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Samkomulag um aukið framboð íbúðarhúsnæðis 2023-2032 og fjármögnun 
uppbyggingar hagkvæmra íbúða og félagslegs húsnæðis 

 

Lagt er til að borgarráð samþykki hjálagt samkomulag Reykjavíkurborgar, Innviðaráðuneytisins 
og Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar um aukið framboð íbúðarhúsnæðis í Reykjavík á 
tímabilinu 2023-2032 og fjármögnun uppbyggingar hagkvæmra íbúða og félagslegs húsnæðis.  
 
Greinargerð  
Í meðfylgjandi samkomulagi er boðað til áframhaldandi stórátaks í húsnæðismálum í 
Reykjavík, bæði varðandi aukið framboð íbúða og aukna hlutdeild húsnæðis sem er byggt á 
félagslegum grunni. Samkomulagið er gert á grundvelli rammasamnings ríkisins og 
sveitarfélaganna, dagsettur 12. júlí 2022 og samningsmarkmiða borgarinnar sem lögð voru 
fyrir borgarráð 1. september 2022.  

Markmið samkomulagsins er að auka framboð nýrra íbúða til að mæta fyrirsjáanlegri þörf 
ólíkra hópa samfélagsins á næstu 10 árum, auka fyrirsjáanleika á húsnæðismarkaði, skapa 
betri grundvöll ákvarðanatöku og að draga úr sveiflum á byggingarmarkaði.  

Eftirfarandi megin markmið eru sett fram í samkomulaginu og verða lögð til grundvallar við 
framfylgd þess: 

Framboð íbúðarhúsnæðis verði nægjanlegt og í góðum takti við þarfir á 
hverjum tíma, þannig að auknum stöðugleika og jafnvægi verði náð á 
húsnæðismarkaði. Leitast verður við að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða 
og búsetukosta og húsnæðisöryggi fyrir alla félagshópa.  

Reykjavíkurborg verði leiðandi í fjölbreyttri húsnæðisuppbyggingu á Íslandi til 
ársins 2032. Reykjavíkurborg og Húsnæðis og mannvirkjastofnun vinni 
sameiginlega að því að skapa grundvöll að húsnæðissáttmála meðal 
sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, þar sem húsnæðisáætlanir verði 
unnar á samfélagslegum forsendum.   

Uppbygging íbúðarhúsnæðis í Reykjavík verði í samræmi við markmið 
svæðisskipulags höfuðborgarsvæðis og aðalskipulags Reykjavíkur til ársins 
2040 um sjálfbæra borgarþróun; þar sem íbúðir í grennd við vistvæna 
samgönguinnviði eru í forgangi, áhersla lögð á vandaða hönnun 
íbúðarhúsnæðis og nærumhverfis þess og lífvænleg og fjölbreytt borgarhverfi.  

Áætlanir um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og stuðningur við hana haldist í 
hendur við áætlanir um uppbyggingu vistvænna samgönguinnviða og 
vistvæna mannvirkjagerð og taki mið af loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar og 
ríkisins.    

Markmið og ákvæði samnings og aðgerðir sem boðaðar eru, endurspegla þau 
samningsmarkmið sem lagt var upp með og voru samþykkt í borgarráði 1. september 2022. 



 
Samningurinn samræmist einnig vel megin markmiðum Aðalskipulags Reykjavíkur 2040 og 
stefnumiðum uppfærðrar Húsnæðisáætlunar Reykjavíkur. Gerð er nánar grein fyrir samræmi 
við stefnuskjöl borgarinnar í Fylgiskjali nr. 2, minnisblaði dagsett 3. janúar 2023.  

Samkomulagið er í samræmi við markmið Reykjavíkurborgar um að auka framboð 
íbúðarhúsnæðis og fjölbreytni þess fyrir alla félagshópa og að borgin verði áfram leiðandi í 
húsnæðismálum á Íslandi. Aðilar samnings eru sammála um nauðsyn þess að gerður verði 
húsnæðissáttmáli meðal sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. 

Samkomulagið er í samræmi við markmið um að auka hlutdeild hagkvæmra íbúða í 
uppbyggingunni og að hún verði 30%, auk 5% félagslegra íbúða í eigu Reykjavíkurborgar. 
Áfram er gert ráð fyrir að um 25% heildaruppbyggingar verði á vegum húsnæðisfélaga sem 
ekki eru rekin ágóðaskyni, sbr. markmið AR2040. Viðeigandi lagabreyting sem tryggir að 
markmiðum um hagkvæmar og félagslegar íbúðir verði náð, óháð eignarhaldi á landi og 
byggingarrétti, er þegar í farvatninu. 

Með samkomulaginu skuldbindur ríkið sig til að leggja fram fjármuni í hagkvæma 
húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík, sem tryggir að markmiðum þess verði náð á 
samningstímanum. 

Aðilar samkomulagsins eru sammála um að hagkvæmar og vistvænar íbúðir í nálægð við 
hágæða almenningssamgöngur skuli njóta forgangs þegar kemur að stuðningi í gegnum 
almenna íbúðakerfið.  

Í samkomulaginu er einnig lýst yfir að regluverki um hlutdeildarlán verði breytt þannig að þau 
lán nýtist betur íbúðakaupendum í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu og nái einnig til 
endurgerðar eldra atvinnuhúsnæðis, sem breytt er í íbúðir.  

Samkomulagið felur einnig í sér að ráðist verði í endurbætur á húsnæðisbótakerfinu, átak 
verði gert vegna óviðundandi húsnæðis, regluverk í skipulags- og byggingarmálum verði 
einfaldað og að uppbyggingarheimildir í deiliskipulagi verði tímabundnar. 

Í markmiðum samkomulagsins er kveðið á um að leggja til aukna fjármuni til uppbyggingar 
húsnæðis fyrir fatlað fólk, m.a. til að vinna á biðlistum og leggja niður herbergjasambýli og 
tryggð verði nauðsynleg fjármögnun vegna reksturs málaflokksins. Það felur einnig í sér að 
gerð verði markviss áætlun um framlög til málaflokksins til næstu 10 ára og þeirri 
áætlanagerð verði lokið eigi síðar en 1. júlí 2023.  

Reykjavíkurborg leggur áherslu á að meta á heildrænan hátt áhrif uppbyggingar, aukins 
vaxtarhraða og félagslegs húsnæðisstuðnings, sbr, markmið samkomulagsins, á 
fjárfestingarþörf og uppbyggingu þjónustu og skoða þær niðurstöður í samhengi við 
lögbundna gjald- og tekjustofna sveitarfélaga.  Kveðið er á um að slík greining verði unnin 
(sjá gr. 7) í kjölfar gildistöku samkomulagsins. Í slíku mati þarf að horfa sérstaklega til 
reksturs og fjárfestinga borgarinnar en einnig þarf að horfa til þjóðhags- og umhverfislegra 
sjónarmiða. Endurmeta þarf árlega hvort forsendur slíkrar greiningar hafi breyst. Það er í 
samhljómi við ákvæði samkomulagsins um árlega endurskoðun megin forsenda, s.s. um 
talnaforsendur og íbúðaþörf, í tengslum við árlega uppfærslu húsnæðisáætlunar (sjá gr. 3. og 
gr. 9). 

 

 

 

Dagur B. Eggertsson  
borgarstjóri 

 



 
 
 

Hjálagt: 

Samkomulag um aukið framboð íbúðarhúsnæðis 2023-2032 og fjármögnun uppbyggingar hagkvæmra íbúða og 
félagslegs húsnæðis, dags. 5. janúar 2023.   

Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar, dags. nóvember 2022.  

Minnisblað, dagsett 3. janúar,  (fylgiskjal nr. 2 m/samkomulagi) 

Rammasamningur ríkis og sveitarfélaga um aukið framboð íbúða 2023-2032 og sameiginlega sýn og stefnu í 
húsnæðismálum, dags. 12. júni 2022,  (fylgiskjal nr. 1 m/samkomulagi) 

Erindi Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar til sveitastjórna, dags. 12. júlí 2022.  

Samningsmarkmið Reykjavíkurborgar lögð voru fyrir borgarráð 1. september 2022 



Innviðaráðuneytið, Sölvhólsgötu 7, 101 Reykjavík, kt. 580417-0780 og Húsnæðis- og 
mannvirkjastofnun, Borgartúni 21, 105 Reykjavík, kt. 581219-1480 fyrir hönd íslenska 
ríkisins annars vegar og Reykjavíkurborg, kt. 530269-7609 vegna Reykjavíkurborgar - 
eignasjóðs, kt. 570480- 0149, Borgartúni 10-12, 105 Reykjavík hins vegar, gera með sér 
svohljóðandi 

SAMKOMULAG 
um aukið framboð íbúðarhúsnæðis í Reykjavík á tímabilinu 2023-2032 og fjármögnun 
uppbyggingar hagkvæmra íbúða og félagslegs húsnæðis.   

 

1. gr. 
Forsendur 

Samkomulag þetta byggir á rammasamningi,  dagsettum 12. júlí 2022, þar sem íslenska 
ríkið (hér eftir ríkið) og Samband íslenskra sveitarfélaga sammælast um sameiginlega 
sýn og stefnu í húsnæðismálum til að tryggja uppbyggingu íbúða í samræmi við þörf 
(sjá fylgiskjal 1). Samkomulag þetta er liður í sameiginlegum og markvissum aðgerðum 
stjórnvalda til að tryggja aukið framboð íbúða, með sérstakri áherslu á uppbyggingu 
félagslegra íbúða og hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði. 
 

2. gr. 
Almenn markmið 

Markmið samkomulags þessa er að auka framboð nýrra íbúða til að mæta 
fyrirsjáanlegri íbúðaþörf ólíkra hópa samfélagsins á næstu 10 árum. Eftirfarandi 
markmið verði lögð til grundvallar við framfylgd á samkomulagi þessu: (sjá enn fremur 
aðgerðir og önnur markmið, einkum í 7. gr.) 

Framboð íbúðarhúsnæðis verði nægjanlegt og í góðum takti við þarfir á hverjum tíma, 
þannig að auknum stöðugleika og jafnvægi verði náð á húsnæðismarkaði. Leitast 
verður við að tryggja fjölbreytt framboð húsagerða og búsetukosta og húsnæðisöryggi 
fyrir alla félagshópa. 

Reykjavíkurborg verði leiðandi í fjölbreyttri húsnæðisuppbyggingu á Íslandi til ársins 
2032. Reykjavíkurborg og Húsnæðis og mannvirkjastofnun (hér eftir HMS) vinni 
sameiginlega að því að skapa grundvöll að húsnæðissáttmála meðal sveitarfélaganna 
á höfuðborgarsvæðinu, þar sem húsnæðisáætlanir verði unnar á samfélagslegum 
forsendum.  

Uppbygging íbúðarhúsnæðis í Reykjavík verði í samræmi við markmið 
svæðisskipulags höfuðborgarsvæðis og aðalskipulags Reykjavíkur til ársins 2040 um 
sjálfbæra borgarþróun; þar sem íbúðir í grennd við vistvæna samgönguinnviði eru í 
forgangi, áhersla lögð á vandaða hönnun íbúðarhúsnæðis og nærumhverfis þess og 
lífvænleg og fjölbreytt borgarhverfi. 



Áætlanir um uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og stuðningur við hana haldist í hendur 
við áætlanir um uppbyggingu vistvænna samgönguinnviða og vistvæna 
mannvirkjagerð og taki mið af loftslagsstefnu Reykjavíkurborgar og ríkisins.   

 

3. gr. 
Uppbygging íbúða og mat á þörf 

Samkomulagið byggir á mati Reykjavíkurborgar á uppbyggingarþörf, sem birtist í 
Húsnæðisáætlun Reykjavíkur sem er skilað á stafrænu formi til HMS, sbr. reglugerð 
nr. 1248/2018 og fylgir samningi þessum, sjá fylgiskjal 2. Markmiðið er að byggðar verði 
í Reykjavík um 16 þúsund íbúðir á næstu 10 árum, með áherslu á kröftugri 
uppbyggingu á fyrri hluta tímabilsins. Stefnt er að því að byggja allt að 2 þúsund íbúðir 
á ári á næstu 5 árum eða á meðan verið er að mæta uppsafnaðri þörf og skapa 
jafnvægi á húsnæðismarkaði. Forsendur samkomulagsins koma til endurskoðunar ár 
hvert við uppfærslu á Húsnæðisáætlun Reykjavíkur sbr. 9. gr. Ofangreind markmið eru 
í takti við rammasamning ríkis og sveitarfélaganna um að byggja þurfi 35 þúsund 
íbúðir á landsvísu á fyrrgreindu tímabili, til að mæta fyrirsjáanlegri íbúðaþörf.  

 

4. gr. 
Framboð íbúða og byggingarhæfs lands 

Reykjavíkurborg mun leitast við að tryggja nægilegt framboð byggingarsvæða í 
samræmi við markmið í 3. gr., þannig að byggingarhæf svæði og lóðir ár hvert rúmi 
1.500-3.000 íbúðir. Til að tryggja sveigjanleika í áætlanagerðinni og vegna óvissu um 
uppbyggingu á einstöku svæðum, haldi húsnæðisáætlun utan um byggingarsvæði 
sem rúma 20-25 þúsund íbúðir á hverjum tíma.  

 

5. gr. 
Hagkvæmar, vistvænar og félagslegar íbúðir 

Markmiðið er að hlutfall hagkvæmra, vistvænna og félagslegra íbúða nemi 35% af 
heildar uppbyggingu á tímabili samkomulagsins. Reykjavíkurborg mun því skapa 
skilyrði fyrir uppbyggingu allt að 5.600 hagkvæmra íbúða og húsnæðis á félagslegum 
grunni á tímabilinu, sbr. markmið um uppbyggingu í 3. gr. 

Sérstök áhersla verði lögð á að skapa forsendur fyrir uppbyggingu hagkvæmra íbúða 
á viðráðanlegu verði og húsnæðis á félagslegum grunni á lóðum og löndum í eigu 
ríkis og Reykjavíkurborgar og hún nemi minnst 40% af heildaruppbyggingu á 
viðkomandi svæði. Aðilar eru sammála um að ofangreindum lóðum verði úthlutað á 
hóflegu verði. 

Til hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði teljast þær íbúðir sem eru byggðar án 
hagnaðarsjónarmiða, s.s. uppbygging sem nýtur stofnframlaga, húsnæði fyrir 
stúdenta, tiltekna hópa eldri borgara og öryrkja en einnig þær íbúðir sem byggðar eru 



fyrir ungt fólk og fyrstu kaupendur sem falla undir hlutdeildarlán. Til vistvænna og  
hagkvæmra íbúða teljast þær íbúðir sem ná viðmiðum um vistvæna mannvirkjagerð, 
s.s. með BREEAM-vottun, lágmörkun kolefnisspors og bættri orkunýtingu og/eða 
staðsettar eru í grennd við hágæða almenningssamgöngur eða aðra vistvæna 
samgönguinnviði. Frekari viðmið um vistvæna mannvirkjagerð eru í þróun á vettvangi 
verkefnisins Byggjum grænni framtíð, sem HMS og Reykjavíkurborg taka virkan þátt í. 
Niðurstaðna um viðmið um kolefnisspor og orkunýtingu bygginga er að vænta fyrir 
lok árs 2024.  

Til félagslegra íbúða teljast m.a. þær íbúðir sem Félagsbústaðir hafa kauprétt á 
samkvæmt uppbyggingarsamningum við einstaka byggingaraðila.  

Viðmið um hámarksverð íbúða sem njóta hlutdeildarlána skal taka mið af stöðu á 
húsnæðismarkaði á hverju svæði. Viðmið um hámarksverð íbúða horfi sérstaklega til 
svæða þar sem hægt er að komast af með minni samgöngukostnað. 

Þá skal ríkið hlutast til um að gerðar verði breytingar á regluverki um hlutdeildarlán 
þannig að lánin nái einnig ná til endurgerðar á eldra húsnæði (s.s. atvinnuhúsnæði) 
á höfuðborgarsvæðinu, enda verði til nýjar íbúðir, sem er í samræmi við markmið í 
loftslagsmálum. 

6. gr. 
Húsnæðisstuðningur 

Með samkomulagi þessu skuldbindur ríkið sig til að leggja til fjármuni í 
húsnæðisstuðning svo að á samningstímanum megi ná fram markmiðum um framboð 
hagkvæmra, vistvænna og félagslegra íbúða í Reykjavík, sbr. 5.gr.  

Hagkvæmar og vistvænar íbúðir í nálægð við hágæða almenningssamgöngur skulu 
njóta sérstaks stuðnings. Þær íbúðir hafi forgang þegar kemur að stuðningi í gegnum 
almenna íbúðakerfið. 

HMS vinnur að gerð kostnaðar- og ábatagreiningar vegna stuðnings við sveitarfélög 
og eftir atvikum aðra aðila sem koma að uppbyggingu íbúða á viðráðanlegu verði til 
að mæta þeim markmiðum sem rammasamningur ríkis og sveitarfélaga kveður á um. 
Áætlað er að skila kostnaðarmati til innviðaráðherra í janúar 2023. Haft skal samráð 
við Reykjavíkurborg við vinnslu greiningarinnar.  

Reykjavíkurborg skal njóta sambærilegs stuðnings og fyrirgreiðslu og sveitarfélög sem 
gera samninga um aukið framboð íbúðarhúsnæðis á grundvelli rammasamnings ríkis 
og sveitarfélaga. Gera skal viðauka þess efnis þegar slíkir samningar liggja fyrir. 

 

7. gr. 
Aðgerðir og önnur markmið 

Með samkomulagi  þessu munu samningsaðilar beita sér í að fylgja eftir aðgerðum 
rammasamningsins sem varða uppbyggingu íbúða í Reykjavík og öðrum þeim 
markmiðum sem koma fram í samkomulagi þessu. Af þessum aðgerðum má nefna:  



 
1. Einföldun á regluverki og ferlum skipulags- og byggingarmála, átak vegna 

óviðunandi húsnæðis til íbúðarnota, setningu heimildar í skipulagslög til að 
skilyrða að notkun lands við uppbyggingu hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu 
verði óháð eignarhaldi og að uppbyggingarheimildir verði tímabundnar í 
deiliskipulagi. 

2. Unnið verði að breytingum  á regluverki um húsnæðisbætur og sérstakan 
húsnæðisstuðning  þar sem horft verður til þess að sameina þennan stuðning 
og samþætta umsóknarferli. Starfshópur á vegum innviðaráðherra vinnur nú 
að endurskoðun beins húsnæðisstuðnings þar sem þetta er m.a. til 
umfjöllunar.  

3. Heimildir sveitarfélaga á einkaréttarlegum grunni, til að nýta uppbyggingar- og 
lóðaleigusamninga til að ná fram markmiðum í húsnæðismálum og 
borgarþróun, verði ekki þrengdur eða skertur með lögum. 

4. HMS vinni að því að þróa og betrumbæta greiningar varðandi húsnæðisþarfir 
einstakra félagshópa (s.s. sértæk búsetuúrræði), þannig að betri yfirsýn 
skapist, m.a. hvernig þessum þörfum er mætt í einstökum sveitarfélögum og 
dreifist á milli þeirra.  

5. HMS vinni greiningu á biðlistum sveitarfélaga og eftir atvikum annarra 
félagasamtaka og þeir samræmdir. 

6. Reykjavíkurborg skuldbindi sig til þess að nýta mannvirkjaskrá HMS til að skrá 
útgefin byggingarleyfi, stöðuskoðanir og framvindu byggingarframkvæmda, í 
þeim tilgangi að auka sameiginlega yfirsýn yfir framboð og raunstöðu 
íbúðauppbyggingar hverju sinni. Með því móti verður unnt að byggja upp 
sameiginlegan upplýsingagrunn allra sveitarfélaga. 

7. Samningsaðilar skuldbinda sig enn fremur til að vinna saman að frekari 
uppbyggingu á Mannvirkjaskrá, m.a. varðandi rafrænt viðmót fyrir hönnuði, 
upplýsingar um vistvæna mannvirkjagerð og fleira. 

8. Reykjavíkurborg mun láta vinna mat á heildarkostnaði uppbyggingar 
íbúðarhúsnæðis og tilheyrandi innviða til næstu 10 ára í sveitarfélaginu, í 
samhengi við núverandi gjald- og tekjustofna sveitarfélaga og stuðning við  
húsnæðisuppbyggingu á félagslegum grunni skv. núgildandi lögum. Samráð 
skal haft við HMS við vinnslu matsins. 

 

8. gr. 
Sértækt húsnæði fyrir fatlað fólk 

Með samkomulagi þessu skuldbindur ríkið sig til að leggja til aukna fjármuni til 
uppbyggingar sértækra búsetuúrræða fyrir fatlað fólk til að leggja niður 
herbergjasambýli, eyða biðlistum og mæta þróun næstu ára. Samningsaðilar eru 
sammála um nauðsyn þess að tryggja jafnframt fjármögnun vegna reksturs 
málaflokksins.  

Starfshópur sem skipaður var af félags- og vinnumarkaðsráðherra vinnur að því að 
gera tillögur að kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað 



fólk. Niðurstaða þeirrar vinnu, og full fjármögnun málaflokksins, er forsenda þess að 
markmiðum Reykjavíkurborgar um uppbyggingu húsnæðis fyrir fatlað fólk verði náð. 

Gera skal sérstakan viðauka við samkomulag þetta og skulu niðurstöður starfshópsins 
sbr. 2. mgr.  vera  forsendur við gerð hans. Viðaukinn skal fela í sér markvissa áætlun 
um framlög ríkisins og Reykjavíkurborgar til uppbyggingar íbúða í málaflokknum til 
næstu 10 ára. Unnið skal mat á heildarkostnaði uppbyggingar  og tryggð fjármögnun 
til samræmis við það.   Viðaukinn skal liggja fyrir eins fljótt og kostur er en ekki síðar 
en 1. júní 2023.  

Aðilar eru sammála því að flýta þurfi vinnu við gerð tillagna hvernig ný eða breytt 
framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga endurspegli sem best raunkostnað 
sveitarfélaga við rekstur félagslegra húsnæðisúrræða. Tillögur þessar skulu liggja fyrir 
eigi síðar en 31. desember 2023 

 

9.gr. 
Gildistími og endurskoðunarákvæði 

Samningur þessi tekur gildi frá og með undirritun hans og gildir til 31. desember 2032. 

Telji aðili samkomulagsins að forsendur þess hafi breyst í veigamiklum atriðum getur 
hann óskað eftir viðræðum um þörf á endurskoðun á einstökum ákvæðum þess.  

Horft verði til samkomulagsins við árlega uppfærslu húsnæðisáætlunar og þá metið 
hvort forsendur hafi breyst verulega frá gerð þess. 

 

1o. gr. 
Vanefndir og riftun  

Verði uppi ágreiningur á milli samningsaðila um efni samkomulags þessa og/eða telji 
aðilar samkomulagið vanefnt af hálfu gagnaðila, skulu samningsaðilar leitast við að 
jafna ágreining sinn. 
 
Ef um verulegar vanefndir á efni samkomulags þessa er að ræða geta aðilar rift 
honum fyrirvaralaust. Vanefnd samkomulagsins ber þó ávallt að tilkynna gagnaðila 
með sannarlegum hætti og gefa honum kost á að bæta úr. Lögmæt sjónarmið skulu 
ávalt vera skilyrði riftunar samningsaðila á samkomulagi þessu.  

  
11. gr.  

Varnarþing  

Rísi mál vegna efnda samkomulags þessa  skal það rekið fyrir Héraðsdómi 
Reykjavíkur.  

  
 
 



Reykjavík, 5. janúar 2022 
 
 
 

F.h. Reykjavíkurborgar 
 

 

 

______________________________________ 
Dagur B. Eggertsson 

 

 

 

F.h. Innviðaráðuneytis 
 

______________________________________ 
Sigurður Ingi Jóhannsson 

 

 

 

F.h. Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar 
   

______________________________________ 
Hermann Jónasson 

 

 
 

 

Fylgiskjöl: 

1. Rammasamningur ríkis og sveitarfélaga um aukið framboð íbúða 2023-2032 og 
sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum, dagsettur 12. Júlí, 2022. 

2. Húsnæðisáætlun Reykjavíkur 2022, ásamt viðaukum, dagsett nóv. 2022 og 
minnisblaði, dagsett 3. janúar 2023. 
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*Samþykkt uppbygging 2014
**Samþykkt uppbygging 2016
***Íbúðakjarni sem kom í stað herbergjasambýlis 
Að auki er gert ráð fyrir einni starfsmannaíbúð í hverjum íbúðakjarna.
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Heimilislausir - þróun kostnaðar 2010- sept. 2022

Úrræði fyrir heimilislausa Áætlun C 2023

Málaflokkur heimilislausra með miklar og flóknar þjónustuþarfir

H 121 107,054,000

N 74 97,184,000

Vettvangs og ráðgjafarteymi 172,361,000

Smáhús G (innri leiga) 10,919,803

Samtals 387,518,803

Neyðarskýli

Gistiskýlið L 48 234,211,000

Neyðarskýlið G 1a 158,770,000

Konukot 128,899,000

Samtals 521,880,000

Áfangaheimili

M 18 28,294,000

Brautin - S 29,619,000

N65 24,300,000

Áfangaheimili - styrkir 10,682,000

SÁÁ - Vin 30,680,000

SÁÁ samningur 20,480,000

Samtals 144,055,000

Húsnæði fyrir fatlað fólk með virkan vímuefnavanda

Íbúðakjarni H 79 270,457,000

Herbergjasambýlið M 20 276,133,999

Samtals 546,590,999

Samtals úrræði fyrir heimilislausa 1,600,044,802





https://hlutdeildarlan.is/








í mkr 2016-2022

Bjarg 3.415

Félagsbústaðir 2.450

Nauthólsv 83 / námsmannaíbúðir 326

Nauthólsv 85 / námsmannaíbúðir 348

Nauthólsv 87 / námsmannaíbúðir 491

Brynja 720

Byggingarfélag námsmanna hses 177

Stakkahlíð hses 344

Leigufélag aldraðra hses 204

Arnrún íbúarfélag hses. 50

Andrastaðir 28

Samtals 8.553

Stofnframlög - utan efnahags 2.638
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https://reykjavik.is/sites/default/files/reglur_reykjavikurborgar_um_stofnframlog_2016-09-28.pdf
https://reykjavik.is/stofnframlog
https://hms.is/husnaedismal/stofnframlog/umsoknarferli/
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Heimild: Byggingarfulltrúinn í Reykjavík
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Lóðaúthlutun Reykjavíkurborgar



▪

▪

▪

Lóð Aðili
Þróunarreitur / 
Hverfi

Ársfjórðungur
Hagkvæmt/ 

Grænt húsnæði
Húsnæðisfé

lag
Almennur 
markaður

Alls

Kjalarnes Hagkvæmt húsnæði Kjalarnes 2023-ÁF3 20 20

Suðurfell Ýmsir Breiðholt 2023-ÁF3 25 75 100

Bryggjuhverfi III Ýmsir Ártúnshöfði 2023-ÁF2 110 11 121

Vesturbugt Ýmsir Vesturbugt 2023-ÁF2 74 110 184

Stekkjarbakki Félagsbústaðir Breiðholt 2023-ÁF1 12 12

Nauthólsvegur Félagsbústaðir Vantsmýri 2023-ÁF2 14 14

Haukahlíð 6 Bjarg Hlíðarendi 2023-ÁF2 70 70
Háaleitisbraut-
Miklabraut Bjarg Ármúli 2023-ÁF2 40 40

Rangársel Bjarg og Búseti Breiðholt 2023-ÁF3 100 100

Leirtjörn vestur Ýmsir Úlfársdalur 2023-ÁF4 50 50 100

Gufunes II Auglýsing Grafarvogur 2023-ÁF4 30 50 80

Kjalarnes Auglýsing Kjalarnes 2023-ÁF3 31 31

Skerjafjörður I Auglýsing Vantsmýri 2023-ÁF3 209 209

Jórufell Auglýsing Breiðholt 2023-ÁF3 50 50

Samtals 2023: 155 390 586 1.131





Árið 2021 setti Reykjavíkurborg fram 10 ára áætlun um úthlutun lóða undir íbúðahúnsæði til að auka fyrirsjáanleika í lóðaúthlutunum. Sú 
áætlun hefur verið uppfærð árlega. 
Lóðum undir 3.536 íbúðir verður úthlutað til húsnæðisfélaga
Lóðum undir 1.406 íbúðir verður úthlutað í verkefni tengdum hagkvæmu húsnæði og grænum húsnæðislausnum
Lóðir undir 5.318 íbúðir verða seldar með útboðsfyrirkomulagi



https://www.althingi.is/lagas/nuna/2016075.html
https://reykjavik.is/sites/default/files/vel_husnaedisstudningur.pdf


https://reykjavik.is/sites/default/files/svid_skjol/VEL/reglur_reykjavikurborgar_um_serstakan_husnaedisstudning_-_10.07.19.pdf


2023 - F 2024 - F 2025 - F 2026 - F 2027 - F 2023-2027

Stofnframlög Rvk. v. almennra íbúða 2.150.000            1.338.494           1.284.274              1.385.594              1.202.000           7.360.362               7%

Húsnæði fyrir fatlað fólk (rekstur) 8.707.496            8.707.496           8.707.496              8.707.496              8.707.496           43.537.480             38%

Heimilislausir* 1.600.045            1.600.045           1.600.045              1.600.045              1.600.045           8.000.225               7%

Uppbyggingaráætlun búsetuúrræða 1.001.157            1.931.157           2.324.157              3.342.157              3.491.157           12.089.785             11%

Þjónustuíbúðir 1.146.928            1.146.928           1.146.928              1.146.928              1.146.928           5.734.640               5%

Hjúkrunarheimili 280.653               280.653               280.653                  280.653                  280.653               1.403.265               1%

Sérstakar húsnæðisbætur og framlag til FB 1.538.848            1.586.572           1.634.602              1.682.946              1.731.611           8.174.579               7%

Samtals 16.425.127         16.591.345         16.978.155            18.145.819            18.159.890         86.300.336             

Fjárfestingar Félagsbústaða ** 4.616.629            6.097.671           5.537.709              6.026.203              4.608.685           19.526.535             17%

Alls 21.041.756         22.689.016         22.515.864            24.172.022            22.768.575         113.187.233           

Heildarframlög borgarsjóðs (A-hluta) til húsnæðismála 2021-2025. Fjárhagsáætlun (fast verðlag - þús. kr.) Heildar- 

framlög (%)

Heildarframlög A- og B-hluta borgarinnar til húsnæðismála 2023-2027. Fjárhagsáætlun (fast verðlag - þús. kr.)
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http://www.ssh.is/images/stories/Hofudborgarsvaedid_2040/HB2040-2015-07-01-WEB_Undirritad.pdf
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Reykjavíkurborg 
 
 

 
Samkomulag Innviðaráðuneytis, Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Reykjavíkurborgar, um aukið framboð íbúðarhúsnæðis í Reykjavík á tímabilinu 2023-2032 og fjármögnun 
uppbyggingar hagkvæmra íbúða og félagslegs húsnæðis.    

Minnisblað Reykjavíkurborgar, dagsett  3. janúar 2023, fylgiskjal (nr.2), með Húsnæðisáætlun 
Reykjavíkur 2022. 
 
Húsnæði fyrir alla  

Að eiga aðgang að húsnæði, eiga sér heimili og öruggan samastað er réttur hvers einstaklings. Eitt af 
heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna undirstrikar þessi grunn mannréttindi (gr. 11.1). Stefna 
Aðalskipulags Reykjavíkur 2040 miðar að þessu og að tryggt verði húsnæði fyrir alla félagshópa í 
borginni. Þetta hefur verið leiðarstefið í húsnæðisstefnu borgarinnar síðan 2011 og því hefur verið 
fylgt markvisst eftir með húsnæðis- og uppbyggingaráætlunum. Það er og verður áskorun að ná þessu 
markmiði, ekki síst í hratt vaxandi borgum sem hafa mikið aðdráttarafl. Hækkun húsnæðisverðs í 
borgum, umfram almennt verðlag, er stórt vandamál í flestum vestrænum borgum í dag og verður 
viðvarandi ef markaðslögmál ráða ein för. 

Áherslur Reykjavíkurborgar á undanförnum árum hafa annars vegar snúið að því að stuðla almennt 
að kraftmeiri uppbyggingu og stórauka framboð íbúða og hinsvegar að tryggja að stærri hluti 
uppbyggingar verði á félagslegum grunni, þar sem hagnaðarsjónarmið ráða ekki för. Með þetta 
tvennt að leiðarljósi er hægt að skapa meiri stöðugleika á húsnæðismarkaði, að heilbrigð hringrás 
myndist á markaðnum, að húsnæðisverði hækki ekki umfram almennt verðlag og aukið framboð 
verði af húsnæði á viðráðanlegu verði fyrir alla félagshópa. Liður í þessu er gerð markvissra og árlegra 
húsnæðisáætlana sem skapa aukinn fyrirsjáanleika fyrir alla aðila og betri grundvöll ákvarðanatöku, 
sem aftur ætti að leiða til þess að sveiflur á byggingarmarkaði verði minni.  

Á sama tíma og ráðist er í húsnæðisátak á samfélagslegum grunni, þarf að gæta þess að íbúðirnar séu 
byggðar á sjálfbæran hátt, séu í grennd við vistvæna samgönguinnviði og staðsettar í hverfum þar 
sem þjónusta, útivistarsvæði og atvinnutækifæri eru í göngufæri. Jafnframt þarf að tryggja að 
íbúðirnar og íbúðarhverfin séu hönnuð af metnaði útfrá kröfum um lýðheilsu og umhverfisgæði og 
þær séu staðsettar þar sem auðvelt er að lágmarka samgöngukostnað heimilisins.  
Fyrirliggjandi samkomulag styður við ofangreindar áherslur Reykjavíkurborgar og samræmist vel 
megin markmiðum aðalskipulagsins.  
 
Uppbyggingu húsnæðis til næstu 10 ára og Aðalskipulag Reykjavíkur 2040 (AR2040) 
Með samkomulaginu er boðuð kröftugri uppbyggingu íbúða en almenn langtímaviðmið 
aðalskipulagsins segja til um. Í AR2040, sem samþykkt var í byrjun árs 2022, var áætluð uppbygging 
um 24 þúsund íbúða til ársins 2040 eða á um 20 ára tímabili. Í stefnu aðalskipulagsins eru hinsvegar 
almenn markmið um að setja aukinn kraft í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis og setja markið hátt og ekki 
er sett ákveðið hámark á fjölda fullgerðra íbúða á ári. Langtímaviðmið aðalskipulagsins eru 
leiðbeinandi og ljóst að heimilt er að víkja frá þeim í áætlunum til skemmri tíma.  Í kafla 3.5.3 í 
aðalskipulaginu segir (bls. 81): „Umfang og gerð uppbyggingar til skemmri tíma mun á hverjum tíma 
taka mið af almennum horfum á húsnæðismarkaði og efnahagslífi, landsspá Hagstofunnar, 
meginmarkmiðum svæðisskipulags höfuðborgarsvæðis og aðalskipulags…. Markviss áætlun um 
jafnari fjölgun íbúða, studd af opinberum aðilum, er einnig til þess gerð að draga úr sveiflum á 
byggingarmarkaði, skapa stöðugri húsnæðismarkað og almennt til að jafna hagsveiflur í samfélaginu.“   
Það húsnæðisátak sem samkomulagið felur í sér miðar að því meðal annars að skapa meira jafnvægi á 
húsnæðismarkaði, auka hlutdeild hagkvæmra og félagslegra íbúða, mæta uppsafnaðri þörf og 
auknum flóttamannastraumi sem er í raun forsenda þess að megin markmið aðalskipulagsins um 
húsnæði fyrir alla verði náð. 
 
 



Húsnæði, vistvænar samgöngur og loftslagsmál 
Í AR2040 er lögð áhersla á samþættingu áætlana um húsnæði og vistvæna samgönguinnviði og að við 
mat á uppbyggingarþörf verði horft sérstaklega til loftslagsmálanna og kolefnisspors framkvæmda. 
Uppbygging íbúða í grennd við almenningssamgöngur eða í göngu- og hjólafæri við þjónustu og 
atvinnutækifæri er í forgangi. Það markmið minnir á mikilvægi þess að horfa ávallt á 
húsnæðiskostnaðinn í samhengi við líklegan samgöngukostnað, bæði útfrá kostnaði einstaklinga og 
heimila sem og samfélagsins og umhverfisins. Kolefnisspor okkar ríkjandi byggingarefnis er þungt og 
því er mikilvægt að vanda áætlanir þegar þörf fyrir uppbyggingu er metin. Betri nýting núverandi 
húsnæðis og endurnýting þess, sem og annarra innviða,  gegna hér lykil hlutverki. Að við getum nýtt 
betur þá steinsteypu sem búið er að fjárfesta í til að mæta húsnæðisþörfum framtíðarinnar.  
Markmið og fyrirheit um aðgerðir í fyrirliggjandi samkomulagi samræmast vel ofangreinum 
markmiðum.  
 
Mat á húsnæðisþörf og heilbrigð hringrás á markaði. Ekki einfalt samhengi framboðs og 
eftirspurnar 
Mat á þörf fyrir íbúðarhúsnæði þarf ávallt byggja á faglegum greiningum, þar sem horft er til langtíma 
íbúaspár um þróun íbúafjöldans og lýðfræðilegra breyta. Gerð húsnæðisáætlana grundvallast þó ekki 
eingöngu á slíkri greiningu. Við gerð þeirra þarf einnig horfa til núverandi stöðu á húsnæðismarkaði 
og  stöðu einstakra félagshópa. Leggja þarf til grundvallar félagsleg markmið sem miða að því að 
tryggja aðgang allra að húnæði. Markmið húsnæðisáætlunar snúast því einnig um það, að skapa 
öflugra og betra samfélag og stuðla að skynsamlegri uppbyggingu, en ekki einvörðungu um það að 
tryggja framboð íbúða í samræmi reiknaða íbúðaþörf. Það er í raun ekki auðsótt að meta á hlutlægan 
hátt íbúðaþörf í stöku sveitarfélagi sem er hluti af stærra búsetu- og vinnusóknarsvæði og að sumu 
leyti má yfirfæra það á borgir sem keppa um íbúa, störf og fjárfestingar á alþjóðavettvangi.  

Það er mikilvægt  að greina  núverandi húsnæðisstofn í samhengi við vænta þörf mismunandi 
félagshópa. Heilbrigð hringrás og skilvirkni á húsnæðismarkaði dregur úr líkum þess að offjárfesting 
verði í ákveðinni gerð húsnæðis með tilheyrandi stækkun kolefnisspors uppbyggingar. Markmiðið 
hlýtur að vera það, að á hverjum tíma búi sem flestir í húsnæði sem hentar þeirra þörfum og 
fjölskyldustöðu og ekki þurfi að bíða of lengi eftir „rétta“ tímanum til að minnka eða stækka við sig, 
þegar staðan vænkast á húsnæðismarkaði varðandi verð, framboð og lánskjör.  
Gerð húsnæðisáætlana til lengri tíma og almennt markvissari stefnumörkun í húsnæðismálum, sem 
endurspeglast í fyrirliggjandi samkomulagi, miðar að því að skapa aukinn stöðugleiki og 
fyrirsjáanleika, draga úr skorti á húsnæði og markaðsbrestum. 
 
Mat á áhrifum uppbyggingar til næstu 10 ára. Áætlun um innviðafjárfestingu í samhengi við 
núverandi gjald- og tekjustofna sveitarfélaga 
Mikilvægt er að meta á heildrænan hátt áhrif uppbyggingar, aukins vaxtarhraða og félagslegs 
húsnæðisstuðnings, sbr, markmið samkomulagsins, á fjárfestingarþörf og uppbyggingu þjónustu og 
skoða þær niðurstöður í samhengi við lögbundna gjald- og tekjustofna sveitarfélaga.  Kveðið er á um 
að slík greining verði unnin (sjá gr. 7) í kjölfar gildistöku samkomulagsins. Í slíku mati þarf að horfa 
sérstaklega til reksturs og fjárfestinga borgarinnar (fiscal impact assessment) en einnig þarf að horfa 
til þjóðhags- og umhverfislegra sjónarmiða. Endurmeta þarf árlega hvort forsendur slíkrar greiningar 
hafi breyst. Það er í samhljómi við ákvæði samkomulagsins um árlega endurskoðun megin forsenda, 
s.s. um talnaforsendur og íbúðaþörf, í tengslum við árlega uppfærslu húsnæðisáætlunar (sjá gr. 3. og 
gr. 9). 





















Frá: Húsnæðisáætlanir <aaetlun@hms.is>  
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Efni: Rammasamningur um aukið íbúðaframboð 2023-2032 
 
Kæra sveitarstjórnarfólk. 

Nú hefur verið undirritaður rammasamningur milli ríkis og sveitarfélaga sem ætlað er að tryggja 
stöðuga uppbyggingu íbúða á næstu 10 árum í samræmi við þörf. Í rammasamningnum kemur fram 
áætlun á landsvísu um byggingu 4.000 íbúða árlega á næstu fimm árum og 3.500 íbúða árlega næstu 
fimm ár eftir það til að mæta áætlaðri þörf fyrir íbúðarhúsnæði. 

Við vildum með þessum pósti upplýsa ykkur aðeins um efni samningsins og næstu skref. Nú þegar 
samningurinn liggur fyrir er ætlunin að bjóða öllum sveitarfélögum til viðræðna um samning um 
húsnæðisuppbyggingu innan marka hvers sveitarfélags en einnig kemur til greina að sveitarfélög sem 
t.d. mynda sameiginlegt atvinnusvæði, sameinist í samning. Fyrsta skref í þeim viðræðum er að HMS 
og viðkomandi sveitarfélag framkvæma stöðumat þar sem farið er yfir stöðu á uppbyggingu íbúða, 
þarfagreiningu, stöðu lóða og annarra þátta sem máli skipta. Á grundvelli slíks stöðumats, uppfærðrar 
húsnæðisáætlunar og þeirra markmiða sem fram koma í rammasamningnum semja svo einstök 
sveitarfélög við ríkið um uppbyggingu í takt við þörf. Hér fyrir neðan er ferlið sett fram með 
myndrænum hætti og þar koma einnig fram þær tímasetningar sem stefnt er að skv. 
rammasamningnum. 

 

Aðeins um samningsmarkmiðin. 

• 35.000 íbúðir að lágmarki verði byggðar á árunum 2023-2032 
Fyrsta markmiðið lítur að því að tryggja uppbyggingu í samræmi við þörf. Sameiginlega höfum við 
áætlað að byggja þurfi a.m.k. 35.000 íbúðir á næstu 10 árum og það er stóra markmiðið. Það sem er 
ekki síður mikilvægt er að hvert og eitt sveitarfélag geri áætlun um uppbyggingu og tilgreini 
sérstaklega með hvaða hætti sú uppbygging muni raungerast, tilgreini byggingarlandið eða lóðirnar 
o.s.frv. 

• 30% íbúðanna verði hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði 
Ef byggðar verða 4.000 íbúðir á ári fyrstu fimm árin er gert ráð fyrir að 30% þeirra eða 1200 íbúðir 
verði hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði. Þetta eru fyrst og fremst íbúðir sem byggðar eru með 
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aðkomu stjórnvalda (ríki og/eða sveitarfélaga) og er þar helst að nefna hlutdeildarlánaíbúðir og íbúðir 
innan almenna íbúðakerfisins (sem dæmi Brák hses., Bjarg íbúðafélag hses. og fl.). Þetta geta líka 
verið aðrar íbúðir sem ætlaðar eru fyrir ákveðna félagshópa eða eru fjármagnaðar með 
leiguíbúðalánum HMS (sem dæmi íbúðir byggðar í samstarfi við Leigufélagið Bríeti ehf., íbúðir Brynju 
hússjóðs ÖBÍ, Félagsstofnunar stúdenta, Byggingarfélags námsmanna, Þroskahjálpar og fl.). 

• 5% íbúðanna verði félagslegar íbúðir 
Gert er ráð fyrir að af 4.000 nýjum íbúðum verði 200 félagslegar íbúðir á vegum sveitarfélaga þar sem 
sveitarfélagi ber lögbundin skylda til að útvega ákveðnum einstaklingum eða fjölskyldum vegna stöðu 
þeirra. Íbúðirnar geta verið beint í eigu sveitarfélaga, í eigu félaga á vegum sveitarfélags eða innan 
almenna íbúðakerfisins (sem dæmi Félagsbústaðir). Með þessu markmiði er einnig hægt að mæta 
átaki í að útrýma herbergjasambýlum og biðlistum um sértæk húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk, en 
það getur líka staðið sem sjálfstætt markmið. 

• Húsnæðisáætlanir sterk stjórntæki sem fylgi eftir samningsmarkmiðum 
Það hefur verið afar ánægjulegt að vinna með sveitarfélögum að þróun stafrænna húsnæðisáætlana 
og við spennt að taka með ykkur næsta skref í að betrumbæta áætlanagerð í húsnæðismálum. Núna í 
júlí ætlum við að gera niðurstöður húsnæðisáætlana sýnilegar á heimasíðu okkar og þá fáið þið góða 
yfirsýn yfir stöðuna hjá hverju og einu sveitarfélagi. Við ætlum að vinna að því að gera 
húsnæðisáætlanir að enn sterkari stjórntæki fyrir sveitarfélög og nota þær til að halda utan um 
samningana og markmið þeirra. Meðal þess sem við ætlum að gera er að þróa viðbót við 
húsnæðisáætlanakerfið þannig að raunstaða byggingaframkvæmda (úr mannvirkjaskrá) í hverju 
sveitarfélagi komi sjálfvirkt inn í kerfið og þá sjáum við strax hvort uppbygging er að þróast í takt við 
áætlun. 

• Ferill húsnæðisuppbyggingar er einn og samofinn feril og einfalda þarf regluverk og 
framkvæmd með það að leiðarljósi 

Núna þegar húsnæðismál, skipulagsmál, byggðamál og samgöngumál eru öll komin undir sama 
ráðuneyti, ásamt sveitarstjórnarmálum, skapast mikil tækifæri til þess að hugsa hlutina upp á nýtt. 
Þetta viljum við gera með sveitarfélögunum og skapa nýja umgjörð um íbúðauppbyggingu á Íslandi. 
Eina leiðin til að gera það er í góðu samstarfi og rammasamningurinn skapar umgjörð til þess. 

Rammasamningnum fylgir aðgerðaáætlun til næstu ára og þær aðgerðir verða svo endurmetnar 
árlega og nýjum bætt við eftir þörfum. Til viðbótar við það sem áður hefur komið fram má þar nefna 
aðgerðir eins og endurskoðun aðferða við mat á íbúðaþörf, lögfestingu heimilda sveitarfélaga til að 
skilyrða notkun lands til uppbyggingar hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði (s.k. Carlsberg ákvæði), 
samræmda aðferðafræði og skilgreiningar á félagshópum og biðlistum eftir félagslegum 
húsnæðisúrræðum, greina sérstaklega stöðu lóða í húsnæðisátælunum, átak til að útrýma búsetu í 
óviðunandi húsnæði, samþætting landsskipulagsstefnu og húsnæðisstefnu, ferla við gerð 
deiliskipulags og veitingu byggingarleyfis, ferla við gerð aðalskipulags og húsnæðisáætlana, tímabinda 
uppbyggingarheimildir og fleira. 

Við óskum ykkur til hamingju með þau tímamót sem í rammasamningi þessum felast, væntum 
áframhaldandi góðs samstarfs og hlökkum mikið til að heyra í ykkur í ágúst. 

 

Kær kveðja, 

Hermann Jónasson, forstjóri 

Anna Guðmunda Ingvarsdóttir, aðstoðarforstjóri 



Elmar Þór Erlendsson, teymisstjóri húsnæðisáætlana 

 



 
Reykjavík, 29. ágúst 2022 
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Borgarráð 
 
  
 
 
Tillaga um samningsmarkmið vegna húsnæðissáttmála 

 

Lagt er til að borgarstjóra verði falið umboð til viðræðna við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, 
f.h. innviðaráðuneytisins og ríkisstjórnarinnar um samning á grundvelli rammasamnings, 
innviðaráðuneytisins, Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og Sambands íslenskra 
sveitarfélaga. Í viðræðum við innviðaráðherra og Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur komið 
fram sá vilji að ljúka samningum fyrir nk. áramót.  

Borgarstjóri mun skipa samningateymi sem mun leiða viðræðurnar með erindisbréfi. Hlutverk 
þess verði að vinna að samningsmarkmiðum Reykjavíkurborgar en jafnframt vinna eða láta 
vinna nauðsynlegar greiningar á uppbyggingarþörf, nauðsynlegum innviðum og fjárhagslegt 
mat.  

Jafnframt verði borgarstjóra falið að beita sér á vettvangi SSH fyrir því að önnur sveitarfélög á 
höfuðborgarsvæðinu og eftir atvikum víðar geri sambærilega samninga þannig að úr verði 
húsnæðissáttmáli sem tryggi sameiginlegt átak um allt höfuðborgarsvæðið og víðar til að 
tryggja að þau markmið sem að er stefnt gangi eftir.  

Samningur og eftir atvikum húsnæðissáttmáli fleiri sveitarfélaga skal lagður fyrir borgarráð til 
staðfestingar og staða samninga kynnt í borgarráði eins og tilefni er til á meðan á 
samningagerð stendur. Fyrir gerð fjárhagsáætlunar ársins 2024 verði unnin heildstæð 
innviðaáætlun undir forystu eignaskrifstofu Reykjavíkurborgar og atvinnuþróunarteymis en 
með aðkomu Orkuveitu Reykjavíkur og Veitna, auk Betri samgangna og annarra aðila eftir 
atvikum.  

Greinargerð 

Þann 12. júlí 2022 skrifuðu innviðaráðherra, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun og Samband 
Íslenskra sveitarfélaga undir rammasamning ríkis og sveitarfélaga um aukið framboð íbúða 
2023-2032 og sameiginlega sýn og stefnu í húsnæðismálum. Á grundvelli rammasamningsins 
er gert ráð fyrir að samið verði við einstaka sveitarfélög en rammasamningurinn sjálfur felur 
ekki í sér fjárhagsskuldbindingar af hálfu aðila. Ákvæði rammasamningsins og markmið byggja 
á sameiginlegri niðurstöðu fulltrúa ríkisstjórnar, sveitarfélaga, verkalýðshreyfingarinnar og 
samtaka í atvinnulífinu í svo kölluðum húsnæðishópi stjórnvalda sem skilaði af sér 19. maí 
2022.  

Í ofannefndum rammasamningi eru m.a. tilgreind markmið sem eru:  

1. Að 35.000 íbúðir að lágmarki verði byggðar á árunum 2023-2032.  
2. 30% íbúðanna verði hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði, þ.e. íbúðir innan almenna 

íbúðakerfisins og hlutdeildarlánaíbúðir eða óhagnaðardrifin uppbygging fyrir aðra hópa, 
s.s. stúdenta, eldra fólk og öryrkja. 



 
3. Ráðist verði í sérstakt átak til að eyða biðlistum eftir sérstökum búsetuúrræðum fyrir 

fatlað fólk. 
4. 5% íbúða verði félagslegar íbúðir í eigu sveitarfélaga.     
5. Leitast verði við að útfæra sérstakan stuðning við uppbyggingu íbúða á viðráðanlegu 

verði í nálægð við hágæða almenningssamgöngur og vegna vistvænnar 
mannvirkjagerðar. 

6. Húsnæðisáætlanir verði sterk stjórntæki sem fylgi eftir samningsmarkmiðunum.  
7. Ferill húsnæðisuppbyggingar verði einn og samofinn ferill, regluverk og framkvæmd 

verði einfaldað. 

Samningsmarkmið Reykjavíkurborgar 

1. Fjöldi íbúða. Reykjavík verði leiðandi í fjölbreyttri húsnæðisuppbyggingu á Íslandi til 
2032. Uppfærð húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar gerir ráð fyrir að 2.000 íbúðir geti 
farið í uppbyggingu á hverju ári næstu ár. Reykjavíkurborg er tilbúin að auka við þessa 
uppbyggingu byggt á mati á uppbyggingarþörf og heildarsamkomulagi um uppbyggingu 
á höfuðborgarsvæðinu en þó þannig að tryggt verði að þróun svæðisins sé í samræmi 
við svæðisskipulag og aðalskipulag Reykjavíkur til 2040 og í samræmi við sjálfbæra og 
græna borgarþróun og uppbyggingu við þróunarása Reykjavíkur og önnur lykilsvæði 
AR2040. Þessi markmið verði endurskoðuð allt að því árlega í ljósi mats á þörf á 
hverjum tíma.  

2. Hagkvæmar íbúðir á viðráðanlegu verði. Sett verði markmið um hlutfall almennra 
íbúða og annarra íbúða sem byggðar verði án hagnaðarsjónarmiða, s.s. fyrir stúdenta, 
eldri borgara og öryrkja en einnig ungt fólk og fyrstu kaupendur sem falli undir 
hlutdeildarlán nái að jafnaði 30% í Reykjavík. Uppbygging íbúa sem falli undir 
hlutdeildarlán teljist til þessara 30% jafnvel þótt í einhverjum tilvikum séu hún ekki á 
vegum óhagnaðardrifinna félaga og í hagnaðarskyni. Tryggt verði í lögum og 
samningum að þessar áherslur nái ekki aðeins til húsnæðisáætlunar Reykjavíkurborgar 
og til lands í eigu borgarinnar heldur ekki síður til lands í eigu annarra sbr. lið A6 í 
aðgerðaráætlun með rammasamningnum. Þá verði tryggður nauðsynlegur stuðningur 
ríkisins við ofangreinda uppbyggingu sbr. lið A4 í aðgerðaráætlun með 
rammasamningnum.  

3. Ráðist verði í átak við að eyða biðlistum á sérstökum búsetuúrræðum fyrir fatlað 
fólk á grundvelli uppfærðrar uppbyggingaráætlunar Reykjavíkurborgar. Ljóst er 
að forsenda þess er að tryggð verði full fjármögnun á uppbyggingunni og rekstri 
viðkomandi búsetukjarna með samningum við ríkið.  

4. 5% íbúða verði félagslegar íbúðir í eigu Reykjavíkur. Stefna Reykjavíkurborgar 
verði að tryggja með samningum við uppbyggingaraðila og með eigendastefnu og 
fjármögnun stofnframlaga til Félagsbústaða að 5% nýrra íbúða verði félagslegar íbúðir 
í eigu Félagsbústaða.    

5. Stuðningur við innviðauppbyggingu og fjármögnun þeirra. Mikilvægt er að kalla 
fram niðurstöðu um stuðning ríkisins við húsnæðisuppbyggingu innan sveitarfélaga, 
s.s. beinan stuðning og/eða öruggan aðgang að lánsfé til innviðauppbyggingar á 
góðum kjörum. Ekki síst „sérstakan stuðning við uppbyggingu íbúða á viðráðanlegu 
verði í nálægð við hágæða almenningssamgöngur og vegna vistvænnar 
mannvirkjagerðar.“ 

6. Húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar verði uppfærð í samræmi við 
samningsniðurstöðuna. Þar verði gerð grein fyrir uppbyggingaráformum, 
forgangsröðun nýrra svæða í skipulagsvinnu og fjármögnun ríkis og Reykjavíkurborgar 
á þeim. 



 
7. Einföldun á regluverki. Reykjavíkurborg vinni beinar tillögur til innviðaráðuneytisins 

að breytingum á regluverki og framkvæmd allt frá lóðaúthlutun til loka uppbyggingar í 
samræmi við ítarlega greiningu á áhættum og flöskuhálsum í ferlinu. Jafnframt verði 
því fylgt eftir að þau skýru fyrirheit sem gefin eru í aðgerðaráætlun með 
rammasamningnum gangi eftir.  

8. Einföldun og sameining húsnæðisbóta. Reykjavík styður að húsnæðisbætur og 
sérstakar húsnæðisbætur verði sameinaðar, samræmdar og á ábyrgð ríkisins.  

9. Aðgerðaráætlun um útrýmingu á óviðunandi húsnæði verði að veruleika, sbr. 
aðgerð C5.  

10. Lögfest verði heimild sveitarfélaga til að skilyrða notkun lands til uppbyggingar 
hagkvæmra íbúða á viðráðanlegu verði óháð eignarhaldi lóðar, sbr. aðgerð A6. 

11. Uppbyggingarheimildir í deiliskipulagi skulu skilgreindar sem tímabundnar í 
lögum, sbr. aðgerð D6.  

12. Heimildir borgarinnar á einkaréttarlegum grunni til að nýta uppbyggingar- og 
lóðaleigusamninga til að ná fram markmiðum borgarinnar í húsnæðismálum og 
borgarþróun verði ekki þrengdur eða skertur með lögum. 

13. Húsnæðissáttmáli og heildarsýn fremur en einstakir samningar. Reykjavíkurborg 
ítrekar mikilvægi þess að ekki verði aðeins samið við einstök sveitarfélög á grundvelli 
rammasamkomulagsins heldur telur Reykjavíkurborg það lykilatriði að öll sveitarfélög 
taki þátt í að tryggja árangur í húsnæðisuppbyggingu, húsnæðisöryggi og félagslega 
blöndun.  

 

 

 

Dagur B. Eggertsson 
borgarstjóri 

 

 
 

Hjálagt: 

Rammasamningur ríkis og sveitarfélaga um aukið framboð íbúða 2023-2032 og sameiginlega sýn og stefnu í 
húsnæðismálum, dags. 12. júlí 2022. 

Erindi HMS til sveitastjórna, dags. 12. júlí 2022.  

Niðurstöður starfshóps um aðgerðir og umbætur á húsnæðismarkaði, dags. 19. maí 2022. 

Uppfærð rafræn húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar, ódags. samþykkt í borgarráði 31. mars 2022. 

Uppfærð uppbyggingaráætlun um húsnæði fyrir fatlað fólk, dags. ágúst 2022. 

Græna planið – staða húsnæðisuppbyggingar, 2 ársfjórðungur 2022.  

Þróunaráætlun höfuðborgarsvæðisins, uppfærð, dags. 10. mars 2021.  
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