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Umsögn skrifstofu borgarstjóra og borgarritara um tillögu fulltrúa Sósíalistaflokks 
Íslands um samvinnu við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun til að kortleggja stöðu á 
leigumarkaði 

Á fundi borgarráðs þann 22. júlí 2021 sl. var lögð fram svohljóðandi tillaga áheyrnarfulltrúa 
Sósíalistaflokksins: 

Lagt er til að Félagsbústaðir í samvinnu við Reykjavíkurborg leiti til Húsnæðis og 
mannvirkjastofnunar um að kortleggja hvað leigjendur eru að greiða hátt 
hlutfall af tekjum sínum í leigu. Leitað verið til Blokkarinnar, félag leigjenda hjá 
Félagsbústöðum við úrvinnslu tillögunnar. Hér er minnt á að talið er eðlilegt að 
leiga fari ekki yfir 25% af ráðstöfunartekjum en fjölmargir leigjendur greiða 
miklu hærra verð en það og nauðsynlegt að Félagsbústaðir séu meðvitaðir um 
það verð sem leigjendur þeirra eru að greiða af sínum ráðstöfunartekjum þar sem 
um tekjulágt fólk er að ræða. 

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar skrifstofu borgarstjóra og borgarritara með bréfi skrifstofu 
borgarstjórnar þann 12. ágúst 2021.  

Umsögn skrifstofu borgarstjóra og borgarritara: 

Á hverju ári lætur Húsnæðis- og mannvirkjastofnun framkvæma mælingu á stöðu leigjenda. 
Mælingin felst í spurningakönnun sem borin er undir leigjendur eingöngu og þeir spurðir um 
fjárhag, viðhorf, bakgrunn og önnur atriði er varða stöðu þeirra á leigumarkaði. Niðurstöður 
hagdeildar HMS vegna skoðanakönnunar ársins 2021 liggja fyrir. Yfirskrift skýrslunnar er 
Staðan á leigumarkaði 2021 og er hægt að nálgast á heimasíðu stofnunarinnar.  

Í skýrslunni kemur m.a. fram (bls. 20) að ef leigumarkaðurinn er skoðaður í heild sést að 
meðalhlutfall ráðstöfunartekna sem fer í leigu hefur vaxið á síðustu árum. Árið 2020 jókst 
hlutfallið úr 40% í 44% sem gefur til kynna mjög mikla greiðslubyrði vegna leiguhúsnæðis að 
meðaltali. Í skýrslunni kemur einnig fram að aukninguna á hlutfallinu má líklegast skýra að hluta 
til með því að tekju- og eignameiri leigjendur náðu að komast af leigumarkaði og yfir í eigið 
húsnæði sem gerði það að verkum að leigumarkaðurinn minnkaði hlutfallslega. Hlutfallið eykst 
lítillega 2001 og mælist að meðaltali um 45%. Töluverður munur er á greiðslubyrði leigjenda 
eftir tegundum leiguhúsnæðis og er talsverður hluti heimila sem greiðir yfir 70% eða meira af 
ráðstöfunartekjum sínum í leigu.  

Þegar þetta er greint eftir af hverjum leigjendur leigja sitt húsnæði þá kemur fram að námsmenn 
sem búa á stúdentagörðum voru með hæsta hlutfall þeirra sem borguðu meira en 70% af 
tekjum sínum í leigu eða um 15%, ef hlutfallið er skoðað eftir tegund leiguhúsnæðis. Leigjendur 
hjá einkareknum leigufélögum og einstaklingum á almennum markaði voru með næsthæsta 
hlutfall þeirra sem greiddu 70% eða meira af ráðstöfunartekjum sínum í leigu, eða 13%. Hins 
vegar var hlutfallið sem greiddi 50% eða meira langhæst hjá einkareknu leigufélögunum, 

https://hms.is/frettir/stadan-a-leigumarkadi-2021


 
samtals 44%. Um 52% þeirra sem leigðu af ættingjum og vinum eða annars staðar borguðu 
innan við 30% af ráðstöfunartekjum sem var hæsta hlutfallið á því bili. Óhagnaðardrifnu 
leigufélögin mældust með lægsta hlutfall leigjenda sem greiða innan við 30% ráðstöfunartekna 
sinna í leigu, um 19%.  
 
Leigukannanir HMS eru framkvæmdar á svipuðum tíma á ársfresti á tímabilinu júní til 
september og ná til einstaklinga 18 ára og eldri sem eru á leigumarkaði á landinu öllu. 
Heildarfjöldi svarenda í könnuninni 2001 var 640 talsins. Fram kemur á heimasíðu HMS að 
þegar svör eru brotin niður eftir ákveðnum hópum þarf að hafa í huga að svarfjöldi í hverjum 
hópi er mismikill og því getur í ákveðnum tilfellum verið um ónákvæmari mælingu að ræða þar 
sem fjöldinn er lítill.  
 
Greining á umsækjendum um sérstakan húsnæðisstuðning hjá velferðarsviði 
Reykjavíkurborgar leiddi í ljós nokkuð svipaðar niðurstöður en ekki liggja fyrir fullnægjandi 
upplýsingar um ráðstöfunartekjur notenda. Gögn um heildartekjur notenda eru þó fyrirliggjandi 
en stærsti hópur leigjenda greiða þar af 20% eða minna af heildartekjum í húsnæðiskostnað. 
Greiningin gefur til kynna að hluti leigjenda eru greiða um eða yfir 50% af heildartekjum í 
húsnæðiskostnað. Samkvæmt svari frá Félagsbústöðum hefur félagið ekki upplýsingar um 
ráðstöfunartekjur leigjenda. 

Í ljósi árlegrar mælingar Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og greiningar velferðarsviðs 
Reykjavíkurborgar á stöðu leigjenda er ekki talin ástæða til þess að kortleggja stöðuna frekar 
og því er lagt til að tillagan verði felld. Hins vegar er mælt með því að vel sé fylgst með þróun 
leigumarkaðarins og stöðu leigjenda af hálfu velferðarsviðs Reykjavíkurborgar og 
Félagsbústaða. 

Samkvæmt lífskjararannsókn Hagstofu Íslands fyrir árið 2021 bjuggu um 22% heimila á landinu  
í leiguhúsnæði. Hlutfall heimila á leigumarkaði var um 28% árin 2011 og 2012 en rúmlega 31% 
árin 2017 og 2018. Síðan þá hefur hlutfallið farið lækkandi. 
 
 
 

Þorsteinn Gunnarsson 
borgarritari 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


