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Útdráttur 

Markmið þessara rannsóknar er að fjalla um og skilgreina þann vanda sem er til staðar á 

íslenskum leigumarkaði í dag í þeim tilgangi að kanna möguleg úrræði í samanburði við 

aðgerðir stjórnvalda í nágrannalöndum okkar. Töluverð umfjöllun hefur verið í samfélaginu 

undanfarin ár um ástand og stöðu leigjenda á íslenskum leigumarkaði. Eins og staðan er í dag 

er uppsafnaður skortur á íbúðarhúsnæði sem veldur ójöfnuði á markaði sem gerir það að verkum 

að  leigjendur búa við mikið óöryggi og íþyngjandi húsnæðiskostnað. Aukning ferðamanna og 

vinsældir skammtímaleigumiðlana ýtir enn frekar undir þann vanda sem er til staðar ásamt  

mikilli fjölgun á aðfluttu vinnuafli. Rannsóknin var tvíþætt. Notast var annars vegar við 

hálfstöðluð viðtöl til að þróa nálgun á því vandamáli sem lagt var upp með að leysa og ná dýpri 

skilningi á viðfangsefninu. Hins vegar  notuðust rannsakendur við fyrirliggjandi gögn til að 

skoða möguleg úrræði við þeim vanda sem ríkir hér að landi. Erlendar fyrirmyndir sýna að 

önnur lönd hafa glímt við skort á húsnæði, óöryggi meðal leigjenda og íþyngjandi 

húsnæðiskostnað. Tiltekin lönd brugðust við með ýmsum hætti og nægir hér að nefna aukningu 

leiguíbúða á viðráðanlegu verði og að reglubinda leigumarkað með mismunandi hætti. Viðtöl 

við sérfræðinga leiða í ljós að nauðsynlegt er að byggja minna og hagkvæmara leiguhúsnæði á 

viðráðanlegu verði. 

Lykilorð: Íslenskur leigumarkaður, leiguverð, félagslegur leigumarkaður, almennur 

leigumarkaður, skammtímaleigumarkaður, óleyfisíbúðir.  
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1 Inngangur 

Húsnæðisöryggi er grundvallarmannréttindi einstaklinga og hefur staða íbúðarhúsnæðis 

vissulega félagsleg og efnahagsleg áhrif á líf einstaklinga sem og samfélagið í heild (Alaghbari, 

Salim, Dola og Ali, 2009). Umtalsverður skortur hefur verið á íbúðarhúsnæði hér á landi og 

liggur ljóst fyrir að uppsafnaður skortur er ein helsta undirstaða vandans sem ríkir hér á landi. 

Áætlað var í byrjun árs 2018 að uppsafnaður skortur íbúða frá árinu 2013 væri rúmlega 6.000 

talsins (Íbúðalánasjóður [ILS], 2018a).  

Þegar tekið er tillit til aldurssamsetningu þjóðarinnar og þeirrar staðreyndar að ungt fólk 

á erfiðara með að flytjast úr foreldrahúsum er ljóst að umtalsverð þörf er á minni íbúðum hér á 

landi. Lítið framboð íbúða á sama tíma og eftirpurn fer vaxandi ýtir undir verðhækkanir (Tsai, 

2012). Vísitala leiguverðs hefur farið hækkandi undanfarin misserin en í október 2017 var hæsta 

leiguverð á fermeter meðal íbúða með einu til tveimur herbergjum (Þjóðskrá Íslands, e.d.-b). 

Tölur Hagstofunnar byggjast þó einungis á þinglýstum kaupsamningum og því aðeins hægt að 

nota þær sem vísbendingu um leigu á almennum markaði. Neytendasamtökin telja þó leiguverð 

Hagstofunnar vanmetið og áætla að leiguverð á höfuborgarsvæðinu sé að meðaltali 17% hærra 

en þinglýstir leigusamningar gefa til kynna („Hvað er í boði á leigumarkaði?“, 2014).  

Vísitala leiguverðs hefur verið að vaxa töluvert umfram bæði laun og kaupmátt frá árinu 

2011 (Hagstofa Íslands, e.d.-c; Þjóðskrá Íslands, e.d.-c). Hækkandi hlutfall leigu og 

launa/kaupmáttar gefur til kynna að lág- og meðaltekjufólk á leigumarkaði á erfitt með að ná 

endum saman og ýtir undir þá forsendu að markaðurinn starfar af miklu óöryggi (Chen og 

Cheng, 2017). Undir lok árs 2017 töldu aðeins 25% leigjenda á almennum markaði 

leiguhúsnæðið sitt öruggt og má því áætla að töluverður fjöldi leigjenda búi við mikið óöryggi. 

Þetta lága hlutfall skýrist af íþyngjandi húsnæðiskostnaði, það er leiga sem nemur 40% eða 

meira af ráðstöfunartekjum einstaklinga. Í september árið 2017 voru leigjendur að greiða að 

meðaltali 41% af ráðstöfunartekjum sínum í leigu, þar af var þriðjungur leigjenda að greiða 

50% eða meira (Una Jónsdóttir, 2017). 

Með innkomu skammtímaleigumiðlunarinnar Airbnb árið 2011 hefur markhópur 

margra leigusala hér á landi breyst frá almennum leigjendum í ferðamenn. Ferðamönnum hefur 

fjölgað til muna hér á landi en frá árinu 2015 hefur fjöldinn aukist um 75%. Með aukningu 

ferðamanna hér á landi og takmörkuðu framboði gistirýma, jókst eftirspurn eftir 

skammtímaleiguíbúðum (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Árið 2017 voru seldar um 12 milljónir 

gistinætur hér á landi, þar af voru rúmlega tvær milljónir gistinótta seldar í gegnum 
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skammtímaleigumiðlunina Airbnb. Sömuleiðis nam hlutfall nýttra leiguíbúða á Airbnb með 

einu til tveimur herbergjum árið 2017 um 72% en slíkar íbúðir eru eftirsóttastar á 

langtímaleigumarkaði (Íslandsbanki [ISB], 2018). Með auknu framboði skammtímaleiguíbúða 

á kostnað langtímaleiguíbúða hefur leiguverð tilhneigingu til að hækka, bæði á skammtíma- og 

langtímaleigumarkaði (Varma, Jukic, Pestek, Shultz og Nestorov, 2016). Umdeilt hefur þó 

verið hversu mikið vinsældir Airbnb hafi ýtt leiguverði upp hér á landi og þannig raskað 

almenna leigumarkaðinum.  

Með bættu efnahagsástandi og skorti á húsnæði hafa byggingarframkvæmdir færst í 

aukanna. Vöntun var á vinnuafli í byggingargeiranum sem olli aukinni eftirspurn eftir erlendu 

verkafólki. Stóraukinni eftirspurn hefur vissulega verið mætt með innflutningi á vinnuafli en 

hlutfall innflytjenda á vinnumarkaði nam 20% árið 2017 samanborið við 16% árið áður 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b). Með talsverðri aukningu á erlendu vinnuafli jókst eftirspurn eftir 

óleyfisíbúðum hér á landi en óleyfisbúseta er þekkt vandamál um land allt hjá fyrirtækjum og 

starfsmannaleigum sem hafa þörf á leiguhúsnæði fyrir utanaðkomandi starfsmenn. Samkvæmt 

kortlagningu slíkra búsetu á höfuðborgarsvæðinu hefur óleyfisíbúðum fjölgað  um tæp 84% 

síðastliðin tíu ár. Sömuleiðis var áætlað að um ríflega 3.500 einstaklinga hefðu búsetu í slíkum 

íbúðum árið 2017 („Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins BS.“, e.d.). 

Mörg lönd í Evrópu hafa lent í svipuðu ástandi á leigumarkaði og gripið til mismunandi 

aðgerða til að leysa þennan vanda. England hafði svipaða eiginleika og íslenski 

leigumarkaðurinn er að glíma við í dag og nægir hér að nefna skort á íbúðarhúsnæði og mikið 

óöryggi. Þessir eiginleikar voru til þess fallnir að ný húsnæðisstefna var samþykkt árið 2010 

sem lagði einungis áherslu á félagslega markaðinn, það er aukið framboð leiguhúsnæðis á 

viðráðanlegu verði. Húsnæðisstefnan skilaði töluverðum árangri þar sem hlutfall þeirra sem 

greiddu íþyngjandi húsnæðiskostnað lækkaði um 17,5% á fyrsta árinu og biðlisti eftir félagslegu 

húsnæði minnkaði umtalsvert (National Audit Office [NAO], 2017). Á leigumarkaði sem 

einkennist af einokunarsamkeppni líkt og hér á landi grípa stjórnvöld oft á tíðum til aðgerða til 

að koma í veg fyrir óviðráðanlegar hækkanir á leiguverði (Haffner, Elsinga og Hoekstra, 2008). 

Leigumarkaðir bæði í Danmörku og Þýskalandi einkenndust af óviðráðanlegri leigu sem varð 

þess valdandi að stjórnvöld innleiddu svokallaðar “annarrar kynslóðar” leigureglur. Þær reglur 

einkennast af umtalsverðum sveigjanleika ásamt því að tryggja öryggi leigjenda gagnvart 

óvæntum hækkunum á leiguverði (Arnott, 1995). Talið er að leigureglurnar hafi haft jákvæð 

áhrif á leigumarkaðinn í Danmörku þar sem leiguverði var stjórnað af ríkinu og leigjendur áttu 

kost á því að krefjast endurreiknings á leiguverði (Norgberg og Juul-Sandberg, 2016). 
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Leigureglurnar höfðu sömuleiðis jákvæð áhrif á leigumarkaðinn í Þýskalandi þar sem 

leiguverði er einnig stjórnað af ríkinu án þess að draga úr arðsemi leigusala eða 

fjárfestingarkostum á markaði (Deutsche Bank, 2017). Berlín var ein þeirra borga sem fann 

fyrir áhrifum skammtímaleigumiðlana á kostnað framboð leiguíbúða á langtímaleigumarkaði. 

Áhrifin urðu til þess að stjórnvöld innleiddu ein ströngustu lög gagnvart skammtímaleigu í 

heiminum árið 2016. Lögin kváðu á um að leigusalar íbúða á Airbnb hafa aðeins leyfi til að 

leigja herbergi til skamms tíma í stað íbúða í heild („The Ban on Vacation Apartments in 

Berlin“, 2016). Stjórnvöld Berlínar töldu nýju lögin skila árangri þar sem skráning leiguíbúða 

á Airbnb fækkaði um rúmlega 40% (Billie, 2016). Skortur á leiguíbúðum og fjöldi erlendra 

verkamanna var einnig undirstaða aukinnar óleyfisbúsetu í Englandi eins og hér á landi. 

Stjórnvöld tóku á slíkri starfsemi með því að reglubinda markaðinn og koma þannig í veg fyrir 

yfirfullt og óíbúðarhæft leiguhúsnæði. Lögin kveða á um sérstakt leyfi fyrir leigustarfsemi í 

ósamþykktu íbúðarhúsnæði þar sem nauðsynlegt er að fylgja ákveðnum skilyrðum (Wilson, 

2017). Stjórnvöld töldu lögin hafa jákvæð áhrif á leigumarkaðinn þar sem töluverður fjöldi 

óleyfisíbúða falla undir grundvallar öryggis- og heilbrigðisskilyrði („History and enforcement 

of Houses in Multiple Occupation“, e.d.). 

Mikilvægt er að mæta uppsöfnuðum skorti á íbúðarhúnæði. Ríki og sveitarfélög verða 

að vera meðvituð um ábyrgð og hlutverk leiguhúsnæðis á húsnæðismarkaði í ljósi fjölbreyttra 

þarfa og búsetukosta íbúanna. Fyrrum rannsókn unnin af Alan Gilbert gefur til kynna að 

stjórnvöld víða um heim sem glíma við skort á íbúðarhúsnæði telja að svarið sé að efla 

íbúðarkaup. Gilbert fer þó gegn þeirri skoðun og telur að stjórnvöld ættu enn frekar að setja í 

forgang húsnæðisstefnu varðandi leigumarkað, þar sem húsnæðisstefnur til íbúðarkaupa hafa 

ekki skilað árangri (2016). Leigumarkaðurinn á Íslandi hefur alltaf verið vanþroskaður og ekki 

settur í forgang þar sem stjórnvöld hafa lagt mikið uppúr því að hagstæðara sé fyrir einstaklinga 

að fjárfesta í eigin húsnæði heldur en að leigja hér á landi. Víst er að úr þessu þarf að bæta og 

því lykilatriði að kortleggja þann vanda sem er til staðar á íslenskum leigumarkaði í dag. 

Markmið þessara rannsóknar er að fjalla um og skilgreina þann vanda sem er til staðar 

á íslenskum leigumarkaði í þeim tilgangi að kanna möguleg úrræði í samanburði við aðgerðir 

stjórnvalda í nágrannalöndum okkar. Af því sögðu, leitast rannsakendur eftir svörum við 

spurningunum: Gæti aukið framboð leiguíbúða á félagslegum markaði verið hagkvæmt úrræði 

fyrir aukið öryggi og viðráðanlegt verð á leigumarkaði?, Gæti inngrip ríkis í leiguverð verið 

hagkvæmt úrræði þegar kemur að íþyngjandi húsnæðiskostnaði?, Gætu strangari lög varðandi 

heimagistingu verið hagkvæmt úrræði þegar kemur að aukinni eftirspurn eftir 
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skammtímaleiguíbúðum? og Gætu lög og reglugerðir varðandi óleyfisbúsetu komið í veg fyrir 

aukna eftirspurn eftir óleyfisíbúðum? 

Rannsóknin samanstendur af átta meginköflum. Í öðrum kafla verður farið yfir möguleg 

markaðsfyrirkomulag leigumarkaða. Í kafla þriðja verður gerð grein fyrir þeim rannsóknum 

sem gerðar hafa verið á íslenskum leigumarkaði, hvaða einstaklinga er helst að finna á 

leigumarkaði, hvort hagstæðara sé að kaupa eða leigja íbúðarhúsnæði miðað við núverandi 

ástand á húsnæðismarkaði, markaðsfyrirkomulag leigumarkaðarins, afskipti ríkis og 

sveitarfélaga og að lokum verður farið í  leiguvandann sem ríkir á íslenskum leigumarkaði í 

dag. Í fjórða kafla verður gerð grein fyrir rannsóknum, fræðilegum eður ei, sem liggja á bakvið 

fyrrnefndar rannsóknarspurningar þar sem litið verður til nágrannalanda í leit að mögulegum 

úrræðum. Í kafla fimm verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, val á þátttakendum, þau 

mælitæki sem notuð verða og að lokum verður farið yfir öflun og greiningu gagnanna. Í sjötta 

kafla verða svör viðmælenda greind ásamt því að dregin verða fram þau atriði sem mest skipta 

máli. Í sjöunda kafla verður umræða viðfangsefnisins tekin fyrir þar sem 

rannsóknarspurningum verður svarað eftir bestu getu. Að lokum verður stutt samantekt á 

viðfangsefninu og umræðan dregin saman.  
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2 Markaðsfyrirkomulag 

2.1 Fullkomin samkeppni  

Markaður sem heyrir undir fullkomna samkeppni út frá sjónarmiði hagfræðinnar þarf að 

uppfylla ákveðna eiginleika. Á fullkomnum samkeppnismarkaði ræðst verðið einungis af 

eftirspurn og framboði markaðarins þar sem mikill fjöldi kaupenda og seljenda er á markaði, 

varan er einsleit, fullkomnar upplýsingar ríkja á markaði og engar aðgangshindranir eru til 

staðar sem gerir seljendum kleift að fara inn og út af markaði að vild (Perloff, 2012). Þegar 

fullkomnar upplýsingar ríkja á markaðnum búa bæði kaupendur og seljendur yfir sömu 

upplýsingum, þannig er áhættusækni haldið í lágmarki og hlutverk frumkvöðla takmarkað 

(Goolsbee, Levitt og Syverson, 2016). Mikill fjöldi kaupenda og seljenda er á fullkomnum 

samkeppnismarkaði og eru allir seljendur verðþegar. Þegar seljandi er verðþegi þarf hann að 

sætta sig við jafnvægisverð á markaði til að halda markaðshlutdeild sinni, það er ef seljandi 

hækkar verð á vöru sinni færir neytandinn sig yfir til samkeppnisaðila. Seljendur á 

leigumarkaðnum eru leigufélög og leigusalar. Af því sögðu þurfa seljendur að hafa tiltölulega 

litla markaðshlutdeild svo auðvelt sé að bregðast við sveiflum á markaði. 

Eins og sjá má á mynd 1 stendur seljandi frammi fyrir láréttum eftirspurnarferli þar sem 

hann er verðþegi á markaðnum. Þar sem allir seljendur hámarka hagnað sinn þegar jaðartekjur 

eru jafnar jaðarkostnaði, óháð markaði, sker lárétti eftirspurnarferillinn seljenda á fullkomnum 

eftirspurnarmarkaði meðalheildarkostnað (MHK) í lágpunkti sem bendir til þess að seljandi 

starfar við fulla skilvirkni. Þegar litið er til fullkomins samkeppnismarkaðar til lengri tíma má 

sjá að hann stendur frammi fyrir niðurhallandi eftirspurnarferli og upphallandi framboðsferli. Í 

jafnvægi á markaðnum eru umsvif í hámarki og ekkert velferðartap myndast, það er heildarábati 

er hámarkaður (Perloff, 2012). 

 

Mynd 1. Fullkominn samkeppnismarkaður til lengri tíma. 

Heimild: Perloff (2012) 
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2.2 Einokun 

Ólíkt seljenda á fullkomnum samkeppnismarkaði selur einokari aðgreinanlega vöru sem hefur 

enga staðkvæmdarvöru. Staðkvæmdarvara er sú vara sem í hagfræðilegum skilningi þjónar 

sama tilgangi og getur komið í stað annarrar vöru (Venkatesh og Kamakura, 2003). Á 

einokunarmarkaði er aðeins einn seljandi þar sem aðgangshindranir eru til staðar, meðal annars 

vegna einka- og rekstrarleyfis, og er honum því kleift að ákvarða verð vörunnar svo lengi sem 

það svarar greiðsluvilja neytenda og þess magns sem þeir spyrja eftir.  

Eins og fram hefur komið hámarka allir seljendur hagnað sinn með því að framleiða þar 

sem jaðartekjur eru jafnar jaðarkostnaði. Frábrugðið seljanda á fullkomnum 

samkeppnismarkaði hefur einokari niðurhallandi eftirspurnarferil sem veldur því að seljandi 

hefur markaðsafl, það er getu til að verðleggja vöru hærra en nemur jaðarkostnaði og hefur þ.a.l. 

hagrænan hagnað. Þetta veldur því að velferðartap myndast þar sem umsvif á markaði eru minni 

en þegar um fullkomna samkeppni er að ræða (Perloff, 2012). 

Sameiginlegt með leigu- og einokunarmarkaði er að seljendur hafa áhrif á markaðsverð, 

þar sem varan á markaði hefur enga fullkomna staðkvæmdavöru. Þó eru eignarhúsnæði talin 

staðkvæmdavara fyrir leiguhúsnæði fyrir þá aðila sem hafa tök á því að fjárfesta í eigin húsnæði. 

2.3 Einokunarsamkeppni 

Nú er ljóst að leigumarkaðurinn stenst ekki helstu skilyrði fullkomins samkeppnismarkaðar að 

vörur eru staðlaðar, verðið á markaðinum stýrist eingöngu eftir framboði og eftirspurn 

markaðarins og neytendur búa ekki yfir fullkominni þekkingu á vöru og þjónustu. Einnig er 

ljóst að leigumarkaðurinn stenst ekki skilyrði einokunar þar sem aðgangshindranir eru til staðar 

á einokunarmarkaðinum. 

Eins og fram hefur komið er átt við leiguhúsnæði þegar talað er um vöru á leigumarkaði. 

Húsnæði er að öllum líkindum frábrugðið hvert öðru þegar tekið er tillit til staðsetningar, 

stærðar, aldurs og fjölda herbergja. Að því sögðu, má líta á hvern seljanda, leigufélög eða 

leigusala, sem einokara þar sem hann er aðeins eini seljandinn af tiltekinni vöru (O‘Sullivan, 

Sheffrin og Perez, 2010). Leigumarkaðurinn virðist einnig vera ófullkominn 

samkeppnismarkaður vegna þess að leitarkostnaður er gríðarlega hár, tryggingar eru nánast 

ófyrirsjáanlegar og ójafnvægi á fjármálamörkuðum getur haft gríðarleg áhrif á markaðinn 

(Arnott, 1995). Þó er ljóst að leigumarkaðurinn í heild virðist vera samkeppnishæfur í þeim 

skilningi að stærðarhagkvæmni er til staðar ásamt því að engar hindranir eru við inngöngu og 
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brottför af markaði (O‘Sullivan, Sheffrin og Perez, 2010). Þar sem markaðsfyrirkomulag 

leigumarkaðarins hefur einkenni einokunar og samkeppni hafa fræðimenn litið á hann sem 

einokunarsamkeppnismarkað (Basu og Emerson, 2003).    

Markaðsfyrirkomulag einokunarsamkeppni hefur tvö megin skilyrði en þau er annars 

vegar að seljendur keppast með því að selja aðgreinanlegar vörur sem líta má á sem staðkvæmd 

annarra vara á markaðinum að einhverju leiti en þó ekki sem fullkomna staðkvæmd. Pindyck 

og Rubinfeld færa rök fyrir því að engar aðgangshindranir séu á leigumarkaði þar sem 

tiltölulega auðvelt sé fyrir seljendur að koma á markaðinn sem og fara af honum ef varan þeirra 

skilar ekki hangaði (2009). Þar sem um engar aðgangshindranir er að ræða mun hver seljandi 

leitast eftir því að hámarka hagnað sinn þar til markaðurinn leitar jafnvægis og hagfræðilegur 

hagnaður seljanda verður núll (O‘Sullivan, Sheffrin og Perez, 2010). Hagfræðilegur hagnaður 

nemur heildartekjum að frádegnum fórnarkostnaði, sýnilegum og földum (Perloff, 2012). 

Líkt og sjá má á mynd 2 hefur einokunarsamkeppnismarkaður niðurhallandi 

eftirspurnarferil sem bendir til þess að seljendur á markaðinum hafa markaðsráðandi stöðu. 

Seljendur sem hafa markaðsráðandi stöðu hafa tök á að hækka verð án þess að missa alla 

kaupendur sem og að lækka verð og fá fleiri kaupendur. Þar sem vörur á leigumarkaðinum eru 

líkar en þó ekki eins, er eftirpurnarferill á einokunarsamkeppnismarkaði teygnari en 

eftirspurnarferill einokara en þó ekki fullkomlega teygin eins og eftirspurnarferill á 

fullkominum semkeppnismarkaði (Perloff, 2012). Til skamms tíma litið er verð vörunnar hærra 

en jaðarkostnaður sem veldur því að seljandi hefur markaðsafl, það er hafa tök á því að setja 

leiguverð umfram markaðsverð. Á mynd 2 má einnig sjá að til skamms tíma litið er verð hærra 

en meðal heildarkostnaður (MHK), því hefur seljandinn hagnað sem nemur gráa svæðinu. Þegar 

seljendur hagnast sjá nýjir aðilar tækifæri við innkomu á markaðinn sem veldur því að 

eftirspurnarferillinn hliðrast niður þar til verð verður jafnt meðal heildarkostnaði og 

hagfræðilegur hagnaður verður núll (Pindyck og Rubinfeld, 2009). Áhrif þess að hafa engar 

aðgangshindranir á markaði geta því birst í umframframboði sem veldur því að autt 

leiguhúsnæði verður til staðar á markaðinum (Arnott, 1995). 
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Mynd 2. Fyrirtæki á einokunarsamkeppnismarkaði til skamms og lengri tíma. 

Heimild: Pindyck og Rubinfeld (2009) 

Ef borið er saman einokunar- og fullkomna samkeppnismarkaði má sjá að við fullkomna 

samkeppni starfa seljendur við fulla skilvirkni á markaði þar sem eftirspurnarferillinn sker 

meðal heildarkostnað í lágmarki, eins og sjá má á mynd 3. Ólíkt fullkomnum 

samkeppnismarkaði, starfa fyrirtæki á einokunarsamkeppnismarkaði ekki við fulla skilvirkni. 

Seljendur á markaðinum hafa markaðsafl og er verð því hærra en jaðarkostnaður á 

einokunarsamkeppnismarkaði. Markaðurinn fer því í jafnvægi við niðurhallandi hluta meðal 

heildarkostnaðar og velferðartap myndast þar sem heildarábati er ekki hámarkaður. Þrátt fyrir 

að velferðartap myndast á einokunarsamkeppnismarkaði er talið að markaðsafl seljenda sé 

tiltölulega lítið þar sem margir seljendur eru til staðar á markaðnum. Þetta veldur því að 

eftirspurnarferillinn verður teygnari og verð vörunnar því nær lágpunkti meðal 

heildarkostnaðar. Einnig er talið að óskilvirkni markaðarins falli á móti helsta kosti þess, 

fjölbreytt vöruúrval, en þarfir einstaklinga á leigumarkaðinum eru ólíkar og því mikilvægt að 

bjóða fjölbreytt framboð af mismunandi tegundum húsnæðis (Pindyck og Rubinfeld, 2009). 

 

Mynd 3. Hámörkun hagnaðar á fullkomnum og einokunarsamkeppnismarkað. 

Heimild: Pindyck og Rubinfeld (2009) 
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3 Leigumarkaðurinn á Íslandi 

Upphaf leigumarkaðarins hér á landi má rekja til aukinnar þéttbýlismyndunar á fyrstu áratugum 

20. aldar vegna aukinnar vélvæðingar hér á landi. Vélvæðingin gerði einstaklingum kleift að 

búa fjarri fiskvinnslu og landbúnaði á landsbyggðinni sem olli því að störfum í dreifbýli fækkaði 

(Bjarki Jóhannesson, 1998; Jón Rúnar Sveinsson, 2010). Árið 1930 bjuggu um 57% þjóðarinnar 

í þéttbýlishverfum samanborið við  aðeins 7% árið 1880 (Hagstofa Íslands, 1997). Samhliða 

þessari þróun fluttist efnaminna fólk úr sveitum til borgarinnar og bjó gjarnan við erfiðan 

húsakost í leiguhúsnæði. Eftir því sem leið á öldina smækkaði leigumarkaðurinn, en á rúmlega 

40 árum féll hlutfall þeirra einstaklinga sem bjuggu í leiguhúsnæði um 23%, eða úr 52,7% árið 

1920 niður í 29,7% árið 1960. Batnandi fjárhagsstaða einstaklinga átti sinn þátt í hnignun 

leigumarkaðar þar sem fjárfestar sáu fremur tækifæri í því að selja íbúðir sínar í stað þess að 

leigja þær út, sökum lækkandi leiguverðs (Sveinn Agnarsson, 2011). Meginskýringar fyrir 

hnignun markaðarins voru hins vegar aðgerðir stjórnvalda sem voru til þess fallnar að 

hagstæðara var að eiga húsnæði í stað þess að leigja. Helstu aðgerðir stjórnvalda voru 

lánafyrirgreiðslur til þeirra sem hygðust byggja eigið húsnæði, ríkistryggð lán og endurgreiddir 

vextir. Eignabyltingin mikla sem hófst upp úr síðari heimsstyrjöld staðfesti enn frekar að 

leigumarkaðurinn var alger undantekning á húsnæðismarkaði á Íslandi, en þá var eignamyndun 

í húsnæði ein af fáum sparnaðarleiðum sem einstaklingar gátu tryggt sér við starfslok 

(Félagsmálaráðuneytið, 2004).  

Árið 1979 settu stjórnvöld fram húsaleigulög um réttindi og skyldur leigjenda og 

leigusala, en þau lög þótti henta íslenska leigumarkaðinum illa. Lögin voru gagnrýnd fyrir að 

vera ströng og ósanngjörn í garð leigusala, eiga illa við atvinnuhúsnæði og fyrir að vera bein 

þýðing á norskum, dönskum og sænskum húsaleigulögum (Sigurður Helgi Guðjónsson, 1994). 

Árið 1995 voru lögin endurskoðuð sem breytti viðhorfi einstaklinga til leiguhúsnæðis 

(Félagsmálaráðuneytið, 2004) og hafa þau að mestu haldist óbreytt síðan. Taka skal fram að 

húsaleigulögin kveða ekki á um hver leigufjárhæð skuli vera svo lengi sem umsamin fjárhæð 

sé sanngjörn og eðlileg gagnvart báðum aðilum. Að auki er aðilum heimilt að semja um hvort 

leiga muni breytast á samningstíma, en algengt er á Íslandi að leigufjárhæð breytist í takt við 

vísitölu neysluverðs (Húsaleigulög nr. 36/1994). Árið 1995 tóku stjórnvöld einnig lög í gildi 

varðandi húsaleigubætur og talið var að lögin kæmu í veg fyrir leigu á heilsuspillandi húsnæði 

þar sem lágtekjufólk fær aðeins greiddar bætur ef leigt er í skráðu húsnæði (Lög um 

húsaleigubætur nr.138/1997). 
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Snemma á 21. öld tóku félags- og fjármálaráðherra þá ákvörðun að setja af stað átak til 

fjölgunar leiguíbúða með það að markmiði að þjóna þeim sem áttu erfitt með að standa á eigin 

fótum og fjárfesta í eigin húsnæði. Átakið var í formi lánveitinga sem báru 3,5% vexti fyrir þá 

einstaklinga sem uppfylltu skilyrði um eigna- og tekjumörk og 4,5% vexti á leiguíbúðalánum á 

almennum markaði. Þessi vaxtakjör voru töluvert lægri en sem tíðkaðist á þessum tíma 

(Félagsmálaráðuneytið, 2004). Rétt fyrir hrun nam hlutfall húsnæðis á leigumarkaði um 17% 

allra íslenskra heimila en eftir efnahagshrunið varð gríðarleg fjölgun leiguíbúða á Íslandi. 

Húsnæðisverð fór lækkandi sem olli því að íbúðareigendur áttu erfitt með að selja eignir sínar 

og kusu því að leigja þær út (Sveinn Agnarsson, 2011). Árið 2013 var talið að rúmlega eitt af 

hverjum fjórum íslenskum heimilum væru á leigumarkaði og voru um 13.000 fleiri leiguíbúðir 

á markaðnum en árið 2007 (Arion Banki, 2014). 

Samkvæmt könnun á vegum Zenter má áætla að 17,1% þjóðarinnar væri á leigumarkaði 

í september 2017 en sambærileg könnun sem framkvæmd var af sömu aðilum undir lok árs 

2017 bendir til þess að færri voru á leigumarkaði í desember 2017, eða tæplega 14% 

þjóðarinnar. Samkvæmt fyrirliggjandi könnunum voru marktækt færri einstaklingar að leigja af 

einkaaðilum milli kannana. Hlutfall þeirra sem leigðu af leigufélögum, á námsgörðum eða í 

niðurgreiddri leigu hélst stöðugur milli kannanna (Íbúðalánasjóður [ILS], 2018b). 

3.1 Hverjir eru leigjendur á markaði? 

Frá árinu 2007 hefur hlutfall einstaklinga sem leigir íbúðarhúsnæði á almennum markaði 

hækkað í öllum aldurshópum. Mesta hækkunin var hjá einstaklingum á aldrinum 25 til 34 ára, 

en árið 2007 leigðu 8,6% einstaklinga á aldursbilinu húsnæði samanborið við 28% árið 2012 

(„Félagsvísar: Leigjendur á almennum leigumarkaði“, 2014). Samkvæmt Íbúðalánasjóði voru 

töluvert meiri umsvif hjá yngri aldurshópum en þeim eldri á leigumarkaði árið 2017 en líkt og 

sjá má á mynd 4 er búseta á leigumarkaði algengust á aldursbilinu 18 til 24 ára og þar á eftir 

hjá einstaklingum á aldrinum 25 til 34 ára (Una Jónsdóttir, 2017). 

Að öllu jöfnu má áætla að tekjur einstaklinga hafi mikil áhrif á búsetukost en eftir 

efnahagshrun varð töluverð breyting á íslenskum leigumarkaði, þar sem hlutfall einstaklinga á 

almennum markaði hækkaði í nær öllum tekjubilum. Hlutfallið hækkaði þó meira því lægra 

sem tekjubilið nam en árið 2013 voru 28,9% heimila á lægsta tekjubili á leigumarkaði 

samanborið við 9,5% árið 2007 („Félagsvísar: Leigjendur á almennum leigumarkaði“, 2014). 

Áætla má að skipting búsetu eftir tekjubili hefur lítið breyst síðastliðin ár en samkvæmt 
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Íbúðalánasjóði var hæsta hlutfall búsetu á leigumarkaði eftir stöðu á vinnumarkaði hjá öryrkjum 

(47%) og námsmönnum (33%) árið 2017 (Una Jónsdóttir, 2017). 

 

Mynd 4. Búseta eftir aldri árið 2017. 

Heimild: Una Jónsdóttir (2017) 

3.2 Að kaupa eða leigja 

Í samfélagi þar sem virkur leigumarkaður ríkir er grundvallarspurning að kanna hvort 

hagstæðara sé að kaupa eða leigja íbúðarhúsnæði. Spurningin á þó síður við íslenskan 

leigumarkað þar sem hann hefur ávallt verið vanþroskaður. Þrátt fyrir neikvæða ímynd 

leigumarkaðarins hefur formið ákveðna kosti umfram eignarformið. Nægir hér að nefna að á 

leigumarkaði ber leigutaki takmarkaða áhættu á hækkun fasteignaverðs sem gerir honum kleift 

að velja önnur sparnaðarform og leigutakinn hefur meiri sveigjanleika þar sem auðvelt er að 

flytja á milli íbúðarhúsnæðis. Þar að auki er markaðsfyrirkomulag húsnæðismarkaðar langt frá 

því að vera einsleit sem eykur áhættuna við að eiga húsnæði (Magnús Árni Skúlason, 2004). 

Ákvörðun um hvort hagstæðara sé að kaupa eða leigja íbúðarhúsnæði er þó algerlega 

einstaklingsbundin þar sem nauðsynlegt er að horfa til margra þátta við ákvörðun, meðal annars 

fjárhags- og eignastöðu, væntingar um verðbreytingar á bæði húsnæðis- og leigumarkaði, 

lánskjör, ávöxtunarmöguleikar o.fl. (Íslandsbanki [ISB], 2016). 

Við greiningu á samanburði markaða var meðal annars reiknað hlutfall milli kaup- og 

leiguverðs (e. price to rent ratio) en rétt er að varast að hlutfallið veitir ekki upplýsingar um 

heildarverðmæti markaða né einstakra eigna (André, Gil-Alana og Gupta, 2014). Eins og sjá 

má á mynd 5 (a) jókst hlutfallið töluvert frá árinu 2016 til 2018, eða um tæp 13% (Þjóðskrá 

Íslands, e.d.-c). Hátt hlutfall kaupverðs og leigu endurspeglar að öllu jöfnu að óhagkvæmt sé 
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að festa kaup í fasteign (André o.fl., 2014), en líkt og sjá má á mynd 5 (b) hefur fasteignaverð 

hækkað umfram leiguverð frá árinu 2016 (Þjóðskrá Íslands, e.d.-c). Mynd 5 (a) sýnir einnig 

hlutfall kaupverðs og launa (e. price to income ratio) sem gefur að einhverju leyti mynd 

eftirspurnar á húsnæðismarkaði. Rétt er að halda því til haga að laun eru ekki eini áhrifaþáttur 

eftirspurnar á markaði en þar má meðal annars nefna vexti og lánveitingar (Meen, 2008). Líta 

má á vaxtakjör og verð sem spegilmynd hvors annars þar sem lágir vextir eiga það til að ýta 

bæði kaup- og leiguverði upp. Eins og staðan er í dag eru vextir í sögulegu lágmarki sem veldur 

því að kostnaður leigusala hefur dregist saman en á sama tíma hefur leiguverð hækkað 

(Guðbrandur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Heimavalla, munnleg heimild, viðtal, 6. apríl 

2018). Frá árunum 2016 til 2018 jókst hlutfall kaupverðs og launa um tæplega 8% sem bendir 

til þess að kaupverð hefur verið að hækka umfram laun (Þjóðskrá Íslands, e.d.-c; Hagstofa 

Íslands, e.d.-c). Afleiðingar þess eru að öllum líkindum óviðráðanlegt fasteignaverð (André 

o.fl., 2014). Almennt er þó hagstæðara að fjárfesta í íbúðarhúsnæði ef áætlað er að búa í eigninni 

til lengri tíma (Magnús Árni Skúlason, 2004). Við túlkun niðurstaðna er vart að gæta að bæði 

hlutföllin gefa óskilvirka mynd af ástandi húsnæðismarkaðarins til skamms tíma en þó gefa 

hlutföllin raunhæfa mynd til lengri tíma litið (André o.fl., 2014). Að því gefnu liggur ekki fyrir 

hvort leiguform sé skynsamlegri kostur en eignarform á íslenskum húsnæðismarkaði eins og 

staðan er í dag. 

 

Mynd 5. Þróun kaup- og leiguverðs (jan. '11 = 100). 

Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.-c) og Þjóðskrá Íslands (e.d.-c) 
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3.3 Markaðsfyrirkomulag á íslenskum leigumarkaði 

Líkön sem tilheyra fullkomnum samkeppnismarkaði sem og einokunarmarkaði eru tiltölulega 

einföld og almenn, þar með eru skilyrði þeirra eflaust óraunhæf. Líkön einokunar-

samkeppnismarkaðar geta hins vegar verið flóknari en þau fyrrnefndu, en þó gagnleg þegar 

markaður er skoðaður út frá fræðilegri nálgun (O‘Sullivan, Sheffrin og Perez, 2010). Við skrif 

þessara ritgerðar er ekki fullyrt að einokunarsamkeppni sé nær markaðsfyrirkomulagi 

leigumarkaðarins á Íslandi en fullkomin samkeppni (Basu og Emerson, 2003), en álykta má að 

einokunarsamkeppni sé ríkjandi markaðsform hér á landi samkvæmt gefnum forsendum. Nægir 

hér að nefna að engar aðgangshindranir eru til staðar á leigumarkaði og hafa leigusalar 

markaðsafl þar sem þeir sjá tækifæri á að hagnast við innkomu á markað. 

Leigumarkaðurinn á Íslandi skiptist annars vegar í almennan markað og hins vegar í 

félagslegan markað. Á almennum leigumarkaði er gert ráð fyrir að leigjendur greiði 

markaðsleigu en áætlað er að leiga sem ættingjar, sveitarfélög, ríki og félagasamtök innheimti 

sé lægri fyrir sambærilegt íbúðarhúsnæði (Sveinn Agnarsson, 2011). Afleiðingar þess að 

félagslegur markaður býður leigu sem nemur lægra en markaðsleiga geta valdið minni 

hreyfanleika á markaði þar sem leigjendur sækjast ef til vill frekar eftir hagstæðari leigu og 

auknu öryggi. Lægri leiga á félagslegum markaði getur einnig hvatt leigjendur til 

tekjuskattssniðgöngu ef um tekjumörk er að ræða. Þar að auki getur lægri leiga ýtt undir verri 

gæði á íbúðarhúsnæði á almennum markaði þar sem um samkeppni við niðurgreidda leigu er 

að ræða. Mynd 6 sýnir einfalda mynd af hagfræðilegum afleiðingum þessara markaða í formi 

fullkominnar samkeppnis en varast skal túlkun myndarinnar um þörf leiguíbúða og vanda 

markaðarins (Félagsmálaráðuneytið, 2004). 

 

Mynd 6. Lögmál framboðs og eftirspurnar á íslenskum leigumarkaði. 

Heimild: Félagsmálaráðuneytið (2004) 
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3.3.1 Almennur leigumarkaður 

Almennur hluti markaðarins er leigumarkaður þar sem einstaklingar eða fyrirtæki leigja 

ótengdum aðilum íbúðarhúsnæði (Sveinn Agnarsson, 2011), það er leigusamningar aðrir en 

gerðir eru við  þjónustu-, námsmenn- og félagsíbúðir. Frá hruni hefur hlutfall einstaklinga á 

leigumarkaði hækkað töluvert og náði hlutfallið hámarki í tæp 25% árið 2013, þar af voru 52% 

á almennum leigumarkaði. Yfir sama tímabil hækkaði hlutfall heimila á almennum 

leigumarkaði um 6,6% og áætla má að um 17 til 18 þúsund íbúðir væru leigðar á almennum 

markaði árið 2013 („Félagsvísar: Leigjendur á almennum leigumarkaði“, 2014). Eins og fram 

hefur komið má áætla að hlutfall einstaklinga á leigumarkaði hafi verið rúmlega 17% árið 2017, 

þar af var meirihluti leigjenda á almennum markaði. Hlutfallið hefur lækkað lítillega frá árinu 

2013, en alls voru 46% leigjenda á almennum leigumarkaði undir lok árs 2017 (Íbúðalánasjóður 

[ILS], 2017). Líkt og sjá má á mynd 7 hefur framboð leiguhúsnæðis á almennum leigumarkaði 

farið minnkandi frá árinu 2014 samkvæmt tölum frá Þjóðskrá Íslands. Yfir árið 2017 voru 

tæplega 7.600 leigusamningar þinglýstir á öllu landinu og fækkaði fjöldi þeirra um 11,4% frá 

fyrra ári, þegar tæplega 1.000 fleiri leigusamningum var þinglýst (Þjóðskrá Íslands, e.d.-a).  

 

Mynd 7. Þróun þinglýstra leigusamninga á Íslandi síðastliðin ár. 

Heimild: Þjóðskrá Íslands (e.d.-a) 

Samkvæmt Hagstofu Íslands hefur leiguverð á almennum markaði fylgt almennu 

neysluverðlagi frá árinu 2008 til 2010 en Hagstofan styðst við tölur um húsaleigubætur ásamt 

upplýsingum frá sveitarfélögum og félagasamtökum sem leigja íbúðarhúsnæði (Sveinn 

Agnarsson, 2011). Tafla 1 greinir frá meðalleiguverði á fermeter á almennum leigumarkaði í 

október 2017 og byggist hún á þinglýstum leigusamningum (Þjóðskrá Íslands, e.d.-b). 
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Samkvæmt könnun sem gerð var árið 2014 á vegum Neytendasamtakanna kom í ljós að 

leiguverð auglýstra íbúða á höfuðborgarsvæðinu var töluvert hærra en þinglýstir samningar gefa 

til kynna, eða að meðaltali um tæp 17%. Vert er þó að hafa í huga að úrtak könnunarinnar var 

töluvert minna en úrtak þinglýstra leigusamninga og því vafasamt að draga viðamiklar ályktanir 

af samanburði („Hvað er í boði á leigumarkaði?“, 2014). 

Tafla 1. Fermetraverð leigu eftir landssvæðum í október 2017. 

 Stúdíó íbúð 2. herbergja 3. herbergja 4-5. herbergja 

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og 

Seltjarnarnes 
2.874 3.050 2.556 2.085 

Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og 

Reykjanesbrautar 
- 2.884 2.462 2.341 

Kópavogur 3.038 2.549 2.296 2.104 

Garðabær, Hafnarfjörður og Álftanes - 2.354 2.285 1.966 

Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, 

Norðlingaholt og Úlfarsárdalur 
- 2.580 2.372 2.136 

Breiðholt 2.656 2.553 2.335 1.960 

Kjalarnes og Mosfellsbær - 3.812 2.196 - 

Suðurnes - 2.171 1.684 1.624 

Vesturland - 1.479 1.674 1.390 

Vestfirðir - - 1.255 - 

Norðurland nema Akureyri - 1.474 1.077 931 

Akureyri 2.869 1.968 1.805 1.605 

Austurland - 1.732 1.437 - 

Suðurland - 1.884 1.880 1.588 

Heimild: Þjóðskrá Íslands (e.d.-b) 

Þar sem ekki er skylt að þinglýsa leigusamningum geta upplýsingar um leiguverð verið 

ótraustar og aðeins talist sem vísbending um leigu á almennum markaði, en leiguverð þinglýstra 

samninga er í raun eina viðmiðið þegar kemur að greiningu á leiguverði. Þessar tölur segja þó 

aðeins hálfa sögu þar sem aðeins er hvati fyrir lágtekjufólk að þinglýsa samningum. Því má 

gera ráð fyrir að það vanti nánari upplýsingar um dýrara leiguverð. Einnig má áætla að 

leigusamningar fyrir einstaklingsherbergi eða samninga skemmri en til sex mánaða séu sjaldan 

þinglýstir þar sem ekki eru greiddar bætur fyrir slíka leigu (Gunnar Alexander Ólafsson o.fl., 

2015). Að því sögðu, má áætla að stór hluti markaðarins sé lítið eða ekkert kortlagður. Fyrst og 

fremst er algengt að leigusalar sjái tækifæri í því að leigja út einstaklingsherbergi í atvinnuskyni, 

þar sem mörg herbergi eru í útleigu innan eins íbúðarhúsnæðis. Þar sem lítill hvati er fyrir 

þinglýsingu á slíkum leigusamningum er lítið eftirlit á „herbergjamarkaði“ en Leigjendaaðstoð 
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Neytendasamtakanna hefur ítrekað bent á að nauðsynlegt er að efla eftirlit á slíkri leigu. Til að 

mynda, ef tekin verður upp greiðsla húsaleigubóta vegna leigu á einstaklingsherbergjum er hægt 

að áætla að þinglýst verði fleiri samningum sem mögulega er forsenda þess að eftirlit sé 

mögulegt, bæði með aðstæðum á slíkum markaði sem og skattskyldur leigusala sem stunda 

útleigu í atvinnuskyni („Hvað er í boði á leigumarkaði?“, 2014). 

Á undanförnum misserum hefur einnig verið töluverð umræða um kortlagningu á 

óboðlegu og ólöglegu íbúðarhúsnæði, en Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins (SHS) kallar slíkt 

„óleyfisíbúðir“ (Hallfríður Þórarinsdóttir og Anna Wojtynska, 2017). Erfitt er að sinna eftirliti 

með leigu í óleyfisíbúðum þar sem hvati til þinglýsingar er enginn en þó sjá slökkvilið um 

kortlagningu í sínu umdæmi í samstarfi við sveitarfélög (Einar Bergmann Sveinsson, 

Deildarstjóri á forvarnasviði Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, munnleg heimild, viðtal, 4. apríl 

2018). Oftast eru óleyfisíbúðir skráðar í atvinnuhúsnæði en einnig koma til greina íbúðir sem 

standast ekki heilbrigðiskröfur eða kröfur um brunavarnir (Hallfríður Þórarinsdóttir og Anna 

Wojtynska, 2017). Samkvæmt kortlagningu óleyfisbúsetu í atvinnuhúsnæði á 

höfuðborgarsvæðinu hefur óleyfisíbúðum fjölgað um tæp 84% síðastliðin 10 ár, en árið 2017 

voru 312 íbúðir talsins samanborið við 170 árið 2008. Ekki er vitað með vissu um fjölda fólks 

sem býr í slíku húsnæði en samkvæmt lögheimilisskráningu og skráðum heimilisföngum 

einstaklinga á Já.is má gróflega áætla að um rúmlega 3.500 einstaklingar búi í óleyfisíbúðum á 

höfuðborgarsvæðinu („Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins BS.“, e.d.). Arnildur Hálfdánardóttir 

færir rök fyrir því að aukin eftirspurn eftir leiguhúsnæði og hátt leiguverð hefur að einhverju 

leyti áhrif á þessa miklu fjölgun en einnig getur komið til greina að atvinnuhúsnæðið henti ekki 

nútímaatvinnustarfsemi eða erfitt sé að selja slík húsnæði (2017). Óleyfisíbúðir er þekkt 

vandamál um land allt hjá fyrirtækjum og starfsmannaleigum sem hafa þörf á leiguhúsnæði 

fyrir utanaðkomandi starfsmenn. Einnig hefur það verið vaxandi vandamál á markaðinum að 

tekjulágum einstaklingum hefur fjölgað í óleyfisíbúðum, þá er aðallega um að ræða einhleypa 

foreldra með börn. (Einar Bergmann Sveinsson, Deildarstjóri á forvarnasviði Slökkvilið 

höfuðborgarsvæðisins, munnleg heimild, viðtal, 4. apríl 2018). 

Erlendum ferðamönnum hefur fjölgað gríðarlega frá árinu 2015 eins og sjá má á mynd 

8, eða um 75% (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Samkvæmt spá ISAVIA (2017) mun ferðamönnum 

fjölga enn frekar árið 2018, eða úr 1.792 þúsund árið 2017 í 2.500 þúsund árið 2018 (ISAVIA, 

2017). Ef spáin gengur eftir munu fimmfalt fleiri ferðamenn vera á landinu en á árinu 2010 og 

nemur fjöldinn rúmlega sjöföldun þjóðarinnar (ISB, 2018). 
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Mynd 8. Fjöldi ferðamanna á Íslandi. 

Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.-a) og ISAVIA (2017)  

Árið 2016 voru 87% seldra gistinótta seldar til ferðamanna og er Ísland eitt þeirra landa sem 

selja hlutfallslega flestar gistinætur til ferðamanna í Evrópu (ISB, 2018). Eru þá ótaldar 

gistinætur í gegnum skammtímaleigumiðlanir en það liggur í augum uppi að styrking 

ferðaþjónustunnar hér á landi hefur haft töluverð áhrif á leigumarkað þar sem 

skammtímaleigumiðlanir á borð við Airbnb hefur verið vinsæll kostur ferðamanna. Spurningar 

hafa vaknað varðandi áhrif skammtímaleigu á húsnæðismarkað ásamt þörf einstaklinga fyrir 

langtímaleigu á viðráðanlegu verði. Mat fasteignasala bendir til þess að hvati til að leigja á 

þessum markaði er meiri en að leigja íbúðarhúsnæði á langtímaleigumarkaði (Housing Europe, 

2017; Gunnar Alexander Ólafsson o.fl., 2015). Samkvæmt skýrslu Íslandsbanka voru tæplega 

12 milljónir gistinótta seldar árið 2017, þar af rúm tvær milljónir gistinótta seldar í gegnum 

Airbnb (ISB, 2018). Mynd 9 sýnir þróun fjölda leiguíbúða skráðar til leigu á Airbnb í 

Reykjavík, en frá 2011 til 2017 hefur framboð íbúða fjölgað um 7.405 talsins (Airdna, e.d.-a). 

Fjölgun íbúða í leigu hjá Airbnb hefur þar af leiðandi verið töluvert umfram fjölgun nýrra íbúða 

í Reykjavík og því haft talsverðan þátt í hækkun bæði fasteigna- og leiguverðs á svæðinu 

(Íslandsbanki [ISB], 2017). Þó telur greiningardeild Arion Banka áhrif Airbnb ofmetin en 

vissulega til staðar (Arion Banki, 2017). Árið 2017 nam hlutfall nýttra leiguíbúða Airbnb með 

einu til tveimur herbergjum í Reykjavík rúmlega 72% en samkvæmt tölum Þjóðskrár er 

fermetraverð leigu hæst fyrir íbúðir með einu til tveimur herbergjum samanborið við aðrar 

tegundir leiguíbúða (sjá nánar töflu 1). Sömuleiðis var Airbnb því orðin næst umfangsmesta 

gistiþjónusta á Íslandi árið 2017 með 30% markaðshlutdeild (ISB, 2018).  
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Mynd 9. Fjöldi leiguíbúða skráð á Airbnb í Reykjavík. 

Heimild: Airdna (e.d.-a) 

3.3.2 Félagslegur leigumarkaður 

Félagslegur hluti markaðarins er leigumarkaður þar sem einstaklingar leigja félagslegt 

íbúðarhúsnæði. Sýn hugtaksins „félagslegt húsnæði“ er margvísileg. Jón Rúnar Sveinsson 

skýrir hugtakið á eftirfarandi máta: 

Fyrirbæri ... [sem] nota ... [skal sem] húsnæði, nær alltaf leiguhúsnæði, sem byggt er 

með opinberum stuðningi og ætlað fjölskyldum með lágar tekjur. Í þeim löndum þar sem 

félagslegt leiguhúsnæði er lítill hluti alls húsnæðis er beitt tekjuviðmiðunum við úthlutun 

félagslegra íbúða, auk skilyrða um svo eða svo bágbornar félagslegar aðstæður. (2010, 

bls. 51) 

Frá túlkun Jóns Rúnars er greinilegt að félagslegt húsnæði er fyrir einstaklinga í brýnni þörf 

sökum lágra launa og annarra félagslegra erfiðleika. Einstaklingar í slíkri stöðu geta því átt 

möguleika á úthlutun félagslegrar leiguíbúðar, kaupleigu- eða eignaríbúðar þar sem tekið er 

tillit til fjárhags- og félagslegra aðstæðna út frá ákveðnum viðmiðum („Félagslegt húsnæði“, 

e.d.).  

Upphaf félagslega leigumarkaðarins má rekja til ársins 1930, ári eftir að fyrstu lög um 

verkamannabústaði voru sett hér á landi. Félagslega húsnæðið var þó frábrugðið því sem 

reyndist á erlendum leigumörkuðum að því leyti að ekki var um að ræða leiguíbúðir heldur 

íbúðir til eignar, það er eignaríbúðir. Fram að árinu 1962 höfðu aðeins tæplega 1.400 íbúðir 

verið byggðar frá upphafi markaðarins sem samsvaraði 4,6% íbúðarhúsnæðis hér á landi 

(Rannsóknarnefnd Alþingis, 2013). Frá árinu 1960 til 1980 varð talsverður kippur á 

uppbyggingu en alls voru byggðar 2.600 íbúðir (Jón Rúnar Sveinsson, 2010). Vöxtur félagslega 

leigumarkaðarins má leiða til hækkunar húsnæðislána og bættri fjármögnun lánakerfisins 
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(Sigurður E. Guðmundsson, 2002). Árið 1974 var sett fram krafa að þriðjungur alls 

íbúðarhúsnæðis sem byggð yrðu hér á landi væri á félagslegum grundvelli (Rannsóknarnefnd 

Alþingis, 2013). Sú krafa var samþykkt og náði bygging félagslegra íbúða sögulegu hámarki á 

tímabilinu 1980 til 1990, þegar byggðar voru yfir 2.000 íbúðir sem samsvaraði 14% íbúða á 

landinu (Jón Rúnar Sveinsson, 2010). Undir lok tímabilsins var grasrótarhreyfingin „þak yfir 

höfuð“ stofnuð en hún samanstóð af átta félagssamtökum. Flest þessara samtaka áttu það 

sameiginlegt að þeir einstaklingar leituðu til þeirra sem áttu erfitt á almennum húsnæðismarkaði 

en meginmarkmið hreyfingarinnar var að bæta félagslega húsnæðisstefnu á Íslandi („Þak yfir 

höfuð“, 1987). Í framhaldinu var mikið byggt af félagslegum íbúðum og voru 36% allra nýrra 

íbúða sem byggðar voru á árunum 1987 til 1994 félagslegar íbúðir (Sveinsson, 1996). Frá 

upphafi til ársins 1990 var helsta heiti félagslegra íbúða kennt við verkamenn eða 

„verkamannabústaðir“ . Undir lok 20. aldar var ljóst að viðmiðin við verkamenn þótti ekki 

lengur við hæfi vegna víðtækari hlutverki íbúðanna en á þeim tíma var tekið upp heitið 

„félagslegar eignaríbúðir“ (Jón Rúnar Sveinsson, 2010).  

Ný húsaleigulög gengu í gildi árið 1999 en í stað félagslegra eignaríbúða var tekið upp 

nýtt lánafyrirkomulag, viðbótarlán.  Viðbótarlán gerði lágtekjufólki kleift að taka lán fyrir 90% 

verðmæti eignarinnar en þó með mun þyngri heildargreiðslubyrði. Það gerði það að verkum að 

erfiðara var fyrir lágtekjufólk að festa sig á húsnæðismarkaði (Rannsóknarnefnd Alþingis, 

2013). Í kjölfar þess varð mikið byggt af félagslegu leiguhúsnæði til að mæta eftirspurn 

markaðarins en mynd 10 sýnir þróun fjölda leiguíbúða í eigu sveitarfélaga síðustu misserin. 

Eins og sjá má jókst fjöldi leiguíbúða töluvert frá árinu 2011 til 2012 eða um rúmlega 41%. Á 

sama tíma var samdráttur í fjölda auðra félagslegra íbúða milli ára eða um 70%. Fjöldinn hefur 

haldist undir tíu íbúðum frá árinu 2012. Ef skoðaðar eru niðurstöður kannanna frá Varasjóði 

húsnæðismála benda þær til þess að um umframeftirspurn er að ræða á félagslegum 

leigumarkaði en algengt er að biðtími eftir húsnæði sé lengur en eitt ár. Þrátt fyrir verulegan 

vanda á markaði fjölgaði félagslegum íbúðum um 1,2% eða rúmlega 60 talsins milli áranna 

2012 til 2013. Í framhaldi urðu biðlistar langir en áætla má að um 1.000 einstaklingar hafi verið 

á biðlista eftir félagslegu húsnæði í Reykjavík árið 2016 (Varasjóður húsnæðismála, 2016). 
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Mynd 10. Fjöldi félagslegra leiguíbúða í eigu sveitarfélaga. 

Heimild: Varasjóður húsnæðismála (2016) 

Á 100 ára afmælisdegi Alþýðusambands Íslands þann 12. mars 2016 urðu breytingar á 

félagslega markaðnum hér á landi. Þann dag ákvað Alþýðusambandið með stuðningi BSRB að 

stofna almenna íbúðafélagið, Bjarg (Alþýðusamband Íslands [ASÍ], 2016). Félagið er ekki rekið 

í hagnaðarskyni, með það markmið að tryggja tekjulágum fjölskyldum og einstaklingum 

aðgengi að öruggum búsetukosti til langs tíma. Bæði ríki og sveitarfélög leggja fram fjármagn 

til verkefnisins ásamt því að sveitarfélög hjálpa til með að leggja til lóðir fyrir uppbyggingu 

íbúða. Íbúðir sem eru innan þess kerfis eru einungis leiguíbúðir og geta allir þeir sem skráðir 

eru á biðlista átt möguleika að komast inn í lausa íbúð, undir ákveðnum tekjuskilyrðum. Bjarg 

byggir allar sínar íbúðir og ræðst leigan af þremur þáttum: byggingarkostnaði, lánakostnaði og 

rekstrarkostnaði. Félagið hefur til umráða lóðir sem samsvara 1.500 íbúðum og eru nú þegar 

600 íbúðir í byggingu. Þær lóðir sem Bjarg hefur til umráða frá Reykjavíkurborg eru dreifðar 

víðsvegar um höfuðborgarsvæðið með þá hugsun að stuðla að fjölbreytni í íbúðarhverfum 

(Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjarg Íbúðafélag, munnleg heimild, viðtal, 18. apríl 

2018). 

3.4 Afskipti ríkis og sveitarfélaga á leigumarkað 

3.4.1 Húsnæðisbætur 

Eins og fram hefur komið tóku stjórnvöld í gildi lög um húsaleigubætur árið 1995 (Lög um 

húsaleigubætur). Húsaleigubætur eru „samhæft kerfi vaxtabóta/húsaleigubóta sem tekur mið af 

samtímagreiðslubyrði/framfærslu og stillist inn miðað við eignir og tekjur“ (Hólmsteinn 

Brekkan, 2013, bls. 5). Í fyrstu gekk nýja húsaleigubótakerfið brösulega þar sem sveitarfélögum 

var ekki skylt að greiða út bætur til lágtekjufólks. Árið 1997 urðu breytingar á lögum og öllum 

sveitarfélögum skylt að greiða út bætur (Lög um húsaleigubætur). Á tímabilinu 2008 til 2010 
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fjölgaði bótaþegum um tæplega 70% á höfuðborgarsvæðinu en áætla má að undir lok árs 2010 

hafi bætur verið greiddar vegna 12,5% íbúða á svæðinu (Sveinn Agnarsson, 2010). Þann 1. 

janúar 2017 tóku í gildi ný lög um húsnæðisbætur, nr. 76/2016 og féllu þá úr gildi lög um 

húsaleigubætur, nr. 138/1997. Markmið nýju laganna var að lækka húsnæðiskostnað hjá 

lágtekjufólki á leigumarkaði með greiðslu húsnæðisbóta vegna leigu húsnæðis (Lög um 

húsnæðisbætur nr.76/2016).  

Allir einstaklingar sem hafa lögheimili í leiguhúsnæði hafa rétt á bótum svo lengi sem 

umsækjandi sé aðili að þinglýstum leigusamningi til að minnsta kosti þriggja mánaða. Bæturnar 

eru greiddar út mánaðarlega og reiknaðar út frá leigufjárhæð, fjölda heimilismanna, tekjum og 

nettó eign, það er eignum að frádregnum skuldum. Þá þarf leiguhúsnæðið að uppfylla ákveðin 

lágmarksskilyrði, það er eitt svefnherbergi, séreldunaraðstaða og sérsnyrtingu með baðaðstöðu 

(„Spurt og svarað um húsnæðisbætur“, e.d.).  

3.4.2 Sérstakur húsnæðisstuðningur 

Með setningu nýrra laga nr. 75/2016 um húsnæðisbætur var lögð áhersla á að öll sveitarfélög 

landsins veiti einnig sérstakan húsnæðisstuðning í takt við þær reglur sem settar eru af hverju 

sveitarfélagi fyrir sig. Samkvæmt reglum um húsnæðisbætur er sérstakur húsnæðisstuðningur 

„fjárstuðningur til greiðslu á húsaleigu umfram húsnæðisbætur sem veittar eru á grundvelli laga 

um húsnæðisbætur nr. 75/2016“ (Velferðarsvið Reykjanesbæjar, 2017, bls. 37). Stuðningurinn 

er hugsaður fyrir einstaklinga sem ekki hafa tök á því að finna leiguíbúð vegna félagslegra 

aðstæðna. Mikilvægt er þó að hafa í huga að reglur varðandi sérstakan húsnæðisstuðning eru 

mismunandi og margvísilegar eftir sveitarfélögum en þó nema bæði húsnæðisbætur og 

sérstakur húsnæðisstuðningur aldrei meira en samanlagt 90.000 kr. á mánuði (Lög um 

húsnæðisbætur). 

3.4.3 Stofnframlög ríkisins og sveitarfélaga 

Haustið 2016 varð Íbúðalánasjóði gert kleift að veita stofnframlög til kaupa eða bygginga á 

almennum íbúðum. Stofnframlög er nýtt form á opinberum húsnæðisstuðning sem rekja má til 

Danmerkur, þar eru kaup og uppbygging á félagslegu húsnæði fjármögnuð með 14% stofnfé 

frá sveitarfélögun, 84% húsnæðislánastofnunum og 2% eigið framlag (Alþýðusamband Íslands 

[ASÍ], 2013). Stofnframlögum er ætlað að koma í stað niðurgreiddra vaxta sem stuðningskerfi 

ríkisins grundvallaðist áður á. Stuðningurinn er gerður einna helst til að stuðla að því að  

fjölbreyttari leiguíbúðir verði í boði á viðráðanlegu verði fyrir mun stærri hóp, en ekki eingöngu 
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þann hóp sem uppfyllir viðmið fyrir félagslegt leiguhúsnæði. Meginmarkmið stofnframlaga er 

að stuðla að húsnæðisöryggi efnaminna fólks og halda húsnæðiskostnaði í samræmi við 

greiðslugetu eða að öllu jöfnu halda leiguverði undir fjórðungi tekna leigjenda („Spurt og 

svarað um húsnæðismál“, e.d.). 

Umsækjendur sækja um stofnframlög hjá Íbúðarlánasjóði og hjá því sveitarfélagi sem 

íbúðir verða staðsettar. Stofnframlag ríkis getur numið 18% af stofnvirði íbúðar og er það í 

formi eiginfjárs. Stofnframlag sveitarfélaga geta numið 12% af stofnvirði íbúðar og getur það 

falist í beinu framlagi, úthlutun lóðar og lækkun/niðurfelling á gjöldum sem tengjast byggingu 

í tilteknu sveitarfélagi. Ef skortur er á framboði leiguíbúða á tilteknu svæði og nýbygging hefur 

verið í lágmarki, er ríki heimilt að veita viðbótaframlag sem nemur 6% og sveitarfélagi heimilt 

að veita 4% viðbótarframlag. Ríkið hefur einnig heimild til að veita 4% viðbótarframlag vegna 

húsnæðis á vegum sveitarfélaga og íbúðarhúsnæðis sem ætlað er til öryrkja eða námsmanna. 

Þau stofnframlög sem veitt eru á vegum ríkis fara eftir fjárlögum á hverju ári fyrir sig 

og ef skortur er á fjármagni er það í höndum Íbúðarlánasjóðs að meta hvar brýnust er þörf. Þeir 

aðilar sem eiga kost á að sækja um stofnframlag eru húsnæðissjálfseignastofnanir, sveitarfélög 

og lögaðilar sem eru alfarið í eigu sveitarfélaga. Ráðherra getur einnig veitt heimild til 

stofnframlags til annarra lögaðila ef þeir eru ekki reknir í hagnaðarskyni og ef það samræmist 

tilgangi og markmiðum um almennar íbúðir („Stofnframlög“, e.d.). 

3.4.4 Lög varðandi heimagistingu 

Alþingi samþykkti breytingar á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald sem tóku 

í gildi 1. janúar 2017, en breytingarnar eru eftirfarandi: 

Heimagisting er gisting gegn endurgjaldi á lögheimili einstaklings eða í einni annarri 

fasteign sem hann hefur til persónulegra nota og er í hans eigu. Fjöldi útleigðra daga í 

báðum eignum samanlagt skal ekki fara yfir 90 daga á hverju almanaksári eða 

samanlagðar tekjur af leigu eignanna skulu ekki nema hærri fjárhæð ... [en ein milljón 

króna]. (Lög um breytingar á lögum um veitingastaði, gististaði og skemmtanahald, nr. 

85/2007 með ároðnum breytingum 67/2016) 

Ekki þarf rekstrarleyfi vegna útleigu í gegnum miðlun líkt og Airbnb ef fjöldi útleigðra 

daga helst undir 90 talsins yfir árið. Ef leigusali hyggst leigja út íbúð sína yfir allt árið þarf að 

sækja um rekstrarleyfi. Lögin greina frá því að einstaklingur sem hyggst leigja út íbúðarhúsnæði 

þarf að tilkynna slíkt til sýslumanns í sínu umdæmi og þarf húsnæðið að vera samþykkt. Þeir 

sem reka heimagistingar án leyfis skulu sæta sektum frá minnst 10.000 krónum en mest einni 
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milljón króna. Sektirnar fara ýmist eftir því hvort brot er framið af ásetningi eða gáleysi (Jóhann 

Óli Eiðsson, 2016). 

3.5 Leiguvandinn á Íslandi í dag 

Leigumarkaðurinn hér á landi hefur aldrei verið ráðandi markaðsform, eins og fram hefur 

komið, en mikilvægt er að huga að mannréttindum almennings og er réttur til húsnæðisöryggis 

grundvöllur velferðar (Hólmsteinn Brekkan, 2013). Samkvæmt nýlegri rannsókn 

Íbúðalánasjóðs eru um 80% leigjenda sem vilja komast af leigumarkaði og eru það helst 

barnlaus pör sem hafa tök á því að leggja sparifé til hliðar (ILS, 2017; Una Jónsdóttir, 2017). 

Niðurstöðurnar benda því til þess að það sé álit almennings að íslenskur leigumarkaður sé 

skammtímalausn fremur en varanlegt húsnæði, en samkvæmt Íbúðalánasjóði voru aðeins 14% 

leigjenda á leigumarkaði að eigin vali árið 2017.  

Lág- og meðaltekjufólk býr við mikið óöryggi á leigumarkaði þar sem leiguverð er orðið 

óviðráðanlegt á almennum markaði en aðeins 25% þeirra sem leigja á tilteknum markaði telja 

húsnæðið sitt öruggt (Una Jónsdóttir, 2017). Þetta lága hlutfall skýrist af íþyngjandi 

húsnæðiskostnaði en mynd 11 sýnir nánar hlutfall þeirra einstaklinga sem greiða slíkan kostnað 

á Íslandi. Eins og sjá má á mynd 11 (a) greiddu 8,2% þjóðarinnar íþyngjandi húsnæðiskostnað 

árið 2015. Sömuleiðis má sjá að 45,2% íbúa sem voru undir 60% af miðgildi tekna greiddu 

íþyngjandi kostnað. Mynd 11 (b) sýnir nánar hlutfall þeirra leigjenda sem greiða íþyngjandi 

húsnæðiskostnað eftir markaðsfyrirkomulagi leigumarkaðar. Samkvæmt greiningu Eurostat 

jókst hlutfall leigjenda á almennum markaði um 47,7% frá 2006 til 2015 samanborið við 31,7% 

á félagslegum markaði (2018). 

 

Mynd 11. Hlutfall þeirra sem greiða íþyngjandi húsnæðiskostnað á Íslandi. 

Heimild: Eurostat (2018) 
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Greining Eurostat ýtir enn frekar undir þá staðreynd að lágtekjufólk býr við mikið 

óöryggi á leigumarkaði. Samkvæmt Íbúðalánasjóði greiddu leigjendur að meðaltali 41% af 

ráðstöfunartekjum sínum í leigu í september árið 2017, þar af var þriðjungur leigjenda að greiða 

50% eða meira. Íþyngjandi húsnæðiskostnaður gerir það að verkum að erfitt er fyrir leigjendur 

að safna sparifé og komast af leigumarkaði. Um 55% leigjenda ná ekki að leggja sparifé til 

hliðar og er fjárhagsstaða einstaklinga á leigumarkaði almennt slæm. Eins og sjá má á mynd 12 

greiða einstæðir foreldrar hæsta hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum sínum en þær 

fjölskyldugerðir sem merktar eru rauðar greiddu íþyngjandi húsnæðiskostnað í september árið 

2017 (Una Jónsdóttir, 2017). 

 

Mynd 12. Skipting kostnaðar eftir fjölskyldugerð í september 2017. 

Heimild: Una Jónsdóttir (2017) 

Aukning ferðamanna til landsins á síðustu árum olli einnig miklu óöryggi á 

langtímamarkaði þar sem framboð leiguíbúða fór minnkandi. Þar sem vöxtur 

skammtímaleigumiðlana hefur verið töluvert hraðari en vöxtur annars konar gistiþjónustu hér 

á landi undanfarin ár má áætla að skammtímaleigumiðlanir fari fram úr hótelum á árinu. 

Umdeilt er þó að slíkar miðlanir hafa raskað markaðinum sem og ýtt leiguverði töluvert upp en 

með aukinni eftirspurn ferðamanna á skammtímaleigumarkað, eykst framboð á slíkum markaði. 

Afleiðingar þess eru því minna framboð íbúða á langtímaleigumarkaði og aukin eftirspurn eftir 

slíku húsnæði sem hefur að einhverju leiti áhrif á leiguverð.  

Á almennum leigumarkaði eru fá sérhæfð leigufélög sem ná yfir stóran hluta 

leiguhúsnæðis og njóta þar af leiðandi vaxandi yfirburða, en því færri og stærri sem félögin eru 

því meiri yfirburði hafa þau á markaði. Þar sem slík leigufélög búa yfir ákveðnum markaðsstyrk 

eru tækifæri til að auka hagnað með því að samhæfa aðgerðir og stjórna leiguverði (Perloff, 
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2012). Eins og fram hefur komið er ekki kveðið í húsaleigulögum hvert leiguverð eigi að vera, 

heldur er aðilum frjálst að semja um fjárhæðina svo lengi sem umsamin fjárhæð sé sanngjörn 

og eðlileg í garð beggja aðila (Húsaleigulög). Þá vaknar sú spurning hvaða fjárhæð það skuli 

vera þegar aðilar hafa takmarkaðar eða engar forsendur til að meta hvað telst eðlilegt og 

sanngjarnt (Neytendasamtökin, e.d.). Verslunarmannafélag Reykjavíkur (VR) telja að 

húsaleiga meðal leigufélaga á almennum markaði hefur hækkað umtalsvert síðastliðin tvö ár, 

eða um 50-70%. VR telur þá að setja eigi ákveðin regluverk til að sporna við óviðráðanlegum 

hækkunum í verði en slík regluverk hafa verið framkvæmd í nágrannalöndum okkar 

(„Formaður VR segir húsaleiguhækkun fjárkúgun“, 2018). 

Framboð íbúðarhúsnæðis hér á landi er ein undirstaða vandans sem ríkir hér á landi. 

Íbúum á Íslandi hefur fjölgað umtalsvert síðustu misserin og engin vafaatriði að fjölgun íbúa 

hefur vaxið umfram íbúða. Þjóðin hefur verið að eldast og meðal stærð fjölskyldna hefur 

minnkað með lægri fæðingartíðni og auknu langlífi. Það þýðir að þörf fyrir minna 

íbúðarhúsnæði hefur aukist fremur en íbúðir með mörgum herbergjum. Töluverð fjölgun 

einstaklinga 60 ára eldri hefur verið síðastliðin ár en samkvæmt Hagstofu Íslands jókst 

mannfjöldi um 5% síðustu 10 ár og voru 60 ára og eldri um 20% af heildarfjölda þjóðarinnar 

árið 2017, samanborið við 15% árið 2007 (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Sömuleiðis má reikna með 

að skortur á íbúðum valdi því að hærra hlutfall fólks á aldrinum 20 til 29 ára búi í foreldrahúsum 

en vandinn er þó mismunandi eftir landsvæðum. Árið 2017 vorum um 20.000 einstaklingar á 

aldrinum 20 til 29 ára í foreldrahúsum og hefur sá fjöldi vaxið umtalsvert síðastliðin ár 

(„Fjölgun ungs fólks í foreldrahúsum“, 2017). Með breyttri aldurssamsetningu þjóðarinnar 

hefur skortur á íbúðum aukist en árið 2017 nam eftirspurnin samtals 142.700 íbúðum hér á 

landi. Þó voru einungis 136.400 íbúðir talsins og má líta á mismuninn sem uppsafnaðan skort 

frá árinu 2013. Þrátt fyrir að mikil uppbygging hafi verið á landsvísu, þó sérstaklega á 

höfuðborgarsvæðinu, áætlar íbúðalánasjóður að ólíklegt sé að uppsafnaður skortur íbúða síðan 

árið 2013 hverfi að fullu næstu tvö árin  (ILS, 2018a).  Sé litið til enn lengri tíma samhliða 

mannfjöldaspá Hagstofunnar má áætla að þörf á uppbyggingu muni enn verða umtalsverð næstu 

áratugina og því grundvallaratriði fyrir sveitarfélög að setja sér húsnæðisáætlanir fyrir komandi 

tíma.  

Lítið framboð íbúða er ein undirstaða hækkun verðlags hér á landi en eins og sjá má á 

mynd 13 (b) hefur leiguverð vaxið töluvert hraðar en kaupmáttur frá árinu 2011 sem bendir til 

þess að mun fleiri lág- og meðaltekjufólk eigi erfitt með að ná endum saman á almennum 

leigumarkaði. Mynd 13 (b) sýnir einnig að leiguverð hefur hækkað talsvert umfram laun frá 
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árinu 2016 að öllum líkindum vegna skorts á íbúðarhúsnæði (Hagstofa Íslands, e.d.-c; Þjóðskrá 

Íslands, e.d.-c). Hækkun hlutfalls leigu og launa bendir einnig til erfiðleika og óöryggis á 

markaði. 

 

Mynd 13. Þróun leiguverðs, launa og kaupmáttar (jan. '11 = 100). 

Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.-c) og Þjóðskrá Íslands (e.d.-c) 

Vert er þó að hafa í huga að á meðan leiguverð hefur hækkað töluvert síðustu misseri 

hafa húsnæðisbætur haldist óbreyttar, það er húsnæðisbætur hafa ekki haldið raungildi. Árið 

2008 voru grunnbætur húsaleigubóta hækkaðar í fyrsta skiptið frá árinu 2000 (Landsbankinn, 

2015). Eins og fram hefur komið voru ný lög sett varðandi húsnæðisbætur árið 2016 og taka 

þau ekki tillit til hækkandi verðlags. Frá því að lögin hafa verið í gildi hefur vísitala leiguverðs 

hækkað um 23% sem bendir til þess að bæturnar vigti minna með tímanum (Hagstofa Íslands, 

e.d.-c). Hætta er á að hlutfall húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum fari hækkandi ef ekki 

verða gerðar breytingar á lögunum sem taka tillit til þróun verðlags (Björn Traustason, 

framkvæmdastjóri Bjarg Íbúðafélag, munnleg heimild, viðtal, 18. apríl 2018). Þar að auki er 

fjárhæð húsnæðisbóta reiknuð eftir fjórum þrepum þar sem ekki er tekið tillit til fjölskyldna 

sem eiga fleiri en tvö börn, eins og sjá má í töflu 2 (Lög um húsnæðisbætur).  

Tafla 2. Grunnfjárhæð húsnæðisbóta eftir fjölda heimilismanna. 

Fjöldi heimilismanna 
Grunnfjárhæð húsnæðisbóta 

Mánaðargrundvöllur Ársgrundvöllur 

1 31.000 kr. 372.000 kr. 

2 41.000 kr. 492.000 kr. 

3 48.000 kr. 576.000 kr. 

4 eða fleiri 52.000 kr. 624.000 kr. 

Heimild: Lög um húsnæðisbætur nr.76/2016 
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Mikið er um erlent vinnuafl eins og fram hefur komið en rúmlega 30.000 erlendir 

starfsmenn voru á vinnumarkaði árið 2017, en það samsvarar 20% einstaklinga á markaði. Eins 

og sjá má á mynd 14 hefur hlutfall innflytjenda á markaði farið vaxandi síðan árið 2010, en þá 

nam hlutfall erlendra starfsmanna 10% á vinnumarkaði (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Samkvæmt 

nýlegri skýrslu Alþýðusambands Íslands (ASÍ) er greint frá því að 68% erlendra félagsmanna 

Flóabandalagsins (Eflingar, VSFK í Keflavík, Hlífar í Hafnarfirði og Stéttarfélags 

Versturlands) búa í leiguhúsnæði. Aðeins 3% pólskumælandi félagsmanna fengu greiddar 

húsnæðisbætur. Að meðaltali höfðu pólskumælandi félagsmenn lægri mánaðarlaun en greiddu 

þó að meðaltali 31,3% hærri leigu fyrir hvern fermetra en íslenskumælandi félagsmenn. Að því 

gefnu má draga þá ályktun að pólskir félagsmenn greiði ekki einungis hærri leigu, heldur eigi 

þeir síður rétt á húsnæðisbótum þar sem oft á tíðum stenst leiguhúsnæðið ekki kröfur um 

íbúðarhúsnæði, það er ósamþykkt húsnæði (2018). 

 

Mynd 14. Fjöldi innflytjanda á vinnumarkaði.  

Heimild: Hagstofa Íslands (e.d.-b) 

Að þessu sögðu virðist almennur skortur leiguíbúða, hækkandi fasteigna- og leiguverð, 

fjölgun sérhæfðra leigufélaga og útleiga til erlendra ferðamanna vera helstu ástæður þess 

ástands sem ríkir á leigumarkaði í dag en ljóst er að úr þessu þarf að bæta. 
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4 Möguleg úrræði vegna leiguvandans 

4.1 Aukið framboð leiguíbúða á félagslegum markaði 

Félagslegi leigumarkaðurinn hefur verið ráðandi í mörgum Evrópulöndum, bæði hvað varðar 

fjárfestingar fyrir nýbyggingar og framboð á viðráðanlegum leiguíbúðum fyrir stærri hóp fólks. 

Rúmlega þriðjungur íbúa í Evrópu hefur búið við íþyngjandi húsnæðiskostnað síðastliðin ár 

sem hefur leitt til þess að flestir leigjendur, tekjuháir sem og lágir, hafa verið í erfiðleikum þegar 

kemur að því að finna leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði sem og að halda núverandi húsnæði. 

Með aukinni eftispurn og þörf fyrir leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði undanfarin ár hafa 

húsnæðisstefnur margra Evrópulanda einblínt á að auka framboð á félagslegu leiguhúsnæði 

(Tussel, 2017). 

4.1.1 England 

Húsnæðismarkaðurinn í Englandi árið 2010 einkenndist af háu kaup- og leiguverði þar sem um 

var að ræða skort á íbúðarhúsnæði, þá einkum húsnæði á viðráðanlegu verði. Talið var að 

framboð húsnæðis þyrfti að aukast um 227.000 íbúðir milli ára, næstu 10 árin til að fullnægja 

þörf markaðarins (NAO, 2017). Umfang almenna leigumarkaðarins jókst töluvert og var 

meirihluti leigusala hvorki háðir því að leigja undir ákveðnum reglugerðum né með leiguvernd 

fyrir leigjendur (Stephens, 2011). Afleiðingar þess var hækkandi markaðsleiga og nam hlutfall 

leigjenda á almennum markaði sem greiddu íþyngjandi húsnæðiskostnað 45% árið 2010 

(Housing Europe, 2015). Skammtímaleiga varð einnig vinsæll kostur sem ýtti markaðsleigu 

enn frekar upp. Árið 2010 var meðalleigutími á almennum leigumarkaði aðeins 1,7 ár 

samanborið við 8 ár á félagslegum markaði. Mikið óöryggi var meðal íbúa á almennum markaði 

sem olli því að leigjendur sóttu ýmist eftir því að fjárfesta í eigin húsnæði eða leigja á 

félagslegum markaði (Stephens, 2011). Sökum ástands á húsnæðismarkaðari sem einkenndist 

af óviðráðanlegu verði og háum vöxtum, má áætla að félagslegi leigumarkaðurinn hafi verið 

hagkvæmasti kostur einstaklinga sem sóttust eftir húsnæðisöryggi  til langs tíma (Communities 

and Local Governments, 2010a).  

Stjórnvöld töldu að eina leiðin til að gera almenna leigumarkaðinn viðráðanlegan fyrir 

einstaklinga sem óskuðu eftir langtíma öryggi, væri að endurskoða þáverandi reglugerðir. Hins 

vegar sýndu rannsóknir á þeim tíma að strangar reglugerðir væru ekki árangursrík leið þar sem 

engar aðgangshindranir væru til staðar og leigusölum því kleift að fara af markaði eða draga úr 

fjölda leiguíbúða (Stephens, 2011). Sökum þess að ólíklegt var að almenni markaðurinn veitti 
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langtímaöryggi fyrir leigjendur var grundvallaratriði fyrir stjórnvöld að leggja áherslu á 

félagslegan leigumarkað. Á þessum tíma höfðu stjórnvöld lagt litla áherslu á félagslega 

leigumarkaðinn sem einkenndist af ósveigjanlegum reglum. Nægir hér að nefna að krafist var 

þess að félagslegir leigusalar veittu meirihluta leigjenda leigusamning til æviloka, þar sem ekki 

var tekið mið af breytilegum aðstæðum og þörfum einstaklinga. Í sumum tilfellum var 

leigusamningur arfgengur og fjölskyldumeðlimum kleift að búa í leiguhúsnæðinu, hvort sem 

um félagslega þörf var að ræða eða ekki. Að auki voru þáverandi lög félagslega markaðarins 

ósveigjanleg í tengslum við leiguverð, þar sem ekki var tekið mið af breytilegum þörfum og 

getu til að greiða leigu (Communities and Local Governments, 2010b).  

Leiguíbúðum á félagslegum markaði fjölgaði einungis um 40 talsins milli áranna 2007 

og 2011 (Housing Europe, 2015) sem olli mikilli fjölgun lágtekjufólks á biðlista eftir slíku 

húsnæði. Árið 2010 voru rúmlega 1,8 milljónir einstaklinga á biðlista (Ministry of Housing, 

Communities and Local Government, 2018). Sökun umframeftirspurnar á markaði áætluðu 

stjórnvöld að meirihluti einstaklinga á listanum ættu lítinn möguleika á að komast á félagslegan 

leigumarkað næstu árin (Communities and Local Governments, 2010b). Það lá ljóst fyrir að 

einsleit vara á leigumarkaði sem einkennist af fjölbreyttum þörfum og aðstæðum væri ekki 

svarið og sáu stjórnvöld að ekki væri hagkvæmt að krefjast þess að sérhver leigusamningur yrði 

til æviloka. Úr þessu þurfti að bæta þar sem nauðsynlegt var að hafa kerfi á leigumarkaði sem 

einkennist af meiri sveigjanleika (Wilson og Bate, 2015). Stjórnvöld töldu það grundvallaratriði 

að bjóða uppá fleiri valkosti fyrir núverandi og væntanlega leigjendur á markaði sem og meiri 

svigrúm fyrir félagslega leigusala og þannig stuðla að meiri sanngirni milli einstaklinga sem 

voru í leit að félagslegu húsnæði og einstaklinga sem voru nú þegar búsettir í félagslegu 

húsnæði (Communities and Local Governments, 2010b). 

Undir lok árs 2010 var ný húsnæðisstefna „viðráðanleg leiga“ (e. affordable rent) kynnt 

og var hún skilgreind á eftirfarandi máta: 

Leiguhúsnæði sem býður uppá viðráðanlega leigu af skráðum leigusölum fyrir þá 

einstaklinga sem eiga rétt á félagslegu húsnæði. „Viðráðanleg leiga“ er ekki háð 

fyrirkomulagi húsaleigulaga en er háð öðrum reglugerðum sem krefjast þess að leiga 

skuli ekki nema meira en 80% af markaðsleigu. (Communities and Local Governments, 

2010a, bls. 19)  

Nýja stefnan féll undir skilgreiningu félagslegs húsnæðis samkvæmt húsaleigulögum en eins 

og fram kemur tilheyrði hún ekki húsaleigulögum og krafðist því ekki löggjafar. Stefnan var 
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hins vegar háð reglugerðum Tenant Services Authority (TSA) og  Homes and Communities 

Agency (HCA) í Englandi (Wilson og Bartion, 2018). TSA veitti þjónustu fyrir leigjendur og 

leigusala á félagslegum markaði og HCA sá um að koma saman lóðum, fjármagni og þekkingu 

til að auðvelda nýbyggingu húsnæðis („Homes England - GOV.UK“, e.d.). 

Innleiðing stefnunnar hófst snemma árið 2011 og snérist um að auka framboð 

leiguhúsnæðis á viðráðanlegu verði sem ætlað var til að hjálpa einstaklingum sem ella hefðu 

ekki getað útvegað sér húsnæði undir þáverandi markaðsaðstæðum. Áætlað var að reisa um 

150.000 nýjar viðráðanlegar íbúðir frá árinu 2011 til 2015 (Communities and Local 

Governments, 2010a). Gætt var sérstaklega að því að nýja stefnan hefði ekki áhrif á réttindi 

leigjenda sem fyrir voru búsettir í félagslegu húsnæði heldur var aðeins um nýja vöru að ræða 

(Housing Europe, 2015). Áætlað var að stefnan myndi bjóða uppá fjölbreyttari kosti fyrir stærri 

og breiðari hóp einstaklinga sem sóttu á markaðinn ásamt því að veita leigusölum meira 

svigrúm til að krefjast hærri leigu eða allt að 80% af markaðsleigu innan viðkomandi 

sveitarfélags (Communities and Local Governments, 2010b). Leigusalar höfðu einnig meira 

svigrúm til að bjóða uppá leigusamninga til ákveðins tíma en þó einnig til æviloka væri þess 

óskað (Wilson og Bate, 2015). Undir lok leigusamnings höfðu leigjendur tækifæri á að breyta 

leiguhúsnæðinu í sameiginlegt eignarhald (e. shared ownership) með leigusala en í því fólst að 

leigjandi fékk tækifæri til að kaupa hlut í íbúðinni, ýmist 25% til 75% af verðmæti 

fasteignarinnar, og greiða leigu af útistandandi hlut. Síðar gafst leigjenda tækifæri að kaupa 

stærri hlut í fasteigninni þegar hann hafði efni á því (Communities and Local Governments, 

2010a; MacDonald, 2016).  

Samkvæmt nýju húsnæðisstefnunni sem birt var í byrjun árs 2011 kom fram að 

leigusalar höfðu kost á að bjóða viðráðanlegt leiguhúsnæði en aðeins ef samningur lá fyrir hjá 

HCA um aukið framboð á slíku húsnæði. TSA fullyrti einnig að einkafyrirtækjum yrði gert 

kleift að gera samning við HCA bæði til þess að umbreyta núverandi húsnæði í viðráðanlegt 

leiguhúsnæði eða byggja nýtt leiguhúsnæði. Samkvæmt reglugerð HCA og TSA voru gefnir út 

tvenns konar samningar, annars vegar Framework Delivery Agreement (FDA) og hins vegar 

Short Form Agreement (SFA) (Tenant Services Authority og Homes and Communities Agency, 

2011). FDA samningur tilheyrði styrk frá HCA til að umbreyta húsnæði í viðráðanlegt 

leiguhúsnæði eða byggja slíkt húsnæði. HCA var gert kleift að veita allt að 4,5 milljörðum GBP 

í styrk yfir tímabilið 2011 til 2015. Leigusölum gafst síðar tækifæri að kynna fjögurra ára áætlun 

uppbyggingar á leiguhúsnæði og óska eftir lágmarks fjárhæð sem nauðsynleg væri til að 

framkvæma verkefnið. Þegar ákvörðun HCA var tekin um hver hlyti styrk var mikil áhersla 
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lögð á virði fjármagns sem og gögn sem studdu að leigusalar væru að mæta þörfum einstaklinga 

sem með viðráðanlegu leiguhúsnæði (Communities and Local Governments, 2010a). SFA 

samningur átti við þegar HCA var ekki að veita styrki til að auka framboð á viðráðanlegu 

húsnæði. Þó voru ýmis skilyrði fyrir SFA og nægir hér að nefna staðfestingu á að um 

viðráðanlega leigu sé að ræða, að leiga geti aðeins hækkað um 0,5% á ári og að skrá þurfi áætlun 

í gegnum HCA (Tenant Services Authority og Homes and Communities Agency, 2011). 

Áætlað var að byggja um 80.000 íbúðir, ýmist til leigu eða sölu, undir nýju stefnunni 

yfir tímabilið 2011 til 2015. Alls voru byggðar rúmlega 69.000 íbúðir til leigu og má því álykta 

að stefnan hafi skilað miklum árangri þar sem töluvert dró úr fjölda einstaklinga á biðlista eftir 

félagslegu leiguhúsnæði líkt og sjá má á mynd 15.  

 

Mynd 15. Þróun biðlista eftir félagslegu húsnæði í Englandi. 

Heimild: Ministry of Housing, Communities and Local Government (2018)  

Markaðsástand fór batnandi meðal leigjenda á bæði almennum og félagslegum markaði 

þar sem hlutfall leigjenda sem greiddi íþyngjandi húsnæðiskostnað drógst saman um tæp 17,5% 

árið 2012  (NAO, 2017). Þótt nýja stefnan skilaði miklum árangri á markaði var það á kostnað 

félagslegs íbúðarhúsnæðis (Communities and Local Governments, 2010a). Eins og sjá má á 

mynd 16 hafa stjórnvöld lagt áherslu á byggingu félagslegs leiguhúsnæðis og íbúðarhúsnæðis 

á viðráðanlegu verði síðustu misserin. Árið 2011, við innleiðingu nýju húsnæðisstefnunnar, drót 

allverulega úr nýbyggingu félagslegra leiguíbúða eða um 294% frá árinu 2011 til 2015 

(Department of Communities and Local Government, 2017). Þó um var að ræða gríðarlega 

fjölgun á leiguhúsnæði sem tilheyrðu viðráðanlegri leigu þurftu stjórnvöld enn að einblína á þá 

einstaklinga sem þurftu á mikilli aðstoð að halda. 
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Mynd 16. Fjöldi nýbygginga eftir tegund húsnæðis. 

Heimild: Department of Communities and Local Government (2017) 

4.2 Inngrip ríkis á leiguverð 

Viðráðanlegri leigu á almennum markaði hefur verið náð með því að lögbinda húsaleigu í 

ýmsum Evrópulöndum. Skiptar skoðanir eru um efnahagsleg áhrif slíkra inngripa af hálfu ríkis 

og sveitarfélaga. Sumir hagfræðingar telja annars vegar áhrifin vera óæskileg og valda röskun 

á markaði með hnignun á framboði leiguíbúða. Þar með talið geta inngrip rýrt gæði 

leiguhúsnæðis og dregið úr fjárfestingum á markaði. Aðrir hagfræðingar telja hins vegar að 

inngrip í leiguverð sé raunhæf lausn við leiguvanda til að tryggja húsnæði á viðráðanlegu verði 

og hafi þar af leiðandi ekki mikil áhrif á framboð leiguíbúða. 

4.2.1 Danmörk 

Danski leigumarkaðurinn hefur verið bundinn lögum varðandi leiguverð frá upphafi síðari 

heimsstyrjaldar og voru lögin upphaflega kynnt til sögu vegna töluverðar hækkunar á 

leiguverði. Áætlað var að lögin myndu aðeins gilda í takmarkaðan tíma en svo varð ekki. Í dag 

eru lögin enn í gildi í flestum sveitarfélögum í Danmörku (Skak og Bloze, 2013). Þó eru nokkur 

sveitarfélög sem ekki tóku mið af inngripi ríkisins, eða um 18 talsins af 98 sveitarfélögum 

(Norgberg og Juul-Sandberg, 2016; Vasegaard, 2016). Í svokölluðum „ólögbundnum 

sveitarfélögum“ gilda ekki sérstök lög um fjárhæð leiguverðs þegar leigusamningur er 

undirritaður. Hins vegar gefst leigjenda tækifæri til að krefjast þess að leiguverð verði lækkað 

ef verðið sé ekki í samræmi við verðmæti eignarinnar. Í þeim tilfellum þarf að ákvarða leiguverð 

með tilliti til leigusamninga sem heyra undir leiguþakið (Norgberg og Juul-Sandberg, 2016). 
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Fram að níunda áratug hafði leiguverð í Danmörku verið lágt sem gerði leigumarkað að 

aðlaðandi búsetukosti. Félagslegi leigumarkaðurinn var í raun almennur leigumarkaður á þeim 

tíma þar sem meirihluti leigjenda voru starfandi einstaklingar. Þó einkenndist markaðurinn af 

fjölbreyttum hópi fólks, það er einstaklingum á vinnumarkaði, fjölskyldum, námsmönnum, 

atvinnulausum einstaklingum, öldruðum o.fl. Á sjöunda áratug 20. aldar jókst framboð 

leiguíbúða til muna, eða að meðaltali um 40.000 á ári (Kristensen, 2002). Sömuleiðis settu 

stjórnvöld fram nýja húsnæðisstefnu sem fólst í að afnema fyrrum leiguþak sem sett hafði verið 

árum áður og koma þannig leiguverði smám saman að markaðsleigu (OECD, 2006). Sökum 

skyndilegra aukningar verðbólgu og hækkun vaxta í landinu yfir áratuginn fór leiguverð 

hækkandi sem olli því að töluverður fjöldi leigjenda fluttist yfir í eigið húsnæði. Mikið magn 

var af auðum leiguíbúðum sem leiddi til þess að gríðarleg eftirsókn innflytjenda var á markaði 

og fór fjöldi aðfluttra að aukast umfram brottflutta. Markaðsskipting breyttist skyndilega þar 

sem atvinnulausir, innflytjendur og einstaklingar með félagsleg vandamál urðu í meirihluta á 

leigumarkaði (Alves og Andersen, 2015). 

Vegna ófyrirsjáanlegrar hækkunar verðbólgu olli húsnæðisstefnan ójafnvægi á markaði 

sem leiddi til þess að ný húsnæðisstefna var sett árið 1976 til að bæta ástand bæði á almennum 

og félagslegum leigumarkaði (Kristensen, 2002). Um var að ræða „annarra kynslóðar“ 

leigureglur sem eru að einhverju leyti sveigjanlegar en samkvæmt Arnott eru annarrar kynslóðar 

leigureglur undirstaða fyrir stöðugleika á markaði sem tryggir öryggi leigjenda gagnvart 

óvæntum hækkunum á leiguverði (Arnott, 1995). Leigureglurnar kváðu að leigusalar ættu að 

hafa leiguverð í samræmi við kostnaðarbundna leigu (e. cost-based rent) í stað markaðsleigu 

(OECD, 2006). Kostnaðarbundin leiga grundvallast af rekstrarkostnaði viðkomandi eignar, 

viðbótarkostnaði fyrir þær endurbætur sem hafa verið gerðar á leiguhúsnæði frá byggingarári 

og arðsemi fyrir leigusalann. Því er leiguverð aðeins áætlun en ekki nákvæmur útreikningur af 

raunkostnaði eignar (Norgberg og Juul-Sandberg, 2016).  

Samkvæmt rannsóknum geta vel skipulagðar annarrar kynslóðar leigureglur sem leyfa 

leiguhækkanir yfir leigutímabil, bætt ástand á leigumarkaði undir vissum kringumstæðum, það 

er þegar mikil óvissa ríkir á markaði (Arnott, 1995). Afleiðing nýju stefnunnar var að stór hluti 

leigjenda greiddu leiguverð sem var lægra en markaðsleiga, eða að meðaltali um 13% lægra en 

áætluð markaðsleiga (Skak og Bloze, 2013). Talið var að nýja húsnæðisstefnan væri skilvirk 

þar sem leiguverði var stjórnað af ríkinu og leigjendur áttu kost á því að krefjast 

endurútreiknings á leiguverði ef þeir töldu að leigusali hafi ekki sett verðið í samræmi við 

tilheyrandi lög (Norgberg og Juul-Sandberg, 2016). Þó er talið að inngrip í leiguverð geti valdið 
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því að leigusali sinni ekki viðhaldi eignar sinnar þar sem hann sér ekki fram á að hagnast á því. 

Eins og greint var frá hér að framan er leiguverð kostnaðarbundið í Danmörku og því tekið tillit 

til viðhaldskostnaðar sem leiðir til þess að leigusali hefur tækifæri á að hækka leigu í samræmi 

við viðhaldskostnað. Árið 1991 ákváðu stjórnvöld að lög varðandi fjárhæð leiguverðs skyldu 

ekki gilda fyrir íbúðarhúsnæði sem byggt var eftir árið 1991. Leiguverð þeirra eigna er ákvarðað 

af framboði og eftirspurn á markaði, það er ákvarðað af markaðsleigu (Skak og Bloze, 2013). 

Eins og sjá má á mynd 17 var tiltölulega lítið byggt af íbúðarhúsnæði eftir árið 1991 samanborið 

við fyrri áratugi 20. aldar og má því áætla að um 79% leiguíbúða á almennum leigumarkaði 

heyri enn undir kostnaðarbundna leigu (Statistics Denmark, e.d.). Stjórnvöld töldu að 

langtímabúseta á leigumarkaði væri að aukast og um aldamótin var meðalleigutími leigjenda 

sem búsettir voru í lögbundnu leiguhúsnæði allt að sex árum lengri en meðaltími leigjenda sem 

búsettir voru ólögbundnu leiguhúsnæði (Svarer, 2003). 

 

Mynd 17. Fjöldi nýbygginga í Danmörku. 

Heimild: Statistics Denmark (e.d.) 

4.2.2 Þýskaland 

Leigumarkaðurinn í Þýskalandi tekur til um 50% allra eigna í landinu og er hann ríkjandi á 

þéttbýlissvæðum. Talið er að um 80% markaðshlutdeild sé í þéttbýli samanborið við töluvert 

lægra hlutfall í úthverfum og dreifbýli. Markaðurinn er aðlaðandi fjárfestingarkostur einkaaðila 

og eiga þeir um 60% eigna á leigumarkaði. Hin 40% eru í eigu lífeyrissjóða og tryggingarfélaga 

(BPD Europe, 2016). 
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Lög varðandi leiguverð byggist á gagnagrunni sem kallast „Mietspiegel“ en hann 

geymir tölulegar upplýsingar um leiguvísitölur í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Vísitölurnar eru 

reiknaðar út frá meðalleiguverði á fermeter á tilteknu svæði á undanförnum fjórum árum ásamt 

efri og neðri leigumörkum. Gagnagrunnurinn tekur einnig tillit til tegundar leigusamninga þar 

sem reglur eru breytilegar hvort um er að ræða samning sem er nú þegar í gildi eða nýjan 

leigusamning. Eins og staðan er í dag eru réttindi og skyldur leigusala og leigjenda mjög 

strangar þar sem oft á tíðum eru leigusamningar ótímabundnir. Leigusalar geta því aðeins sagt 

upp leigjendum ef um góðar ástæður er að ræða eins og samningsbrot eða vanskil. Að því sögðu 

er helsta markmið gagnagrunnsins að sjá til þess að báðir aðilar á leigumarkaði séu sáttir og um 

viðráðanlegt leiguverð sé að ræða. 

Leiguverð ákvarðast af gagnagrunninum ásamt eiginleikum húsnæðis, það er 

byggingarár, staðsetningu, innréttingu, stærð og fjölda herbergja. Leigusalar hafa þar af leiðandi 

tök á því að fletta upp eiginleikum húsnæðis og ákvarða viðráðanlegt verð út frá því. Ef um er 

að ræða leigusamning sem er í gildi hefur leigusali tök á því að hækka leiguverð í samræmi við 

sambærilegt leiguhúsnæði á svæðinu en þó er honum aðeins kleift að hækka verð að hámarki 

um 30% á þriggja ára fresti. Auk þess hefur leigusalinn aðeins heimild til að hækka leiguverð 

á 12 mánaða fresti. Ef um er að ræða nýjan leigusamning er leiguverð samningsatriði en 

leigusölum er þó ekki heimilt að setja leiguverð hærra en sem nemur 20% umfram markaðsleigu 

á tilteknu svæði. Ef endurbætur eru gerðar á leiguhúsnæði hefur leigusali heimild til að hækka 

leiguverð sem nemur 11% af viðgerðarkostnaði, hvort sem um ræðir fyrrum leigusamning eða 

nýjan. Gagnagrunnurinn í heild er endurskipulagður á fjögurra ára fresti. 

Árið 2015 var innleitt „Mietpreisbremse“ sem er svokallað leiguþak en þakið var hannað 

til að hámarka þá upphæð sem heimilt var að leigja íbúðarhúsnæði í stórborgum sem eru í hættu 

vegna þennslu á leiguverði. Lögin heimila að hámarki 10% hærri leigu á fermeter en 

gagnagrunnurinn gefur til kynna á tilteknu svæði. Leiguþakið gildir þó ekki fyrir nýbyggingar 

eða endurbættar íbúðir í stórborgum (Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz, 

2016). Árið 2017 tilheyrðu um 25% allra íbúða í stórborgum Þýskalands undir Mietpreisbremse 

en það er undir íbúum sveitarfélaga komið hvort viðkomandi sveitarfélög falli undir 

reglugerðina, í formi kosninga. 

Frá árinu 2013 til 2017 hefur húsnæðisverð í Þýskalandi hækkað um tæplega 30% en 

leiguverð hefur aðeins hækkað um 15%. Áætla má að inngrip ríkis og sveitarfélaga hefur átt 

stóran þátt í að halda hlutfalli húsnæðiskostnaðar af ráðstöfunartekjum í lágmarki þar sem talið 
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er að lögin hafa jákvæð áhrif á leigumarkaðinn í Þýskalandi. Leigjendur njóta góðs af afskiptum 

ríkis og sveitarfélaga á almennum leigumarkaði án þess að draga úr arðsemi leigusala eða 

fjárfestingarkostum á markaði (Deutsche Bank, 2017). 

4.3 Strangari lög varðandi heimagistingu 

Skammtímaleiguíbúðir hafa verið að aukast síðustu misserin í stórborgum víða um Evrópu og 

þá aðalega á þéttbýlisstöðum. Skammtímaleigumiðlunin Airbnb var stofnuð árið 2008 og hefur 

vaxið umtalsvert síðan þá, en árið 2008 voru aðeins nokkur hundruð íbúðir til útleigu 

samanborið við rúmlega þrjár milljónir í 150.000 sveitarfélögum í 52 löndum árið 2017 

(Barron, Kung og Proserpio, 2017). Leigjendur hafa fundið fyrir því að framboð á 

langtímamarkaði hefur minnkað og sömuleiðis ýtt leiguverði upp.  

Fáar óháðar rannsóknir hafa þó verið gerðar varðandi afleiðingar 

skammtímaleigumiðlana þar sem skortur er á gögnum og því erfitt að greina tengsl milli 

skammtímaleigu og hækkun leigu- og kaupverðs. Engu að síður benda þær rannsóknir sem hafa 

verið gerðar til þess að slíkar miðlanir hafi neikvæð áhrif á markaðinn (Housing Europe, 2017). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var varðandi afleiðingar Airbnb á íbúðar- og leiguverð var 

áætlað að hægt væri að skýra um 0,27% hækkun á leiguverði og 0,49% hækkun á íbúðarverði 

frá árunum 2012 til 2016 með innkomu Airbnb (Barron o.fl., 2017).  

Lög og reglur varðandi heimagistinguna Airbnb hefur aukist undanfarin ár í Evrópu en 

nokkur sveitarfélög hafa sett reglur sem annars vegar takmarka fjölda leigusala og hins vegar 

takmarka fjölda daga sem leyfilegt er að leigja í skammtímaleigu. 

4.3.1 Berlin 

Borgir um allan heim hafa fundið fyrir áhrifum skammtímaleigumiðlunarinnar Airbnb. Berlín 

er ein af þeim borgum og talið er að hún hafi innleitt ströngustu reglur um skammtímaleigu í 

heiminum („How has Airbnb“, 2017). Árið 2016 áætluðu stjórnvöld Þýskalands að 50% 

ferðamanna vildu leigja íbúð í stað þess að dvelja á hóteli, en aðeins 25% íbúa í Berlín voru 

tilbúnir til að leigja íbúðarhúsnæði sitt fyrir ferðamenn. Með auknum ferðamannastraumi og 

þar af leiðandi aukinni eftirspurn eftir leiguíbúðum, jókst framboð íbúða á 

skammtímaleigumarkaði. Leiguverð í Berlín fór hækkandi og skortur varð á leiguíbúðum á 

almennum leigumarkaði (Billie, 2016).  

Þann 1. maí 2016 innleiddu stjórnvöld ný lög „Zweckentfremdungsverbot“ í Berlín sem 

koma áttu í veg fyrir frekari húsnæðisskort á leigumarkaði. Markmið laganna var að skila þeim 
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íbúðum sem teknar voru af leigjendum á almennum markaði, það er af skammtímaleigumarkaði 

og yfir á langtímaleigumarkað. Lögin gilda yfir allar íbúðir í borginni og leyfir aðeins örfáar 

undantekningar. Lögin kveða á um að leigusalar íbúða á Airbnb hafa aðeins leyfi til að leigja 

herbergi til skamms tíma í stað íbúða í heild, það er leigja að hámarki út 50% hluta íbúðar. 

Leigusalar sem huga að því að leigja út íbúð í heild sinni geta sótt um leyfi frá stjórnvöldum en 

sjaldgæft er þó að stjórnvöld veiti slík leyfi. Ef einstaklingar leigja út íbúðir í heild sinni án þess 

að vera með leyfi fá þeir sekt uppá allt að 100.000 EUR sem samsvarar rúmlega 12 milljónum 

ISK („The Ban on Vacation Apartments in Berlin“, 2016). 

Eftir innleiðingu laganna fækkaði skráningu leiguíbúða á Airbnb um rúmlega 40% 

(Billie, 2016). Líkt og sjá má á mynd 18 hélst fjöldi þeirra íbúða sem leigðar voru út í heild 

sinni töluvert stöðugur samanborið við fjölda leiguíbúða sem deildar voru með leigusala. Fyrir 

setningu laganna nam fylgni breytanna 99% og áætla því stjórnvöld að ef lögin hefðu ekki verið 

sett hefði fjöldi íbúða sem leigðar voru út í heild orðið tæplega 50% hærri en því sem nam undir 

lok árs 2016. Stjórnvöld greina frá því að setning laganna sé skilvirk og hagræn fyrir 

leigumarkaðinn þar sem fylgni breytanna nemur aðeins 22% í dag („How has Airbnb“, 2017; 

Airdna, e.d.-b). 

 

Mynd 18. Fjöldi skráðra leiguíbúða eftir tegund á Airbnb í Berlín. 

Heimild: Airdna (e.d.-b) 
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4.4 Lög og reglugerðir varðandi óleyfisbúsetu 

Húsnæðismarkaðurinn í Evrópu hefur almennt ekki enn náð stöðugleika í kjölfar 

efnahagshrunsins en hrunið hafði mikil áhrif á ástand markaðarins. Mikill skortur hefur verið á 

ódýru og viðráðanlegu leiguhúsnæði sem hefur orðið til þess að óleyfisbúseta er vaxandi 

vandamál í Evrópu. Mikið er um ósamþykkt leiguhúsnæði á leiguverði sem nemur lægra en 

markaðsleigu ef aðeins er tekið tillit til verðsins. Hins vegar ef tekið er tillit til eiginleika 

húsnæðis, það er stærð, skipulagi, byggingarár o.fl., má áætla að leiguverð sé oftast nær langt 

umfram markaðsleigu. Þau Evrópulönd sem einkennast af sveiflukenndu hagkerfi eru aðlaðandi 

vettvangur fyrir erlent vinnuafl, en talið er að erlent vinnuafl og lágtekjufólk séu þeir sem einna 

helst búa í ósamþykktu húsnæði. 

4.4.1 England 

Óleyfisíbúðir í Englandi spila stóran þátt á almenna leigumarkaðinum þar sem mikið er um 

innflytjendur, það er erlent vinnuafl, og fátæka einstaklinga sem búa við ómannúðlegar 

aðstæður. Á erfiðum tímum í Englandi varð eftirspurn eftir ódýrum leiguíbúðum mikil sem 

stuðlaði að því að erfitt var fyrir stjórnvöld að sinna eftirliti með óleyfisíbúðum („History and 

enforcement of Houses in Multiple Occupation“, e.d.).  

Þar sem mikið var um ósamþykktar íbúðir í Englandi voru sett ný lög árið 2004 til þess 

að koma í veg fyrir yfirfull og/eða óíbúðarhæft leiguhúsnæði. Lögin kveða á um að sérstakt 

leyfi með ákveðnum skilyrðum þurfi til að reka slíkt leiguhúsnæði (Wilson, 2017). 

Englendingar nefna slíkt húsnæði „House in multiple occupation (HMO)” og er það skilgreint 

sem húsnæði sem leigt er af minnsta kosti þremur einstaklingum frá fleiri en einni fjölskyldu. 

Einstaklingarnir deila aðstöðu eins og baðherbergi og eldhúsi. Leyfi af þessu tagi er aðeins veitt 

til eiganda húsnæðis sem gefur til kynna að ef húsnæði er selt og kaupandi hyggst halda fyrrum 

leigustarfsemi ber honum skylda til að sækja um nýtt leyfi.  

Þær kröfur sem húsnæði þarf að standa undir eru svefnpláss fyrir alla leigjendur ásamt 

því að mæta kröfum um almenna öryggis- og brunavarnastaðla. Einnig eru gerðar kröfur til 

eigenda húsnæðis um hreina sakaskrá ásamt því að eiga enga sögu um brot á leigusamningum 

(„House in multiple occupation licence“, e.d.). Umsóknir um leyfi eru send til viðkomandi 

sveitarfélags ásamt gögnum um leiguhúsnæðið, áætlanagerð starfseminnar og áætlað leiguverð. 

Í framhaldinu er sveitarfélögum heimilt að samþykkja eða hafna umsókninni í samræmi við þær 

kröfur sem settar hafa verið. Þetta kemur í veg fyrir að eigendur leigi ósamþykkt húsnæði sem 
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sveitarfélög eru óánægð með þar sem þeir geta átt yfir höfði sér sektir uppá allt að 20.000 GBP 

sem samsvarar tæplega þremur milljónum ISK. Ef um er að ræða leiguhúsnæði sem eru yfirfull, 

hafa stjórnvöld heimild til að senda viðvörun á eiganda húsnæðisins sem og sekta hann um allt 

að 2.500 GBP. Ef eigendur fara eftir þeim kröfum sem settar eru gildir leyfið í allt að fimm ár 

(Wilson, 2017). 

Lögin höfðu jákvæð áhrif á þennan markað í Englandi og yfir næstu tíu árin var 

viðamikið eftirlit með óleyfisíbúðum varðandi öryggis- og heilbrigðismál í yfirfullu húsnæði 

(„History and enforcement of Houses in Multiple Occupation“, e.d.). Mikið var um ósamþykkt 

HMO þar sem leigusalar voru að njóta góðs af einstaklingum í viðkvæmum og erfiðum stöðum, 

það er höfðu lítið val um búsetu (O‘Sullivan, Young, Gibb og Reilly, 2014). Á árinu 2015 voru 

alls 290 HMO í Englandi, þar af 190 samþykkt og 110 ósamþykkt („Statistics on Houses in 

Multiple Occupation (HMOs)“, e.d.). Þetta háa hlutfall af ósamþykktum HMO vakti athygli 

meðal stjórnvalda og voru gerðar endurbætur á lögunum árið 2016 í því skyni að bregðast við  

brotum á mannréttindum. Lögin tóku í gildi árið 2017 þar sem sveitarfélögum varð heimilt að 

sekta einstaklinga með óíbúðarhæfa leigustarfsemi um allt að 30.000 GBP, en það samsvarar 

rúmlegar fjórum milljónum ISK (Wilson, 2017). 
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5 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem notast var við í framkvæmd þessarar 

rannsóknar með það markmið í huga að kanna viðhorf og skoðanir einstaklinga, ýmist sem 

starfa eða hafa starfað á leigumarkaði, yfir þau úrræði sem möguleg eru vegna leiguvandans 

hér á landi. Rannsakendur gera einnig grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, val á þátttakendum, 

gagnaöflun og greiningu gagna. 

Rannsóknin er tvíþætt, annars vegar var notast við eigindlega rannsókn (e. qualitative 

methodology) og hins vegar öfluðu rannsakendur gagna af veraldarvefnum. Eigindleg rannsókn 

byggist á hugsmíðahyggju, það er að skýringar á því sem rannskað er sé háð samhengi og 

reynslu þeirra sem eiga í hlut, því er rannsóknin einungis hugmyndagefandi og ekki hægt að 

álykta um markaðinn í heild. Aðferðafræði eigindlegra rannsókna á vel við þegar unnið er að 

þróa ákveðna nálgun á vandmáli sem reynt er að leysa og byggist fræðin á því að öðlast skilning 

á viðfangsefninu út frá sjónarhornum viðmælanda í formi viðtala („Megindlegar og eigindlegar 

rannsóknir“, 2013).  

Við gerð þessarar rannsóknar var notast við hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured 

interviews). Slík viðtöl byggjast í grunninn upp eins og stöðluð viðtöl þar sem rannsakendur 

semja lista yfir spurningar og umræðuefni sem mikilvægt er að fjalla um. Frábrugðið stöðluðum 

viðtölum er rannsakendum gert kleift að bæta við spurningum ef þörf er á sem og viðmælendum 

gefin meiri sveigjanleiki til að koma sínum sjónarmiðum á framfæri (Flick, 2002). 

5.1 Viðmælendur 

Við val á þátttakendum var ákveðið að notast við hentugleikaúrtak þar sem markmiðið var að 

fá þekkingu og reynslu frá mismunandi sjónarhornum einstaklinga sem hafa fjölbreytta reynslu 

af markaðinum, þá ýmist félagslegum eða almennum leigumarkaði. Alls tóku fimm 

einstaklingar þátt í rannsókninni.  

5.2 Mælitæki 

Mælitæki rannsóknarinnar var viðtalsrammi með spurningum (sjá viðauka A), gerður frá grunni 

af rannsakendum. Listinn innihélt fimm spurningar en lögð var áhersla á opna umræðu um 

viðfangsefnið og lögðu rannsakendur fram fleiri spurningar í viðtölunum þegar þeim fannst það 

við hæfi. Spurningalistinn var þannig sniðinn að svörum viðmælenda hjálpuðu rannsakendum 
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við úrvinnslu rannsóknaspurninga. Til þess að gæta réttmætis var listinn jafnframt forprófaður 

af fjölskyldumeðlimum rannsakenda. 

Fyrst voru viðmælendur spurðir hvaða vanda þarf að leysa sem ríki á íslenskum 

leigumarkaði í dag. Að því búnu voru viðmælendur spurðir Leysir inngrip ríkis á leiguverð 

þann vanda sem er til staðar? Í kjölfarið voru viðmælendur spurðir hvort aukið framboð 

félagslegra íbúða leysi þann vanda sem er til staðar á markaðinum. Því næst var spurt Hvað er 

til ráða varðandi óleyfisbúsetu á Íslandi? Að lokum voru viðmælendur spurðir hvort núverandi 

reglugerðir á heimagistinu séu skilvirkar. 

5.3 Öflun og greining gagna 

Framkvæmd og gagnaöflun rannsóknarinnar má skipta niður í þrjá hluta. Fyrsti hluti 

gagnaöflunnar fór fram meðan á viðtölum stóð, daganna 6. til 23. apríl 2018. Áður en viðtölin 

hófust fengu rannsakendur leyfi frá viðmælendum að taka upp viðtalið. Ásamt því var 

rannsóknarefnið skýrt fyrir viðmælendum. Á meðan viðtölum stóð svöruðu viðmælendur 

spurningum sem tilheyrðu viðtalsrammanum ásamt viðbættum spurningum rannsakenda hverju 

sinni. Annar hluti gagnaöflunar fólst í því að greina viðtölin orðrétt niður í Microsoft Word svo 

hægt væri að túlka niðurstöðurnar á greinilegan máta. Þriðji og seinasti hluti fólst í því að greina 

og skrá niður niðurstöður úr viðtölum með því að draga fram áhersluatriði og má þær finna hér 

að neðan.   
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6 Niðurstöður 

6.1 Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjarg Íbúðafélag 

Vandinn á Íslandi liggur einna helst í húsnæðisöruggi, það er lítið af húsnæði sem hægt er að 

leigja til lengri tíma, sagði Björn. Þá telur Björn að möguleg lausn við þessum vanda sé að ýta 

undir fleiri húsnæðisverkefni sem ekki eru rekin í hagnaðarskyni. Sniðugt væri að einblýna á 

verkefni svipuð og Bjarg sagði Björn og bætti við að „markmið Bjargs er að veita viðráðanlegt 

húsnæði fyrir fólk sem er á vinnumarkaði“. Þá sagði Björn að „leigan hjá Bjargi byggist af 

þremur þáttum, byggingarkostnaði, lánakostnaði og rekstrarkostnaði“ og bætti við að 

leiguverð eru ekki mynduð í gróðaskyni.  

Björn telur að inngrip ríkis á leiguverð sé ekki möguleiki nema að koma með inngrip í 

fjármunum. Leigusali þarf að standa undir lánakostnaði og viðhaldi. Ef hámarksverð yrði á 

leiguverð gæti orðið erfitt fyrir leigsala að standa undir þessum kostnaði. Björn bendir einnig á 

að erfitt sé að spá fyrir um stöðu lána á Íslandi sem ýtir einnig undir að inngrip ríkis á leiguverð 

væri ekki skynsamlegur kostur. Björn telur að helsta inngrip á leiguverð frá ríkinu ætti að vera 

húsnæðisbætur eins og er í dag. Þá telur hann einnig að mikilvægt sé að húsnæðisbætur fylgi 

verðlagi svo þær vigti jafn mikið á mismunandi tímabilum. 

Samkvæmt Birni er óleyfisbúseta stórt vandamál á Íslandi í dag en þó telur hann að erfitt 

sé fyrir sveitarfélög að loka slíku húsnæði vegna skorts á öðrum valkostum fyrir leigjendur. 

Aðspurður hvort að verkbúðir gætu verið lausn við þessum vanda telur hann svo vera og sagði 

að „svokallaðar gámalausnir eru bæði öruggari og ódýrari kostur“. Samkvæmt Birni getur 

gámalausn einnig verið skynsöm lausn fyrir aðra aðila á leigumarkaði eins og námsmenn. 

„Gámalausn tekur stuttan tíma að byggja og auðvelt er að taka slíkar lausnir niður“ sagði 

Björn og telur að hægt sé að framkvæma slíkar lausnir til skamms tíma þegar leiguvandinn er 

hvað stærstur. Sveitarfélög gætu leyft þessar lausnir með ákveðnum tímaramma og þegar 

jafnvægi hefur náðst á markaðnum væri hægt að taka gámana niður. Samkvæmt Birni hafa 

gámalausnir verið notaðar í nágrannalöndum og telur hann að ástæðan fyrir því að þetta hefur 

ekki verið gert hér á landi er skortur á þekkingu á þessum lausnum. 

Samkvæmt Birni hefur Airbnb þróunin hér á landi bæði kosti og galla. „Það hefði aldrei 

verið möguleiki að taka á móti öllum þeim ferðamannastraum ef Airbnb væri ekki til staðar og 

ferðamannastraumurinn er ein af ástæðum af hverju það er gott að búa hér á landi, en á móti 

kemur að þetta hefur haft áhrif á leiguverð”, sagði Björn. Björn telur að Airbnb hefur haft meiri 
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áhrif á stöðum út á landi þar sem framboð er lítið en í miðborg Reykjavíkur þar sem að leigan 

var nú þegar dýr. Björn sagði að „það sé verið að byggja fjöldan allan af hótelum í miðborginni 

og þegar þau verða tilbúin mun draga úr þörf fyrir Airbnb gistingu“. Björn telur einnig að ef 

fylgt er eftir þeirri nýju reglugerð sem sett var munu íbúðir í skammtímaleigu færast aftur á 

hinn almenna leigumarkað og bætti við að „samkvæmt nýju reglugerðinni þarf íbúð að vera 

skráð sem atvinnuhúsnæði svo hægt sé að leigja hana yfir allt árið“ (Björn Traustason, 

framkvæmdastjóri Bjarg Íbúðafélag, munnleg heimild, viðtal, 18. apríl 2018). 

6.2 Guðbrandur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Heimavalla 

Guðbrandur var þeirra skoðunar að helsti vandi sem ríkir hér á landi á leigumarkaði sé vöntun 

á ódýrari lóðum og íbúðum. „Í grunninn snýst vandinn um það að þetta gerist svo snöggt“ sagði 

Guðbrandur og bætir svo við að vert er að skoða ástand á markaði síðustu misserin. „Ef 

skoðaður er fyrri hluti árs 2016 má sjá að enginn spenna var á fasteignamarkaði“ sagði 

Guðbrandur og bætir svo við að hálfu ári seinna umturnaðist markaðurinn. „Það sem hafði 

töluverð áhrif er markaðinn er skýrsla sem kom frá Arion banka sem spáði 20% hækkun í 

fasteignaverði á næstu tveimur árum“ sagði Guðbrandur. Það sem gerðist þá var að seljendur 

tóku íbúðir sínar af markaði og seldu þær vikum seinna með 20% hækkun sem hefði annars átt 

að gerast á tveimur árum. Guðbrandur telur einnig að breytt aldurssamsetning þjóðarinnar, það 

er fjölgun í eldri aldurshópum, breytt viðhorf hjá yngra fólki til leiguhúsnæðis, aukin 

kaupmáttur sem hefur áhrif á fasteignaverð og það að  fasteignavextir hafa aldrei verið lægri 

hafi áhrif á leigumarkaðinn.  

Aðspurður um inngripi ríkis á leiguverð var Guðbrandur þeirra skoðunar að svokallað 

leiguþak muni ekki skila árangri hér á landi. Hætta væri á að slíkar aðgerðir myndu einungis 

leiða til minnkunar á framboði leiguhúsnæðis sem myndi aðeins ýta enn frekar undir vandann 

sem er á leigumarkaði í dag.  

Guðbrandur sagði að banna ætti óleyfisbúsetu hér á landi en bendir þó á að erfitt er að 

segja að banna ætti slíka búsetu þegar engin úrræði eru til staðar. „Óleyfisíbúðir byggjast á því 

að sumar íbúðir eru í góðu standi á meðan aðrar eru það ekki“ sagði Guðbrandur og bætir svo 

við að óbærilegt er að hugsa til þess að verið sé að neyða fólk með börn til þess að búa í 

ósamþykktu húsnæði. Guðbrandur er á þeirri skoðun að þegar verkalýðsfélög tala um erlent 

vinnuafl og laun þeirra er orðunum aukið og bætir við að „fólk eru engir vitleysingar og það 

veit vel hvaða launum það á að vera á“. Aðspurður hvort verkbúðir sé sniðug lausn segist hann 
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marg oft hafa skoðað það. „Verkbúðir eru mjög flott lausn en er erfið í framkvæmdum þar sem 

engin bæjarfélög eru tilbúin til að gefa tímabundin stöðuleyfi“ sagði Guðbrandir.  

Guðbrandur sagði að tiltölulega lítill hluti af leigumarkaðinum er leigður á Airbnb og 

bætti svo við að „það hafa verið um 10 þúsund leiguíbúðir skráðar á Airbnb en sennilega um 

7 þúsund þeirra eru íbúðir sem leigðar eru út í aðeins nokkrar vikur á ári“. Aðspurður hver 

áhrif þess eru að leigutakar taki íbúðir af almennum leigumarkaði og færa þær á 

skammtímaleigumarkað telur Guðbrandur áhrifin vera mjög lítil, þar sem ekki er mikið um 

slíkt. „Í dag má líta á Airbnb sem viðskipti þar sem einstaklingar eru að leigja nokkrar íbúðir“ 

sagði Guðbrandur. Þá taldi Guðbrandur að Airbnb væri sniðugur kostur fyrir leigutaka og að 

slaka ætti frekar á reglum varðandi heimagistingu í stað þess að herða þær og bætti svo við að 

„það má ekki taka af manni eðlileg mannréttindi eins og hvernig maður ráðstafar eignum 

sínum“ (Guðbrandur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Heimavalla, munnleg heimild, viðtal, 6. 

apríl 2018). 

6.3 Jón Rúnar Sveinsson, félagsfræðingur og fyrrum ríkisstarfsmaður 

Að mati Jóns Rúnars er of lítið framboð íbúða sem leiðir til þess að leiguverð spennist upp. 

„Mannfjölgun er að hækka gríðarlega, 10.000 manna fjölgun árið 2017“ sagði Jón og bætti 

svo við að eðlileg fjölgun á ári væri um 3.000 manns. Ef um væri að ræða einungis náttúrulega 

fjölgun væri sú uppbygging sem hefur átt sér stað á undanförnum misserum ekki langt frá því 

að mæta eftirspurn markaðarins. Þá sagði Jón að nauðsynlegt væri einnig að mæta uppsafnaðri 

þörf á markaði sem enn hefur ekki verið gert. Jón er á þeirri skoðun að hagkvæmast sé að byggja 

fleiri og minni íbúðir í stað þess að byggja einbýlishús. Með því væri markaðurinn að mæta 

þörfum töluvert fleira fólks í samfélaginu en íslendingar eru enn að byggja lang stærstu 

íbúðirnar samanborið við Norðurlöndin.  

Jón telur að inngrip ríkis á leiguverð gæti vel virkað á Íslandi ef það væri gert með 

skipulögðum hætti. Á meðan markaðurinn einkennist af einstaklingsmarkaði, það er 

einstaklingur að leigja til einstaklings, er erfitt að hafa stjórn á leigumarkaðinum. „Ef inngrip á 

leiguverð ætti að virka hér á landi þyrftu stór leigufélög að vera ríkjandi á markaði en ekki 

leiga milli manna“ sagði Jón. Eins og staðan er í dag gæti inngrip á leiguverð aðeins verið 

óaðlagandi fyrir leigusala sem myndi orsaka enn meiri þörf og minna framboð á markaði. 

Aðspurður um mikilvægi þess að ríkið mæti þörfum einstaklinga á félagslegum markaði 

taldi Jón að allir aðilar sem hafa tengingu við félagslega leigumarkaðinn, það er ríkið, 
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verkalýðsfélög, avtinnulífið og aðrir aðilar á húsnæðismarkaði, ættu að búa til stóra 

framkvæmdanefnd og vinna markvisst að úrbótum á félagslegum markaði. 

Aðspurður um ástand óleyfisbúsetu á Íslandi sagði hann að svokallaðar verkbúðir eða 

gámalausnir væri góð lausn og bætti hann við að „framkvæmdanefnd ætti að skipa sérstakt 

ráðuneyti sem snéri sér aðeins að húsnæðismálum erlendra verkamanna“.  

Þá taldi Jón mikilvægt að setja skipulagt form á skammtímaleigumiðlanir og ætti 

miðstýrð skrifstofa að sjá um slík mál (Jón Rúnar Sveinsson, félagsfræðingur og fyrrum 

ríkisstarfsmaður, munnleg heimild, viðtal, 6. apríl 2018). 

6.4 Katrín Þrastardóttir, þjónustustjóri Almenna leigufélagsins 

Að sögn Katrínar er helsti vandinn sem ríkir á leigumarkaði í dag sá að ekki er nægilegt framboð 

leiguíbúða og fjölbreytni á framboði þar sem einstaklingar eru að lenda í því að finna ekki 

leiguhúsnæði sem hentar þeirra þörfum og eru sömuleiðis ekki á þá staðsetningu sem óskað er 

eftir. „Lítið framboð leiguíbúða á markaði endurspeglast í hækkun leiguverðs“ sagði Katrín og 

bætti svo við að „fasteignaverð er rosalega hátt sem endurspeglast einnig í þróun leiguverðs“. 

Um leið og búið er að finna hagkvæmari byggingalausnir og slakað verður á 

byggingarreglugerð hérlendis mun það breyta leiguverði til muna, „það eru fullt af þáttum í 

reglugerðinni sem hafa áhrif á byggingarkostnað og þar af leiðandi leiguverðið líka“ sagði 

Katrín.  

Katrín var þeirra skoðunar að inngrip á leiguverð hafi ekki gríðarleg áhrif á starfsemi 

Almenna leigufélagsins, þar sem allir þeirra leigusamningar eru vísitölutengdir. „Ef gerðir eru 

samningar til þriggja ára, hækkar leigan ekki yfir leigutímabilið fyrir utan vísitölu“ sagði 

Katrín. Leigufélagið býður samninga ýmist frá einu ári til þriggja ára þar sem erfitt er að spá 

fyrir um stöðu leigumarkaðarins sem og þróun markaðsleigu yfir leigutímabilið. Þó býður 

félagið leigjendum að framlengja leigusamning ef vel hefur gengið yfir leigutíma og leiga hefur 

verið í skilum. 

Þá taldi Katrín að áhrif skammtímaleigu hér á landi vera sjáanlega í starfsemi 

leigufélagsins þar sem einstaklingar hafa komið til þeirra þar sem leigusalar kjósa heldur að 

leigja úr íbúð sína á skammtímamarkaði fremur en á almennum leigumarkaði. Erfitt er að 

innleiða reglur varðandi heimagistinu þar sem strangari lög og reglur gætu ýtt enn frekar undir 

svarta leigustarfsemi, ásamt því að erfitt er að stýra markaði sem bæði er erfiður og óstöðugur. 

Nauðsynlegt er að halda eitthvað af leiguíbúðum á skammtímaleigumarkaði þar sem mikil 
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eftirspurn er eftir slíkum íbúðum, einkum frá ferðamönnum (Katrín Þrastardóttir, þjónustustjóri 

Almenna leigufélagsins, munnleg heimild, viðtal, 6. apríl 2018). 

6.5 Vilborg Oddsdóttir, formaðurn European Anti Poverty Network 

Vilborg telur að helsti vandinn sem ríkir á leigumarkaði á Íslandi í dag er lítið framboð húsnæðis 

sem leiðir til hærra leiguverðs, ásamt skorti á fjölbreyttu húsnæði fyrir alla. „Það verður að 

hugsa til framtíðar og hugsa út fyrir kassann“ sagði Vilborg og bætti svo við að möguleg lausn 

væri að byggja íbúðir með þá hugsjón að eigið rými væri minna en stærra sameiginlegt rými 

t.d. þvottahús og geymslupláss.  

Vilborg telur að ríki og sveitarfélög hafa ekki staðið sig nægilega vel í að mæta 

félaglegri þörf markaðarins. Gott væri að tala við þá sem búa við húsnæðisskort með það 

markmið að fá þeirra sjónarmið hvað best væri að gera til að mæta þeirra þörfum. Þá taldi 

Vilborg að slíkar kannanir hafa ekki verið gerðar hingað til. Vilborg tekur undir sjónarmið 

borgarinnar að passa þarf upp á að heil hverfi séu ekki undirlögð af félagslegu húsnæði. Að 

sögn Vilborgar væri hugsanleg lausn að ýta undir samleigu, það er fjölskyldur sem leigja saman 

stórt húsnæði til þess að minnka leigubyrgði. Íbúar væru þá í sérherbergi en með sameiginlegt 

rými. „Það er algengt í Danmörku að hafa stór einbýlishús til leigu þar sem aðilar leigja 

einungis herbergi með sameiginlegu rými“ sagði Vilborg og bætti svo við að á meðan hún 

stundaði nám í Danmörku bjó hún í slíku húsnæði. 

Þá taldi Vilborg óleyfisíbúðir vandamál sem vert er að taka á þar sem leigutakar eru að 

greiða allt of háa upphæð fyrir óboðlegt húsnæði. Verkbúðir eða svo kallaðar gámalausnir gætu 

verið góð lausn til þess að fækka íbúum í óleyfisíbúðum, en þyrfti helst að vera framkvæmt af 

einkaaðila fremur en vinnuveitanda. „Ef vinnuveitandi leigir út slík húsnæði til starfsmanna 

sinna myndast óheilbrigt samband leigutaka og vinnuveitanda“ sagði Vilborg og bætir svo við 

að hætta sé á að starfsmenn sem hætta í vinnu gætu misst húsnæðið sitt í leiðinni. 

Aðspurð um viðhorf sitt gagnvart skammtímaleigumiðlunum telur Vilborg Airbnb spila 

stóran þátt í vandanum sem ríkir hér á landi. Þar sem markaðurinn einkennist af miklu óöryggi 

hjálpar ekki að einstaklingar fái úthlutað leiguhúsnæði aðeins á veturnar þar sem leigusalar 

leigja húsnæðið út á Aribnb á sumrin (Vilborg Oddsdóttir, formaður EAPN (European Anti 

Poverty Network), munnleg heimild, viðtal, 13. apríl 2018). 
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7 Umræða 

Í þessum hluta rannsóknarinnar verða meginniðurstöður dregnar saman og bornar saman við 

tilheyrandi fræði sem farið hefur verið í. Í kjölfarið svara rannsakendur rannsóknarspurningum 

eftir bestu getu. Umræðukaflinn skiptist í fjóra hluta, einn hluti fyrir hverja 

rannsóknarspurningu. 

Komið hefur í ljós að leigumarkaðurinn er alger undantekning þar sem litið er á hann 

sem skammtímalausn. Það liggur í augum uppi að úr þessu þarf að bæta og var markmið 

rannsóknarinnar að greina möguleg úrræði fyrir þann vanda sem ríkir hér á landi. Í leit að 

mögulegum úrræðum var litið til nágrannalanda okkar sem hafa lent í sambærilegri stöðu. Við 

greiningu úrræða er þó vart að gæta skilvirkni úrræða þar sem ekki er hægt að vera þau sama 

að öllu leyti vegna þess að leigumarkaður og efnahagsástand er mismunandi milli landa. 

7.1 Aukið framboð leiguíbúða á félagslegum markaði 

Fyrsta rannsóknarspurningin sneri að því hvort aukið framboð leiguíbúða á félagslegum 

markaði gæti verið hagkvæmt úrræði fyrir aukið öryggi og viðráðanlegri leigu. Þar sem um 

tæplega þriðjungur íbúa í Evrópu búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað líkt og leigjendur á 

íslenskum leigumarkaði var forvitnilegt að skoða húsnæðisstefnu landa sem hafa verið í 

sambærilegri stöðu. England hafði ekki einungis eiginleika íþyngjandi húsnæðiskostnaðar 

heldur einkenndist markaðurinn einnig af háu kaup- og leiguverði, skorti á húsnæði og auknu 

framboði skammtímaleiguíbúða (Stephens, 2011; NAO, 2017). Hátt hlutfall leigjenda sem 

greiddu íþyngjandi húsnæðiskostnað og bjuggu við lítið húsnæðisöryggi varð til þess að ný 

húsnæðisstefna var sett á laggirnar árið 2010 sem lagði einungis áherslu á félagslega markaðinn, 

það er aukið framboð leiguhúsnæðis á viðráðanlegu verði. Stefnan býður uppá fjölbreyttari 

kosti fyrir stærri og breiðari hóp einstaklinga þar sem leiguverð nam að hámarki 80% af 

markaðsleigu (Communities and Local Governments, 2010b). Sömuleiðis var leigusölum 

heimilt að bjóða uppá leigusamning til ákveðins tíma sem og til æviloka væri þess óskað  

(Wilson og Bate, 2015). 

Fyrrnefnd leigustarfsemi er samskonar þjónusta og Bjarg Íbúðafélag bíður uppá hér á 

landi, það er viðráðanlegt leiguverð og langtíma húsnæðisöryggi á félagslegum markaði sem 

höfðar til breiðari hóp fólks. Björn Traustason, framkvæmdastjóri Bjargs tók undir með stefnu 

Englands um mikilvægi þess að ýta enn frekar undir húsnæðisverkefni að þessu tagi og fjölga 

þannig framboði viðráðanlegra leiguíbúða í þeirri von um að hluti vandans sem ríkir á 
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íslenskum markaði leysist. Eins og fram hefur komið, skilaði húsnæðisstefna Englands 

gríðarlegum árangri þar sem fjöldi leigjenda sem greiddu íþyngjandi húsnæðiskostnað og 

einstaklinga á biðlista eftir félagslegu húsnæði dróst verulega saman (NAO, 2017). Vissulega 

voru takmarkanir á húsnæðisstefnunni sem hægt er að læra af, en árangri var vissulega náð á 

kostnað félagslegra leiguhúsnæða.  

Frábrugðið Birni, telur Jón Rúnar Sveinsson, félagsfræðingur að vissuleg lausn á vanda 

varðandi meðal- og lágtekjufólk hér á landi og þeim örðugleikum sem eru á félagslegum 

markaði vera stofnun stórrar framkvæmdanefndar sem myndi vinna markvisst að úrbótum á 

leigumarkaði. Sömuleiðis var viðhorf Vilborgar Oddsdóttur formanns EAPN á annað, þar sem 

hún kom á framfæri þeirri skoðun að ríki og sveitarfélög vinni ekki markvisst að því að mæta 

þörfum leigjenda á félagslegum markaði. Hins vegar kom Vilborg með nýtt sjónarmið sem hægt 

væri að ýta undir hér á landi og hefur verið viðloðandi víða um Evrópu í langan tíma. Um er að 

ræða svokallaða samleigu þar sem fjölskyldur í fjárhagsörðugleikum leigja saman húsnæði til 

að minnka leigubyrgði.  

Rannsakendur telja sjónarmið Vilborgar vissulega vera möguleg skammtímalausn á 

félagslegum leigumarkaði fyrir fjölskyldur í brýnni neyð. Þá eru rannsakendur á sömu skoðun 

og Björn og taka undir með stefnu Englands að vissulega þarf að ýta enn frekar undir verkefni 

sem gæta að langtíma öryggi leigjenda og bjóða leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði. 

7.2 Inngrip ríkis á leiguverð  

Önnur rannsóknarspurningin sneri að því hvort inngrip ríkis á leiguverð sé hagkvæmt úrræði 

við íþyngjandi húsnæðiskostnaði. Þá beina rannsakendur sjónum að leiguverði á almennum 

markaði en áætla má að um þriðjungur leigjenda greiði óviðráðanlega leigu (Una Jónsdóttir, 

2017). Leigumarkaðurinn einkennist einna helst af leigu milli manna þar sem fá sérhæfð 

leigufélög eru til staðar. Slík leigufélög búa yfir ákveðnum markaðsstyrk og hafa þar að leiðandi 

tækifæri til að auka hagnað sinn með því að samhæfa aðgerðir sínar og stjórna leiguverði á 

markaði (Perloff, 2012). Oft á tíðum er viðráðanlegu leiguverði náð með ákveðnum leigureglum 

líkt og gert hefur verið í ýmsum Evrópulöndum.  

Leigumarkaðurinn í Þýskalandi einkennist af tvenns konar inngripi sveitarfélaga á 

leiguverð. Annars vegar er um að ræða gagnagrunn sem geymir leiguvísitölu og gildir í öllum 

sveitarfélögum Þýskalands. Leiguverð ákvarðast af gagnagrunninum ásamt eiginleikum 

húsnæðis. Hins vegar er um að ræða strangari leigureglur sem höfða aðeins til stórborga sem 
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eru í hættu vegna þennslu á leiguverði og byggjast þær á fyrrnefndum gagnagrunni. Reglurnar 

heimila að hámarki 10% hærri leigu á fermeter en sambærilegar eignir samkvæmt vísitölu á 

hverju svæði fyrir sig (Bundesministerium der Justiz und fur Verbraucherschutz, 2016). 

Ef litið er á danskan leigumarkað má sjá svipaða eiginleika og íslenski leigumarkaðurinn 

býr yfir. Leiguverð fór hækkandi sökum skyndilegrar aukningar verðbólgu og hækkunar vaxta 

sem leiddi til þess að þó nokkrir leigjendur fjárfestu í eigin húsnæði. Í kjölfarið settu dönsk 

stjórnvöld kostnaðarbundnar leigureglur á leiguhúsnæði sem byggt var fyrir árið 1992 í von um 

jafnvægi á almennum og félagslegum markaði. Leigureglurnar ákvarðast af rekstrar- og 

viðhaldskostnaði ásamt arðsemi leigusala (Kristensen, 2002).   

Um er að ræða annarrar kynslóðar leigureglur bæði í Þýskalandi og Danmörku og talið 

er að leigureglurnar hafi haft jákvæð áhrif á leigumarkaðinn í báðum löndunum en báðir 

markaðir einkennast einnig af lögbundnu öryggi leigjenda. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að 

skilvirkar leigureglur byggjast á lögbundnu öryggi leigjenda (Arnott, 1995). Skiptar skoðanir 

eru um efnahagsleg áhrif reglna sem þessar. Sumir hagfræðingar telja að slíkar aðgerðir séu 

raunhæfar lausnir til að tryggja leiguhúsnæði á viðráðanlegu verði án þess að raska framboði 

leiguíbúða á markaði. Jón Rúnar er einn þeirra sem telur að vel skipulagðar leigureglur séu 

hugsanleg lausn við ákveðnum leiguvanda en þó ekki á Íslandi eins og staðan er í dag, þar sem 

markaðurinn einkennist af einstaklingsleigumarkaði. Fyrri rannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

að heildaráhrif reglna sem þessa sé óhagkvæm (Arnott, 1995) en þó telja sumir hagfræðingar 

áhrifin vera óæskileg og valdi röskun á markaði með hnignun framboðs leiguíbúða. Þá tóku 

bæði Björn og Guðbrandur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Heimavalla undir með fyrri 

rannsóknum, það er að annarrar kynslóðar leigureglur muni ekki verða til góðs hér á landi þar 

sem hætta væri á að slíkar aðgerðir myndu ýta enn frekar undir vandann sem er til staðar. 

Ljóst er að annarrar kynslóðar leigureglur hafa takmarkanir og þá sérstaklega í löndum 

sem einkennast af sveiflukenndu hagkerfi. Á Íslandi er erfitt að spá fyrir um efnahagsástand og 

álykta því rannsakendur að fyrrnefndar leigureglur séu ekki skilvirk lausn á þeim vanda sem 

ríkir hér á landi. Björn taldi þó að líta mætti á húsnæðisbætur sem inngrip á leiguverð og telja 

rannsakendur vert fyrir ríkið að skoða mögulegar breytingar á núverandi lögum með það að 

markmiði að greiða út bætur í samræmi við vísitölu leiguverðs. 
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7.3 Strangari lög varðandi heimagistingu 

Þriðja rannsóknarspurningin sneri að því hvort strangari lög varðandi heimagistingu sé 

hagkvæmt úrræði þegar kemur að aukinni eftirspurn eftir skammtímaleiguíbúðum. Ein 

undirstaða hækkun verðlags á almennum leigumarkaði er aukinn ferðamannastraumur. Með 

auknum ferðamannastraumi urðu tekjumöguleikar á skammtímaleigumarkaði gríðarlegir sem 

olli því að framboð skammtímaíbúða á leigumarkaði færðist í aukana á kostnað leiguíbúða á 

langtímamarkaði. Björn taldi að um væri að ræða umframeftirspurn á hótelgistingu hér á landi 

og taldi hann einnig að Airbnb hafi gert Íslendingum kleift að taka á móti öllum þeim 

ferðamönnum sem koma til landsins. Í kjölfarið myndaðist umframeftirspurn á 

skammtímaleigumarkaði og leiguverð fór hækkandi. 

Nýlega voru sett lög varðandi heimagistingu í Reykjavík sem gerir 

skammtímaleigusölum mun erfiðara að haldast á „Airbnb markaði“. Eins og áður segir, er 

heimilt að leigja út íbúð í 90 daga á ári og ef leigusali hyggst halda íbúð sinni sem heimagistingu 

allt árið um kring þarf eigandi að sækja um rekstrarleyfi fyrir starfseminni (Jóhann Óli Eiðsson, 

2016). Jón Rúnar telur að miðstýrð skrifstofa ætti að sjá um öll þau mál er varða 

skammtímaleigumiðlanir svo eftirlit sé sem skilvirkast. Björn telur að töluverðar 

hóteluppbygginar eru nú þegar í vinnslu og þegar þeim lýkur mun dragast úr vöntun á gistingu 

fyrir ferðamenn sem leiðir til þess að eftirspurn eftir skammtímaleiguíbúðum dregst saman. 

Björn telur þá einnig að ef núverandi lögum verði fylgt eftir í formi eftirlits og sekta væri hægt 

að álykta að töluverður fjöldi íbúða sem nú þegar eru á skammtímaleigumarkaði færist aftur á 

hinn almenna markað.   

Þegar litið er til Evrópu eru margar borgir að lenda í sambærilegum aðstæðum og ríkir 

hér á landi. Berlín er ein þeirra borga og hefur innleit hvað ströngustu lög gagnvart 

skammtímaleigu í heiminum. Markmið laganna var að skila þeim íbúðum sem teknar voru af 

leigjendum á almennum markaði, það er af skammtímaleigumarkaði og yfir á 

langtímaleigumarkað. Reglurnar kveða á um að mest helmingur íbúðar getur verið leigð til 

skammtímaleigu. Lögin hafa sýnt fram á jákvæð áhrif á efnahagsástand borgarinnar sem og 

almenna leigumarkaðinn. Þá telur Katrín Þrastardóttir, þjónustustjóri Almenna leigufélagsins 

að strangari reglur eigi ekki heima hér á landi þar sem þær gætu ýtt enn frekar undir svarta 

leigustarfsemi. Sömuleiðis var viðhorf Guðbrandar á móti strangari leigureglum á 

skammtímaleigumarkaði og taldi hann að slaka ætti frekar á núverandi reglugerðum heldur en 

að herða þær. 
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Á markaði sem þessum er mikilvægt að eftirlit sé til staðar þar sem miklir hagsmunir 

eru í húfi bæði fyrir ríkið og leigjendur á almennum leigumarkaði. Rannsakendur telja að ef 

núverandi reglum verði fylgt eftir ætti markaðurinn að mettast og því ekki nauðsynlegt að herða 

núverandi reglugerðir. Þá taka rannsakendur einnig undir skoðun Katrínar að strangari lög gætu 

ýtt enn frekar undir svarta útleigu. 

7.4 Lög og reglugerðir varðandi óleyfisbúsetu  

Fjórða rannsóknarspurningin sneri að því hvort lög og reglur varðandi óleyfisbúsetu kæmu í 

veg fyrir aukna eftirspurn eftir óleyfísíbúðum hér á landi. Þá er bent á aukið framboð 

óleyfisíbúða hér á landi síðastliðin tíu ár vegna hækkunar leiguverðs og fjölgun á erlendu 

vinnuafli. Vaknar þá sú spurning hvað sé til ráða.  

Mikill skortur hefur verið á ódýru og viðráðanlegu leiguhúsnæði í Evrópu sem olli því 

að óleyfisbúseta varð vaxandi vandamál í þeim löndum sem einkenndust af sveiflukenndu 

hagkerfi. Ef nánar er skoðað fyrrum ástand á almennum leigumarkaði í Englandi er ljóst að 

einkenninn eru enn og aftur tiltölulega lík þeim sem ríkir á íslenskum markaði, það er mikið af 

erlendu vinnuafli og lágtekjufólki. Eftirspurn eftir óleyfisíbúðum jókst til muna sem leiddi til 

þess að ný lög voru sett til að koma í veg fyrir yfirfull og óíbúðarhæft leiguhúsnæði. Lögin 

kveða á um sérstakt leyfi fyrir leigustarfsemi í ósamþykktu íbúðarhúsnæði þar sem nauðsynlegt 

er að fylgja ákveðnum skilyrðum (Wilson, 2017). Lögin höfðu jákvæði áhrif á almennan 

leigumarkað þar sem fjöldi eigenda óleyfisíbúða sóttust eftir leyfi og þar með féllu undir 

grundvallar öryggis- og heilbrigðisskilyrði („History and enforcement of Houses in Multiple 

Occupation“, e.d). 

Allir viðmælendur sem höfðu skoðun á stöðu óleyfisíbúða hér á landi voru hlynntir 

þeirri skoðun að verkbúðir eða svokallaðar gámalausnir væri skilvirk skammtímalausn við 

vandanum sem ríkir á markaði. Björn og Guðbrandur telja þá að gámalausnir séu bæði öruggur 

og ódýr kostur fyrir ríkið. Þá telja þeir einnig að byggingartími gámalausna sé tiltölulega stuttur 

og hagkvæmur í framkvæmd. Þá var Jón Rúnar þeirrar skoðunar að skipa ætti sérstaka nefnd 

varðandi húsnæðismál erlends vinnuafls. Vilborg taldi þá að mikilvægt væri að rekstur 

gámalausna til erlendra verkamanna væri af hálfu einkaaðila í stað vinnuveitenda.  

Rannsakendur eru þeirra skoðunar að gámalausn sé skammtímalausn á markaði þar sem 

óleyfisbúseta hefur orðið að vaxandi vandamáli síðustu ár. Þá telja rannsakendur gámalausn 

vera mögulega skammtímalausn á fleiri sviðum en þeim sem ríkir á „óleyfisbúsetumarkaði”. 
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Rannsakendur telja að hægt væri að nýta lausnina vegna þess vanda sem ríkir á félagslegum 

markaði, það er fyrir námsmenn og einstaklinga í bið eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þó eru 

rannsakendur hlynntir reglugerðum Englands og telja að til langs tíma litið sé mikilvægt fyrir 

ríki og sveitarfélög að reglubinda markaðinn til að koma í veg fyrir yfirfullt og óbærilegt 

leiguhúsnæði.  
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8 Lokaorð 

Þrátt fyrir mikla umræðu um möguleg úrræði við þeim vanda sem ríkir hér á landi þarf 

að gæta að því að leigumarkaðurinn er lagskiptur og síbreytilegur. Því er ómögulegt fyrir 

rannsakendur að álykta að aðeins ein lausn sé við heildarvandanum sem ríkir hér á landi þar 

sem vandinn er margþættur ásamt því að þarfir og skoðanir einstaklinga eru mismunandi. 

Rannsakendur telja þó gámalausnir og samleiga vissulega skammtímalausnir við þeim vanda 

sem er til staðar og að stjórnvöld þurfi að sinna auknu eftirliti með skammtímaleiguíbúðum. Þá 

eru rannskendur þeirra skoðunar að lögbundinn óleyfisbúsetumarkaður og aukin áhersla á 

húsnæðisverkefni líkt og Bjarg Íbúðafélag séu hugsanlegar langtímalausnir við þeim vanda sem 

ríkir hér á landi. Þær ákvarðanir sem teknar eru varðandi breytingar á lögum og reglum á 

leigumarkaði er í höndum stjórnvalda og því mikilvægt að þau endurskoði fyrrum regluverk 

samhliða regluverki nágrannalanda okkar. 

Rannsóknin hafði sínar takmarkanir og ber helst að nefna vægi heimilda um 

leigumarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu. Töluverður fjöldi greininga sem rannsóknin byggist á 

varðar aðeins leigumarkaðinn á höfuðborgarsvæðinu ásamt því að hluti vandans tilheyrir að 

öllum líkindum aðeins höfuðborgarsvæðinu, það er aukning óleyfísbúsetu, óviðráðanlegt 

leiguverð og áhrif skammtímaleigumiðlana.  Í öðru lagi, eins og komið hefur fram, er almenni 

leigumarkaðurinn lítið kortlagður og má því efast um nákvæmni gagna. Sömuleiðis var ekki 

lögð mikil áhersla á leiguverð hjá erlendu vinnuafli. Í þriðja lagi, var aðeins tekið fyrir eitt til 

tvö lönd/borgir við skoðun mögulegra úrræða við hverja rannsóknarspurningu. 

Næstu skref eru að fara í dýpri rannsóknarvinnu varðandi viðfangsefnið með það 

markmið í huga að styrkja viðhorf stjórnvalda og einstaklinga gagnvart leigumarkaðinum á 

Íslandi. Sömuleiðis væri mögulegt skref í rétta átt að rannsaka ákveðið viðfangsefni ítarlega 

sem tilheyrir vandanum á leigumarkaði sem og skoða hugsanlegar afleiðingar mismunandi 

úrræða.  
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Viðauki A 

Viðtalsrammi sem stuðst var við í djúpviðtölum 

 

1. Hvaða vanda þarf að leysa sem ríkir á íslenskum leigumarkaði í dag? 

2. Leysir inngrip ríkis á leiguverð þann vanda sem er til staðar? 

3. Leysir aukið framboð félagslegra íbúða þann vanda sem er til staðar? 

4. Hvað er til ráða varðandi óleyfisbúsetu á Íslandi? 

5. Eru núverandi reglugerðir á heimagistingu skilvirkar? 


