Skoðunarsvæði verkefnisins voru grunnskólahverfi í Reykjavík eins og þau eru skilgreind hjá 

Reykjavíkurborg. Grunnskólahverfin eru alls 33 en hér var skoðuð 32 hverfi. Klébergsskólahverfið á 

Kjalarnesi var ekki tekið með en það er frábrugðið öðrum hverfum Reykjavíkur vegna umtalsverðs 

landfræðilegs aðskilnaðar. Á mynd 1 má sjá yfirlit yfir grunnskólahverfi Reykjavíkur. 

 

Mynd 1 Grunnskólahverfi í Reykjavík. 
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5.3  Val á gögnum  

Til að fá upplýsingar um markaðsvirði eigna var notast við upplýsingar um fasteignamat 2013 sem 

aflað var úr fasteignahluta fasteignaskrár hjá Þjóðskrá Íslands. Við gerð fasteignamats er notast við 

markaðsaðferð, en hún byggist á samanburði við sölu á sambærilegum eignum. Með aðferðinni er gert 

ráð fyrir að hægt sé að áætla verðmæti fasteignar út frá verðmæti nýseldra og nálægra fasteigna sem 

eru sambærilegar. Við vinnslu á fasteignamati 2013 var notast við 5.567 kaupsamninga þar sem um 

kaup á fullbúnu íbúðarhúsnæði var að ræða á tímabilinu frá 1. júní 2006 til 1. apríl 2012. Aðeins er 

notast við kaupsamninga sem falla ekki undir eftirtalin atriði: 

 Um fleiri en eina fasteign er að ræða í samningi 

 Kaupsamningur er gerður milli skyldra aðila  

 Kaupsamningur er gerður um hluta eignar 

 Fjármálastofnun er kaupandi eða seljandi  

Einnig var kaupsamningum sleppt ef upplýsingar um eignir voru ófullkomnar eða frábrugðnar öðrum 

eignum þannig að þær gætu valdið skekkju við líkanagerð. Til að geta borið saman nýrri og eldri 

samninga við gerð matsins var söluverð leiðrétt með tilliti til tíma. Það var gert með því að meta 

hreina breytingu á verði, þ.e. verðbreytingum sem óháðar eru eiginleikum eigna (Þjóðskrá Íslands, 

2012). Við vinnslu verkefnisins var notast við fasteignamat alls 47.431 fullbúinna (matsstig 7 eða 8)7 

íbúðareigna (eignir skráðar í gjaldflokk 1,2 eða 3)8 á stærðarbilinu frá og með 30 fermetrum upp í 210 

fermetra. Í viðauka A er að finna hæsta og lægsta fasteignamat eigna eftir stærðarflokkum, skipt niður 

á grunnskólahverfi og fjölda eigna í hverjum stærðarflokki fyrir sig.  

Stærðarflokkarnir sem notast var við eru sambærilegir og notast er við útreikninga á vístölu íbúðaverðs 

á höfuðborgarsvæðinu hjá Þjóðskrá Íslands. Einnig taka flokkarnir mið af áætlaðri fermetraþörf 

heimila, sjá töflu 3. Næst neðsti flokkurinn nær til að mynda upp að 70 m2 og kemur það heim og 

saman við áætlaða fermetraþörf einstæðings eða 37,5+33,5 = 71 og því má líta á flokkinn 30-70 m2 

sem íbúðaflokk einstæðinga. Á mynd 2 má sjá dreifingu íbúða eftir stærð í Reykjavík og sjá má að 

nokkrar íbúðir falla undir að vera að stærð núll. Það skýrist af því að ekki hafa verið skráðar stærðir á 

viðkomandi íbúðir í Fasteignaskrá hjá Þjóðskrá Íslands.  

                                                      
7 Matsstig 7 merkir að mannvirki sé fullgert (tekið í notkun) og matsstig 8 merkir að mannvirki sé ekki fullklárað 

en tekið í notkun. 
8 Gjaldflokkur 1 stendur fyrir einbýlishús, gjaldflokkur 2 stendur fyrir sérbýlishús og gjaldflokkur 3 stendur fyrir 

fjölbýlishús. 
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Mynd 2 Dreifing íbúða eftir stærð í Reykjavík. 

Upplýsingar um leiguverð eru fengnar úr leigugagnagrunni Þjóðskrár Íslands og eru unnar upp úr alls 

6.815 leigusamningum sem þinglýst var á tímabilinu 3. janúar 2011 til 30. nóvember 2012. Úrvinnsla 

talnaupplýsinga tekur ekki tillit til samninga þar sem eftirtalin atriði gilda:  

 Herbergjafjöldi íbúðar er ekki þekktur 

 Um félagslega íbúð er að ræða 

 Samningur er gerður milli skyldra aðila 

 Samningur er gerður um leigu á stöku herbergi 

 Leiguíbúð er sérstaklega ætluð námsmönnum (stúdentaíbúðir) 

 Hiti og rafmagn er innifalið í leiguverði 

Í viðauka B er að finna há- og lágmarksverð leigusamninga eftir herbergisfjölda skipt niður á 

grunnskólahverfi. 

Upplýsingar um ráðstöfunartekjur og lágtekjumörk eru fengnar af heimasíðu Hagstofu Íslands. 

Annarra upplýsinga eins og um fjölda íbúða eftir herbergjafjölda og brunabótamat er aflað úr 

fasteignahluta fasteignaskrár hjá Þjóðskrá Íslands. Miðað er við stöðu brunabótamats þann 10. janúar 

2013 og við vinnslu var notast við brunabótamat alls 47.094 fullbúinna íbúðareigna. Í viðauka C má 

sjá fjölda íbúða eftir grunnskólahverfum skipt eftir herbergjafjölda og í viðauka D er að finna fjölda 

íbúða eftir íbúðargerð. Í viðauka E má sjá meðal brunabótamat íbúðarfasteigna eftir 

grunnskólahverfum og stærðarflokkum. 
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Öll kort eru unnin í ArcGIS á kortagrunn IS50V 3.1 ISN 2004 frá Landmælingum Íslands en einnig 

voru notuð gögn, meðal annars þekja með grunnskólahverfum Reykjavíkur frá Landupplýsingarkerfi 

Reykjavíkurborgar og Þjóðskrá Íslands við gerð kortanna. 

5.4 Takmarkanir 

Til að draga fram raunhæfa sýn á húsnæðisþörf hvers heimilis þarf að hafa upplýsingar um 

samsetningu hverrar fjölskyldu eða upplýsingar um fjölda og aldur allra heimilismanna en skortur er 

hér á landi á áreiðanlegum upplýsingum um þetta. Það má meðal annars rekja til þess að erfitt er að 

halda almenna skráningu á heimilum fólks þar sem heimili sem eining, er of breytileg (Ómar 

Harðarson, 2008). Þess í stað þarf að leita til úrtakskannana og er það gert í þessari rannsókn eins og 

fyrr getur. 

Til einföldunar við útreikninga á húsnæðiskostnaði var ekki tekið tillit aldurs íbúðareigna en 

viðhaldkostnaður húsnæðis hækkar með aldri eignar. Einnig hefði skort haldbær viðmið um mat á 

viðhaldskostnaði og því ákveðið að líta framhjá þessum þætti. Þá var heldur ekki tekið með í 

útreikninga að tryggingar gætu í einhverjum tilfellum verið samkvæmt sérstökum vildarfríðindum 

tryggingarfélags. Vert er að ítreka að útreikningar varðandi húsnæðiskostnað eru byggðir á þeim 

gögnum og aðferðum sem lýst er í köflum 5.1 og 5.3 og ber að skoða niðurstöður verkefnisins með 

það í huga. 
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6 Greining gagna 

6.1 Fjöldi íbúða og gæði íbúðadreifingar 

Fjölskyldustærð hefur farið minnkandi á seinustu árum. Það má meðal annars sjá í niðurstöðum úr 

viðhorfskönnun frá 2007 um húsnæðis- og búsetuóskir borgarbúa. Samkvæmt þeirri könnun búa um 

30% svarenda einir og um 59% svarenda búa á heimili með tveimur eða færri. Aðeins um 7% 

svarenda bjuggu á heimili með fimm eða fleiri heimilismönnum (Bjarni Reynarsson, 2007). Út frá 

þessu má álykta að mest ætti að vera til af 1-3 herbergja íbúðum og minnst af íbúðum sem eru 6 

herbergi eða fleiri.  

Til að meta fjölbreytni í íbúðagerð og hversu vel raunveruleikinn fellur að ályktuninni hér að ofan eru 

tveir þættir skoðaðir: 

 Fylgni herbergjafjölda íbúðar við staðaldreifingu fjölskyldustærða, skv. Tafla 1 

 Meðaltal frávika frá staðalhlutfalli fjölskyldustærða 

Fyrri matsþátturinn lýsir því hvernig íbúðadreifing í tilteknu hverfi fylgir þeirri staðaldreifingu að mest 

sé af minnstu íbúðunum, þ.e. besta dreifing er einhalla frá minnstu íbúðum til þeirra stærstu. Ef fylgnin 

er nálægt 1 gefur það til kynna að dreifingin passi nákvæmlega við staðaldreifingu 

fjölskyldustærðanna. Hinsvegar ef fylgnin er nærri -1 gefur það til kynna að dreifingin sé óæskileg, 

það er, mest sé til af stærstu íbúðunum og minnst af þeim minnstu. Sé gildið nálægt 0 er dreifingin 

nokkuð handahófskennd.  

Seinni matsþátturinn segir til um hvað fjöldi íbúða af hverri stærð víkur mikið frá staðalhlutfalli 

þeirrar íbúðargerðar. Þó svo að fylgni gæti fræðilega verið góð gæti hlutfall stakra íbúðagerða verið 

langt frá æskilegu gildi og er leitast við að leggja mat á þessi frávik. Síðari matsþátturinn er þannig 

unninn til að tryggja gæði hins fyrri. 

Þessir tveir matsþættir eru þó að einhverju leyti innbyrðis háðir en segja þó hvor um sig ekki alla 

söguna. Eitt stakt hverfi gæti til dæmis verið með ákjósanlega dreifingu, þ.e. mest af litlum íbúðum og 

minnst af stórum, en frávik í hlutfalli hvors stærðarflokks gæti verið það mikið að það telst óheppilegt. 

Eins gæti frávik í hlutfalli stærðarflokka verið lítið en dreifingin engu að síður verið þannig að mest 

væri af stórum íbúðunum í viðkomandi hverfi. 
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Tafla 6 Vensl á milli fjölskyldurstærðar og herbergjafjölda. 

Æskilegt er að herbergjafjöldi sé í samræmi við fjölskyldustærð og er miðað við að vensl 

fjölskyldustærðar og herbergjafjölda íbúða sé með þeim hætti sem sýndur eru í töflu 6.  

 

 

 

 

 

 

Hægt er að setja fram æskilega dreifingu íbúðarstæða hvað varðar herbergjafjölda, út frá fjölda á 

hverju heimili, byggt á niðurstöður viðhorfskönnunarinnar frá 2007 um húsnæðis- og búsetuóskir 

borgarbúa. Þetta er sýnt á mynd 3. 

 

Mynd 3 Besta dreifing íbúða m.t.t herbergjafjölda. 

Út frá æskilegum venslum fjölskyldustærðar og herbergjafjölda er metin hver besta dreifing íbúða sé í 

hverju grunnskólahverfi fyrir sig. 

 

 

 

 

 

 

Fjöldi á heimili Herbergjafjöldi 

Einn 1-2 

Tveir 3 

Þrír 4 

Fjórir 5 

Fimm ofl. 6+ 
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6.1.1 Niðurstöður 

Fjöldi íbúða í grunnskólahverfum Reykjavíkur liggur á mjög breiðu bili eða frá 412 íbúðum í 

Korpuskóla alveg upp í 4.631 íbúð í Austurbæjarskóla, þrátt fyrir almennt viðmið um að heppileg 

eining á skólahverfi sé um 900 íbúðir, sjá mynd 4.  

 

Mynd 4  Fjöldi íbúða í grunnskólahverfum í Reykjavík. 

Hlutfall íbúðargerða er misjafnt eftir grunnskólahverfum. Á mynd 5 má sjá hlutfall íbúða eftir 

íbúðarhúsnæðisgerð í hverju grunnskólahverfi fyrir sig. Nánari tölur má sjá í viðauka D.  

 

 
Mynd 5  Hlutfall íbúða eftir íbúðarhúsnæðisgerð í grunnskólahverfum Reykjavíkur. 
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Ef miðað er við bestu dreifingu á íbúðum með tilliti til herbergjafjölda þá er æskileg dreifing á 

íbúðagerð þannig að minnst hlutfall sé af stórum íbúðum (sem gjarnan eru einbýlishúsin) og mest af 

litlum íbúðum. Einnig er vert að hafa í huga að rekstrarkostnaður sérbýlishúsa er hærri en 

rekstrarkostnaður íbúða í fjölbýli og því má ætla að fleiri hafi efni á að búa í fjölbýli en sérbýli. 

Samkvæmt rannsókn á húsnæðis- og búsetuóskum Reykvíkinga frá árinu 2007 kjósa margar 

fjölskyldur, miðað við efnahag þeirra, að búa í minni fjölbýlishúsum. Það má ef til vill rekja til þess að 

aðgengi að garði er oft betra og auðveldara er að fylgjast með börnum að leik en úr íbúðum í háum 

blokkum. Hinsvegar kýs fólk á aldursbilinu 50-75 ára og ungt fólk á aldrinum 18-29 ára helst að búa í 

fjölbýli miðað við efnahag samkvæmt sömu rannsókn (Bjarni Reynarsson, 2007) 

Því má draga þá ályktun að besta dreifing á húsnæðisgerð sé að minnst sé hlutfallið af sérbýlishúsum 

og mest af íbúðum í  stærri fjölbýli og þar á eftir íbúðir í minni fjölbýli. Íbúðagerð er nokkuð 

mismunandi eftir grunnskólahverfunum en á mynd 6 má sjá hlutfall sérbýla í grunnskólahverfum 

Reykjavíkur. Í Ártúnsskóla, Foldaskóla, Fossvogsskóla, Hamraskóla, Húsaskóla, Korpuskóla, 

Réttarholtsskóla, Selásskóla, Seljaskóla og Ölduselsskóla fer hlutfall sérbýla yfir 30%.  

 

Mynd 6 Hlutfall sérbýlis í grunnskólahverfum Reykjavíkur. 
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Á mynd 7 má sjá hlutfall stærri fjölbýlishúsa (með 6 íbúðum og fl.) í grunnskólahverfum Reykjavíkur 

og þar má sjá að hlutfall stærri fjölbýlishúsa í hverfunum sem tilheyra Fossvogsskóla, Selásskóla, 

Hamraskóla, Ingunnarskóla, Rimaskóla, Víkurskóla og Ölduselsskóla er á bilinu 50-60%. Í hverfunum 

sem tilheyra Álftamýrarskóla, Breiðholtsskóla, Fellaskóla og Sæmundarskóla fer hlutfall stærri 

fjölbýla yfir 80%. 

 

Mynd 7 Hlutfall íbúða í stærra fjölbýli í grunnskólahverfum Reykjavíkur. 
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Á mynd 8 má sjá fylgni grunnskólahverfa við bestu dreifingu íbúða með tilliti til herbergjafjölda (sem 

fyrr miðað við könnun á stærð heimila). Grunnskólahverfið sem tilheyrir Háteigsskóla kom best út 

með 0,94 fylgni við staðaldreifingu og meðalfrávik upp á 2%. Fast á eftir komu grunnskólahverfin 

sem tilheyra Laugalækjarskóla, Melaskóla og Austurbæjarskóla en öll reyndust þau með yfir 0,90 

fylgni við staðaldreifingu og meðalfrávik undir 5%. Grunnskólahverfið sem tilheyrir Ártúnsskóla kom 

verst út með fylgni við staðaldreifingu upp á -0,92 og meðalfrávik upp á 18%. Þar á eftir komu hverfin 

sem tilheyra Seljaskóla og Foldaskóla með fylgni upp á -0,84 og meðalfrávik yfir 15%. Ítarlegri 

upplýsingar má finna í viðauka F.  

 

Mynd 8 Dreifing íbúða með tilliti til herbergjafjölda eftir grunnskólahverfum í Reykjavík. 
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Ef borin er saman stærð grunnskólahverfis (sjá mynd 4) og dreifing íbúða m.t.t herbergjafjölda (sjá 

mynd 8) má sjá að almennt eru stærri grunnskólahverfin með betri dreifingu á íbúðum en minni 

grunnskólahverfin. Það vekur athygli að grunnskólahverfin sem eru með íbúðafjölda í kringum 900 

íbúðir, sem Reykjavík setur sem almennt viðmið um hentuga stærð, eru ekki með góða dreifingu (að 

minnst sé hlutfall af stórum íbúðum og mest af litlum íbúðum) á íbúðum. Sem dæmi eru hverfin sem 

tilheyra Seljaskóla og Foldaskóla að fá fylgni upp á -0,84. 

Til þess að skoða nánar hvað veldur því að hverfi skorar hátt eða lágt í mati á stærðardreifingu íbúða, 

er fróðlegt að bera saman grunnskólahverfin sem tilheyra Ártúnsskóla, Háteigsskóla og 

Laugalækjarskóla. Ártúnsskólahverfið er í raun með andstæða dreifingu miðað við æskilega dreifingu 

íbúða. Þó að ekki sé það sjálfgefið að sérbýli séu með fleiri svefnherbergi þá er vert er að skoða að 

hlutfall sérbýlishúsa er um 54% en hlutfall stærri fjölbýlishúsa (6 íbúðir og fl.) einungis 19%. 

Hinsvegar er hlutfall sérbýla einungis um 2% í hverfi Háteigsskóla en aftur á móti er hlutfall minni 

fjölbýlishúsa (2-5 íbúðir) um 59% og stærri fjölbýlishúsa um 36% eins og sjá á mynd 5. Þannig að 

þrátt fyrir að vera með góða fylgni varðandi herbergjafjölda þá býður hverfi Háteigsskóli ekki upp á 

viðunandi fjölbreytni í húsnæðisgerð, það er mest af fjölbýli en minna af sérbýli. Hinsvegar er dreifing 

íbúðarhúsnæðisgerðar betri í Laugalækjarskóla en grunnskólahverfið sýndi fylgni upp á 94% varðandi 

herbergjafjölda. Dreifing íbúðarhúsnæðisgerða er með því móti að 7% eru sérbýlishús, 41% eru lítil 

fjölbýlishús og 50% eru stærri fjölbýlishús. Á mynd 9 má sjá dreifingu íbúða með tilliti til 

herbergisfjölda í grunnskólahverfunum sem tilheyra Háteigsskóla, Laugalækjarskóla og Ártúnsskóla 

borið saman við æskilega dreifingu íbúða. 

 

Mynd 9 Dreifing íbúða m.t.t herbergjafjölda í Ártúnskóla, Laugalækjarskóla og Háteigsskóla borið saman við 

æskilega dreifingu íbúða. 
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Mynd 10 Meðalfasteignaverð „fyrstu íbúðar“ í grunnskólahverfum Reykjavíkur. 

 

6.2 Verðlag íbúðarfasteigna og fjölbreytileiki innan grunnskólahverfa  

Ungt fólk sem hyggst kaupa sína fyrstu íbúðareign hefur oft átt erfitt um vik að komast inn á 

markaðinn. Til að gera ungu fólki auðveldara að eignast fyrstu íbúð þyrfti markaðurinn að vera 

viðránlegri. Þegar svo kemur að því að fjölskyldur stækka vill fólk gjarnan halda sig innan sama 

grunnskólahverfis svo börnin þurfi ekki að skipta um skóla og rjúfa vinatengsl. Þetta kemur meðal 

annars fram í rannsókn um húsnæðis- og búsetuóskir Reykvíkinga frá árinu 2003 en þá vildu 64% 

svarenda búa innan sama hverfis (Bjarni Reynarsson, 2003).  

Til að meta möguleika fjölskyldna á að stækka við sig húsnæði innan sama grunnskólahverfis er 

skoðað hvað kostar að koma sér upp svokallaðri „fyrstu íbúð“ eða íbúð í stærðarflokki 30-70 m2. Þar á 

eftir er svo metið hvað kostar að stækka við sig innan sama grunnskólahverfis. Þetta er gert með því að 

reikna út meðalfasteignarmat í hverjum stærðarflokki (sjá töflu 2 í kafla 5.1) fyrir sig, fyrir hvert og 

eitt grunnskólahverfi. Til að geta borið grunnskólahverfi saman er reiknað út meðalfasteignamat á 

„fyrstu íbúð“ í Reykjavík og þeirri tölu deilt upp í meðalfasteignaverð allra stærðaflokka í öllum 

grunnskólahverfunum. Þannig sést í hvaða hverfi er dýrast að koma sér upp „fyrstu íbúð“ og hvað 

hlutfallslega kostar að stækka við sig á milli stærðarflokka í hverju grunnskólahverfi fyrir sig. 

6.2.1 Niðurstöður 

Meðalfasteignaverð svokallaðrar „fyrstu íbúðar“ eða íbúðar í stærðarflokki 1 liggur á bilinu frá 12.241 

þús.kr. í hverfi Fellaskóla upp í 17.322 þús.kr. í hverfi Fossvogsskóla. Í grunnskólahverfinu sem 

tilheyrir Korpuskóla er ekki að finna neinar íbúðir í stærðarflokki 1 og því má skilgreina að fyrstu 

íbúðarkaup séu í stærðarflokki 2 (70-110 m2). Þar af leiðandi er dýrast að koma sér upp „fyrstu íbúð“ í 

Korpuskóla en meðalfasteignaverð fyrstu íbúðar þar er 24.339 þús.kr. Á mynd 10 má sjá 

meðalfasteignaverð „fyrstu íbúðar“ fyrir grunnskólahverfin en meðalfasteignaverð íbúða í 

stærðarflokki 1 er 14.720 þús.kr.  
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Á mynd 11 má sjá meðalverð „fyrstu íbúða“ en litakóðinn gefur til kynna verðlag frá ódýrustu til 

dýrustu íbúðar. Ódýrast er að koma sér upp „fyrstu íbúð“ í Breiðholtshverfunum og 

Árbæjarhverfunum. Ekki er mikill munur á verðlagi á íbúðum í grunnskólahverfum í Grafarvogi og 

miðbæjarhverfunum austanmegin við Tjörnina, Austurbæjarskóla, Hlíðaskóla og Háteigsskóla. 

Verðlagið hækkar þegar komið er vestan megin við Tjörnina í hverfum Grandaskóla, Melaskóla og 

Vesturbæjarskóla. Grunnskólahverfi Fossvogsskóla sker sig töluvert úr en þar er töluvert dýrara en í 

nærliggjandi hverfum. Sé til dæmis borið saman verðlag á „fyrstu íbúð“ í Melaskóla og Árbæjarskóla 

sést að munurinn á verðlagi er um 29%. 

 

Mynd 11 Meðalverð „fyrstu íbúðar“ sýnd með litakóða. 

 

Á mynd 12 má sjá hlutfallslegan kostnað við að stækka við sig, á milli stærðarflokka (sjá töflu 2 í 

kafla 5.1) innan hvers grunnskólahverfs. Ef lesið er úr mynd 12 þá má sjá að stökkið úr stærðarflokki 1 

í stærðarflokk 2 er minnst í grunnskólahverfunum Breiðholtskóla og Fellaskóla en mest í hverfunum 

Austurbæjarskóla og Laugarlækjaskóla. Ef skoðað er stökkið úr stærðarflokki 2 í stærðarflokk 3 þá er 

ódýrast að stækka við sig í Ölduselskóla en dýrast í miðbæjarhverfunum Austurbæjarskóla og 

Vesturbæjarskóla og í Melaskólahverfi. Á heildina litið virðist sem ódýrast sé að stækka við sig innan 

grunnskólahverfa í Breiðholti en dýrast í grunnskólahverfunum Austurbæjarskóla og Melaskóla og þar 

á eftir fylgja hverfin Grandaskóli, Vesturbæjarskóli, Hlíðaskóli og Fossvogskóli. Í flestum 

grunnskólahverfunum eru minnstu stökkin á milli stærðarflokks 1 til 2 og stærðarflokks 2 til 3 en 
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stökkin eru stærri þegar kemur að því að stækka við sig úr stærðarflokki 3 til 4 og stærðarflokki 4 til 5. 

Þetta skýrist af því að þarna er oft verið að færa sig úr stærra fjölbýli yfir í minna fjölbýli og sérbýli. 

 

Mynd 12 Hlutfallslegur samanburður á kaupum á fyrstu íbúð m.v. meðaltal (blátt) og hlutfallslegur kostnaður 

þess að stækka við sig á milli stærðarflokka. Dæmi: Rauði liturinn táknar hvað hlutfallslega kostar að stækka við 

sig úr stærðarflokki 1 í stærðarflokk 2. 
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6.3 Viðráðanlegt húsnæði 

Húsnæði á viðráðanlegum kjörum er einn af grundvallarþáttum í lífskjörum fólks á hverjum tíma, og 

er sérstaklega mikilvægur fyrir barnafjölskyldur. Samkvæmt umfangsmikilli rannsókn sem gerð var af 

Seðlabanka Íslands í kjölfar hrunsins voru 20% íslenskra heimila í greiðsluvanda9 í október 2010. Af 

þessum heimilum tilheyrði rúmur helmingur næst tekjulægstu og miðtekjuhópum og rúmur 

fimmtungur tekjulægstu hópunum. Af þessum 20% heimila voru barnafjölskyldur mun fleiri en 

heimili án barna. Greiðsluvandi var umtalsverður skv. sömu rannsókn eða 37% skuldsettra húseigenda 

var með neikvætt eigið fé í húsnæði sínu sem samsvaraði um 27% allra húseigenda (Þorvarður Tjörvi 

Ólafsson & Karen Á. Vignisdóttir, 2012). Til að meta hvort grunnskólahverfi í Reykjavík bjóði upp á 

húsnæði á viðráðanlegu verði er skoðað hvað húsnæðiskostnaður er almennt stórt hlutfall af 

ráðstöfunartekjum hjá mismunandi heimilisstærðum. Reiknað er hlutfall húsnæðiskostnaðar af 

ráðstöfunartekjum eftir þremur tekjuflokkum. Byrjað er að skoða hvað húsnæðiskostnaður er hátt 

hlutfall hjá lágtekjufólki og svo eru skoðaðir tveir hærri tekjuflokkar miðað við ráðstöfunartekjur á 

neyslueiningu, sjá töflu 4 í kafla 5.1. Fyrst er skoðaður tekjuflokkur þeirra sem eru undir 50% 

mörkum10 og svo þeirra sem eru undir 60% mörkum. Skoðaður er bæði húsnæðiskostnaður hjá 

fjölskyldum sem búa í eigin húsnæði og fjölskyldum sem leigja íbúðarhúsnæði á hinum almenna 

leigumarkaði. Vert er að benda á að ekki var reiknaður húsnæðiskostnaður í þeim grunnskólahverfum 

þar sem leigusamningar voru færri en þrír innan stærðarflokks til að gæta áreiðanleika niðurstaðna. 

Miðað er við að vensl heimilisstærðar og stærðaflokka íbúða sé með þeim hætti sem sýndur eru í töflu 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
„9Heimili eru skilgreind í greiðsluvanda (e. financial distress) ef ráðstöfunartekjur þeirra duga ekki til að standa 

undir bæði greiðslubyrði lána og lágmarksframfærslu (sem er skilgreind með því að leggja 60% álag ofan á 

framfærsluviðmið Umboðsmanns skuldara“)(Þorvarður Tjörvi Ólafsson og Karen Á. Vignisdóttir, 2012, glæra nr. 
13). 
10 Þegar talað er um 50%-mörk þá er átt við að þau ráðstöfunartekjumörk sem 50% þýðisins eru undir o.s.frv. 

Heimilisstærð Stærðarflokkur íbúðar 

Einn fullorðinn 1 

Einn fullorðinn og eitt barn 2 

Tveir fullorðnir 2 

Tveir fullorðnir og eitt barn 3 

Tveir fullorðnir og tvö börn 4 

Tveir fullorðnir og þrjú börn 5 

Tafla 7 Vensl á milli heimilisstæðrar og íbúðarstærðar. 

 

*Miðað er við er við að börn séu undir 14 ára.    
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Til húsnæðiskostnaðar hjá íbúðareigendum teljast eftirfarandi atriði: 

 Greiðslubyrði af húsnæðislánum 

 Brunatrygging 

 Fasteignatrygging 

 Rafmagn 

 Hiti 

 Fasteignagjöld 

 Viðhald 

Húsnæðiskostnaður hjá leigjendum birtist í eftirfarandi atriðum: 

 Leigugreiðslum 

 Orkukostnaði (hiti og rafmagn). 

Við útreikninga á greiðslubyrði af húsnæðisláni var notast við reiknivél á heimasíðu Arion-banka. 

Miðað er við að við kaup á íbúð sé 20% kaupverðs greitt út í hönd og afgangurinn fjármagnaður með 

tveimur verðtryggðum íbúðalánum með jöfnum greiðslum. Annað lánið er með 60% veðhlutfall í eign 

til 40 ára með 3,75% vöxtum á ári og hitt sé með 20% veðhlutfall í eign til 25 ára með 4,85% vöxtum 

á ári. Við útreikninga á lánum var ekki tekið tillit til verðbólgu (Íbúðalán - Arionbanki.is, á.á.). 

Skylt er skv. lögum að brunatryggja húsnæði og einnig er gert ráð fyrir að fólk kaupi 

fasteignatryggingu. Við útreikninga á iðgjaldi trygginga var brunabótamat eigna slegið inn í 

reiknivélar á heimasíðu tryggingafélagsins Sjóvár. 

Til að meta kostnað fyrir rafmagn og hita var notast við einfalda reiknivél á heimasíðu Orkuveitu 

Reykjavíkur en innslegnar stærðir voru meðalstærðir eigna og metnar fjölskyldustærðir. 

Allir íbúðareigendur verða að greiða fasteignagjöld en þau skiptast í fasteignaskatt, sorphirðugjald, 

holræsagjald og vatnsgjald (Þjóðskrá Íslands, á.á. b). Fasteignaskattur fyrir íbúðarhúsnæði árið 2012 

í Reykjavík var 0,2% af fasteignamati eignar og sorphirðugjald miðast við fjölda sorpíláta og 

losunartíðni (Reykjavíkurborg, á.á.). Í þessu verkefni var miðað við eina 240 lítra tunnu sem losuð er á 

10 daga fresti fyrir hverja fjölskyldu til að einfalda reikninga. Við útreikninga á holræsagjöldum og 

vatnsgjöldum var notast við verðskrá sem tók gildi 1. janúar 2012 hjá Orkuveitu Reykjavíkur. 

Við útreikninga á húsnæðiskostnaði hjá íbúðareigendum var einnig reiknaður viðhaldskostnaður eigna 

en hann er venjulega á bilinu 1 - 5%, en í þessari rannsókn var miðað við 2% (Magnús Árni Skúlason, 

á.á.). 

Við útreikninga húsnæðiskostnaðar var ekki tekið tillit til kostnaðar vegna afskrifta á eign vegna slits 

og aldurs né kostnaðar vegna eigin fjár, það er að leggja fram eigið fé í eign í stað þess að ávaxta 

fjárhæðina inn á bankareikning. 
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Varðandi húsaleigubætur og vaxtabætur þá teljast þær til ráðstöfunartekna og því koma þær ekki til 

frádráttar á húsnæðiskostnaði í þessari rannsókn. 

6.3.1 Niðurstöður 

Í töflu 8 má sjá niðurstöður af reiknuðum húsnæðiskostnað hjá íbúðareigendum í lágtekjuhópi. 

Húsnæðiskostnaður í þessum hópi, fer í öllum grunnskólahverfunum yfir 40% af ráðstöfunartekjum 

sem telst verulega íþyngjandi samkvæmt hagstofu Evrópusambandsins. Niðurstaðan er enn dekkri 

þegar skoðaður er húsnæðiskostnaður hjá fjölskyldum samsettum annars vegar af tveimur fullorðnum 

og tveimur börnum og hins vegar tveimur fullorðnum og þremur börnum. Þar liggur kostnaðurinn á 

bilinu frá 64% alveg upp í 124% af ráðstöfunartekjum. Lægstur er húsnæðiskostnaðurinn 49% í 

Fellaskóla hjá heimilum samsettum af einum fullorðnum og einu barni og eða af tveimur fullorðnum. Í 

heild kemur grunnskólahverfið Fossvogur verst út en hlutfall húsnæðiskostnaðar fer þar aldrei undir 

70% af ráðstöfunartekjum.  

Tafla 8 Hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum hjá fjölskyldum sem eru undir lágtekjumörkum og búa í 

eigin húsnæði. 

 

 

 

 

 

Grunnskólahverfi 1 fullorðinn 1 fullorðinn og 1 barn 2 fullorðnir 2 fullorðnir og 1 barn 2 fullorðnir og 2 börn 2 fullorðnir og 3 börn

Austurbæjarskóli 65% 68% 68% 77% 87% 124%

Álftamýrarskóli 59% 59% 59% 62% 71% 93%

Árbæjarskóli 54% 56% 56% 57% 81% 96%

Ártúnsskóli 61% 60% 60% 62% 77% 97%

Borgaskóli 65% 60% 60% 63% 80% 92%

Breiðholtsskóli 56% 51% 51% 52% 74% 82%

Engjaskóli 64% 59% 59% 62% 79% 94%

Fellaskóli 52% 49% 49% 54% 65% 73%

Foldaskóli 57% 58% 58% 63% 83% 98%

Fossvogsskóli 70% 70% 70% 72% 92% 108%

Grandaskóli 66% 64% 64% 66% 92% 115%

Hamraskóli 67% 62% 62% 63% 84% 93%

Háteigsskóli 63% 60% 60% 66% 76% 92%

Hlíðaskóli 62% 60% 60% 65% 75% 109%

Hólubrekkuskóli 53% 51% 51% 55% 64% 85%

Húsaskóli 64% 57% 57% 62% 81% 95%

Hvassaleitisskóli 60% 62% 62% 64% 78% 100%

Ingunnarskóli 61% 61% 61% 60% 84% 101%

Korpuskóli 69% 69% 68% 84% 99%

Langholtsskóli 57% 61% 61% 64% 75% 96%

Laugalækjaskóli 59% 63% 63% 70% 74% 96%

Melaskóli 67% 66% 66% 75% 87% 115%

Norðlingaskóli 63% 60% 60% 61% 71% 95%

Réttarholtsskóli 61% 61% 61% 67% 76% 94%

Rimaskóli 63% 59% 59% 52% 84% 93%

Selásskóli 54% 54% 54% 64% 82% 97%

Seljaskóli 57% 57% 57% 56% 72% 86%

Sæmundarskóli 57% 59% 59% 62% 84% 82%

Vesturbæjarskóli 66% 65% 65% 73% 86% 109%

Víkurskóli 66% 62% 62% 64% 75% 103%

Vogaskóli 61% 59% 59% 67% 74% 89%

Ölduselsskóli 53% 57% 57% 55% 71% 88%

Lægsta hlutfall Hæsta  hlutfall
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Í töflu 9 má sjá hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum heimila sem búa í eigin húsnæði og 

eru með ráðstöfunartekjur undir 50% mörkum af ráðstöfunartekjum heildarþýðisins. (sjá töflu 4 í kafla 

5.1). Hvergi er húsnæðiskostnaður undir 25% af ráðstöfunartekjum, sem er það viðmið sem 

velferðarráðherra taldi æskilegt árið 201111, en á heildina litið er húsnæðiskostnaður lægstur í 

Fellaskólahverfi. Í grunnskólahverfi Fossvogsskóla er húsnæðiskostnaður um eða yfir 39% og fer hæst 

í 61% hjá heimilum samsettum af tveimur fullorðnum og 3 börnum undir 14 ára aldri. Í 

Austurbæjarskóla fer hlutfallið í 69% hjá sömu heimilisstærð. Fyrir heimili samsett annars vegar af 

tveimur fullorðnum og tveimur börnum undir 14 ára og hins vegar tveimur fullorðnum og þremur 

börnum er húsnæðiskostnaðurinn í öllum hverfum um og yfir 40% fyrir utan hverfi í Fellaskóla og 

Hólabrekkuskóla. 

Tafla 9 Hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum fjölskyldna sem búa í eigin húsnæði og eru með 

ráðstöfunartekjur undir 50% mörkum. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Í svari velferðarráðhera 2011 kemur fram að 25% sé æskilgt viðmið í samanburði á milli ríkja 

(Velferðarráðherra, 2011). Sjá nánar í kafla 2.1 um húsnæði á viðráðanlegu verði. 

Grunnskólahverfi 1 fullorðinn 1 fullorðinn og 1 barn 2 fullorðnir 2 fullorðnir og 1 barn 2 fulloðnir og 2 börn 2 fullorðnir og 3 börn

Austurbæjarskóli 39% 44% 38% 44% 50% 69%

Álftamýrarskóli 35% 39% 34% 36% 41% 52%

Árbæjarskóli 32% 36% 32% 33% 47% 54%

Ártúnsskóli 37% 39% 34% 36% 44% 54%

Borgaskóli 39% 39% 34% 36% 46% 52%

Breiðholtsskóli 34% 33% 29% 30% 42% 46%

Engjaskóli 38% 38% 33% 36% 45% 53%

Fellaskóli 31% 32% 28% 31% 37% 41%

Foldaskóli 34% 38% 33% 37% 47% 55%

Fossvogsskóli 42% 46% 39% 41% 53% 61%

Grandaskóli 40% 42% 36% 38% 53% 64%

Hamraskóli 40% 40% 35% 37% 48% 52%

Háteigsskóli 38% 39% 34% 38% 43% 52%

Hlíðaskóli 37% 39% 34% 38% 43% 61%

Hólubrekkuskóli 32% 33% 29% 32% 37% 47%

Húsaskóli 38% 37% 32% 36% 46% 53%

Hvassaleitisskóli 36% 40% 35% 37% 45% 56%

Ingunnarskóli 37% 40% 35% 35% 48% 57%

Korpuskóli 45% 39% 39% 48% 55%

Langholtsskóli 34% 40% 34% 37% 43% 53%

Laugalækjaskóli 35% 41% 36% 40% 42% 54%

Melaskóli 40% 43% 37% 43% 49% 64%

Norðlingaskóli 38% 39% 34% 35% 41% 53%

Réttarholtsskóli 37% 40% 35% 38% 43% 52%

Rimaskóli 38% 38% 33% 30% 48% 52%

Selásskóli 32% 35% 31% 37% 47% 54%

Seljaskóli 34% 37% 32% 32% 41% 48%

Sæmundarskóli 34% 39% 34% 36% 48% 46%

Vesturbæjarskóli 40% 42% 37% 42% 49% 61%

Víkurskóli 40% 41% 35% 37% 43% 57%

Vogaskóli 37% 39% 34% 38% 42% 50%

Ölduselsskóli 32% 37% 32% 32% 40% 49%

≤ 25% 26%-30% 31%-39% 40% 
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 Í töflu 10 má sjá hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum heimila sem búa í eigin húsnæði og 

eru með ráðstöfunartekjur undir 60% mörkum (sjá töflu 4 í kafla 5.1). Þó svo að mörkin séu hækkuð 

þá er ástandið litlu skárra. Í flestum grunnskólahverfum er húsnæðiskostnaður um og yfir 30% en þó 

fer hann í 25% í hverfi Fellaskóla fyrir heimili með tveimur fullorðnum. Hjá heimilum samsettum 

annars vegar af tveimur fullorðnum og tveimur börnum og hins vegar tveimur fullorðnum og þremur 

börnum, er húsnæðiskostnaður verulega íþyngjandi í nánast öllum hverfum en lægstur fer hann í 33% í 

hverfi Hólabrekkuskóla. 

Tafla 10 Hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum fjölskyldna sem búa í eigin húsnæði og eru með 

ráðstöfunartekjur undir 60% mörkum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnskólahverfi 1 fullorðinn 1 fullorðinn og 1 barn 2 fullorðnir 2 fullorðnir og 1 barn 2 fullorðnir og 2 börn 2 fullorðnir og 3 börn

Austurbæjarskóli 35% 40% 35% 41% 45% 63%

Álftamýrarskóli 32% 35% 31% 33% 37% 48%

Árbæjarskóli 30% 33% 29% 30% 42% 49%

Ártúnsskóli 34% 36% 31% 32% 40% 49%

Borgaskóli 36% 36% 31% 33% 42% 47%

Breiðholtsskóli 31% 31% 26% 27% 38% 42%

Engjaskóli 35% 35% 30% 33% 41% 48%

Fellaskóli 29% 29% 25% 29% 34% 37%

Foldaskóli 31% 35% 30% 33% 43% 50%

Fossvogsskóli 38% 42% 36% 38% 48% 55%

Grandaskóli 36% 38% 33% 35% 48% 58%

Hamraskóli 37% 37% 32% 33% 44% 48%

Háteigsskóli 35% 36% 31% 35% 40% 47%

Hlíðaskóli 34% 36% 31% 34% 39% 56%

Hólubrekkuskóli 29% 30% 26% 29% 33% 43%

Húsaskóli 35% 34% 30% 33% 42% 49%

Hvassaleitisskóli 33% 37% 32% 34% 41% 51%

Ingunnarskóli 33% 37% 32% 32% 44% 52%

Korpuskóli 41% 36% 36% 44% 51%

Langholtsskóli 31% 36% 31% 34% 39% 49%

Laugalækjaskóli 32% 38% 33% 37% 38% 49%

Melaskóli 37% 39% 34% 40% 45% 59%

Norðlingaskóli 35% 35% 31% 32% 37% 48%

Réttarholtsskóli 33% 36% 32% 35% 39% 48%

Rimaskóli 34% 35% 30% 27% 44% 48%

Selásskóli 30% 32% 28% 34% 43% 50%

Seljaskóli 31% 34% 29% 29% 37% 44%

Sæmundarskóli 31% 35% 31% 33% 44% 42%

Vesturbæjarskóli 36% 38% 33% 39% 45% 55%

Víkurskóli 36% 37% 32% 34% 39% 52%

Vogaskóli 33% 35% 31% 35% 38% 45%

Ölduselsskóli 29% 34% 30% 29% 37% 45%

≤ 25% 26%-30% 31%-39% 40% 
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Í töflu 11 má sjá hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum hjá fjölskyldum sem búa í 

leiguhúsnæði á almennum markaði og eru undir lágtekjumörkum. Í öllum hverfunum er 

húsnæðiskostnaðurinn verulega íþyngjandi eða yfir 40% af ráðstöfunartekjum. Meiri munur er á milli 

grunnskólahverfa ef sömu heimilisstærðir eru bornar saman, en ef fjölskyldur sem búa í leiguhúsnæði 

eru bornar saman við fjölskyldur sem búa í eigin húsnæði. Leiguhúsnæðiskostnaðurinn í 

Breiðholtshverfunum er ekki að neinu ráði minni en í öðrum grunnskólahverfum en hlutfall 

leiguhúsnæðiskostnaðar er handahófskenndari þar ef borið er saman við húsnæðiskostnað hjá 

fjölskyldum sem búa í eigin húsnæði.  

Tafla 11 Hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum hjá fjölskyldum undir lágtekjumörkum sem búa í 

leiguhúsnæði á almennum markaði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnskólahverfi 1 fullorðinn 1 fullorðinn og 1 barn 2 fullorðnir 2 fullorðnir og 1 barn 2 fullorðnir og 2 börn 2 fullorðnir og 3 börn

Austurbæjarskóli 52% 47% 47% 49% 46% 51%

Álftamýrarskóli 46% 45% 45% 51% 50% 44%

Árbæjarskóli 46% 47% 47% 50% 49% 44%

Ártúnsskóli 51% 51% 50% 49%

Borgaskóli 51% 51% 51% 46% 48%

Breiðholtsskóli 43% 46% 46% 46% 45% 42%

Engjaskóli 49% 49% 51% 50% 58%

Fellaskóli 48% 47% 47% 46% 47% 44%

Foldaskóli 50% 50% 51% 53%

Fossvogsskóli 49% 45% 45% 43% 42%

Grandaskóli 49% 50% 50% 50% 51% 53%

Hamraskóli 49% 49% 53% 45%

Háteigsskóli 50% 47% 47% 50% 48% 53%

Hlíðaskóli 45% 48% 48% 48% 46% 52%

Hólubrekkuskóli 47% 45% 45% 48% 47% 45%

Húsaskóli 53% 53% 44% 49% 51%

Hvassaleitisskóli 42% 46% 48%

Ingunnarskóli 45% 45% 49% 61%

Korpuskóli 61% 61% 51%

Langholtsskóli 54% 46% 46% 47% 48% 52%

Laugalækjaskóli 48% 47% 47% 49% 49% 43%

Melaskóli 50% 46% 46% 49% 48% 56%

Norðlingaskóli 59% 59% 57% 55% 59%

Réttarholtsskóli 48% 42% 42% 43% 52% 45%

Rimaskóli 54% 54% 51% 47%

Selásskóli 52% 47% 47% 49% 54%

Seljaskóli 51% 42% 42% 45% 44% 49%

Sæmundarskóli 53% 43% 43% 54% 52% 58%

Vesturbæjarskóli 55% 49% 49% 48% 50% 61%

Víkurskóli 60% 60% 50%

Vogaskóli 55% 46% 46% 47% 44% 59%

Ölduselsskóli 48% 44% 44% 47% 48% 56%

Lægsta hlutfall Hæsta  hlutfall
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Í töflu 12 má sjá hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum fjölskyldna sem búa í leiguhúsnæði 

á almennum markaði en eru með ráðstöfunartekjur undir 50% mörkum (sjá töflu 4 í kafla 5.1). Ef 

húsnæðiskostnaður þeirra er borinn saman við húsnæðiskostnað hjá íbúðareigendum með sömu 

ráðstöfunartekjur (sjá töflu 9) þá er ástandið öllu skárra. Á heildina litið er leiguhúsnæðiskostnaður 

lægra hlutfall af ráðstöfunartekjum ef borið er saman við húsnæðiskostnað hjá íbúðareigendum í sama 

tekjuflokki. 

Tafla 12 Hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum fjölskyldna sem búa í leiguhúsnæði á almennum 

markaði en eru með ráðstöfunartekjur undir 50% mörkum. 

 

 

 

 

 

 

  

Grunnskólahverfi 1 fullorðinn 1 fullorðinn og 1 barn 2 fullorðnir 2 fullorðnir og 1 barn 2 fullorðnir og 2 börn 2 fullorðnir og 3 börn

Austurbæjarskóli 31% 31% 27% 28% 26% 29%

Álftamýrarskóli 28% 29% 26% 29% 28% 24%

Árbæjarskóli 28% 30% 26% 29% 28% 25%

Ártúnsskóli 33% 29% 29% 28%

Borgaskóli 33% 29% 29% 26% 27%

Breiðholtsskóli 26% 30% 26% 27% 26% 24%

Engjaskóli 32% 28% 29% 29% 32%

Fellaskóli 29% 31% 27% 26% 27% 25%

Foldaskóli 33% 28% 29% 30%

Fossvogsskóli 29% 29% 25% 25% 24%

Grandaskóli 29% 33% 29% 29% 29% 30%

Hamraskóli 32% 28% 31% 26%

Háteigsskóli 30% 31% 27% 29% 27% 29%

Hlíðaskóli 27% 31% 27% 28% 26% 29%

Hólubrekkuskóli 28% 29% 25% 28% 27% 25%

Húsaskóli 35% 30% 25% 28% 28%

Hvassaleitisskóli 25% 27% 27%

Ingunnarskóli 29% 26% 28% 35%

Korpuskóli 40% 34% 30%

Langholtsskóli 33% 30% 26% 27% 27% 29%

Laugalækjaskóli 29% 30% 26% 28% 28% 24%

Melaskóli 30% 30% 26% 28% 27% 32%

Norðlingaskóli 38% 33% 33% 32% 33%

Réttarholtsskóli 29% 28% 24% 25% 30% 25%

Rimaskóli 35% 30% 29% 27%

Selásskóli 31% 31% 27% 29% 31%

Seljaskóli 31% 28% 24% 26% 25% 28%

Sæmundarskóli 32% 28% 24% 31% 30% 32%

Vesturbæjarskóli 33% 32% 27% 28% 29% 34%

Víkurskóli 39% 34% 29%

Vogaskóli 33% 30% 26% 27% 25% 33%

Ölduselsskóli 29% 29% 25% 27% 27% 31%

≤ 25% 26%-30% 31%-39% 40% 
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Í töflu 13 má sjá hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum fjölskyldna sem búa í leiguhúsnæði 

á almennum markaði en eru með ráðstöfunartekjur undir 60% mörkum (sjá töflu 4 í kafla 5.1). Sé 

hlutfallið borið saman við húsnæðiskostnað hjá íbúðareigendum með sömu ráðstöfunartekjur (tafla 10) 

þá er ástandið hér öllu betra. Í örfáum tilfellum fer húsnæðiskostnaðurinn yfir 30% af 

ráðstöfunartekjum og hvergi fer hann yfir 40% af ráðstöfunartekjum.  

Tafla 13 Hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum fjölskyldna sem búa í leiguhúsnæði á almennum 

markaði en eru með ráðstöfunartekjur undir 60% mörkum. 

 

6.4 Samantekt 

Stærð grunnskólahverfa í Reykjavík liggur frá 412 íbúðum alveg upp í 4.631 íbúðir en almenn viðmið 

um heppilega einingu á skólahverfi er 900 íbúðir. Metin var besta dreifing íbúða með tilliti til 

herbergjafjölda og hún borin saman við dreifingu íbúða í hverju grunnskólahverfi fyrir sig. 

Háteigsskólaskólahverfið kom best út úr því mati en verst hverfið sem tilheyrir Ártúnsskóla. Borin var 

saman stærð grunnskólahverfa og dreifingu íbúða með tilliti til herbergjafjölda og kom í ljós að stærri 

grunnskólahverfin voru almennt með betri dreifingu á íbúðum en minni grunnskólahverfin. Besta 

dreifing á íbúðagerð er að minnst hlutfall sé af stórum íbúðum (sem gjarnan eru einbýlishúsin) og mest 

af litlum íbúðum. 

Almennt komu grunnskólahverfi með íbúðarfjölda í kringum 900 íbúðir ekki vel út varðandi dreifingu 

íbúða með tilliti til herbergjafjölda.  

Grunnskólahverfi 1 fullorðinn 1 fullorðinn og 1 barn 2 fullorðnir 2 fullorðnir og 1 barn 2 fullorðnir og 2 börn 2 fullorðnir og 3 börn

Austurbæjarskóli 28% 28% 24% 26% 24% 26%

Álftamýrarskóli 25% 27% 23% 27% 26% 22%

Árbæjarskóli 25% 28% 24% 26% 25% 23%

Ártúnsskóli 30% 26% 26% 26%

Borgaskóli 30% 26% 27% 24% 24%

Breiðholtsskóli 23% 28% 24% 24% 24% 22%

Engjaskóli 29% 25% 27% 26% 30%

Fellaskóli 26% 28% 24% 24% 25% 23%

Foldaskóli 30% 26% 27% 28%

Fossvogsskóli 27% 27% 23% 23% 22%

Grandaskóli 27% 30% 26% 26% 26% 27%

Hamraskóli 29% 25% 28% 24%

Háteigsskóli 27% 28% 24% 26% 25% 27%

Hlíðaskóli 25% 29% 25% 25% 24% 27%

Hólubrekkuskóli 26% 27% 23% 25% 24% 23%

Húsaskóli 32% 27% 23% 26% 26%

Hvassaleitisskóli 23% 24% 25%

Ingunnarskóli 27% 23% 26% 32%

Korpuskóli 36% 31% 27%

Langholtsskóli 30% 27% 24% 24% 25% 27%

Laugalækjaskóli 26% 28% 24% 26% 26% 22%

Melaskóli 27% 28% 24% 26% 25% 29%

Norðlingaskóli 35% 30% 30% 29% 30%

Réttarholtsskóli 26% 25% 22% 23% 27% 23%

Rimaskóli 32% 28% 27% 24%

Selásskóli 28% 28% 24% 26% 28%

Seljaskóli 28% 25% 22% 24% 23% 25%

Sæmundarskóli 29% 26% 22% 28% 27% 29%

Vesturbæjarskóli 30% 29% 25% 25% 26% 31%

Víkurskóli 36% 31% 26%

Vogaskóli 30% 28% 24% 25% 23% 30%

Ölduselsskóli 26% 26% 23% 25% 25% 28%

≤ 25% 26%-30% 31%-39% 40% 
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Skoðað var hver kostnaðurinn er við að koma sér upp íbúð í stærðarflokki 30- 70 m2 eða svokallaðri 

„fyrstu íbúð“ og í ljós kom að ódýrast er að koma sér upp „fyrstu íbúð“ í Breiðholtshverfunum og 

Árbæjarhverfunum. Dýrast var að koma sér upp „fyrstu íbúð“ í hverfum Korpuskóla og þar á eftir 

komu hverfi Fossvogsskóla og þar næst Vesturbæjarhverfin sem tilheyra Grandaskóla og Melaskóla. 

Síðan voru metnir möguleikar fjölskyldna á að laga húsnæðisþarfir sínar að breytilegum högum innan 

sama grunnskólahverfis. Í ljós kom að ódýrast var að stækka við sig innan grunnskólahverfa í 

Breiðholti en dýrast í grunnskólahverfum sem tilheyra Austurbæjarskóla. 

Loks var metið hvort grunnskólahverfi Reykjavíkur byðu upp á húsnæði á viðráðanlegu verði. Það var 

gert með því að skoða hvað húsnæðiskostnaður væri almennt stórt hlutfall af ráðstöfunartekjum hjá 

mismunandi heimilisstærðum eftir þrem tekjuflokkum. Byrjað var að skoða hvað húsnæðiskostnaður 

væri hátt hlutfall hjá lágtekjufólki og svo voru skoðaðir tveir hærri tekjuflokkar miðað við 

ráðstöfunartekjur á neyslueiningu, undir 50% mörkum og 60% mörkum af heildarþýði 

ráðstöfunartekna. Skoðaður var húsnæðiskostnaður hjá fjölskyldum sem búa í eigin húsnæði og hjá 

þeim sem búa í íbúðarhúsnæði á hinum almenna leigumarkaði. Hvergi fór hlutfall húsnæðiskostnaðar 

af ráðstöfunartekjum hjá íbúðareigendum í lágtekjuflokki undir 40% sem telst verulega íþyngjandi 

samkvæmt hagstofu Evrópusambandsins. Þegar skoðaður var húsnæðiskostnaður hjá tekjuhærri 

fjölskyldum í eigin húsnæði var húsnæðiskostnaður enn stórt hlutfall af ráðstöfunartekjum fólks þó 

einkum hjá barnafjölskyldum með tveimur eða fleiri börnum. Í einu tilfelli fór hann undir 25% sem 

Velferðarráðherra taldi æskilegt viðmið árið 2011 en það er í hverfi Fellaskóla hjá heimili samsettu af 

tveim fullorðnum. Lægstur var húsnæðiskostnaður hjá fjölskyldum sem búa í eigin húsnæði í 

Breiðholtshverfunum og hæstur er hann í miðbæjarhverfunum og Vesturbæjarhverfunum. 

Húsnæðiskostnaður hjá fjölskyldum sem bjuggu í leiguhúsnæði á almennum markaði og voru undir 

lágtekjumörkum var í öllum tilfellum verulega íþyngjandi eða yfir 40% af ráðstöfunartekjum. 

Áhugavert var að bera húsnæðiskostnað hjá fjölskyldum í leiguhúsnæði saman við húsnæðiskostnað 

hjá fjölskyldum í eigin húsnæði. Á heildina litið reyndist húsnæðiskostnaður í allmörgum tilfellum 

lægri hjá fjölskyldum sem búa í leiguhúsnæði en hjá þeim sem búa í eigin húsnæði. Ekki var hægt að 

greina mikinn mun á húsnæðiskostnaði milli grunnskólahverfa hjá fólki í leiguhúsnæði. Smávægilegur 

marktækur munur reyndist þó vera á húsnæðiskostnaði í grunnskólahverfum austast í borginni ef borið 

er saman við önnur hverfi í borginni. Kostnaðurinn var aðeins hærri í grunnskólahverfunum í 

Grafarvogi og Grafarholti en almennt gengur og gerist. 
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7 Umræða og niðurstöður 

Í verkefni þessu hefur verið fjallað um skipulag hverfa í Reykjavík með tilliti til fjölbreytileika íbúða 

innan grunnskólahverfa og möguleikar fjölskyldna á því að flytja sig um set innan sama 

grunnskólahverfis metnir. Sérstaklega hefur athyglinni verið beint að húsnæði á viðráðanlegu verði. 

Víða erlendis hafa skipulagsáætlanir og aðgerðaáætlanir, eins og húsnæðisáætlanir, verið nýttar til að 

tryggja nægt framboð á húsnæði á viðráðanlegu verði. Skoðuð voru erlend dæmi frá Bretlandi, 

Bandaríkjunum og Danmörku en þessi lönd hafa á ólíkan hátt gert áætlanir fyrir húsnæði á 

viðráðanlegu verði.  

Rannsóknarspurningum var varpað fram í þremur liðum: 

a) Bjóða íbúðarhverfi í Reykjavík upp á fjölbreytileika í íbúðum, þar með talið íbúðir á 

viðráðanlegu verði (e.affordable housing)? 

b) Hver eru þau hverfi þar sem best hefur tekist til varðandi þetta og hvað má læra af þeim? 

c) Er tilefni fyrir skipulagsyfirvöld að innleiða aðferðir þar sem skipulagsáætlanir eru nýttar til að 

tryggja nægt framboð húsnæðis á viðráðanlegu verði og fjölbreytileika í íbúðagerð? 

Til að svara þessum spurningum var gagna aflað meðal annars um leiguverð, tegund húsnæðis (stærra 

fjölbýli með 6 íbúðir og fleiri, minna fjölbýli með 2-5 íbúðir og sérbýli), herbergjafjölda, stærð, 

brunabótamat og fasteignamat íbúða úr Fasteignaskrá og leigugagnagrunni sem heyrir undir Þjóðskrá 

Íslands. Könnuð var dreifing íbúða með tilliti til herbergjafjölda og borið saman við upplýsingar um 

fjölda á heimili sem fengnar voru úr viðhorfskönnun frá árinu 2007. Metið var hvað það kostaði að 

koma sér upp eigin húsnæði af mismunandi stærðum með því að skoða fasteignamat eftir fimm 

stærðarflokkum. Þar á eftir voru möguleikar íbúa á því að stækka við sig innan viðkomandi hverfis 

skoðaðir með því að taka saman meðalfasteignarmat í hverjum stærðarflokki fyrir hvert og eitt hverfi. 

Í lokin var húsnæðiskostnaður skoðaður eftir misjöfnum fjölskyldustærðum bæði hjá þeim sem búa í 

eigin húsnæði og leiguhúsnæði á hinum almenna markaði. Reiknað var hlutfall húsnæðiskostnaðar af 

ráðstöfunartekjum eftir þremur tekjuflokkum þar á meðal af svokölluðum lágtekjum. 

7.1 Bjóða íbúðarhverfi í Reykjavík upp á fjölbreytileika í íbúðum, þar með 

talið íbúðir á viðráðanlegu verði? 

Sýnt hefur verið fram á að grunnskólahverfi Reykjavíkur eru afar misjöfn þegar kemur að 

fjölbreytileika í íbúðum. Samhengi var á milli stærðar grunnskólahverfa og dreifingar íbúða með tilliti 

til herbergjafjölda. Almennt sýndu stærri hverfin betri dreifingu á íbúðum en minni grunnskólahverfin. 

Áhugavert var að þau grunnskólahverfi sem eru með íbúðafjölda í kringum 900 íbúðir sem almennt er 

talið hentug stærð, voru ekki með góða dreifingu á íbúðum með tilliti til herbergjafjölda né 

fjölbreytileika íbúðagerða.  
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Þegar skoðað var hvort grunnskólahverfi Reykjavíkur byðu upp á húsnæði á viðráðanlegu verði kom 

eftirfarandi meðal annars í ljós. Húsnæðiskostnaður var verulega íþyngjandi hjá fjölskyldum sem voru 

með tekjur undir lágtekjumörkum bæði hjá þeim sem bjuggu eigin húsnæði og þeim sem bjuggu í 

leiguhúsnæði á almennum markaði. Einnig var húsnæðiskostnaður verulega íþyngjandi hjá stærri 

fjölskyldum samsettum af tveimur fullorðnum og tveimur til þremur börnum undir 14 ára sem bjuggu í 

eigin húsnæði, þó þær væru með tekjur yfir lágtekjumörkum. Húsnæðiskostnaður hjá fjölskyldum með 

hærri tekjur en lágtekjur, og sem bjuggu í eigin húsnæði var í flestum tilfellum hærri en hjá þeim 

bjuggu í leiguhúsnæði. Á heildina litið er húsnæðiskostnaður ásættanlegri á leigumarkaði fyrir 

fjölskyldur yfir lágtekjumörkum en hjá þeim sem búa í eigin húsnæði. 

Niðurstaðan er sú að fjölbreytileiki í íbúðarhverfum og viðráðanlegt húsnæði virðist hvergi eiga 

samleið í grunnskólahverfum Reykjavíkur og því þörf á því að bæta úr hvoru tveggja. Ekki er einungis 

nóg að fjölskylda finni sér húsnæði sem hentar fjölskyldustærð heldur þarf hún að sjálfsögðu einnig að 

ráða við kostnaðinn sem af húsnæðinu hlýst. 

7.2 Hver eru þau hverfi þar sem best hefur tekist til varðandi þetta og hvað má 

læra af þeim? 

Grunnskólahverfið sem tilheyrir Háteigsskóla kom best út varðandi æskilega dreifingu með tilliti til 

herbergjafjölda en fast á eftir fylgdu grunnskólahverfin sem tilheyra Laugalækjarskóla, Melaskóla og 

Austurbæjarskóla. Hins vegar var dreifing íbúðahúsagerða betri í grunnskólahverfum sem tilheyrðu 

Laugalækjarskóla.  

Ef skoðað var verðlag í grunnskólahverfum var ódýrast að koma sér upp svokallaðri „fyrstu íbúð“ í 

Breiðholtshverfunum og Árbæjarhverfunum. Hæst var verðlagið í hverfum vestan megin við Tjörnina 

og í Fossvogi. Ódýrast var að stækka við sig innan grunnskólahverfa í Breiðholti og Grafarholti en 

dýrast í grunnskólahverfum sem tilheyra Austurbæjarskóla og Melaskóla. Fast á eftir fylgdu hverfin 

Grandaskóli, Vesturbæjarskóli, Hlíðarskóli og Fossvogskóli. Ekki virtist sem samhengi væri á milli 

verðlags og fjölbreytileika í íbúðum með tilliti til herbergjafjölda. Þó skoruðu grunnskólahverfin sem 

tilheyra Fellaskóla, Hólabrekkuskóla og Sæmundarskóla nokkuð hátt í þessum tveimur þáttum, það er 

að segja varðandi fjölbreytileika með tilliti til herbergjafjölda og lægra verðlags og má því álykta að 

auðveldast er að stækka við sig innan þessara hverfa.  

Lægstur var húsnæðiskostnaður af ráðstöfunartekjum hjá fjölskyldum sem bjuggu í eigin húsnæði í 

Breiðholtshverfunum Breiðholtsskóla, Fellaskóla og Hólabrekkuskóla. Hæstur reyndist 

húsnæðiskostnaður í grunnskólahverfum sem tilheyrðu Austurbæjarskóla og Fossvogsskóla. Ekki var 

hægt að greina mikinn mun á húsnæðiskostnaði milli grunnskólahverfa hjá fólki í leiguhúsnæði. Helst 

mátti greina að kostnaður væri ögn hærri í skólahverfum í Grafarvogi og Grafarholti. 
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Niðurstaðan úr rannsókninni sýnir að erfiðara er að eignast eigið húsnæði og stækka við sig í gömlu og 

grónu hverfum Reykjavíkur en í úthverfum. Þetta leiðir af sér að húsnæðiskostnaður er hærra hlutfall 

af ráðstöfunartekjum fjölskyldna sem búa miðsvæðis en þeirra sem búa í úthverfum. Ódýrast er koma 

sér upp íbúð í Breiðholtshverfunum og laga húsnæðisþarfir sínar að breytilegum högum innan þeirra 

hverfa. Hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum fjölskyldna í leiguhúsnæði var ekki marktækt 

hærra í nokkru hverfi frekar en öðru. Af þessu má álykta að best er fyrir fjölskyldur að koma sér upp 

leiguhúsnæði í hverfum sem bjóða upp á bestu dreifingu íbúða með tilliti til herbergjafjölda til að þær 

geti stækkað við sig eftir breytilegum högum innan sama hverfis. Þó hefur hér ekki verið tekið tillit 

framboðs á leiguhúsnæði. Ekki var horft til staðsetningar húsnæðis í þessari rannsókn en hún getur 

haft mikið að segja varðandi rekstrarkostnað heimilis. Kostnaður sem tengist rekstri á bíl getur verið 

misjafnlega hátt hlutfall af útgjöldum heimila. Ef horft er til staðsetningar eldri hverfa og gróinna 

hverfa í Reykjavík þá liggja þessi hverfi næst miðpunkti atvinnulífs á höfuðborgarsvæðinu og þar af 

leiðandi má álykta að útgjöld vegna samgangna og rekstur bíls er lægri þar en hjá fjölskyldum í 

úthverfum. 

7.3 Er tilefni fyrir skipulagsyfirvöld að innleiða aðferðir þar sem 

skipulagáætlanir eru nýttar til að tryggja nægt framboð húsnæðis á 

viðráðanlegu verði og fjölbreytileika í íbúðagerð? 

Þessi rannsókn sýnir að mikil þörf er á að skapa meiri fjölbreytileika innan hverfa og skapa þannig 

svigrúm fyrir fjölskyldur að finna húsnæði í nærumhverfi sínu eftir því sem aðstæður breytast. En ekki 

er einungis nóg að tryggja fjölbreytileika heldur einnig þarf að huga að því að fjölskyldur geti fundið 

húsnæði í samræmi við efnahagslega getu. Einkum þarf að huga að láglauna fjölskyldum sem hafa 

minna svigrúm meðal annars varðandi greiðslugetu og lántökuheimildir. Í rannsókninni sást að 

húsnæðiskostnaður var verulega íþyngjandi eða yfir 40% af ráðstöfunartekjum hjá 

lágtekjufjölskyldum, bæði hjá þeim sem bjuggu í eigin húsnæði og leiguhúsnæði á almennum 

markaði. Einnig var ástandið dökkt hjá fjölskyldum í hærri tekjuflokkum. Þetta sýnir að mikilvægt er 

að móta húsnæðisstefnu sem gæti orðið hluti af landsskipulagsstefnu. Þannig yrði skapaður 

samráðsvettvangur fyrir alla opinbera hagsmunaaðila húsnæðismála. Þar gætu allir lagst á eitt að reyna 

að skapa húsnæðiskerfi sem gerði lágtekjufólki og almennu launafólki kleift að komast yfir öruggt og 

viðráðanlegt húsnæði. Til að meta húsnæðisþörf til framtíðar þarf að vinna mikla grunnvinnu. Meðal 

annars þyrfti að endurgera íbúðaspár og kanna þörf mismunandi hópa í samfélaginu. Ríki og 

sveitarfélög þyrftu að standa saman við vinna að áætlunum, markmiðum og sýn sem yrði sett fram í 

landsskipulagsstefnu. Stefna sveitarfélaga yrði síðan útfærð í aðalskipulagsáætlunum í samræmi við 

það og síðan útfærð í rammaskipulagi, hverfiskipulagi og deiliskipulagi. Víða erlendis hafa verið 

farnar ólíkar leiðir til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði. Í þessari rannsókn var horft til þriggja 

landa, Bretlands, Bandaríkjanna og Danmerkur. Íslendingar geta horft til ýmissa þátta í stefnum 

þessara landa við mótun stefnu í húsnæðismálum hér á landi. Í Danmörku kjósa margir að leigja frekar 
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en að fjárfesta í íbúð. Hér á landi líta flestir á það að leigja íbúð sem skammtímalausn en það má rekja 

til þess að leigumarkaðurinn hér er ekki mjög þróaður og lítill sem enginn opinber rammi er utan um 

leigumarkaðskerfið. Í Danmörku nýtur leiguíbúðakerfið öflugs opinbers stuðnings og er opið öllum. 

Helsta markmið þessa almenna leigukerfis er að tryggja framboð á húsnæði fyrir alla tekjuhópa þá 

einkum lágtekjufólk. Leigukerfið hefur einnig gert fjölskyldum kleift að koma sér upp húsnæði í 

hverfum sem það hefði annars ekki haft efni á. Rannsóknin leiddi í ljós að húsnæðiskostnaður er 

gjarnan lægra hlutfall af ráðstöfunartekjum leigjenda. Því væri leigukerfi að til dæmis danskri 

fyrirmynd mikilvægt skref í átt að húsnæðiskerfi með áherslu á fjölbreytileika og viðráðanlegt 

húsnæði. Kerfisleg breyting væri þó einungis hluti af lausninni því einnig þyrfti að eiga sér stað 

vitundarvakning og hugarfarsbreyting í þjóðfélaginu í þessa átt, þannig að litið væri á leiguhúsnæði 

sem mögulegan framtíðar húsnæðiskost þeirra sem það kjósa.  

7.4 Frekari rannsóknir 

Í þessari rannsókn eins og áður hefur verið nefnt var ekki horft til staðsetningar húsnæðis sem hefur 

áhrif ákostnað við rekstur bíls og önnur útgjöldum vegna samgangna. Búseta fjarri vinnustað hækkar 

rekstrarkostnað bifreiða eða samgöngukostnað og gæti því haft lækkandi áhrif á húsnæðisverð í 

hverfum sem staðsett eru fjarri þéttustu atvinnusvæðunum. Þá er einnig möguleiki að vissar stéttir 

safnist saman á ákveðnum svæðum þar sem stór vinnustaður er í nágrenninu, til dæmis álverið í 

Straumsvík nærri Völlum í Hafnarfirði. Þessi tilhneiging myndi draga úr ofangreindum 

samgöngukostnaðaráhrifum. Áhugavert væri að skoða hvort slík samþjöppun stétta er algeng og 

sömuleiðis önnur svæðisbundin samfélagsáhrif. 

Til að geta borið saman dreifingu íbúða með tilliti til herbergjafjölda og fjölskyldustærð er notast við 

upplýsingar um fjölda á heimili úr viðhorfskönnun frá árinu 2007 sem unnin var fyrir Reykjavíkurborg 

um húsnæðis- og búsetuóskir borgarbúa. Í töflu 1 má sjá niðurstöður könnunarinnar sem byggir á um 

svörum frá 900 manns. Til að styðja betur við rannsókn eins og þessa væri mikill hagur í að fá að nota 

upplýsingar úr lífskjararannsókn Hagstofu Íslands svo að draga megi fram áreiðanlegri sýn af 

húsnæðisþörf borgarbúa. Þannig lægju fyrir upplýsingar um samsetningu fjölskyldna ásamt 

aldurssamsetningu heimilismanna sem skorti við úrvinnslu þessa verkefnis eins og minnst var á í kafla 

5.4. 

Að lokum mætti nefna að áhugavert væri að framkvæma sambærilega rannsókn fyrir landsbyggðina 

sem áframhaldandi af þessari. Slíkar rannsóknir myndu enn frekar byggja undirstöðu fyrir heildstæða 

húsnæðisáætlun fyrir landið allt. 
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7.5 Að lokum 

Hingað til hefur hugtakið húsnæði á viðráðanlegu verði ekki verið í fastmótað hér á landi. Í þessu 

verkefni var skilgreining hugtaksins sótt í erlendar heimildir og leitast við að varpa ljósi á hvort og í 

hvaða mæli, húsnæðismarkaður höfuðborgarinnar býður upp á húsnæði samkvæmt þeirri skilgreiningu 

sem notuð var hér. Niðurstaðan var sú að húsnæði á viðráðanlegu verði er ekki að finna í borginni þar 

sem húsnæðiskostnaður reyndist alls staðar yfir viðráðanlegum mörkum tekjulægsta hópsins. Enginn 

vafi er á því að nánari rannsókna á þessu sviði er þörf þar sem vinna þarf áfram að gagngerum 

endurbótum á húsnæðismálum fyrir tekjulágar fjölskyldur og fjölskyldur með miðlungstekjur. Skapa 

þarf betra umhverfi sem gerir fólki kleift að flytja sig til innan hverfa eftir því sem þarfir breytast . Það 

mætti gera með samþættingu húsnæðisáætlunar og skipulags. 
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9 Viðaukar 

A. Hæsta og lægsta fasteignamat á fasteignum eftir stærðarflokkum skipt niður á 

grunnskólahverfi og fjöldi eigna í hverjum flokki fyrir sig. 

Grunnskólahverfi Stærðarflokkur 
Fjöldi 

fasteigna 

Fasteignmat  [þús. 

Kr.] 

Lægsta Hæsta 

Austurbæjarskóli 

1 1578 7310 30100 

2 1549 12950 40900 

3 588 17900 55400 

4 271 22650 74750 

5 160 23450 113700 

Álftamýrarskóli 

1 182 9440 18800 

2 550 13700 32100 

3 414 20800 43050 

4 146 26000 50350 

5 49 41500 67250 

Árbæjarskóli 

1 335 7260 18800 

2 522 13400 33650 

3 195 20450 39200 

4 183 24650 50750 

5 257 38950 70300 

Ártúnsskóli 

1 12 13600 17500 

2 74 15750 28500 

3 122 17750 32400 

4 94 28350 51850 

5 168 40550 72450 

Borgaskóli 

1 42 14600 16800 

2 220 17700 26450 

3 58 22950 32350 

4 147 27700 51900 

5 38 40750 66350 

Breiðholtsskóli 

1 147 7420 16000 

2 978 13500 27800 

3 141 18600 32600 

4 119 24350 46850 

5 107 35250 67250 

Engjaskóli 

1 60 11850 19600 

2 468 16000 25050 

3 166 19150 36150 

4 62 26750 49250 

5 6 35150 59600 
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Grunnskólahverfi Stærðarflokkur 
Fjöldi 

fasteigna 

Fasteignmat  [þús. 

Kr.] 

Lægsta Hæsta 

Fellaskóli 

1 425 8960 14850 

2 888 13450 19800 

3 183 16050 29800 

4 157 23500 39100 

5 60 32600 47350 

Foldaskóli 

1 92 10000 17550 

2 274 15150 28100 

3 188 18200 40650 

4 374 26100 55100 

5 219 38450 79350 

Fossvogsskóli 

1 257 9660 33420 

2 569 17800 45300 

3 190 25050 55650 

4 217 30350 75100 

5 442 36100 132000 

Grandaskóli 

1 451 8630 22350 

2 653 15400 33300 

3 422 20900 46000 

4 157 29650 63100 

5 115 46450 83750 

Hamraskóli 

1 81 12300 18800 

2 277 15400 25850 

3 195 19050 39650 

4 235 29150 54750 

5 87 39500 71550 

Háteigsskóli 

1 764 7310 23150 

2 861 15050 31150 

3 476 21550 40850 

4 217 27650 53800 

5 62 31800 71250 

Hlíðaskóli 

1 261 8890 21650 

2 682 14250 30800 

3 446 19400 43100 

4 216 26900 52300 

5 153 37250 105400 
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Grunnskólahverfi Stærðarflokkur 
Fjöldi 

fasteigna 

Fasteignmat  [þús. 

Kr.] 

Lægsta Hæsta 

Hólabrekkuskóli 

1 364 6520 15700 

2 842 11200 23450 

3 395 17600 29950 

4 152 23550 41700 

5 160 34400 63100 

Húsaskóli 

1 48 12750 19100 

2 153 16400 27700 

3 173 20750 32650 

4 136 27350 54800 

5 122 37300 70300 

Hvassaleitisskóli 

1 224 9990 20550 

2 449 15500 29700 

3 376 21050 43350 

4 272 26100 57550 

5 155 38300 77050 

Ingunnarskóli 

1 38 14500 15150 

2 312 17600 25450 

3 273 21500 38250 

4 208 26550 53700 

5 103 36500 71900 

Korpuskóli 

1 0 0 0 

2 72 19000 30100 

3 118 24000 41800 

4 153 30250 54250 

5 62 43750 71150 

Langholtsskóli 

1 568 7320 22850 

2 843 14400 31900 

3 445 21000 37850 

4 339 25600 52950 

5 211 33150 83800 

Laugalækjaskóli 

1 746 7340 21750 

2 1204 14250 34250 

3 595 17700 42950 

4 348 23450 57050 

5 186 36350 87200 
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Grunnskólahverfi Stærðarflokkur 
Fjöldi 

fasteigna 

Fasteignmat  [þús. 

Kr.] 

Lægsta Hæsta 

Melaskóli 

1 438 9630 25450 

2 1068 16350 38850 

3 470 17900 52400 

4 348 28300 93550 

5 258 38400 124250 

Norðlingaskóli 

1 15 13400 16450 

2 351 15950 25950 

3 255 17350 36550 

4 119 14050 49500 

5 56 25150 69550 

Réttarholtsskóli 

1 240 5750 23750 

2 401 15100 32750 

3 328 22000 41700 

4 303 26700 48400 

5 179 35140 71250 

Rimaskóli 

1 92 11400 18350 

2 746 14300 26150 

3 261 18250 40050 

4 351 23250 51800 

5 68 37950 79850 

Selásskóli 

1 192 8910 16950 

2 258 13700 24550 

3 105 19600 44750 

4 250 27100 54550 

5 126 35100 78700 

Seljaskóli 

1 50 6020 20400 

2 242 13600 25150 

3 170 17400 29850 

4 175 20750 50200 

5 396 32650 89750 

Sæmundarskóli 

1 321 10300 17150 

2 426 12650 25350 

3 309 22100 31000 

4 88 28000 53950 

5 93 29400 76550 
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Grunnskólahverfi Stærðarflokkur 
Fjöldi 

fasteigna 

Fasteignmat  [þús. 

Kr.] 

Lægsta Hæsta 

Vesturbæjarskóli 

1 702 8520 25450 

2 989 14000 34600 

3 350 19650 50500 

4 214 23100 63950 

5 144 39750 93900 

Víkurskóli 

1 13 15650 16550 

2 198 16400 26350 

3 171 20550 36500 

4 87 28350 51000 

5 22 46150 75150 

Vogaskóli 

1 246 9440 18400 

2 483 15800 26500 

3 126 21650 38400 

4 201 27550 51850 

5 53 39000 61850 

Ölduselsskóli 

1 118 7970 20400 

2 381 11850 29900 

3 323 17150 37050 

4 209 21650 46950 

5 454 31750 65100 
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B. Fjöldi leigusamninga eftir herbergjafjölda í grunnskólahverfum Reykjavíkur á frá 3.janúar 

2011 til 30.nóvember 2012 ásamt hæsta og lægsta leiguverð í hverjum flokki fyrir sig. 

Grunnskólahverfi Herbergjafjöldi 
Fjöldi 

leigusamninga 

Leiguverð [kr.] 

Lægsta Hæsta 

Austurbæjarskóli 

Stúdíó íbúð 99 30000 150000 

2 491 35000 200000 

3 357 40000 210000 

4-5 107 60000 280000 

Álftamýrarskóli 

Stúdíó íbúð 30 42000 112917 

2 53 40000 130000 

3 37 65000 160000 

4-5 38 60000 185000 

Árbæjarskóli 

Stúdíó íbúð 39 50000 150000 

2 55 60000 120000 

3 70 65000 160000 

4-5 48 100000 175000 

Ártúnsskóli 

Stúdíó íbúð 1 20000 20000 

2 7 69810 120000 

3 3 114652 135000 

4-5 5 130000 150000 

Borgaskóli 

Stúdíó íbúð 1 65000 65000 

2 9 80000 126000 

3 15 87000 150000 

4-5 15 85000 210000 

Breiðholtsskóli 

Stúdíó íbúð 3 48000 75000 

2 47 40000 133000 

3 64 48500 158000 

4-5 46 80000 172000 

Engjaskóli 

Stúdíó íbúð 0 0 0 

2 11 52679 130000 

3 38 102000 150000 

4-5 28 85000 220000 

Fellaskóli 

Stúdíó íbúð 4 50000 115000 

2 98 50000 145000 

3 75 63000 150000 

4-5 50 95000 200000 

Foldaskóli 

Stúdíó íbúð 1 65000 65000 

2 31 72000 140000 

3 28 90000 150000 

4-5 8 85640 250000 
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Grunnskólahverfi Herbergjafjöldi 
Fjöldi 

leigusamninga 

Leiguverð [kr.] 

Lægsta Hæsta 

Fossvogsskóli 

Stúdíó íbúð 12 58000 90000 

2 50 52140 180000 

3 36 52000 150000 

4-5 23 50000 220000 

Grandaskóli 

Stúdíó íbúð 5 45000 95000 

2 93 50000 150000 

3 67 65000 170000 

4-5 16 90000 210000 

Hamraskóli 

Stúdíó íbúð 2 60000 90000 

2 23 50000 130000 

3 25 85000 170000 

4-5 7 110000 175000 

Háteigsskóli 

Stúdíó íbúð 39 40000 115000 

2 151 43000 145000 

3 144 60000 185000 

4-5 50 50000 260000 

Hlíðaskóli 

Stúdíó íbúð 18 35000 115000 

2 95 50000 152000 

3 100 50000 170000 

4-5 59 40000 200000 

Hólabrekkuskóli 

Stúdíó íbúð 20 32000 115000 

2 117 50000 130000 

3 85 60000 155000 

4-5 53 55000 190000 

Húsaskóli 

Stúdíó íbúð 0 0 0 

2 21 45000 166909 

3 24 83000 140192 

4-5 19 100000 190000 
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Grunnskólahverfi Herbergjafjöldi 
Fjöldi 

leigusamninga 

Leiguverð [kr.] 

Lægsta Hæsta 

Hvassaleitisskóli 

Stúdíó íbúð 4 60000 60000 

2 59 60000 160000 

3 41 65000 190000 

4-5 24 65000 170000 

Ingunnarskóli 

Stúdíó íbúð 0 0 0 

2 12 75000 118000 

3 23 90000 149000 

4-5 13 135000 250000 

Korpuskóli 

Stúdíó íbúð 1 85000 85000 

2 3 107500 150000 

3 4 90000 155000 

4-5 2 198156 220000 

Langholtsskóli 

Stúdíó íbúð 10 60000 92000 

2 95 50000 135000 

3 112 50000 180000 

4-5 73 60000 195000 

Laugalækjaskóli 

Stúdíó íbúð 15 35000 95000 

2 143 40000 131700 

3 135 40000 250000 

4-5 50 75000 192000 

Melaskóli 

Stúdíó íbúð 25 45000 115000 

2 135 35000 140000 

3 162 60000 300000 

4-5 44 70200 220000 

Norðlingaskóli 

Stúdíó íbúð 0 0 0 

2 12 100000 135000 

3 71 80000 160000 

4-5 37 120000 220000 
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Grunnskólahverfi Herbergjafjöldi 
Fjöldi 

leigusamninga 

Leiguverð [kr.] 

Lægsta Hæsta 

Réttarholtsskóli 

Stúdíó íbúð 5 45000 110000 

2 65 30000 165000 

3 66 50000 150000 

4-5 24 90000 200000 

Rimaskóli 

Stúdíó íbúð 1 90000 90000 

2 35 42500 160000 

3 70 70000 160000 

4-5 25 70000 230000 

Selásskóli 

Stúdíó íbúð 9 65000 100000 

2 56 60000 130000 

3 23 85000 150000 

4-5 6 107000 260000 

Seljaskóli 

Stúdíó íbúð 8 50000 95000 

2 34 35000 140000 

3 25 60000 170000 

4-5 43 78000 245000 

Sæmundarskóli 

Stúdíó íbúð 8 67609 108000 

2 113 67001 135000 

3 63 90000 160000 

4-5 45 80000 245000 

Vesturbæjarskóli 

Stúdíó íbúð 42 33000 140000 

2 185 45000 173000 

3 172 45000 210000 

4-5 68 50000 242000 

Víkurskóli 

Stúdíó íbúð 0 0 0 

2 10 71356 160000 

3 16 100000 150000 

4-5 0 0 0 

Vogaskóli 

Stúdíó íbúð 7 59000 130000 

2 51 50000 140000 

3 50 60000 250000 

4-5 25 70000 240000 

Ölduselsskóli 

Stúdíó íbúð 11 40000 85000 

2 52 40000 140000 

3 59 87000 140000 

4-5 44 75000 240000 

 

 

 

 



63 

 

C. Fjöldi íbúða eftir herbergjafjölda í grunnskólahverfum Reykjavíkur þann 31.desember 2012. 

Grunnskólahverfi 
Herbergjafjöldi 

1 - 2 3 4 5 6+ Óþekktur Alls 

Austurbæjarskóli 1640 1467 719 270 353 182 4631 

Melaskóli 986 850 595 375 437 12 3255 

Laugalækjaskóli 927 997 573 352 346 18 3213 

Vesturbæjarskóli 748 855 443 212 296 69 2623 

Langholtsskóli 663 573 619 269 381 12 2517 

Háteigsskóli 837 762 443 269 173 11 2495 

Hólabrekkuskóli 654 503 321 210 289 13 1990 

Grandaskóli 540 591 314 173 208 0 1826 

Hlíðaskóli 272 565 443 247 278 3 1808 

Fossvogsskóli 363 337 319 143 506 56 1724 

Fellaskóli 448 496 444 194 133 0 1715 

Rimaskóli 152 506 477 222 129 32 1518 

Árbæjarskóli 363 290 294 161 409 1 1518 

Ölduselsskóli 170 336 306 99 601 2 1514 

Hvassaleitisskóli 296 315 417 223 255 3 1509 

Réttarholtsskóli 229 272 328 214 453 12 1508 

Breiðholtsskóli 282 417 459 129 214 5 1506 

Álftamýrarskóli 222 409 353 247 109 4 1344 

Sæmundarskóli 408 340 405 99 87 4 1343 

Vogaskóli 282 309 311 130 126 4 1162 

Foldaskóli 114 208 142 239 436 21 1160 

Seljaskóli 108 95 212 131 519 0 1065 

Selásskóli 295 138 118 112 281 10 954 

Ingunnarskóli 67 347 289 115 105 13 936 

Hamraskóli 82 223 197 155 222 2 881 

Norðlingaskóli 94 246 359 116 25 4 844 

Engjaskóli 139 275 213 99 24 17 767 

Húsaskóli 134 83 92 156 213 5 683 

Borgaskóli 42 147 159 90 50 19 507 

Víkurskóli 33 206 198 32 17 5 491 

Ártúnsskóli 37 33 126 82 209 2 489 

Korpuskóli 17 80 174 98 37 6 412 
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D. Fjöldi íbúða eftir íbúðarhúsagerð í grunnskólahverfum Reykjavíkur. 

Grunnskólahverfi 
Einbýli Fjölbýli Fjölbýli 

Annað Alls 

1 íbúð 2-5 íb. 

6 íb.og 

fl. 

Norðlingaskóli 143 138 563 0 844 

Grandaskóli 227 270 1327 2 1826 

Melaskóli 305 1490 1451 9 3255 

Vesturbæjarskóli 278 1623 673 49 2623 

Austurbæjarskóli 425 2366 1677 163 4631 

Hlíðaskóli 167 1011 628 2 1808 

Háteigsskóli 43 1469 887 96 2495 

Laugalækjaskóli 231 1313 1602 67 3213 

Langholtsskóli 345 1199 936 37 2517 

Vogaskóli 141 553 455 13 1162 

Álftamýrarskóli 81 143 1117 3 1344 

Hvassaleitisskóli 285 183 1039 2 1509 

Réttarholtsskóli 622 731 149 6 1508 

Fossvogsskóli 654 102 966 2 1724 

Ölduselsskóli 596 133 779 6 1514 

Seljaskóli 562 94 396 13 1065 

Breiðholtsskóli 234 22 1226 24 1506 

Fellaskóli 249 2 1463 1 1715 

Hólabrekkuskóli 338 109 1539 4 1990 

Selásskóli 362 37 554 1 954 

Ártúnsskóli 263 132 93 1 489 

Hamraskóli 275 114 490 2 881 

Foldaskóli 535 236 371 18 1160 

Húsaskóli 241 76 322 44 683 

Rimaskóli 451 164 902 1 1518 

Borgaskóli 165 140 202 0 507 

Engjaskóli 94 99 573 1 767 

Víkurskóli 82 116 293 0 491 

Korpuskóli 211 41 160 0 412 

Árbæjarskóli 443 86 989 0 1518 

Ingunnarskóli 232 230 474 0 936 

Klébergsskóli 221 22 32 3 278 

Sæmundarskóli 204 39 1100 0 1343 
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E. Meðalbrunabótamat íbúðarfasteigna í grunnskólahverfum eftir stærðarflokkum þann 

10.janúar 2013. 

Grunnskólahverfi Stærðarflokkur 
Fjöldi 

fasteigna 

Brunabótamat 

[þús. Kr.] 

Meðaltal 

Austurbæjarskóli 

1 1577   12.251  

2 1542   18.600  

3 582   25.807  

4 269   33.149  

5 160   50.442  

Álftamýrarskóli 

1 182   12.761  

2 550   19.555  

3 414   25.820  

4 146   34.029  

5 49   47.569  

Árbæjarskóli 

1 335   12.955  

2 522   19.908  

3 195   25.306  

4 183   37.958  

5 256   53.712  

Ártúnsskóli 

1 12   14.779  

2 74   20.601  

3 122   26.334  

4 94   39.465  

5 168   53.280  

Borgaskóli 

1 42   14.705  

2 220   20.572  

3 58   27.423  

4 146   30.873  

5 36   40.996  

Breiðholtsskóli 

1 147   14.303  

2 978   19.485  

3 141   24.455  

4 119   38.955  

5 107   47.937  

Engjaskóli 

1 60   17.735  

2 468   22.289  

3 166   27.510  

4 62   36.874  

5 6   55.093  
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Grunnskólahverfi Stærðarflokkur 
Fjöldi 

fasteigna 

Brunabótamat 

[þús. Kr.] 

Meðaltal 

Fellaskóli 

1 425   13.194  

2 888   18.589  

3 183   25.763  

4 157   34.770  

5 60   45.525  

Foldaskóli 

1 91   12.312  

2 274   20.290  

3 188   27.889  

4 374   40.780  

5 219   52.726  

Fossvogsskóli 

1 257   15.002  

2 569   22.205  

3 190   28.834  

4 217   39.443  

5 442   49.213  

Grandaskóli 

1 451   13.747  

2 653   19.208  

3 422   25.773  

4 157   37.665  

5 114   52.441  

Hamraskóli 

1 81   17.509  

2 277   22.703  

3 195   28.852  

4 232   41.571  

5 86   50.381  

Háteigsskóli 

1 764   12.864  

2 861   18.118  

3 476   25.381  

4 217   34.729  

5 62   47.666  

Hlíðaskóli 

1 261   12.266  

2 677   18.307  

3 441   24.636  

4 215   34.182  

5 153   54.426  
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Grunnskólahverfi Stærðarflokkur 
Fjöldi 

fasteigna 

Brunabótamat 

[þús. Kr.] 

Meðaltal 

Hólabrekkuskóli 

1 364   12.823  

2 842   18.546  

3 395   26.297  

4 152   35.536  

5 160   52.943  

Húsaskóli 

1 48   14.120  

2 153   21.036  

3 173   26.772  

4 136   38.122  

5 122   49.570  

Hvassaleitisskóli 

1 224   12.277  

2 449   19.876  

3 376   26.939  

4 272   37.948  

5 155   52.831  

Ingunnarskóli 

1 38   15.677  

2 312   23.146  

3 269   29.842  

4 184   42.169  

5 85   53.648  

Korpuskóli 

1 0     -  

2 71   24.049  

3 116   29.597  

4 150   37.360  

5 54   51.766  

Langholtsskóli 

1 568   11.311  

2 843   18.865  

3 445   24.779  

4 339   34.518  

5 211   48.439  

Laugalækjaskóli 

1 746   12.149  

2 1204   19.951  

3 593   28.111  

4 347   33.627  

5 186   50.331  
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Grunnskólahverfi Stærðarflokkur 
Fjöldi 

fasteigna 

Brunabótamat 

[þús. Kr.] 

Meðaltal 

Melaskóli 

1 438   12.307  

2 1068   18.181  

3 470   25.896  

4 345   34.330  

5 254   53.120  

Norðlingaskóli 

1 15   19.155  

2 322   25.540  

3 231   31.001  

4 101   39.288  

5 31   57.106  

Réttarholtsskóli 

1 240   12.859  

2 401   19.151  

3 325   26.423  

4 303   34.062  

5 179   50.020  

Rimaskóli 

1 92   15.485  

2 746   21.410  

3 261   29.042  

4 337   39.288  

5 67   50.863  

Selásskóli 

1 192   12.280  

2 258   19.171  

3 105   27.278  

4 250   33.834  

5 126   53.171  

Seljaskóli 

1 50   14.083  

2 242   21.380  

3 170   27.093  

4 175   39.411  

5 392   50.751  

Sæmundarskóli 

1 307   15.245  

2 406   23.188  

3 309   30.943  

4 75   41.422  

5 60   58.910  
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Grunnskólahverfi Stærðarflokkur 
Fjöldi 

fasteigna 

Brunabótamat 

[þús. Kr.] 

Meðaltal 

Vesturbæjarskóli 

1 698   12.278  

2 975   17.871  

3 345   25.410  

4 213   34.242  

5 143   47.711  

Víkurskóli 

1 13   15.434  

2 198   21.489  

3 170   28.305  

4 87   37.386  

5 18   53.464  

Vogaskóli 

1 246   12.677  

2 483   18.196  

3 126   25.997  

4 201   33.960  

5 53   46.018  

Ölduselsskóli 

1 118   12.683  

2 381   20.465  

3 323   26.127  

4 208   38.857  

5 453   52.390  
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F. Hlutfall íbúða í grunnskólahverfum eftir herbergjafjölda og samanburður við 

staðaldreifingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 2 3 4 5 6+

Staðaldreifing 30,4% 28,2% 19,3% 15,3% 6,8% 0% 1,0

Austurbæjarskóli 35,4% 31,7% 15,5% 5,8% 7,6% 5% 0,93

Melaskóli 30,3% 26,1% 18,3% 11,5% 13,4% 3% 0,91

Laugalækjaskóli 28,9% 31,0% 17,8% 11,0% 10,8% 3% 0,94

Vesturbæjarskóli 28,5% 32,6% 16,9% 8,1% 11,3% 4% 0,88

Langholtsskóli 26,3% 22,8% 24,6% 10,7% 15,1% 6% 0,75

Háteigsskóli 33,5% 30,5% 17,8% 10,8% 6,9% 2% 0,98

Hólubrekkuskóli 32,9% 25,3% 16,1% 10,6% 14,5% 4% 0,85

Grandaskóli 29,6% 32,4% 17,2% 9,5% 11,4% 4% 0,91

Hlíðaskóli 15,0% 31,3% 24,5% 13,7% 15,4% 7% 0,44

Fossvogsskóli 21,1% 19,5% 18,5% 8,3% 29,4% 10% -0,21

Fellaskóli 26,1% 28,9% 25,9% 11,3% 7,8% 3% 0,89

Rimaskóli 10,0% 33,3% 31,4% 14,6% 8,5% 8% 0,38

Árbæjarskóli 23,9% 19,1% 19,4% 10,6% 26,9% 8% -0,06

Ölduselsskóli 11,2% 22,2% 20,2% 6,5% 39,7% 14% -0,55

Hvassaleitisskóli 19,6% 20,9% 27,6% 14,8% 16,9% 7% 0,33

Réttarholtsskóli 15,2% 18,0% 21,8% 14,2% 30,0% 10% -0,70

Breiðholtsskóli 18,7% 27,7% 30,5% 8,6% 14,2% 8% 0,49

Álftamýrarskóli 16,5% 30,4% 26,3% 18,4% 8,1% 5% 0,62

Sæmundarskóli 30,4% 25,3% 30,2% 7,4% 6,5% 4% 0,82

Vogaskóli 24,3% 26,6% 26,8% 11,2% 10,8% 5% 0,81

Foldaskóli 9,8% 17,9% 12,2% 20,6% 37,6% 15% -0,84

Seljaskóli 10,1% 8,9% 19,9% 12,3% 48,7% 17% -0,84

Selásskóli 30,9% 14,5% 12,4% 11,7% 29,5% 9% -0,03

Ingunnarskóli 7,2% 37,1% 30,9% 12,3% 11,2% 10% 0,29

Hamraskóli 9,3% 25,3% 22,4% 17,6% 25,2% 10% -0,49

Norðlingaskóli 11,1% 29,1% 42,5% 13,7% 3,0% 10% 0,36

Engjaskóli 18,1% 35,9% 27,8% 12,9% 3,1% 7% 0,73

Húsaskóli 19,6% 12,2% 13,5% 22,8% 31,2% 13% -0,76

Borgaskóli 8,3% 29,0% 31,4% 17,8% 9,9% 8% 0,22

Víkurskóli 6,7% 42,0% 40,3% 6,5% 3,5% 14% 0,41

Ártúnsskóli 7,6% 6,7% 25,8% 16,8% 42,7% 18% -0,92

Korpuskóli 4,1% 19,4% 42,2% 23,8% 9,0% 14% -0,10

Herbergjafjöldi
Grunnskólahverfi Dreifing

Meðalfrávik frá 

staðaldreifingu

Fylgni við 

staðaldreifingu
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