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Útdráttur 
Ritgerð þessi er á sviði hagfræði, heimspeki og stjórnmálafræði og í henni er ætlunin að skoða 

muninn á húsnæðiskerfum norðurlandanna og þá sérstaklega af hverju Ísland hefur farið aðra leið 

en þau lönd sem hingað til hefur helst verið leitað til að fyrirmyndum, Danmerkur og Svíþjóðar. 

Til byrja með verður farið yfir hvað helst einkennir húsnæðiskerfi hinna norðurlandanna. Þegar 

því er lokið verður farið yfir hvernig mál hafa þróast á Íslandi en hér hefur séreignastefnan verið 

allsráðandi. Farið verður yfir hvernig stjórnmálin hafa litað þá ákvörðun að fara séreignarleiðina 

og hver munurinn er á hvernig flokkar hafa verið við völd á Ísland og hinum norðurlöndunum, 

bæði í landsmálum og höfuðborgum landanna. Aðeins verður minnst á verkamannabústaðina en 

þeir eru ágætt dæmi um hvernig Íslendingar hafa tekið upp hugmyndir frá öðrum löndum en 

sérsniðið þær eftir sínu höfði. Þá verður farið yfir kosti og galla séreignastefnunnar en hún er langt 

í frá fullkomin frekar en önnur mannanna verk. Yfirferðinni líkur svo með umfjöllun um 

leigumarkaðinn og stöðu leigjenda sem neytendur á Íslandi samanborið við hin norðurlöndin og 

hvernig viðhorf stjórnvalda gagnvart leigjendum kristallast í stóru skuldaleiðréttingunni sem farið 

var í eftir hrun.  



   

 
 

 

Abstract 
This essay is in the field of Politics, Philosophy and Economics and its purpose is to look at the 

difference between the Nordic housing systems. The focus is on why Iceland decided to go in 

another direction than the neighboring countries Iceland has so much in common with, that is 

Denmark and Sweden. To begin with, we look at what defines the housing systems in Sweden, 

Denmark, Norway and Finland. Then the focus shifts to Iceland and we look at how 

homeownership has become the prevailing system. How the politics have lead the way in that 

direction and the difference in politics in Iceland versus the other Nordic countries. Both on 

national level and in the city councils of the capital cities. We discuss the pros and cons of private 

homeownership versus leasing and in the end; we focus on the situation of tenants in Iceland 

versus the other Nordic countries.  
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Inngangur 
Húsaskjól er ein af grunnþörfum mannsins og á það alveg örugglega við hér á norðurlöndum sem 

og annars staðar enda veður misjöfn hér á norðurslóðum og lífsnauðsynlegt að komast í skjól 

þegar verst lætur. Norðurlöndin eru um margt lík og hafa farið svipaðar leiðir á mörgum sviðum 

enda eru þjóðirnar sem þar búa líkar að menningu og lífsviðhorfum og á þetta að mörgu leyti líka 

við um húsnæðismál þar sem þjóðirnar gera svipaðar kröfur hvað varðar gæði og stærð húsnæðis. 

Þær hafa þó ekki allar farið sömu leið í að aðstoða þegna sína í að koma þaki yfir höfuðið og 

sérstaklega ekki þá sem minna mega sín.  

Það er einmitt viðfangsefnið hér að líta á hvernig þessi kerfi eru mismunandi og hver ástæðan 

gæti verið fyrir því að Íslendingar völdu aðra leið en þau nágrannalönd sem við höfum helst sótt 

fyrirmyndir til. Áhersla verður lögð á þróunina á Íslandi og þá sérstaklega hvað varðar viðhorf til 

leigumarkaðarins. Reynt verður að svara spurningunni um af hverju ekki hefur myndast virkur eða 

það sem mætti kalla eðlilegur leigumarkaður á Íslandi. Auk þess sem tilraun verður gerð til að 

grafast fyrir um viðhorf yfirvalda, hvort sem það eru lands- eða bæjaryfirvöld, til leigumarkaðar 

sem leið í húsnæðismálum. Að lokum verða svo fjallað lauslega um stöðuna sem komin eru upp 

núna en húsnæðisverð hefur hækkað mikið undanfarið og skortur er á húsnæði sem veldur því að 

yngri kynslóðir eiga erfiðara með að komast inn á húsnæðismarkaðinn en kannski oft áður. 

 Lengi vel hafa Íslendingar heillast af hugmyndinni um eigið húsnæði og má eflaust rekja það 

lengra aftur en ætlunin er að fara hér. Á árunum 1933-1935 kom út ein þekktasta bók 

nóbelsverðlaunaskáldsins Halldórs Kiljan Laxness, Sjálfstætt fólk. En í henni segir söguhetjan 

Bjartur í Sumarhúsum á einum stað að sá maður sem á sjálfur „...sína jörð, hann er sjálfstæður 

maður í landinu. Einginn hefur yfir honum að segja.“(Halldór Laxness, 1961 bls.16) Á öðrum stað 

segist hann alltaf hafa stefnt að sjálfstæði því „Maður er þó ævinlega sjálfstæður maður heima í 

kotinu sínu. Hvort maður lifir eða drepst, þá kemur það aungvum við utan manni sjálfum. Og 

einmitt í því álít ég að sjálfstæðið sé fólgið.“(Halldór Laxness, 1961 bls.75) Sjálfstæðið verður eina 

takmark hins staðfasta Bjarts, öllu skyldi fórnað fyrir það og hann er stöðugt að passa upp á að 

hann verði ekki sviptur því. Hann sveltir fjölskyldu sína til að borga afborganir af kotinu og frekar 

lætur hann konu sína líða þjáningar af mjólkurleysi,  frekar en að standa í þakkarskuld við nokkurn 
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mann. Hann vill búa í sínu eigin húsnæði hvað sem það kostar og er því stundum vísað í hann 

þegar rætt er um séreignastefnuna sem hefur einkennt íslenska húsnæðisstefnu.  

Það segir sig svo sem sjálft að auðvitað vilja menn frekar vera óðalsbændur en leiguliðar ef einhver 

tök eru á því þó að skiptar skoðanir séu kannski á því hvort að fórna eigi öllu fyrir það eins og 

Bjartur í Sumarhúsum var tilbúinn til.  

1. Yfirlit yfir húsnæðiskerfi á norðurlöndum. 
Þó svo að margt sé líkt með húsnæðiskerfum á norðurlöndum eru þau þó um margt ólík og er 

kannski meiri munur á þeim en á velferðarkerfunum almennt. Öll eiga norðurlöndin það 

sameiginlegt að þar eru rekin öflug velferðarkerfi og hefur húsnæðiskerfið verið hluti af því.  

Húsnæðiskerfið verið átakasvæði ríkisins og markaðarins og hefur markaðurinn nú frekar haft 

yfirhöndina undanfarin ár. Það sést vel á því að hinn ríkisrekni Íbúðalánasjóður hefur farið halloka 

í samkeppni við banka og lífeyrissjóði en nánar er vikið að því síðar. Innan velferðarkerfisins hefur 

húsnæði þó þá sérstöðu að afskipti hins opinbera fara í gegnum markaðinn eða eins og segir í 

skýrslunni Margt er ólíkt með skyldum: „Ríkið leiðréttir markaðinn við dreifingu húsnæðisgæða til 

almennings, hið opinbera tekur ekki að sér að koma öllum í viðunandi húsnæði.“ (Jón Rúnar 

Sveinsson, 2002 bls.31) Þessa leiðrétting á markaðnum er tilkomin vegna ákveðinna 

markaðskekkja sem alltaf koma fram á hinum frjálsa markaði og hafa verið sérstaklega áberandi 

á húsnæðismarkaðinum. Svo áberandi að margir hagfræðingar, sem yfirleitt hafa efasemdir um 

afskipti hins opinbera af gangi markaðarins, samþykkja takmarkaðar opinberar aðgerðir enda ekki 

hægt að líta á húsnæði eins og hverja aðra markaðsvöru og vandræði á húsnæðismarkaði geta 

valdið óróa í samfélaginu. 

Til að fá yfirsýn yfir þær húsnæðisstefnur sem reknar hafa verið á norðurlöndum þá er þægilegt 

að grípa aftur niður í skýrslu Jóns Rúnars, Margt er ólíkt með skyldum:  

Í stuttu máli má segja að Svíar hafi rekið mjög samvirka húsnæðisstefnu, Íslendingar 

brotakennda en jafnframt að mörgu leyti býsna árangursríka stefnu, Norðmenn hafi hins 

vegar rekið sérstakan húnsæðisbanka og stutt sterklega við bakið á 

húsnæðissamvinnufélögum. Danir hafa farið milliveginn og stuðlað að átaki frjálsra 
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félagasamtaka innan leiguíbúðageirans og Finnar hafa – eins og Íslendingar – beitt 

félagslegum aðgerðum til þess að efla eignaríbúðamarkaðinn.“(Jón Rúnar Sveinsson, 2002 

bls.32) 

Þannig hafa Danir og Svíar hafa gengið lengst í uppbyggingu leiguíbúðakerfis með öflugum 

opinberum stuðningi en Íslendingar, Norðmenn og Finnar hafa skilyrt aðgang að slíkum 

leiguíbúðum þannig að aðeins þeir hafa aðgang sem geta sannað að tekjur þeirra og eignir séu 

undir ákveðnum mörkum. Íslendingar ásamt Noregi og Finnum hafa lagt mesta áherslu á að fólk 

eignist sitt húsnæði og hafa verið reknar lánastofnanir af hinu opinbera í þessum löndum til að 

auðvelda fólki að fara þessa leið. Svíar gengu lengst í samfélagsvæðingu húsnæðiskerfisins, sem 

varð í rauninni óaðskiljanlegur hluti sænska velferðarkerfisins, en Íslendingar hafa farið sér hægast 

af þessum frændþjóðum okkar á norðurlöndum.(Jón Rúnar Sveinsson, 2002 bls.27)  

Kannski að rekja megi ástæður þess að svo ólíkar leiðir hafa verið farnar til þess að norðurlöndin 

skiptust, allt þar til fyrir um 100 árum síðan, í yfirráðasvæði Danmerkur og Svíþjóðar. Hin 

norðurlöndin, sem hafa gengið skemmst í að samfélagsvæða húsnæðiskerfin, voru þá hjálendur 

Svíþjóðar og Danmerkur og afskipti herraþjóðanna af þessum hjálendum sínum voru mismikil.  

Í dag eru öflug velferðarkerfi á öllum norðurlöndunum þó stöðugt sé sótt að þeim vegna kostnaðar 

og kröfu um einkavæðingu heilbrigðis- skóla og húsnæðiskerfa. Svíar ruddu brautina og var 

velferðarkerfið samofið sænsku samfélagi þegar best lét. Danir og Norðmenn fylgdu í kjölfarið en 

Íslendingar og Finnar ráku lestina. Íslenskt velferðarkerfi er enn nokkuð á eftir hinum 

norðurlöndunum en „ Í þá bresti hefur lengst af verið barið með öflugri ættartengslum og 

fjölskylduböndum en víðast annars staðar.“ (Jón Rúnar Sveinsson, 2002 bls.28) 

Í nýlegri mánaðarskýrslu Íbúðalánasjóðs er að finna mynd sem sýnir ágætlega hvernig 

mismunandi leiðir á norðurlöndum hafa haft áhrif á eignir og skuldastöðu þegnanna. 
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Mynd 1. Eignir og skuldastaða á norðurlöndum. Heimild: Unnið upp úr mánaðarskýrsla Íbúðalánasjóðs mars 2018.   

Eins og sést á mynd 1 eru mikil líkindi með Danmörku og Svíþjóð. Þar er skiptingin í raun eigendur 

eða leigjendur á almennum markaði. Ísland, Noregur og Finnland eru svo með þriðja þáttinn sem 

eru leigjendur í úrræði eða endurgjaldslaust.  Það er líka greinilegt að í þessum þremur löndum er 

almennur leigumarkaður frekar lítill hluti af húsnæðismarkaði eða um 10%. 

1.1 Svíþjóð 

Nú er ekki úr vegi að líta nánar á hvernig húsnæðisstefnan hefur verið framkvæmd í hverju landi 

fyrir sig og byrja á Svíþjóð þar sem sænsk húsnæðisstefna hefur verið svolítið sér á parti enda voru 

jafnaðarmenn einráðir um mótun hennar og hún því félagslega sinnaðri en í nokkru öðru landi 

heims og eitt helsta kjörorð sænskra jafnaðarmanna var „Húsnæði er mannréttindi, ekki 

markaðsvara“ (Jón Rúnar Sveinsson, 2002 bls.30) Hvergi annarsstaðar hefur verið rekin 

húsnæðisstefna sem er eins óháð markaðsöflunum. Á valdatíma hægri mannsins Carl Bildt (1991 

– 1994) var ráðist í miklar breytingar á sænska húsnæðiskerfinu sem fólust meðal annars í því að 

húsnæðismálaráðuneytið var lagt niður og dregið var úr niðurgreiðslum. Húsnæðiskerfið missti 

því að nokkru leyti þá sérstöðu sem það hafði haft í velferðarkerfinu og hafa þeir jafnaðarmenn 

sem setið hafa að völdum síðustu ár ekki gert mikið til að snúa þeirri þróun við. Þeir hafa að vísu 

reynt að standa vörð um félagslega leiguíbúðakerfið en jafnvel hefur borið á því að sveitarstjórnir, 

þar sem borgaralegu flokkarnir eru við völd, hafi selt eignir út úr félagslega kerfinu.(Jón Rúnar 

Sveinsson, 2002 bls.33) Nú kann svo að vera að þetta hafi breyst undanfarin ár því þó svo að 
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jafnaðarmenn séu við völd núna þá var hægri flokkurinn Moderatarna, sem segja má að sé 

systurflokkur Sjálfstæðisflokksins, við völd frá árinu 2006 til ársins 2014 og einkavæðing hefur 

færst í aukana á ýmsum sviðum en það er utan við efnistök þessarar ritgerðar.  

Þegar farið var að vinna í húsnæðisstefnunni eftir lok síðari heimsstyrjaldar kom upp ósætti um 

hvort „…efla ætti húsnæðissamvinnufélögin eða byggja upp öflugt leiguíbúðakerfi sveitarfélaga 

með svipuðum hætti og þá hafði þegar verið gert í Bretlandi.“(Jón Rúnar Sveinsson, 2002 bls.32) 

Útkoman varð sú að fara báðar leiðirnar og eru því bæði öflug húsnæðissamvinnufélög og 

félagslegur leiguíbúðamarkaður í Svíþjóð.  

Ekki er hægt að minnast á uppbyggingu húsnæðismarkaðar í Svíþjóð án þess að minnast á 

milljónaáætlunina svokölluðu (s. miljonprogrammet) en á árunum 1965 – 1975 var henni ætlað 

að vinna á húsnæðisskorti og útrýma öllu úr sér gengnu og óíbúðarhæfu húsnæði. Áhersla var 

lögð á að byggja mikið og hratt en áætlunin átti eftir að sæta nokkurri gagnrýni og er enn notuð 

sem víti til varnaðar því þegar byggja á íbúðahverfi verði fyrst og fremst að huga að því að í þeim 

eigi að búa manneskjur, ekki  er nóg að hugsa bara um byggingahraða og hagkvæmni.(Haasmark, 

2015) 

1.2 Danmörk 

Danskt samfélag einkenndist mjög af sterkri stöðu Kaupmannahafnar enda fjölmennasta borg á 

norðurlöndum. Þar lét verkalýðshreyfingin fyrst til sín taka en hún fór fljótlega að láta sig 

húsnæðismál varða og „…var fyrsta byggingarfélag verkamanna stofnað af verkamönnum í 

skipasmíðastöð Burmeister & Wain í Kaupmannahöfn árið 1865.(Jón Rúnar Sveinsson, 2002 

bls.34) 

Í Danmörku höfðu þegar um árið 1850 verið stofnuð félög sem veittu lán til íbúðarkaupa að þýskri 

og enskri fyrirmynd og ennþá er það svoleiðis að danskt húsnæðiskerfi byggist á þessum 

lánastofnunum. Efnahagslegir erfiðleikar í upphafi tuttugustu aldar urðu svo til þess að 

verkalýðshreyfingin fór að beita sér í húsnæðismálum sem aftur leiddi til stofnunar 

byggingarfélags verkamanna og byggingarsamvinnufélaga um land allt. Þessi félög urðu svo sá 

grunnur sem byggt var á þegar farið var að móta húsnæðisstefnu eftirstríðsáranna. Danir hafa því 

ekki farið ekki farið sömu leið og í Svíar þar sem sveitarfélögin sáu um byggingar félagslegra 
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íbúða.(Jón Rúnar Sveinsson, 2002 bls.34) Samkvæmt greininni Margt er ólíkt með skyldum var 

fjöldi félaganna um 700 árið 2002 og fjöldi íbúða um 500.000.(Jón Rúnar Sveinsson, 2002 bls.35) 

En greinilegt er að þeim hefur fækkað töluvert því að í byrjun árs 2018 voru þau orðin 513 talsins 

en aftur á móti hefur íbúðum fjölgað og voru þær 564.404 talsins.(„BL’s-medlemsstatistik Januar 

2018“, 2018) Þeir sem kaupa íbúð í þessum félögum eða eins og það er kallað að kaupa „andel“ 

(ísl. hluti) eru í rauninni hluthafar í félögunum og þurfa að kynna sér fjárhagslega stöðu félagsins 

um leið og þeir kynna sér útlit og ástand íbúðarinnar.  

Eins og í Svíþjóð er komið rót á gömlu kerfin en nýlega hafa komið fram hugmyndir í Danmörku 

um að selja íbúðir út úr búseturéttarfélögunum (d. Andels boliger) og hefur það mælst misvel 

fyrir.(Knutzen, 2018)  

1.3 Noregur 
Eins og í nágrannalöndunum var í Noregi hafist handa við að byggja upp velferðarkerfi eftir seinna 

stríð. Húsnæðiskerfið sem kom með þeirri stefnu fól í sér stofnun norska Húsbankans en hann 

hefur verið miðpunkturinn í fjármögnun íbúðarbygginga frá 1946. Þess má geta að norski 

Húsbankinn er að einhverju leyti fyrirmynd Húsnæðisstofnunar ríkisins sem sett var á laggirnar 

árið  1957.  Húsnæðissamvinnufélög höfðu verið að eflast á fjórða áratugnum, að einhverju leyti 

með ráðgjöf og stuðningi HSB í Svíþjóð, en um svipað leyti var byggt upp í Bergen nokkuð öflugt 

leiguíbúðakerfi. Stjórnvöld ákváðu svo að velja frekar húsnæðissamvinnufélögin en að fara sömu 

leið og Svíar með uppbyggingu leiguíbúðakerfis sveitarfélaga. Húsnæðissamvinnufélögin urðu 

öflugasti byggingaraðilinn í borgum og bæjum og þannig er það enn þann dag í dag að þau eiga 

stærstan hlut fjölbýlishúsa í Noregi.(Jón Rúnar Sveinsson, 2002 bls.36) 

Eins og í Danmörku og Svíþjóð hefur verið horfið frá upphaflegum hugmyndum um þessi kerfi og 

eftir að stjórn borgaralegra flokka komst til valda 1982 hefur kerfið verið tekið til endurskoðunar. 

Ein áhrifamesta breytingin var sú að afnema forkaupsrétt húsnæðissamvinnufélagana á 

búseturéttinum og leyfa sölu á honum á frjálsum markaði. Má þar með segja að kerfið hafi verið 

einkavætt. Svipuð þróun hefur svo orðið á mikilvægi Húsbankans og Íbúðalánasjóðs, arftaka 

Húsnæðisstofnunar ríkisins, en dregið hefur úr hlutverki hans og einkabankar hafa tekið við 

hlutverki hans. Eins og á Íslandi þar sem einkabankar og lífeyrissjóðir hafa nánast yfirtekið 

húsnæðislánamarkaðinn. Hér má sjá þróun útlána Íbúðalánasjóðs í janúar á árunum 2008-2018. 
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Mynd 2. Almenn útlán Íbúðalánasjóðs í janúar 2008-2018 Heimild: Unnið upp úr mánaðarskýrslum Íbúðalánasjóðs. 

Til þess að setja þessar tölur í samhengi er gott að hafa í huga að í október 2017 var sett nýtt met 

í útgáfu íbúðalána en þá námu þau 24,2 milljörðum en hluti Íbúðalánasjóðs í þeirri fjárhæð var 

361 milljón, þar af 332 vegna almennra lána. Því má svo bæta við að meðalfjárhæð almennra lána 

var tæpar 16 milljónir svo um er ræða rúmlega tuttugu lán.(Húsnæðissvið ÍLS, 2017b) 

1.4 Finnland 

Síðast en ekki síst í þessari stuttu yfirferð yfir megindrætti í þróun húsnæðiskerfa á norðurlöndum 

er Finnland. Það land sem er lengst frá Íslandi í landfræði- og menningarlegum skilningi en kannski 

næst okkur hvað varðar húsnæðismál. Finnland fór verr út úr seinni heimsstyrjöldinni en hin 

norðurlöndin. Húsnæðisþróunin litaðist því lengi vel af því og það tók Finnland þó nokkurn tíma 

að ná sama velmegunarstigi og hinar norðurlandaþjóðirnar. Árið 1949 var komið á laggirnar 

svokölluðu ARAVA lánakerfi til leysa þann bráðavanda sem skapaðist eftir stríð en tilurð þessa 

kerfis svipar til þess þegar Húsnæðisstofnun ríkisins varð til og að sumu leyti líkist það því hvernig 

staðið var að Framkvæmdanefnd byggingaáætlunar um miðjan sjöunda áratuginn. Það sem var 

einnig líkt með íslenska kerfinu var að lánshlutfall var tiltölulega lágt og lánstími mun styttri en 

tíðkaðist á hinum norðurlöndunum.(Jón Rúnar Sveinsson, 2002 bls.39) 

Eins og sést á mynd 1. er hlutfall eignarhúsnæðis hærra en í Svíþjóð og Danmörku en lægra en á 

Íslandi og í Noregi. Þegar Jón Rúnar Sveinsson skrifaði grein sína Margt er ólíkt með skyldum árið 
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2002, sem nokkuð er vitnað í hér, var hlutfall eignarhúsnæðis næstum 70% í Finnlandi og aðeins 

á Íslandi var það meira. Skýringin er að hluta til sú að húsnæði í fjölbýli er yfirleitt í eigu þeirra sem 

þar búa líkt og á Íslandi. Munurinn er þó sá að í Finnlandi er notast við hlutafélagaformið þannig 

að sá sem á íbúð er þá „...formlega séð eigandi hlutabréfs sem svarar til þess hlutfalls sem hans 

íbúð er af heildareign viðkomandi húsnæðishlutafélags.“(Jón Rúnar Sveinsson, 2002 bls.40)  

Einnig sést á mynd 1. að Noregur hefur einnig skotist upp fyrir Finnland þó svo að Finnland hafi 

bætt lítillega í og sé komið rétt yfir 70%. Það sem athygli vekur kannski er hátt hlutfall skuldlausra 

húsnæðiseigenda en það er 30%, hjá Noregi næsta landi á eftir er það 10% hærra. Finnland fór 

ekki varhluta af frjálshyggju níunda áratugarins og  hafði hún áhrif á finnsk húsnæðismál sem og 

annað. Eftir mikla þenslu komu Finnar niður á jörðina aftur og við tók efnahagsleg stöðnun sem 

varð að alvarlegri kreppu við hrun Sovétríkjanna, helsta viðskiptalands Finnlands. Margir Finnar 

lentu þá í sömu stöðu og sumt fólk á Íslandi í hruninu 2008 en þá hafði fólk, sem hafði hugsað sér 

að skipta um húsnæði, keypt húsnæði án þess að ná að selja það sem það átti fyrir áður en 

markaðurinn fraus. Þetta fólk lenti þá í þeirri erfiðu stöðu að vera með tvær eignir sem þurfti að 

borga af og reka. Eins og í hruninu hér var gripið til ýmissa ráðstafana og meðal annars farið í 

aðgerðir til að efla hinn frjálsa leigumarkað með afnámi íþyngjandi reglugerða eins og um hámark 

húsaleigu. Þessar aðgerðir báru tilætlaðan árangur og leigumarkaðurinn efldist en að sama skapi 

lækkaði hlutfall Finna sem bjó í eigin húsnæði.(Jón Rúnar Sveinsson, 2002 bls.40) 

2. Ísland og séreignastefnan 
Séreignastefnan er sú leið sem orðið hefur ofan á hér á landi og hefur verið erfitt að sjá 

nákvæmlega af hverju það gerðist. Kannski má rekja upphafið til greinar sem Guðjón Samúelsson 

arkitekt og fyrrverandi húsameistari ríkisins skrifaði árið 1921. Guðjón telst til þeirra manna sem 

hvað mest áhrif hafa haft á skipulags- og húsnæðismál á árunum milli stríða. Árið 1921 nánar 

tiltekið þann 15.12.1921, einu ári eftir að hann var skipaður húsameistari ríkisins, birtist í tímariti 

Verkfræðingafélags Íslands grein eftir Guðjón þar sem hann rekur hugmyndir sínar um hvernig 

bregðast megi við þeim húsnæðisvanda sem ríkti þá í Reykjavík og öðrum þéttbýlisstöðum. Á 

greininni má sjá að Guðjón telur það mönnum holt að byggja sjálfir sitt húsnæði og segir „Og 

skiljanlegt er það, að fyrsta skilyrðið til hamingju er það, að eiga sitt eigið hús fyrir sig og sína, 

heldur en að vera hálfgerður flækingur, sem aðeins býr skamma stund á hverjum stað, og geta 
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alltaf átt von á því, að verða rekinn út á götuna þegar húsráðandanum þykir best við eiga.“(Guðjón 

Samúelsson, 1921 bls.42)  

 Á mynd 3. hér fyrir neðan má sjá hvernig þróunin hefur verið frá 1920 og hvernig séreignin, sem 

upphaflega er rétt innan við 50% er orðin um 90% sjötíu árum síðar. 

 

Mynd 3. Skipting húsnæðismarkaðar í eigið- og leiguhúsnæði 1920-1990 Heimild: Unnið upp úr erindi Jóns Rúnars 

Sveinssonar á fundi hjá ASÍ um húsnæðismál. 

Leigjendum hefur haldið áfram að fækka og árið 2007 nær fór hlutfall leigjenda á hinum almenna 

markaði niður í 7,6%, nánast það sama og hlutfall heimila í leiguhúsnæði í gegnum svokölluð 

búsetuúrræði en undir þau falla félagslegar leiguíbúðir sveitarfélaga og námsmannahúsnæði en 

hlutfall þeirra var 7,8%. Á árunum eftir hrun fjölgaði bæði þeim sem voru í búsetuúrræðum og 

leigjendum á almennum markaði en leigjendum á almennum markaði fjölgaði nokkuð. Þeir voru 

þegar mest var yfir 15% af heildarhlutfalli heimila en fjöldi heimila á leigumarkaði var um 25% frá 

árinu 2011 til 2013. 
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Mynd 4. Hlutfall heimila sem búa í leiguhúsnæði Heimild: Fengið af vef Hagstofunnar 

Samkvæmt mánaðarskýrslu hagdeildar Íbúðalánasjóðs frá október-nóvember 2017 voru 17,1% 

landsmanna á leigumarkaði árið 2017 og einnig kemur fram í skýrslunni að 80% af þeim sem leigja 

myndu vilja kaupa eigið húsnæði ef þeir hefðu möguleika á því. Gögn Íbúðalánasjóðs fyrir árin á 

undan eru ekki alveg í samræmi við gögn Hagstofunnar sem birt eru hér að framan en gögn 

Íbúðalánasjóðs fyrir árið 2017 koma úr könnun sem unnin  var af Zenter að frumkvæði 

Íbúðalánasjóðs.(Húsnæðissvið ÍLS, 2017a) 

2.1 Þáttur Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks 

Sjálfstæðiflokkurinn situr nú þegar þetta er skrifað í apríl 2018 í sinni 23 ríkisstjórn frá 

lýðveldisstofnun en ríkisstjórnir frá lýðveldisstofnun teljast vera 33. Enginn flokkur sat í þeirri 

fyrstu sem var utanflokkastjórn og var við völd í lýðveldistökunni. Aðeins tíu sinnum hefur verið 

mynduð ríkisstjórn án hans aðkomu, níu sinnum ef áðurnefnd utanflokkastjórn er talin með. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur því setið í 23 ríkisstjórnum af 32 mögulegum. Framsóknarflokkurinn 

hefur oftast setið með Sjálfstæðisflokknum í stjórn eða 14 sinnum en hann hefur líka setið í stjórn 

án aðkomu Sjálfstæðisflokks eða 5 sinnum.  

Aðeins hefur því verið mynduð ríkisstjórn fjórum sinnum á Íslandi án þess að annaðhvort 

Sjálfstæðis- eða Framsóknaflokkur komi við sögu. Við þetta má svo bæta að tvær af þessum 

fjórum ríkisstjórnum sátu í innan við fjóra mánuði, ein í tæpa ellefu og aðeins sat allt kjörtímabilið 

en þar var ríkisstjórn Samfylkingar og Vinstri grænna sem sat frá 10. maí 2009 til 22. maí 2013. 
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Sjálfstæðismenn hafa setið í ríkisstjórn í tæp sextíu ár af þeim rúmur 70 árum sem liðin eru síðan 

Nýsköpunarstjórnin tók við völdum.(„Ríkisstjórnatal frá stofnun lýðveldis“, 2017) 

Af ofantöldu má draga þá ályktun að ef leita á uppruna séreignarstefnunnar á Íslandi ætti helst að 

leita í stefnuskrám Sjálfstæði- og Framsóknarflokks og stefnuyfirlýsingum ríkisstjórna eftir 

lýðveldisstofnun. 

Þó ekki geti það talist hlutlaus heimild segir í Reykjavíkurþætti Þjóðviljans 2. október 1951: 

„...Já Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið einráður um byggingamál Reykjavíkur frá upphafi 

vega. Þess vegna búa nú þúsundir Reykvíkinga í bröggum, kjöllurum, skúrum, 

hanabjálkaloftum og allskonar kofum. Þess vegna hafa húsnæðisvandræði Reykvíkinga 

stóraukist með hverju ári sem hefur liðið.“(„Sjálfstæðisflokkurinn...hefur haft alla forystu“, 

1951)  

Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnar Davíðs Oddsonar frá  30. 1991 kemur fram að „...tryggja þurfi hvort 

tveggja í senn sjálfseignarstefnu í húsnæðismálum og uppbyggingu félagslegra 

íbúða...Húsaleigulög verði endurskoðuð, framboð aukið á leiguhúsnæði og aðstoð veitt til að 

draga úr húsnæðiskostnaði leigjenda.“(Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar Davíðs Oddsonar, 1991) Þess 

ber að geta að  þessi ríkisstjórn samanstóð af Sjálfstæðiflokknum og Alþýðuflokknum og var þetta 

fyrsta ráðuneyti Davíðs Oddsonar af fjórum í röð. 

Í næstu ríkisstjórn, þeirri sem tók við 23. apríl 1995, sat því einnig Sjálfstæðiflokkurinn en í stað 

Alþýðuflokks var nú kominn Framsóknarflokkurinn en hann átti eftir að sitja með 

Sjálfstæðisflokknum í ríkisstjórn sleitulaust til ársins 2009. Í stefnuyfirlýsingu þessarar stjórnar er 

sagt að sérstök áhersla verði „...lögð á að hjálpa ungu fólki til þess að eignast sína fyrstu 

íbúð“(„Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar 1995“, 1995) Athygli vekur að þarna er hvergi minnst á aðstoð 

við leigjendur eða að efla leigumarkað. 

Næsta ríkisstjórn var einnig ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks. Stefnuyfirlýsing 

þeirra stjórnar hefst á því að segja að þessir flokkar muni „...vinna áfram í anda þeirra 

meginsjónarmiða sem lýst er í stefnuyfirlýsingu flokkanna frá 23. apríl 1995.“ Engu er bætt við í 

sambandi við húsnæðismál öðru en því að stefnt skuli að því að eignarskattar á íbúðarhúsnæði 
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lækki. Áherslan í húsnæðismálum er því að styrkja húseigendur en ekkert minnst á 

leigjendur.(„Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar 1999“, 1999) 

Í maí 2003 tók við enn ein ríkisstjórn Sjálfstæðis- og Framsóknarflokks. En þar er tekið fram að 

haldið skuli áfram endurskipulagningu á fasteignamarkaði í samræmi við markmið Íbúðalánasjóðs 

og leigumarkaður íbúðarhúsnæðis verði efldur.(„Stefnuyfirlýsing ríkisstjórnar 2003“, 2003) 

2.2 Sterk staða jafnaðarmanna á norðurlöndum  
Á norðurlöndunum hefur þessu verið nokkuð öðruvísi farið og í Svíþjóð hafa jafnaðarmenn setið 

að völdum í tæp 65 ár af þeim rúmu áttatíu árum frá því að ríkisstjórn jafnaðarmannsins Per Albin 

tók við völdum 1936. Þar af í 40 ár samfleytt frá 1936 – 1976. Vegna þess hvað jafnaðarmenn hafa 

setið lengi samfellt við völd hafa verið tiltölulega fáar ríkisstjórnir í Svíþjóð en frá árunum rétt fyrir 

seinni heimsstyrjöld hafa þær aðeins verið 14. Hjá nágrönnum Svía í Danmörku hafa stjórnmálin 

verið nokkuð róstusamari en árunum frá 1945 hafa verið 35 ríkisstjórnir í Danmörku og þar af 

nokkrar stórar samsteypustjórnir. Jafnaðarmenn hafa setið í 20 af þessum 35 ríkisstjórnum. 

Aðeins 10 sinnum hafa þeir verið einir í ríkisstjórn en vegna þess að það hefur sjaldan gengið í 

heilt kjörtímabil er samanlögð seta þeirra einir í ríkisstjórn rúm 18 ár. Það verður líka að geta þess 

að það er algengara að myndaðar séu minnihlutastjórnir í Danmörku en við eigum að venjast á 

Íslandi þannig að þó að stjórnarseta segir ekki allt. Jafnaðarmenn gætu því hafa setið í stjórn og 

stjórnarseta þeirra hangið á því að einhver flokkur stæði við bakið á þeim í stórum málum og verði 

þá falli, þeir hafa þá þurft að semja við stuðningsflokkinn og völd því skert og mögulegar þurft að 

bakka með mál sem hafa verið þeim hugleikin. Í Noregi er það Verkamannaflokkurinn sem svarar 

til jafnaðarmannaflokkanna í Svíþjóð og Danmörku en hann hefur setið einn að völdum í 12 

ríkisstjórnum af 23 frá lokum seinni heimsstyrjaldarinnar, samtals í rúm 45 ár. Það má benda á að 

eftir stríð sat flokkurinn samfellt að völdum í tæp 18 ár eða frá 1945 til 1963. 

2.3 Verkamannabústaðir 
Á þriðja áratugnum hafði vöxtur þéttbýlis verið mikill sem ýtti undir erfiðar húsnæðisaðstæður á 

mölinni enda hafði byggingarstarfsemin engan veginn undan straumi fólks úr sveitum landsins. 

Bæjarfulltrúar jafnaðarmanna í Reykjavík gagnrýndu ástandið en sú gagnrýni leiddi til þess að 

1928 var unnin viðamikil húsnæðisrannsókn á öllu húsnæði í bænum. Skemmst er að frá því að 

segja að margt mátti betur fara og Reykjavík kom illa út í samanburði við borgir og bæi á hinum 
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norðurlöndunum. Með vísan í þessa rannsókn lagði Alþýðuflokksmaðurinn Héðinn Valdimarsson 

fram frumvarp til laga um lánveitingar til byggingar verkamannabústaða. Frumvarpið var ekki 

tekið til umræðu í það sinnið en ári seinna endurflutti Héðinn frumvarpið og fékkst það þá 

samþykkt. 

Má þar með segja að hér á landi hafi þar með fyrsta skipulega opinbera húsnæðisátakið í þágu 

þéttbýlis og helsta form félagslegra íbúðabygginga verið komið, en nafngiftin verkamannabústaðir 

vísar til þess fyrir hverja þeir voru byggðir. Árið 1990 þótti mönnum nafngiftin ekki við hæfi lengur 

og var því tekið upp heitið „félagslegar eignaríbúðir“ sem aftur bendir til þess að alla tíð voru 

verkamannabústaðir hugsaðir sem íbúðir til eignar. Jón Rúnar Sveinsson segir í grein sinni Kreppa, 

hugmyndafræði og félagslegt húsnæði: 

Byggingarfélag verkmanna í Reykjavík lauk byggingu fyrstu íbúðanna í Vesturbæ Reykjavíkur vorið 

1933 er næsti áfangi byggingarfélagsins var tekinn í notkun í nóvember árið 1934 var haldinn 

vegleg risgöld á vegum verkalýðshreyfingarinnar og Alþýðuflokksins.(Morgunblaðið, 1934 bls.2) 

Íslendingar hafa löngum leitað hugmynda út fyrir landsteinana og þá sérstaklega til hinna 

norðurlandanna en oft vill það líka verða að þær hugmyndir eru síðan aðlagaðar að íslenskum 

aðstæðum. Svoleiðis var það einmitt með verkamannabústaðina. Talið er að fyrirmyndir 

verkamannabústaðanna séu komnar frá Vínarborg í Austurríki og starfi danskra byggingarfélaga 

sem tengdust verkalýðshreyfingunni. Að einu leyti var þó þessi íslenska útgáfa af 

verkamannabústöðum öðruvísi en fyrirmyndirnar en það að ekki var um að ræða leiguíbúðir 

heldur eignaríbúðir. Fyrstu lögin um verkamannabústaði voru sett árið 1929 og byggingar 

verkamannabústaða hófust næstu ár á eftir en aldrei lék neinn vafi á því að um væri að ræða 

íbúðir til eignar og virðist sem svo að engin umræða hafi verið um hvort reka ætti 

verkamannabústaðina sem leiguíbúðir eins og þótti sjálfsagt í þeim löndum þar sem hugmyndin 

átti uppruna sinn. Um þetta atriði var hvorki rætt – né deilt – við setningu laganna, útleiga 

íbúðanna sem byggðar voru kom ekki til umræðu“(Jón Rúnar Sveinsson, 2011b) 

Byggingar verkamannabústaða urðu aldrei umfangsmiklar á Íslandi og má að einhverju leyti rekja 

það til þess að í þann mund sem lögin um þá voru sett skall á heimskreppa. Uppbygging þeirra var 

hæg fram eftir öldinni og árið 1960 höfðu innan við 1000 íbúðir verið byggðar. Íslendingar stóðu 
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því langt að baki hinum Norðurlöndunum þegar kom að byggingu félagslegs húsnæðis.(Jón Rúnar 

Sveinsson, 2011b) 

2.4 Séreignastefnan kostir og gallar 
Stundum er talað um Engilsaxnesku leiðina en það er sú að leið að flestir eignist sitt húsnæði. 

Kostirnir eru taldir vera þeir að það hvetur til sparnaðar og hjálpar fólki að safna auði að binda 

sparifé sitt í húsnæði. Þess vegna er betra að sem flestir eigi sitt húsnæði og stjórnvöld hvetja til 

þess meðal annars með því, eins og er stundað á Íslandi, að endurgreiða vexti af húsnæðislánum 

eða gera vaxtakostnað frádráttarbæran frá skatti.(„Shelter, or burden?“, 2009) 

Árið 2002 lét George Bush yngri forseti Bandaríkjanna hafa eftir sér að það að eiga heimili væri 

miðpunktur ameríska draumsins.  Þetta sagði hann þegar hann kynnti herferð stjórnvalda sem 

miðaði að því að sem flestir eignuðust húsnæði. Hann bætti við síðar að þeir sem ættu eitthvað 

ættu hlutdeild í framtíð landsins sem þýðir þá væntanlega að þeir sem leigja eigi ekki hlutdeild í 

framtíð landsins og eru þá ekki almennilegir föðurlandssinnar. Demókratar tóku undir þetta og 

þau sjónarmið hafa verið ríkjandi í Bandaríkjunum að þú verðir að eiga húsnæði og eru til þess 

hvatar eins og víða annars staðar til dæmis á þann hátt að þeir sem kaupa fá skattaafslátt en ekki 

þeir sem leigja.  

Hagfræðingurinn Paul Krugman, segir þó að séreignaleiðinni fylgi gallar og menn spyrji sig ekki 

nógu oft hvers vegna aukin húsnæðiseign eigi að vera stefna stjórnvalda. Hvað eiga margir að eiga 

heimili, allir? Krugman segir að gallar fylgi séreignaleiðinni og þó svo að hann sé að tala um 

Bandaríkin þá eru þau atriði sem hann bendir á það almenn að þau ættu að eiga við um hvaða 

land sem er í hinum vestræna heimi, að minnsta kosti. Til að byrja með telur Krugman að 

fjárfesting í íbúðarhúsnæði megi líkja við að kaupa hlutabréf fyrir lánsfé, ef markaðsvirði húsanna 

fellur getur húseigandinn tapað öllu. Krugman tekur dæmi máli sínu til stuðnings og segir að frá 

árinu 2005 til ársins 2007 hafi 22 milljónir bandaríkjamanna fjárfest í húsnæði en þetta sama fólk 

tapaði miklu þegar húsnæðisverð fór niður og staða mikils hluta lánanna þannig að húsnæðið sem 

þau hvíla á standa ekki undir skuldabyrðinni.(Krugman, 2008) 

Sama gerðist hér á Íslandi í hruninu en þó einkum vegna þess að vísitölutryggð lán hækkuðu 

töluvert.  Krugman minnist líka á áhrif séreignastefnunnar á hreyfanleika vinnuafls auk þess sem 
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hann talar um ferðakostnað þar sem þeir sem kaupa sér hús færa sig oftast í úthverfin. Auðvitað 

telur Krugman að það fylgi því kostir að eiga húsnæði, hann eigi sjálfur húsnæði, en það sé alls 

ekki svoleiðis að það henti öllum og við verðum að hætta að líta á leigjendur sem annars flokks 

borgara.(Krugman, 2008) 

En svo er auðvitað rétt að benda á að þrátt fyrir allt þá hefur húsnæði komið betur út sem 

fjárfesting en til dæmis hlutabréf. Yfirleitt kaupa menn húsnæði á lánum og þó svo að húsið sé 

yfirveðsett skiptir það ekki öllu máli svo lengi sem þú getur staðið undir afborgunum.(„Shelter, or 

burden?“, 2009)  

Helstu hagfræðileg rök fyrir séreignastefnunni, segir Thomas Shapiro prófessor við Brandeis 

háskóla í Massachussets, vera þau að hún sé mikilvægasta leiðin fyrir fjölskyldur til að safna 

auði“(„Shelter, or burden?“, 2009) 

Þó svo að talað sé um Engilsaxnesku leiðina þá hefur það löngum verið svoleiðis í Bretlandi að fólk 

býr í leiguhúsnæði á vegum borgarinnar. Það fór ekki að gerast af neinni alvöru að fólk eignaðist 

húsnæði fyrr en á níunda áratugnum, á tímum Margaret Thatcher, en þá fór hlutfallið úr 55% árið 

1979 í 68% árið 1991. Ástæða aukins hlutfalls eignaríbúða má að nokkru leyti rekja til sölu 

félagslegra íbúða og aukinni velmegun milli- og yfirstéttarinnar. Þrátt fyrir þessa aukningu er 

hlutfall Íslendinga sem eiga sitt eigið húsnæði töluvert hærra en gengur og gerist í Bretlandi en 

hlutfallið hér er um 80%.(„Húsnæðiseign Evrópuþjóða“, 2000) Aðeins í Noregi er hlutfallið hærra 

á norðurlöndum og fá lönd í Evrópu þar sem hlutfallið er hærra en í Noregi.(„Homeownership rate 

in Europe by country 2016“, 2016)  

Í þessu sambandi er auðvitað hægt að minnast á undirmálslánin svokölluðu sem voru kveikjan að 

niðursveiflunni árið 2008 en þessum lánum var einmitt ætlað að hjálpa fólki að koma sér þaki yfir 

höfuðið sem hafði í rauninni ekki efni á því og svo fór sem fór. 

Í grunninn er hægt segja að flestir velji að leigja húsnæði eða leigja peninga til kaupa á húsnæði. 

Að flestra mati, alla vega hér á Íslandi er talið betra að kaupa en auðvitað eru skiptar skoðanir um 

það eins og annað. Þegar talað er um að kaupa húsnæði fylgir því yfirleitt að taka þarf lán fyrir 

stórum hluta kaupverðsins og af því láni þarf að borga vexti eða leigu. Það sem oft gleymist þegar 

mælt er með kaupum umfram leigu er að ýmis falinn kostnaður fylgir því að kaupa og eiga 
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húsnæði. Má þar nefna að kaupum og sölu fylgir yfirleitt söluþóknun til fasteignasala og 

kaupendur þurfa núna að borga svokallaða kaupendaþóknun eða umsýslugjald.(„Nýtt heimili 

fasteignasala“, 2017) Þau útgjöld sem tengjast kaupum og sölu fara ekki í að byggja upp sparnað.  

Í grein í Forbes frá 12. júlí 2016 ef haft eftir prófessor David Reiss við Brooklyn Law School að 

vegna kostnaðar sem fylgir því að kaupa og selja húsnæði ætti fólk ekki að kaupa nema það hafi 

hugsað sér að búa í viðkomandi eign í að minnsta kosti fimm ár. Ef þú vilt festa þig á ákveðnum 

stað til lengri tíma, sem getur hentað barnafjölskyldum, þá er betra að kaupa en annars að 

leigja.(Ma, 2016) 

Greinin í Forbes fjallar um bandarískan fasteignamarkað en Jens Lund lektor við Copenhagen 

Business School er í grundvallaratriðum sammála kollega sínum í Bandaríkjunum. Hann telur að 

ef það standi til að staldra við í 5-7 ár á sama stað þá borgi sig að leigja og rekur hann sömu 

ástæður og David Reiss gerir greininni í Forbes. Of mikill kostnaður felst í að kaupa og selja auk 

þess sem sá sem leigir þarf ekki að hafa áhyggjur af þróun fasteignaverðs og taka áhættuna á tapi 

ef verðhjöðnun verður á fasteignamarkaði. Að auki þurfa þeir sem eru á leigumarkaði ekki að 

borga eignaskatta og fasteignagjöld.(„Derfor skal du leje i stedet for at eje bolig“, 2016) 

Lise Nytoft Bergmann hagfræðingur hjá Nordea bankanum í Danmörku er sammála því að sú 

hugsun að best sé að festa peninga í fasteign sé ekki alltaf sönn auk þess sem hún er ekki sammála 

þeirri hugmynd að maður sé að kasta peningunum á glæ með því að leigja. Hún bendir á að þegar 

tekið er „30 ára lán þá fer í rauninni lítill hluti af hverri afborgun til lækkunar höfuðstóls. Stór hluti 

fer í vexti og kostnað til lánastofnanna og þá peninga fær maður ekki til baka þegar maður 

selur.“(„Derfor skal du leje i stedet for at eje bolig“, 2016)  

Til þess að gera sér grein fyrir hver þessi kostnaður getur verið var skoðuð reiknivél á heimasíðu 

Nordea bankans í Danmörku og hvernig svipað dæmi liti út í reiknivél á heimasíðu Landsbankans. 

Við kaup á 40 milljón króna fasteign má gera ráð fyrir að kostnaður sé hjá Landsbankanum rúm 

60 þúsund en svo bætist við stimpil og þinglýsingarkostnaður sem er af 40 milljón króna fasteign 

320.000 og áðurnefnt umsýslugjald 62 þúsund krónur. Sá sem kaupir 40 milljón króna fasteign á 

Íslandi þarf því að greiða vel rúmlega fjögur hundruð þúsund aðeins fyrir lántöku og skráningar.  
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Við þetta bætist söluþóknun fasteignasala þegar seld er fasteign til að kaupa aðra, yfirleitt um 1% 

af söluverði. Það er því ljóst að töluverður kostnaður fylgir því að selja og kaupa húsnæði og 

örugglega rétt að það borgi sig ekki nema ætlunin sé að staldra við í lengri tíma. Fimm ár eða 

lengur getur verið ágætt viðmið. Leiga getur þess vegna hentað þeim sem flytja ört vegna vinnu.  

Þegar svo fasteignin hefur verið keypt þarf að reikna með því að viðhaldskostnaður lendir á 

húseigandanum. Því getur fylgt töluverð áhætta að kaupa húsnæði því ómögulegt er fyrir 

kaupandann að sjá fyrir hvort að um leynda galla er að ræða hvort sem um nýtt eða notað 

húsnæði er að ræða og getur verið mjög erfitt að fá bætur þó að menn telji sig hafa farið öruggu 

leiðina og keypt nýbyggt húsnæði.(Kristjana Guðbrandsdóttir, 2007) 

Húsnæðiskaup til að byggja upp auð eða sparnað getur líka brugðist til beggja vona. Almennt er 

talið að þegar fjárfest er sé talið óvarlegt að setja öll eggin í sömu körfuna en það er einmitt það 

sem gerist þegar sparifé er sett í húsnæði. Þeir sem setja sparifé sitt í húsnæði veðja á að 

fasteignamarkaðurinn haldist stöðugur og að fasteignir falli ekki í verði. Samkvæmt grein sem 

Konráð S. Guðjónsson skrifaði í Kjarnann 4.mars 2018 var um 77% eigin fjár heimila bundið í 

fasteignum árið 2016.(Konráð S. Guðjónsson, 2018) 

Leigjendur eru að mestu lausir við áhyggjur sem fylgja göllum í húsnæði og eiga auðveldar með 

að skipta um húsnæði, sér í lagi ef í boði er virkur leigumarkaður. 

Fyrir nokkrum áratugum voru til á Íslandi svokallaðir farandverkamenn og eitthvað eimir eftir af 

þeim ennþá. Þeir fóru á milli sjávarplássa hringinn í kringum landið, þangað sem mesta vinnu var 

að fá í það og það skiptið. Rækjuvertíð og humarvertíð að maður tali nú ekki um síldina þegar hún 

var og hét. Það kom náttúrlega ekki til greina fyrir þetta fólk að kaupa fasteign enda gisti það flest 

í svokölluðum verbúðum sem vinnuveitandinn lét verkamönnum í té. Einhverjir leigðu þó og 

treystu á að einhver leigumarkaður væri fyrir í plássinu. Leiga getur því verið góð fyrir 

vinnumarkaðinn þar sem hún hjálpar til þar sem þörf er á sveigjanlegu vinnuafli eins og oft er þar 

sem um árstíðabundna uppskeru er að ræða. Þó svo að farandverkamönnum hafi kannski fækkað 

undanfarin ár þá finnast þeir þó enn og þar sem verbúðir hafa verið lagðar niður eða breytt í 

gistiheimili eða hótel hafa gistiheimili tekið við hlutverki verbúða.(„Farandverkamenn finnast 

enn“, 2013)  Vandamálið er einmitt oft á stöðum þar sem jafnvel næga vinnu er að fá að ekkert 
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húsnæði er í boði þar sem ekkert hefur verið byggt svo árum skiptir. Stundum stendur þetta 

fyrirtækjum fyrir þrifum því að jafnvel þó að húsnæði sé til sölu þá vill fólk sem sækir vinnu langt 

frá sinni heimabyggð ekki fjárfesta í húsnæði og vildi heldur leigja ef möguleiki væri á því.(„Erum 

að skapa verðmæti“, 2018) 

3. Leigumarkaður 
Í grein um nýtt fjárlagafrumvarp stjórnvalda á vef samtaka leigjenda á Íslandi frá 24.9.2015 segir 

að frumvarpið „...fylgi hefð, sem má rekja aftur til upphafs stríðsáranna á Íslandi. Hefðin er að 

meðhöndla leigjendur eins og útigangshross í íslenskum húsnæðismálum.“(Samtök leigjenda á 

Íslandi, 2015) Í framhaldinu er rakið hvernig húsnæðismarkaðurinn hrundi með bankakerfinu 

2008 og hvernig hann var endurreistur í óbreyttri mynd eins og ekkert hafi í skorist. 

Leigumarkaðurinn á Íslandi er talin vera ein stór skammtímaredding, „...þar sem Pétur leigir Páli 

út íbúð sína í nokkra mánuði í senn.“(Samtök leigjenda á Íslandi, 2015) 

Samtök leigjenda segja stjórnvöld viðhalda þessu ástandi með skattaívilnunum til húseigenda og 

eru „...pikkföst í hjólförum séreignastefnunnar. Það vottar ekki fyrir hugarfarsbreytingu í 

húsnæðismálum.“(Samtök leigjenda á Íslandi, 2015) 

Greinarhöfundur segir stjórnvöld hafa eytt milljarðatugum í að viðhalda ýktu séreignahlutfalli og 

að skuldaleiðréttingin ein og sér myndi duga fyrir uppbyggingu á eins og einu Breiðholti. Það er 

rétt að taka það fram að leigjendur fengu ekkert út úr skuldaleiðréttingunni svokölluðu. Höfundur 

segir ekkert bóla á uppbyggingu „Nonprofit“ leigumarkaður eins og þekkist í nágrannalöndum. 

Kannski er of djúpt í árinni tekið að segja leigjendur hafa verið meðhöndlaðir eins og útigangshross 

en hver hefur áhersla stjórnvalda verið á leigumarkaðinn í gegnum tíðina. Hefur kannski verið litið 

á þá eins og annars flokks borgara og leigusala sem braskara.  

Í áðurnefndri grein er slæm meðferð á leigjendum rakin aftur til húsnæðiskreppu stríðsáranna og 

er þá réttast í því samhengi að skoða lagasetningar og umræður þeim tengdum frá tímum seinni 

heimstyrjaldarinnar. Rétt er að taka það fram að á þessum árum var húsnæðiskreppa í Reykjavík 

meðal annars vegna heimsstyrjaldarinnar fólksflutninga vegna fólks í atvinnuleit en næga vinnu 

var að hafa hjá hernum. Stífar reglugerðir voru um leigumarkað og var leiguverð ákveðið af 

húsaleigunefnd. Þetta umhverfi var alla vega ekki leigusölum hagstætt.  Með setningu 



   

19 
 

gengislaganna frá 4. apríl 1939 var hækkun húsaleigu bönnuð. Verðhækkanir á byggingarefni og 

vinnu og flestum vörum voru því íþyngjandi fyrir leigusala og árið 1941 sendi Stjórn 

fasteignaeigendafélags Reykjavíkur stjórninni tillögu að frumvarpi þar sem farið er fram á að 

leigusölum verði „...heimilað samningsfrelsi um leigugjald fyrir allt annað húsnæði en 

íbúðir...“(Stjórn Fasteignaeigendafélags Reykjavíkur, 1941) 

Í greinargerð með frumvarpinu frá því lögin voru sett 4. apríl 1939 hafi viðhaldskostnaður húsa 

hækkað um minnst 100% enda hefur síðan lögin voru sett skollið á heimsstyrjöld. Auk þess er 

tekið fram „...að mjög margir húseigendur hafa engar aðrar tekjur en húsleigutekjur, sér og sínum 

til framfærslu...“ það sé því ekki aðeins sanngjarnt heldur nauðsynlegt að heimila húseigendum 

að hækka húsaleigu í samræmi eða í hlutfalli við vaxandi dýrtíð. Ef ekki komi til að minnsta kosti 

15% hækkun leigu geti húseigendur ekki sinnt nauðsynlegu viðhaldi eigna sinna. Annað sjónarmið 

sem húseigendur leggja fram máli sínu til stuðnings er að það sé eðlilegt að húsaleigan, sem er í 

sumum tilfellum eina framfærsla húseigandans, sé hækkuð í hlutfalli við vaxandi dýrtíð. Það sé 

einnig „...deginum ljósara, að húseigendur geta ekki – einir allra þegna þjóðfélagsins -, verið 

afskiptir þeim sjálfsagða rétti í lýðfrjálsu landi að mega notfæra sér eignir sínar til eðlilegrar og 

sanngjarnrar afraksturshækkunar.“(Stjórn Fasteignaeigendafélags Reykjavíkur, 1941) 

Sjómenn og bændur geta hækkað afurðaverð og launþegar fá fulla verðuppbót á kaupið en bann 

gegn hækkun húsaleigunnar er lögfest. Húseigendur fara einnig fram á að hagsmunafélag 

húseigenda fái sæti í húsaleigunefnd Reykjavíkur, sem afgreiðir beiðnir um hækkun leigu, auk þess 

sem húseigendum verði gert kleift að áfrýja úrskurði nefndarinnar en fram til þessa hafði hann 

verið fullnaðarúrskurður. 

Í svari allsherjarnefndar kemur fram að hún geti ekki fallist á að leyfa hækkun húsaleigu almennt 

enda megi þá gera ráð fyrir að hækkun húsaleigu færi úr böndunum að minnsta kosti í Reykjavík 

þar sem skortur sé á húsnæði vegna aðflutts fólks og þess hversu lítið hafi verið byggt. Nefndin 

féllst þó á að leyfa hækkun húsaleigunnar í samræmi við hækkun viðhaldskostnaðar. Hagstofunni 

verði falið að reikna út þessa hækkun og gefa út vísitölu tvisvar á ári. Breyting þessi náði þó „...ekki 

til leigu á einstökum herbergjum, sem leigutaki eða húseigandi leigir einhleypum út frá íbúð 

sinni.“(Alþingi, 1941b) 
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Í loka útgáfu laganna bættust við tvær greinar sem sína alvarleika húsnæðisástandsins og hvaða 

rétt yfirvöld höfðu til að grípa inn í og taka fram fyrir hendur húseigenda. Tvær nýjar greinar 

bættust en í fyrri greininni er tekið fram að „Íbúðarherbergi megi ekki taka til annarrar notkunar 

en íbúðar og íbúðarhús má ekki rífa, nema heilbrigðisnefnd banni að nota þau til íbúðar.“(Alþingi, 

1941a) 

Húsaleigunefndin getur þó gefið leyfi en þá kemur það í hlut húseiganda að sjá „um jafnmikla 

aukningu á húsnæði til íbúðar annars staðar í hlutaðeigandi kaupstað, kauptúni eða 

sveit.“(Alþingi, 1941a)  

Seinni greinin sem bættist við gefur stjórnvöldum leyfi til að taka til umráða auðar íbúðar og 

ráðstafa til heimilislausra og kemur fullt gjald fyrir. Áðurnefnd húsaleigunefnd annast málið en 

hún skal gefa húsráðanda frest til að ráðstafa íbúðinni heimilislausum innanhéraðsmanni en gangi 

það ekki eftir er henni heimilt að grípa inn í með fyrrgreindum hætti.(Alþingi, 1941a)  

Af ofansögðu er ljóst að húsnæðismál í Reykjavík á stríðsárunum voru erfið og var lögð sú ábyrgð 

á húseigendur að þeir leigðu út laust húsnæði en þeir höfðu ekki fullt frelsi til að ákveða upphæð 

leigunnar. Má ætla að þetta hafi verið nauðsynlegt til að leiguverð færi ekki upp úr öllu valdi en 

að sama skapi hafa einhverjir húseigendur verið óánægðir með að geta ekki fengið meira fyrir 

eigur sínar. 

Árið 1947 flutti Jónas frá Hriflu þingsályktunartillögu þar sem hann gagnrýnir þetta fyrirkomulag 

harðlega. Telur hann íslenska húsaleigulöggjöf ganga „... nær eignar- og persónurétti manna en 

dæmi eru til með menntaþjóðum utan einræðislandanna.“(Jónas Jónsson, 1947) Í stað þess að 

húsráðendur ráði hverjum þeir leigi það húsnæði sem þeir hafa til yfirráða, eins og tíðkast í 

siðuðum löndum, sitja íslenskir húseigendur uppi með þá sem þangað er komnir og geta ekki 

komið þeim út nema um vanskil á húsaleigu sé að ræða. Telur Jónas þetta hafa „...eitrað þjóðlífið 

meir en nokkur önnur stjórngæzlumistök“. (Jónas Jónsson, 1947) 

Segir Jónas að  í Reykjavík standi mörg hundruð íbúðir lausar vegna þess að eigendur hætta ekki 

á að leigja þær út og sitja uppi með ógeðfellt fólk í návist sinni árum saman og að þau tilfelli skipti 

þúsundum þar sem sambúð húseigenda og leigjenda er svo erfið að öll samskipti fari fram í 

gegnum málafærslumenn. Í Reykjavík einni skipti málaferlin einnig þúsundum vegna þessarar 
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nauðungarsambúðar. Hér má nú gera ráð fyrir að Jónas ýki aðeins máli sínu til stuðnings en íbúar 

á höfuðborgarsvæðinu á þessum tíma eða árið 1947 voru tæpir sextíu þúsund samkvæmt 

Hagstofu Íslands. 

Jónas hefur eins og svo oft áhyggjur af siðferði þjóðarinnar og því hvaða áhrif þetta ástand hefur 

á uppeldi barna og unglinga. Leggur hann til að upphefja þessa kúgun og að húseigendum verði 

gert frjálst að velja hvaða leigjendur þeir vilji skipta við. Einnig leggur hann til að stefnt verði að 

því að jafna verðmun sem er á nýju og gömlu húsnæði til dæmis með jöfnunarsjóði en jafnvel 

megi finna erlendar fyrirmyndir í því efni. Umfram allt verði að „...bæta úr því siðferðislega böli, 

sem nauðungarsambýli í leiguhúsum hefur leitt yfir íslenzku þjóðina.“(Jónas Jónsson, 1947) 

Árið 1948 er stigið skref í áttina að því að gera húseigendum frjálst að velja hverjum þeir leigja 

þegar meirihluti heilbrigðis og félagsmálanefndar lagði fram frumvarp þess efnis. Segir í 

greinargerð með frumvarpinu að húsaleigulögin, sem sett voru vorið 1940,  hafi verið sett af 

tveimur ástæðum. Önnur hafi verið sú að koma í veg fyrir að byggingarstarfsemi legðist niður en 

hin til að stemma stigu við vaxandi dýrtíð með því að takmarka frelsi húseigenda til að ganga að 

hæsta boði í leiguhúsnæði það sem var í þeirra eigu. Samkvæm greinargerðinni hafi nú komið í 

ljós að lögin séu ósanngjörn gagnvart húseigendum segir að margir þeirra hafi „...verið verr settir 

en aðrir þegnar þjóðfélagsins.“(Alþingi, e.d.) 

Þó treysti nefndin sér ekki til að fara fram á að húsaleigan verði gefin frjáls en telur þó að því hljóti 

að koma fyrr en síðar. Nefndin telur þó sjálfsagt að gera þeim í sjálfsvald sett hverjum þeir leigja 

húsnæði sitt enda hafi eftir því sem segir í greinargerðinni „frelsisskerðing þeirra í því efni leitt til 

óþolandi árekstra og ranglætis.“ Nú hafi verið meira byggt undanfarin og því ætti að vera óhætt 

að gera þessa breytingu.(Alþingi, e.d.)  

Minnihluti nefndarinnar leggur til að tillögunni verði hafnað þar sem ekki sé tímabært að veita 

þetta frelsi í leigumálum. Minnihlutinn telur upp kaupstaði í kringum landið sem eru allir sammála 

minnihlutanum um að ekki beri að afnema áðurnefnda kafla í lögunum þar sem það komi til með 

að skapa öngþveiti á húsnæðismarkaði og örugglega leiða til hærri húsaleigu. Aðeins 

Neskaupsstaður taldi rétt að afnema lögin. Minnihlutinn telur sig alls ekki geta stutt tillöguna að 

fengnum þessum svörum úr öllum landshlutum. Minnihlutinn óttast að ef húseigendur geti sagt 
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upp leigjendum sínum fari allt íbúðarhúsnæði í Reykjavík á svartan markað og sennilega einnig í 

sumum öðrum kaupstöðum landsins.   

Stuttu seinna urðu harðar umræður um húsnæðismál á fundi bæjarstjórnar í Reykjavík. Jónas 

Haralz varafulltrúi kommúnista fór þar mikinn og sagði að nýju hverfin í bænum væru þannig úr 

garði gerð að slíkt væri ekki að vinna nema í hverfum miljónamæringa í stórborgum. Auk þess 

væru húsi mjög óheppilega innréttuð og sagðist hann hafa það eftir innlendum og erlendum 

mönnum sem hefðu sérþekkingu á húsagerð, auk þess væru íbúðirnar of stórar. Jónas Haralz fór 

fram á opinbera íhlutun, hann taldi réttast að hið opinbera tæki öll hús sem einstaklingar væru 

með í smíðum og ríkið kláraði framkvæmdirnar. Sjálfstæðismaðurinn Hallgrímur Benediktsson 

svaraði Jónasi og benti á að þó svo mætti finna hús sem væru ekki haganlega innréttuð væri „.það 

vitað mál, að Reykjavík væri í tölu fremstu borga á sviði húsagerðarlistar. Það er viðurkennt bæði 

af innlendum og erlendum sérfræðingum.“(Morgunblaðið, 1948 bls.6) 

Næstu til andsvara var borgarstjórinn og sjálfstæðismaðurinn Gunnar Thoroddsen. Benti hann á 

að þrátt fyrir að kommúnistar vildu byggja yfir hvern þann sem settist að í bænum væri ástandið 

á Norðfirði, þar sem kommúnistar færu með völd, ekkert betra en annars staðar á landinu. 

Borgarstjórinn bendir því næst á það sem skilur að sjálfstæðismenn og kommúnista í 

húsnæðismálum en það væri að sjálfstæðismenn vildu stuða að því að allir gætu búið í íbúðum 

sem þeir ættu sjálfir en kommúnistar vildu að allir byggju í leiguíbúðum og helst ætti bærinn að 

vera leigusalinn. Borgarstjórinn þóttist nokkuð viss um hvora stefnuna fólk vildi heldur. En það 

hefði einmitt verið fyrsta atriðið í stefnuskrá sjálfstæðismanna í síðustu kosningum að allir 

einstaklingar gætu sjálfir byggt sem mest. Hann bætti síðan við að sjálfstæðismenn styddu 

félagsbyggingar, samvinnubyggingar og verkamannabústaði.(Morgunblaðið, 1948 bls.6)  

Húsnæðisstefna borgarinnar hefur litast af þessu viðhorfi sjálfstæðismanna því öll árin frá 1932 

til 1994 nema fjögur voru þeir í meirihluta. Allan þann tíma sem Reykjavík er að taka við sér sem 

höfuðborg og rísa úr glundroða stríðsáranna er það stefna sjálfstæðismanna sem ræður. Tólf af 

tuttugu borgarstjórum Reykjavíkur hafa verið sjálfstæðismenn.  Við þetta má bæta að síðan 1994 

hefur enginn sjálfstæðismaður setið sem borgarstjóri yfir heilt kjörtímabil. (Reykjavíkurborg, 
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2013) Til samanburðar hafa yfirborgarstjórar Kaupmannahafnar verið jafnaðarmenn í rúm 

hundrað ár.(Kindberg, 2017) 

Í Stokkhólmi hafa verið frá 1920 álíka margir borgarstjórar og í Reykjavík eða 22 og má segja að 

borgaralegu flokkarnir og jafnaðarmenn hafi skipt þessu á milli sín en jafnaðarmenn hafa tíu 

sinnum gengt borgarstjórahlutverki í Stokkhólmi og tvisvar var fulltrúi Frjálslynda flokksins við 

völd. Frjálslyndi flokkurinn var á þeim tíma meira til vinstri en hann er í dag. En skiptin eru ekki 

eins jöfn þegar árafjöldi við völd er skoðaður. Þá kemur í ljós að síðan 1940 hafa jafnaðarmenn 

setið við völd í 49 ár og Frjálslyndir 8. Moderatarna hafa því setið í 20 ár en þeir komust fyrst í 

borgarstjórn árið 1976.  Þarna má segja að öfugt sé farið miðað við hvernig málum hefur háttað í 

Reykjavík. Þar voru það hægri menn sem sátu við stjórnvölinn á mótunarárum borgarinnar en í 

Stokkhólmi voru það jafnaðarmenn.  Í Osló hafa Verkamannaflokkurinn og hægri menn skipst á 

að stjórna en fyrstu tíu árin eftir stríð kom borgarstjórinn úr röðum Verkamannaflokksins og á 

sama tíma voru þeir í stjórnameirihluta í landsstjórninni. 

Í þjóðviljanum 2. október 1951 var viðtal við Kristján Hjaltason formann Leigjendafélags 

Reykjavíkur. Þar lýsir hann hörmulegu ástandi í leigumálum borgarinnar tekur fram að í bröggum 

búi um 2.200 manns. Fjölda fólks vanti húsnæði og troði sér inn á ættingja og vini þó svo að 

rösklega 6.200 fjölskylduíbúðir séu í leigu og um 4.000 einstaklingsherbergi. Hafa ber í huga að 

samkvæmt Hagstofunni bjuggu á þessum tíma bjuggu 57.514 manns í Reykjavík.  

Ef gert er ráð fyrir að í meðal fjölskyldu á þessum árum hafi verið um 4 einstaklingar þá bjó 

rúmlega helmingur Reykvíkinga í leiguhúsnæði eða bröggum. 

Árið 1956 skipaði Hannibal Valdimarsson, þá félagsmálaráðherra, nefnd sem átti að rannsaka 

skort á húsnæði í Reykjavík. Nefndin átti síðan að gefa skýrslu og koma fram með aðgerðir til að 

stemma stigu við hækkandi húsaleigu í borginni. Einn var sá galli á að gögnin sem nefndin hafði til 

að vinna eftir voru frá 1946. Nefndin hafði miklar áhyggjur af fjölda óviðunandi íbúðarhúsnæðis, 

sérstaklega kjallaraíbúða og herskála eða bragga. Það var skoðun nefndarmanna að hið opinbera 

þyrfti að beita sér bæði til koma böndum á leiguokur og brask fasteignasala með fasteignir. Réttast 

væri að setja lög um húsaleigu og beita sér gegn of hárri álagningu á húsnæði þar sem hún svo 

aftur hækkaði húsaleigu. Nefndin var ásökuð um að hafa ætlað að bylta séreignakerfinu en þrátt 
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fyrir það var það skoðun nefndarinnar að séreignakerfi væri það sem íslenskt samfélag ætti að 

stefna að eða eins og segir í áliti formann nefndarinnar en kaflinn heitir Viðhorf hins venjulega 

húseiganda. Þar segir: 

„Allir frjálslyndir menn, og þó sérstaklega  Framsóknarflokkurinn og hans fylgjendur, vilja einmitt 

vinna markvisst að því, að sem flestir íbúar kauptúna og kaupstaða geti átt sína eigin íbúð, og átt 

hana í friði...Þess vegna vilja allir réttsýnir og velviljaðir menn búa þannig um hnútana, að strax á 

unglingsaldri sé hinum almenna borgara hjálpað til að safna einhverju til að geta byggt sér íbúð 

eða eignast jörð. (Hannes Pálsson, e.d. bls.71)  

Á fundið ASÍ um húsnæðismál þann 28.mars 2011 flutti Jón Rúnar Sveinsson erindi þar sem hann 

tók fram að einmitt þarna hefði leiguvalkostum verið hafnað.(Jón Rúnar Sveinsson, 2011a)  

Nú verður gripið niður í rannsóknarskýrslu alþingis en í 3 kafla 1 bindis er rennt yfir megindrætti í 

stefnu Íslendinga í húsnæðismálum. Þar segir að við upphaf sjötta áratugarins hafi enn gætt 

niðursveiflu í íslensku efnahagslífi, niðursveiflu sem hófst skömmu eftir lok heimsstyrjaldarinnar 

síðari, en þessari niðursveiflu fylgdi meðal annars skömmtun á innfluttum varningi eins og 

byggingarefni. Þetta gerist á sama tíma og mikil þörf er á uppbygginu íbúðarhúsnæðis. En það var 

ekki bara skömmtun á byggingarefni heldur líka skortur á lánsfé sem stóð íbúðabyggingum fyrir 

þrifum. Þessi skortur á lánsfé „...leiddi til virks stuðnings opinberra aðila við viðleitni ungra 

fjölskyldna til þess að vinna sem mest sjálfar við byggingu eigin íbúðahúsnæðis.(Rannsóknarnefnd 

Alþingis um Íbúðalánasjóð, 2013b)  

Þessi stuðningur mæltist vel fyrir og „að byggja sjálfur“ mátti næstum heitar þjóðaríþrótt 

Íslendinga fyrstu áratugina eftir lok síðari heimsstyrjaldarinnar.“ (Rannsóknarnefnd Alþingis um 

Íbúðalánasjóð, 2013b) Á þessu árum reis hið svokallaða smáíbúðahverfi en bæjarstjórn 

Reykjavíkur beitti sér fyrir uppbyggingu þess og ríkisvaldið studdi það framtak með stofnun 

sérstakrar lánadeildar, Lánadeildar smáíbúða.(Rannsóknarnefnd Alþingis um Íbúðalánasjóð, 

2013b) Árið 1955 verður svo í framhaldi af stofnun Lánadeildar smáíbúða komið á fót 

húsnæðismálastjórn og opinberu veðlánakerfi undir stjórn Veðdeildar Landsbanka Íslands.    
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3.1 Leiguíbúðalán Íbúðalánasjóðs 

Í lok árs 1988 var Húsnæðisstofnun ríkisins lögð niður en í stað hennar var Íbúðalánasjóður 

stofnaður og tók hann til starfa í ársbyrjun 1999. Í lögum um stofnun hans segir:  

„Tilgangur laga þessara er að stuðla að því með lánveitingum og skipulagi húsnæðismála 

að landsmenn geti búið við öryggi og jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum verði 

sérstaklega varið til þess að auka möguleika fólks til að eignast eða leigja húsnæði á 

viðráðanlegum kjörum.“(Lög um húsnæðismál nr. 44/1998) 

Íbúðalánasjóður veitti á fyrstu árum sínum, 1999-2001, annars vegar húsbréfalán sem veitt voru 

„...til kaupa á notuðu húsnæði í smíðum, til nýbygginga og viðbygginga og til endurbóta og 

endurnýjunar á eldra húsnæði.“(Íbúðalánasjóður, 2002 bls.5) Hins vegar peningalán en þau voru 

til dæmis svokölluð leiguíbúðalán eða lán sem veitt voru til bygginga leiguíbúða. Mikil aukning var 

í útlánum til leiguíbúða fyrstu árin og fóru þau frá því að vera 58 milljónir árið 1999 í að vera 4.431 

milljón árið 2001. Árið 2003 var þessi upphæð orðin 8.617 milljónir.(Íbúðalánasjóður, 2004 bls.3)  

Ekki hefur verið leiðrétt miðað við verðbólgu en þrátt fyrir það má sjá að mikil aukning er í útlánum 

til leiguíbúða. Eftir árið 2003 fer að draga úr útlánum til leiguíbúða og voru þau 7.864 milljónir 

árið 2004 og 5.470 milljónir árið 2005.(Íbúðalánasjóður, 2006 bls.7)  

Taka verður fram að töluvert dregur úr útlánum Íbúðalánasjóðs á þessum árum vegna innkomu 

bankanna á fasteignalánamarkað. Árið 2006 aukast útlán til leiguíbúða aftur þó svo að dragi úr 

almennum útlánum enda bankarnir búnir að taka yfir stóran hluta almennra 

húsnæðislána.(Íbúðalánasjóður, 2007 bls.9) 

Gífurlega aukning varð svo árið 2007 þegar lán til leiguíbúða fóru yfir 13 milljarða og enn var bætt 

í árið 2008 þegar metár var í lánum til leiguíbúða en þá fóru þau í tæplega 15,7 

milljarða.(Íbúðalánasjóður, 2009 bls.23) 

Nokkuð víst er að allar þær leiguíbúðir, sem lánað var til, hafi ekki verið byggðar. Við fall bankanna 

í október 2008 fór samfélagið vægast sagt í hægagang og dró mikið úr öllum framkvæmdum. 

Einhver þeirra félaga sem fengið höfðu lán til byggingar leiguíbúða fóru í gjaldþrotameðferð og 

Íbúðalánasjóður sat uppi með það sem hafði verið byggt, sumt hálfkarað. Það hafði líka áhrif til 
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fjölgunar leiguíbúðalána að í byrjun árs 2008 þegar hægja fór á hagkerfinu stóðu verktakar frammi 

fyrir því að taka fokheldislán hjá Íbúðalánasjóði, sem dugði fyrir nálægt helmingi 

byggingakostnaðar, eða falla í þá freistingu að skrá íbúðirnar sem leiguíbúðir og fá 80% af 

byggingarkostnaði lánaðan. En það var það lánshlutfall sem var í boði vegna leiguíbúðaátaks 

stjórnvalda. Verktakar gátu þannig með því að skrá það sem þeir voru að byggja sem leiguíbúðir 

tryggt sér rekstrarfé í nokkurn tíma og slegið tapinu á frest og jafnvel gjaldþrotinu sem blasti við 

mörgum.(Rannsóknarnefnd Alþingis um Íbúðalánasjóð, 2013a) 

Eins og við er að búast dregur töluvert úr útlánum árið 2009 og voru þau um helmingur af því sem 

þau voru árið 2008 en rétt er að taka fram að Íbúðalánasjóður sat einn að lánamarkaðnum meðan 

unnið var í að lagfæra vanda viðskiptabankanna. 

Samfara stofnun Íbúðalánasjóðs hætti borgin úthlutun félagslegra leiguíbúða. Í staðinn veitti 

borgin viðbótarlán, viðbót við lán Íbúðalánsjóðs, svo að lánshlutfallið náði allt að 90% af kaupverði 

eigna á almennum markaði. Þetta var þó aðeins til þeirra sem voru undir tilteknum eigna- og 

tekjumörkum. Veðhlutfallið takmarkaðist líka við ákveðið hlutfalla af brunabótamati. Félagslega 

eignaríbúðakerfið og verkamannabústaðir voru í rauninni lagðir niður. Í kerfinu á þessum tíma 

voru um 4.000 íbúðir í Reykjavík og því ljóst að mikið umrót átti sér stað. Sveitarfélögin höfðu 

kaupskyldu félagslegra eignaríbúða í 10 ár en kauprétt í allt að 30 ár þó að enginn nýtti sér það til 

fulls. Reykjavík takmarkaði sig við 25 ár á meðan Hafnarfjörður féll alfarið frá sínum forkaupsrétti 

nema eigendur óskuðu eftir því. Helgi Hjörvar formaður félagsmálaráðs taldi víst að við þessar 

breytingar myndi fleira fólk leita á leigumarkaðinn en áður og af þeim sökum ákvað ríkisvaldið að 

heimila sveitarfélögum að nýta forkaupsrétt á verkamannabústöðum til að breyta þeim í 

leiguíbúðir. Samkvæmt Helga Hjörvar fór Reykjavík þessa leið og nokkur önnur sveitarfélög í 

nokkrum mæli.(Helgi Hjörvar, 2000) 

Þannig taldi Helgi að áfram væri verið að nota félagslegt húsnæði í félagslegum tilgangi og 

einhverjar þær íbúða sem Reykjavík leysti til sín kæmu til innlausna undir markaðsverði og þar 

sem leigan miðaðist við kaupverð kæmi það leigutökum til góða. Félagslegar eignaríbúðir hafa 

verið seldar á frjálsum markaði síðan 2002. 
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3.2 Ólíkur stuðningur við leigjendur sem neytendur á norðurlöndunum 

Árið 2008 nánar tiltekið í apríl tölublaði Neytendablaðsins segir „Á Íslandi má segja að enginn fari 

á leigumarkaðinn nema tilneyddur...á Norðurlöndum, er málum öðruvísi háttað og margir kjósa 

að leigja allt sitt líf í stað þess að fjárfesta í fasteign.“(Neytendablaðið, 2008 bls.18) 

Einnig er tekið fram að engin leigjendasamtök séu á Íslandi þar sem þau hafi lognast úr af þar sem 

á Íslandi séu tiltölulega fáir leigjendur og erfitt að halda svoleiðis félagsskap úti nema til komi 

opinber framlög. Styrkur sem samtökin fengu frá félagsmálaráðuneytinu var lagður af í tíð 

Framsóknarmannsins Páls Péturssonar og styrkbeiðni til Reykjavíkurborgar í valdatíð R-listans var 

hafnað. Leigjendur verða því að leita til Neytendasamtakana þar sem leigjendamál fá kannski ekki 

þá eftirfylgni sem þau þurfa. Hér er fólksfæðin á Íslandi að stríða okkur en erfitt er að reka slík 

samtök í fámenni.  

Fólksfæðin háir ekki Dönum enda eru í Danmörku nokkur leigjendasamtök og lista yfir þau má 

finna hér, https://dklf.dk/ . Auk þess sem rekin er síða þar sem leigjendur geta skoðað hvort að 

leigan sem þeir borga er innan eðlilegra marka http://www.tjekdinleje.dk/.   

Í Noregi kallast leigjendasamtökin Leieboerforeningen. Þau voru stofnuð 1933 og meðlimafjöldinn 

telur um 4.000 manns.(Leieboerforeningen, 2018) 

Elstu og langstærstu samtökin eru í Svíþjóð en þau geta rakið sögu sína aftur til 1915 og eru með 

1.259 staðbundin samtök og meira en hálfa milljón meðlima.(Hyresgästföreningen, 2018) 

Samtökin halda úti vefsíðu, veita lögfræðiaðstoð og gefa út fréttablaðið Hem & Hyra ( 

https://www.hemhyra.se/) en þar er til dæmis haldið úti svörtum lista yfir leigusala sem hafa að 

mati samtakanna ekki staðið sig sem skildi. 

Það er rétt að hafa það í huga að Noregur er rúmlega sjö sinnum stærri að flatarmáli en Danmörk 

þó að fólksfjöldi sé svipaður. Svíþjóð er svo töluvert stærra og fjölmennara en þó ekki að það 

útskýri þennan mun á stærð og umfangi leigjendasamtakanna en eins og áður hefur komið fram 

búa Danmörk og Svíþjóð við svipuðust húsnæðiskerfi af norðurlöndunum.  

3.3 Leigjendur og skuldaleiðréttingin 
Eftir hrunið fór í gang leiðrétting á svokölluðum forsendubresti og var hún eitt af helstu 

kosningaloforðum Framsóknarmanna. Um var að ræða höfuðstólslækkun húsnæðislána sem 

https://dklf.dk/
http://www.tjekdinleje.dk/
https://www.hemhyra.se/
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höfðu orðið fyrir þessum forsendubresti og var á vef forsætisráðuneytisins birtur spurningalisti 

þar sem helstu spurningum um þessa aðgerð var svarað. Þar kemur fram í svari við spurningunni 

um í hverju forsendubresturinn hafi falist, „Forsendubresturinn felst í því að við efnahagshrunið 

fóru hagvöxtur, kaupmáttur, atvinnuleysi og verðbólga öll úr böndunum á sama tíma. Það hefur 

ekki gerst áður í fyrri efnahagsþrengingum þjóðarinnar. ... Því er það mat stjórnvalda að þeir sem 

skulduðu verðtryggð húsnæðislán á árabilinu 2007-2010 hafi ekki haft forsendur til að sjá fyrir þá 

atburði sem gerbreyttu grundvelli fyrir lántökum þeirra.“(Vísir, 2013)  

Það má svo sem deila um orðalagið og hvort að hugtakið „forsendubrestur“ á við þar sem allir 

sem taka verðtryggð lán gera það vitandi vits að því fylgir áhætta ef verbólgan fer af stað. Það sem 

skiptir okkur helst máli hér er að leigjendum fannst þeir afskiptir í þessum aðgerðum og taldi 

Jóhann Már Sigurbjörnsson, formaður Samtaka leigjenda, það vera óréttlæti og leiðréttingin ekki 

sanngjörn aðgerð. Stór hluti þjóðarinnar fengi ekkert út úr leiðréttingunni ekki einu sinni auka 

húsaleigubætur.(RÚV, 2014)  

Forsvarsmenn leiðréttingar töldu þetta ekki rétt enda væri gert ráð fyrir leigjendum í hluta 

leiðréttingarinnar sem sneri að séreignasparnaði. Þar var lagt til að fólk á leigumarkaði geti nýtt 

sér skattfrelsi séreignasparnaðar til greiða inn á húsnæðissparnaðarreikninga og í viðtali við Vísi 

2. desember 2013 við Sigurð Hannesson formann sérfræðingahópsins um höfuðstólslækkun 

verðtryggðra fasteignalána, kemur fram að þeir sem eru á leigumarkaði njóti góðs af 

leiðréttingunni þar sem þeir geti nýtt sér skattleysi séreignasparnaðar til að setja skattfrjálsa 

úttekt séreignasparnaðar á sérstakan íbúðasparnaðarreikning.(Þorbjörn Þórðarson, 2013)  

Þarna kemur aftur í ljós viðhorf yfirvalda til þeirra sem leigja. Leiðin til að hjálpa leigjendum er að 

hjálpa þeim að kaupa íbúð því að það hlýtur að vera takmark allra á húsnæðismarkaði. Að vísu var 

lögum um húsnæðisbætur frá 1997 ætlað að létta leigjendum byrðina en skiptar skoðanir eru um 

hvað mikið af þessum bótum rennur í vasa leigjenda og hvað í vasa húsráðanda. Eitt af skilyrðum 

fyrir greiðslu húsaleigubóta var að húsaleigusamningnum yrði þinglýst sem þýddi að húsráðandi 

varð að gefa leiguna upp til skatts og hækkaði hana þá kannski á móti ætluðu tapi sínu vegna 

aukinna skatta. Þessu eru gerð skil í grein á vefsíðunni www.romur.is eftir Tryggva Másson og 

telur hann ein misstökin liggja í kröfunni um þinglýsingu leigusamnings. Í greininni er einnig tekið 

http://www.romur.is/
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fram að í nýrri lögum um húsnæðisbætur sem taka eigi við húsaleigubótum sé áfram gerð krafa 

um þinglýsingu en upphæð bótanna hækkar, nokkuð sem Tryggvi telur að renni beint í vasa 

leigusalans.(Tryggvi Másson, 2016) Í 2. grein umræddra laga um húsnæðisbætur segir „Markmið 

laga þessara er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni leigjenda með húsnæðisbótum vegna leigu 

á íbúðahúsnæði á Íslandi.“ Á heimasíðu Íbúðalánasjóð, sem tekið hefur við umsjón húsnæðisbóta, 

má sjá að ef gert er ráð fyrir tveimur eða pari í heimili og húsaleigu upp á 200.000 kr. þá má þetta 

par ekki vera með samanlagðar tekjur yfir 876.200 krónum fyrir skatt eða 438.100 krónur á mann.  

Niðurstaða 
Leigjendur virðast alltaf hafa átt undir högg að sækja á Íslandi þar sem enginn virðist trúa því að 

fólk hafi tekið þá ákvörðun að leigja af fúsum og frjálsum vilja. Leiguhúsnæði hljóti alltaf að vera 

neyðarúrræði og sést það ágætlega á því að þær leiðir sem stjórnvöld hafa viljað fara til að aðstoða 

leigjendur eru að bjarga þeim af leigumarkaði með því að aðstoða þá við að kaupa húsnæði. 

Leiguhúsnæði hefur aðeins talist ásættanlegt úrræði fyrir þá sem eru það illa settir að engin leið 

er að koma þeim í þeirra eigin húsnæði, svokallað félagslegt húsnæði eða það sem var kallað þegar 

ég var lítill „bæjarblokkir“. Það þótti ekki fínt að búa í bæjarblokk og í þeirri sem ég bjó í á unga 

aldri var eitthvað um svokallað óreglufólk en mestmegnis bjuggu þar einstæðar mæður með þrjú 

til fjögur börn. Leiguhúsnæði á almennum markaði hefur því haft á sér þann stimpil að fólk sem í 

því býr hljóti að vera þar í millibilsástandi meðan það leitar sér að húsnæði til að kaupa eða sé 

lágtekjufólk hvort sem það er tilkomið vegna ómegðar eða óreglu. Það er kannski núna á 

undanförnum mánuðum, eftir tilkomu stórra leigufyrirtækja eins og Heimavalla, að leiguhúsnæði 

er orðinn ásættanlegur valkostur.  

Stór þáttur í því að leigumarkaður hefur ekki verið álitlegur valkostur á Íslandi er að það hefur 

verið stefna flokka eins og Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks að hver og einn eigi að eiga sitt 

húsnæði. Þegar litið er til þess að einmitt þessir tveir flokkar hafa verið í stjórn nánast allan 

lýðveldistímann hlýtur niðurstaðan að verða sú að leigumarkaður nær sér aldrei á strik. 

Borgaryfirvöld hlutuðust líka til í upphafi um leigumarkaðinn í Reykjavík, þar sem upp úr stríði var 

húsnæðisekla í Reykjavík. Þessi íhlutun tel ég að hafi komið óorði á leiguhúsnæði bæði hjá 

leigjendum og húseigendum. Slíku óorði að það hafi óhjákvæmilega orðið framtíðarsýn hverrar 

fjölskyldu að komast í eigið húsnæði. Verða sinn eigin herra án þess að eiga það á hættu að lenda 
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á götunni af því að húsráðandi þarf að koma ættingjum sínum fyrir eða af hvaða annarri ástæðu 

sem er. Í nágrannalöndunum voru á tímunum eftir stríð við stjórn flokkar jafnaðarmanna sem hafa 

ekki verið eins uppteknir af séreign og fárfestingum í einkahúsnæði. Hér getur máltækið „lengi 

býr að fyrstu gerð“ átti við en ég tel að miklu máli skipti hverjir voru við völd þegar hafist var að 

handa við að byggja upp velferðarkerfin á norðurlöndum. Það er greinilegur munur á því hvernig 

húsnæðiskerfin þróuðust þar sem jafnaðarmenn voru við völd og jafnvel einráðir eins og í Svíþjóð.  

Sá tímapunktur sem Jón Rúnar Sveinsson bendir á sem þann þar sem leiguvalköstum er hafnað, 

eða gula bókin svokallaða, árið 1956 er ekki verri tímapunktur en hver annar ef leita skal að 

tímapunkti þar sem ákvörðunin um að fara ekki út á þá braut að hafa öflugan leigumarkað var 

tekin. Ég tel þó að sá tímapunktur sé kannski frekar endapunktur á þróun sem hafði verið í gangi 

lengi, alla vega frá stríðslokum, þar sem leigumarkaður er í slíkum ólestri að almenningsálitið á 

ekki eftir að jafna sig fyrr en sú kynslóð sem uppi var á þeim tímum fer að líða undir lok. Annað 

sem rétt er að minnast á og kemur einmitt fram í greininni Margt er ólíkt með skyldum en það er 

hugtakið „path dependency“ og Jón Rúnar gefur nafnið „stefnufesta“ en í stuttu máli snýst það 

um að erfitt sé að hverfa af braut sem þegar hefur veri mörkuð. Fólk veit jú hvað það hefur en 

ekki hvað það fær og það þarf mikið pólitískt hugrekki til að gera breytingar á kerfi sem hefur þó 

að mörgu leyti reynst ágætlega. Dæmi um svona „path dependcy“ mál gæti verið  uppbygging 

Landsspítalans við Hringbraut. Eins og áður sagði er það fyrst núna sem valkostum á 

húsnæðismarkaði fjölgar eftir að húsnæðismál hafa komist í hann krappann einu sinni enn. Í einni 

slíkri kreppu var Breiðholtið byggt en eins og þegar verkamannabústaðirnir voru byggðir var þar 

byggt mestmegnis húsnæði til að kaupa ekki leigja.  

Einn möguleiki er að á íslenskur húsnæðismarkaður sé bara skammt á veg kominn í samanburði 

við nágrannalöndin og hlutir sem hafa tíðkast þar í áratugi séu fyrst að koma fram hér núna. Jón 

Rúnar Sveinsson segir einmitt í grein, sem oft er vitnað er í í þessu verki, að Íslendingar hafi hafist 

handa við koma upp vísi að húsnæðislánakerfi um það bil 10 árum á eftir hinum norðurlöndunum. 

Svona svipað og með samgöngur, núna snúast deilurnar í höfuðborginni um hvort styrkja eigi 

almenningssamgöngur og leggja hjólastíga á meðan hin norðurlöndin hafa náð lengra í þessum 

efnum en flest lönd í heiminum. Á síðasta ári fréttist að á Suðurnesjum væri búið að stofna 

óhagnaðardrifið húsnæðissamvinnufélag sem væri það fyrsta sinnar tegundar á Íslandi. Mikil 
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umræða hefur verið um húsnæðismál og hvort það er vegna þess að almenningur á auðveldara 

með að koma skoðunum sínum á framfæri þá hafa margir áhyggjur af því að ungt fólk eigi erfiðara 

með að komast inn á fasteignamarkaðinn en nokkru sinni áður. Það hefur alltaf verið erfitt að 

komast að inn á fasteignamarkaðinn á Íslandi svo það verður látið liggja milli hluta hér hvort það 

er erfiðara núna en áður. En öll þessi umræða skapar þrýsting og svo lítur út fyrir að hrikti í stoðum 

séreignarkerfisins. Krafan um aðgang að fjölbreyttari búsetuúrræðum verður háværari svo 

kannski verða töluverðar breytingar á íslenskum húsnæðismarkaði í framtíðinni..  
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