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Leiguverð á höfuðborgarsvæðinu þarf að lækka um allt að 50%  
Það hefur verið almenn skoðun og yfirlýst markmið Alþýðusambandsins að stuðla eigi að því að 

húsnæðiskostnaður fari ekki yfir 25% af ráðstöfunartekjum heimilis. Kjarasamningar voru undirritaðir 

í maí 2015 á þeim forsendum að ríkisstjórn myndi beita sér fyrir lækkun húsnæðiskostnaðar hjá 

tekjulægstu hópunum. Þetta yrði gert með hækkun húsaleigubóta og uppbyggingu á nýju 

leiguíbúðakerfi. Hvorugt hefur  hins vegar enn komist til framkvæmda og er  staðan á húsnæðismarkaði 

orðin grafalvarleg. Eins og bent var á í nýlegri vorspá hagdeildar ASÍ eru skýrar vísbendingar um að ungt 

fólk og tekjulág heimili á leigumarkaði hafi setið eftir þegar kemur að bættri stöðu heimilanna. Ekkert 

bendir til þess að íbúðafjárfesting næstu missera muni slá á húsnæðis- og leiguverð og hætta er á að 

þröng staða leigjenda með íþyngjandi húsnæðiskostnað muni enn versna. 
Dæmin hér að neðan sýna svart á hvítu hve róttækar breytingarnar þurfa að vera til þess að ná 

tilætluðum árangri. Þegar leiguverð, eins og það birtist í leiguauglýsingum á höfuðborgarsvæðinu, er 

sett í samhengi við launakjör tekjulægri heimila liggur fyrir að húsaleiga þessa hóps þarf að lækka allt 

að 50% til þess að húsnæðiskostnaður verði viðráðanlegur. 

Við tökum dæmi um  einstakling með 350 þúsund krónur í mánaðarlaun fyrir skatt og  hjón með 

samanlagt 700 þúsund krónur í mánaðarlaun og skoðum stöðuna hjá barnlausum og heimilum með 

börn á framfæri. Út frá þessum forsendum eru reiknaðar húsaleigu- og barnabætur sem hver fjölskylda 

á rétt á, annars vegar út frá núgildandi reglum um húsaleigubætur og hins vegar út frá frumvarpi sem 

nú liggur fyrir Alþingi um nýtt húsnæðisbótakerfi. Loks er hlutfall ráðstöfunartekna sem varið er til 

húsaleigu á almennum leigumarkaði reiknað út frá gefnum forsendum.  

 

  

Einstaklingur m. 350 þús.kr. í mánaðartekjur 
fyrir skatt 

Hjón m. samanlagt 700 þús.kr. í 
mánaðartekjur fyrir skatt 
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Stúdío 2. herbergja 

leiga       125.000      leiga       160.000      

húsaleigubætur 

núgildandi 
reglur 

 frumvarp 
2017  húsaleigubætur 

núgildandi 
reglur 

 frumvarp 
2017  

        10.945              20.950                         -                2.628      

húsnæðiskostn. 
sem hlutfall af 
ráðst.tekjum 

44% 40% 

húsnæðiskostn. 
sem hlutfall af 
ráðst.tekjum 

31% 30% 

leiga 25% af 
ráðst.tekjum       76.123        86.128  

leiga 25% af 
ráðst.tekjum     130.357      132.985  

leiga þarf að 
lækka um 

39% 31% 
leiga þarf að 

lækka um 
19% 17% 
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3. herbergja 3. herbergja 

leiga       190.000      leiga       190.000      

barnabætur         25.688      barnabætur           4.653      

húsaleigubætur 

núgildandi 
reglur 

 frumvarp 
2017  húsaleigubætur 

núgildandi 
reglur 

 frumvarp 
2017  

        24.945              30.768                         -              14.901      

húsnæðiskostn. 
sem hlutfall af 
ráðst.tekjum 

58% 56% 

húsnæðiskostn. 
sem hlutfall af 
ráðst.tekjum 

36% 33% 

leiga 25% af 
ráðst.tekjum       96.545      102.368  

leiga 25% af 
ráðst.tekjum     131.520      146.421  

leiga þarf að 
lækka um 

49% 46% 
leiga þarf að 

lækka um 
31% 23% 
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4-5. herbergja 4-5 herbergja 

leiga       250.000      leiga       250.000      

barnabætur         51.149      barnabætur         18.482      

húsaleigubætur 

núgildandi 
reglur 

 frumvarp 
2017  húsaleigubætur 

núgildandi 
reglur 

 frumvarp 
2017  

        33.445              43.041                5.305              24.719      

húsnæðiskostn. 
sem hlutfall af 
ráðst.tekjum 

69% 66% 

húsnæðiskostn. 
sem hlutfall af 
ráðst.tekjum 

45% 42% 

leiga 25% af 
ráðst.tekjum     111.411      121.007  

leiga 25% af 
ráðst.tekjum     140.282      159.696  

leiga þarf að 
lækka um 

55% 52% 
leiga þarf að 

lækka um 
44% 36% 

 

Eins og sjá má á töflunni er verulega háu hlutfalli ráðstöfunartekna varið til húsnæðis á almennum 

leigumarkaði og hækkun húsaleigubóta dugar ein og sér engan veginn til að bæta stöðuna nægilega.  

Að óbreyttu þarf húsaleigan að lækka um 20-50%  til þess að húsnæðiskostnaður verði viðráðanlegur.  

Ef einstæð móðir með tvö börn á að geta boðið fjölskyldu sinni upp á viðunandi húsnæði á 

viðráðanlegum kjörum þarf leigan að lækka um 46% þrátt fyrir hækkun húsaleigubóta. Þriggja 

herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu kostar í kringum 190 þúsund krónur á mánuði. Miðað við 

núverandi reglur um húsaleigubætur þarf leigan að vera undir 100 þúsund krónum á mánuði til þess 

að einstæð móðir með 350 þúsund krónur á mánuði standi undir henni. Ef húsnæðisbætur hækka á 

næsta ári eins og frumvarpið gerir ráð fyrir, verður staða tekjulágra heimila því miður lítt skárri. Hækkun 

húsaleigubóta, munu ein og sér ekki leysa vanda þessa hóps. Til þess þarf að auka verulega framboðið 

af húsnæði og byggja upp nýtt almennt leiguíbúðakerfi.   

Efni unnið af hagdeild ASÍ  

 

 


