
 

 

Gefa þinglýstir leigusamningar rétta mynd af stöðu leigumarkaðarins? 

Samanburður á þinglýstum húsaleigusamningum og því sem stendur leigjendum til boða samkvæmt 

leiguauglýsingum sýnir fram á töluverðan verðmun. Í september var meðalleiguverð á 

höfuðborgarsvæðinu 94.931 kr. fyrir stúdíó-íbúð samkvæmt þinglýstum leigusamningum, 127.576 kr. 

fyrir tveggja herbergja íbúð, 159.183 kr. fyrir þriggja herbergja íbúð og 188.119 kr. fyrir 4-5 herbergja 

íbúð samkvæmt gögnum frá Þjóðskrá. 

Þegar farið var í gegnum auglýstar leiguíbúðir til að sjá hvernig þessar tölur stæðust í samanburði kom 

í ljós mikill verðmunur. Farið var í gegnum allar auglýsingar um leiguíbúðir á höfuðborgarsvæðinu á 

leiga.is, hjá Leigulistanum1, á husaleiga.is, mbl.is og visir.is þann 17. september s.l.. Verðin voru skráð 

og flokkuð eftir tegundum íbúða. Einungis voru teknar til skoðunar auglýsingar um íbúðir þar sem gefið 

var upp leiguverð, þ.e. ekki þegar óskað var eftir tilboði.  

Það ber að hafa í huga að um mun minna úrtak er að ræða þegar farið var í gegnum leiguauglýsingar 

heldur en þegar skoðaðir voru þinglýstir leigusamningar. Markaðskönnunin er því ekki tæmandi listi 

um þær íbúðir sem standa leigjendum til boða þar sem mikið er auglýst til dæmis á samfélagsmiðlum. 

Slíkar íbúðir voru ekki teknar með í greininguna. Markaðskönnunin gefur einungis vísbendingu um 

þann veruleika sem blasir við leigjendum, en samkvæmt könnuninni er meðalleiguverð íbúða talsvert 

hærra en þinglýstir leigusamningar gefa til kynna.  

Samkvæmt markaðskönnuninni var meðalleiguverð á höfuðborgarsvæðinu 124.909 kr. fyrir stúdíó-

íbúð, 161.167 kr. fyrir tveggja herbergja íbúð, 191.250 kr. fyrir þriggja herbergja íbúð og 250.000 kr. 

fyrir 4-5 herbergja íbúð. Í öllum tilfellum er um 20-30% hærra verð að ræða en í þinglýstum 

leigusamningum. 

                                                           
1 Aðeins tekið úr sýnishorni. 



 

Hvatinn til að þinglýsa leigusamningi, fer oftast eftir því hvort leigjandi eigi rétt á húsaleigubótum eða 

ekki. Húsaleigubætur skerðast eftir því sem tekjur aukast og er fólk í mörgum tilfellum með of háar 

tekjur til þess að eiga rétt á bótum og lætur þess vegna ekki þinglýsa samningum. Fyrirhugað er að 

hækka húsaleigubætur samkvæmt fjárlögum ársins 2016 og má því búast við að hvatinn til að þinglýsa 

leigusamningi aukist. Þetta gæti haft í för með sér að tölur varðandi meðalleiguverð þinglýstra 

leigusamninga gæfu réttari mynd af stöðu leigumarkaðarins en nú. Þar með verða opinber gögn, til 

dæmis vísitala leiguverðs töluvert áreiðanlegri. 
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Samanburður á meðalverði þinglýstra leigusamninga og auglýstra 
leiguíbúða á höfuðborgarsvæðinu í september 2015.
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