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BSRB hefur fengið til urasagnar frumvarp til laga um skyldutryggingu Iífeyrisréttinda og 
starfsemi lífeyrissjóða (heimild lífeyrissjóða tií að eiga og reka íbúðarhúsnæði).

BSRB lýsir sig í sjálfu sér ekki mótfallið þeirri leið sem íögð er til í frumvarpinu. 
Bandalagið telur hins vegar önnur úrræði heilladrygri í þeim alvarlega vanda sem 
fjölmargir búa við. Hjálagt eru tillögur BSRB um nýtt kerfi íeiguhúsnæðis á íslandi.

Fyrir hönd BSRB
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Helga Jónsdtíttir 

framkvæmdastjóri

Tillaga BSRB
BSRB leggur til að kannaðir verði kostir þess að taka upp húsaleigukerfi að danskri fyrirmynd þar 
sem húsaleiga verði metin í sérstakri nefnd. Ástandið í samfélaginu er þannig að fjöldi fólks 
ræður ekki við að greiða markaðsleigu. Verði þetta gert er grundvöllur kominn fyrir stöðugum, 
blómlegum leigumarkaði, líkt og finna má í Danmörku.

Fylgiskjal I: Tillögur BSRB um leiguhúsnæði á íslandi



Tillögur BSRB um leiguhúsnæði á fslandi

Eftir bankahrunið 2008 hefur þörfín íyrir skipulagðan leigumarkað aukist til muna. Ástæðan fyrir því 
er að ýmist hefur fólk misst heimili sín eða er við að missa þau vegna óyfirstíganlegrar greiðslubyrði 
sem fall krónunar og aukin verðbólg hafa orsakað. í mörgum tilfellum er ekki hægt að vænta þess að 
fólk ráði við að greiða markaðsverð á húsaleigu.

Fram til skamms tíma fóru fáir á íslandi á leigumarkaðinn nema tilneyddir, í það minnsta til lengri 
tíma litið, enda er hlutfall þeirra sem eiga eigið húsnæði mjög hátt. Leigumarkaðurinn á Islandi er að 
mörgu leyti vanþróaður og óskipulagður og ekki er hugað nógu vel að málefnum leigjenda.

Víða erlendis, t.d. í Danmörku, er málum öðruvísi háttað og margir kjósa að leigja allt sitt líf í stað 
þess að fjárfesta í fasteign. Miðað við ástandið í samfélaginu í dag munu væntanlega margir vilja kjósa 
þann kostinn. Hins vegar er langmest af leiguhúsnæði á íslandi í einkaeigu og einungis leigt til 
skemmri tíma. Ef um tímabundinn leigusamning er að ræða -  t.a.m. samning sem gildir í ár -  er 
almennt ekki hægt að segja honum upp. Ef um ótímabundinn leigusamning er að ræða, en slíkir 
samningar eru algengir þegar um langtímaleigu er að ræða, geta aðilar sagt samningnum upp með 
ákveðnum fyrirvara. Ef leigjandi hefur haft íbúð á leigu lengur en í fimm ár verður leigusali að segja 
honum uppleigunni með eins árs fyrirvara.

Danska leíðin
Einn möguleiki er að taka upp hið svokallaða danska almenna leigukerfi (almene boliger). Almennar 
íbúðir í Danmörku eru nokkurskonar félagsíegar leiguíbúðir í eigu leigufélaga eða leigufyrirtækja. 
Byggingarkostnaður við almennar íbúðir er fjármagnaður með styrk frá sveitarfélögunum (14%), í 
gegnum íbúðalánasjóði (84%) og af innborguðu tryggingarfé frá leigjendum (2%). Sveitarfélögin 
ábyrgjast íbúðalán umfram 65%. Á móti fá sveitarfélögin ráðstöfunarrétt yfir 25% af íbúðunum til 
félagslegs húsnæðis. í öllum sveitarfélögum í Danmörku eru almennar íbúðir. Leigukerfið er ætlað 
fyrir alla, en sérstaklega beint að þeim sem geta ekki ráðið við að greiða markaðsleigu. Húsaleigan 
skal einungis Qármagna afborganir lána og viðhaldskostnað leiguhúsnæðisins. Það þýðir að ekkert 
félag eða fyrirtæki má hagnast á útleigu íbúðanna. Þar ríkir íbúalýðræði sem þýðir að íbúarnir ákveða 
sjálfir hvaða viðhald eða betrumbætur skal farið í hverju sinni. Húsaleiga hækkar því einungis í takt 
við það.

Almenna leigukerfið hefur það markmið að tryggja framboð af húsnæði fyrir fólk í mismunandi 
tekjuhópum á viðráðanlegu leiguverði. Kerfíð gefúr líka lágtekjufólki möguleika á að setjast að á 
svæðum þar sem mikil eflirspurn er eftir húsnæði. Því má segja að almenna leigukerfið sé hornsteinn í 
lausn á félagslegum húsnæðisvanda dansks samfélags. Það er þó aðeins lausn ef íbúamir eru blanda af 
efhalitlum og efnasterkum fjölskyldum. Annars er hætta á því að gettó myndist.

Við innflutning í almenna leiguíbúð greiðist trygging sem samsvarar 3 mánaða húsaleigu. Hafi 
leigjandi ekki efni á að reiða trygginguna fram getur viðkomandi fengið lán hjá sveitarfélaginu sem 
þarf fyrst að gréiða af eftir 5 ár, ef tekjur eru undir ákveðnu viðmiði. Til að leigja almenna íbúð þarf að 
skrifa sig á biðlista. Mjög misjafnt er hversu langur biðlisti er eftir húsnæði og fer það eftir stærð 
húsnæðisins og staðsetningu. í sumum hverfum geta biðlistar verið mjög langir eða allt að 20 árum. 
Hægt er að skrá sig á biðlista eftir íbúð frá 15 ára aldri.

Leigjandi í danska almenna leigukerfinu getur búið ævilangt í íbúðinni kjósi hann það. Einungis er 
hægt að rifta leigusamningi ef um vanefndir á samningi með ákveðnum hætti er að ræða, til dæmis 
síendurtekið ónæði, skemmdir á húsnæðinu eða vanskil á leigu.

Verölagsnefnd húsaleigu
Samkvæmt húsaleigulögum á íslandi er aðilum frjálst að semja um upphæð leigunnar og því er i raun 
ekkert góif eða þak á upphæðinni. Algengt er að samið sé um að leiga breytist á leigutímanum og er þá 
yfirleitt miðað við vísitöluhækkanir. Húsaleiga er í mörgum tilfellum svo há að ákveðnir hópar í 
samfélaginu ráða ekki lengur við að greiða hana. Húsaleiga er oft og tíðum ekki í neinu samræmi við 
uppfærslukostnað, viðhald og ávöxtun eignarinnar, heldur mun hærri. Sem rök fyrir því má sjá að þrátt
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fyrir umtaisverða aukningu leiguhúsnæðis frá bankahruninu helst leiguverð ennþá mjög hátt. 
Leiguverð á íslandi þarfnast einfaldlega aðhalds.

Eins og fyrr var nefnt má húsaleigan í almenna leigukerfinu í Danmörku einungis fjármagna kostnað 
og viðhald leiguhúsnæðisins. Það þýðir að ekkert félag eða fyrirtæki má hagnast á útleigu íbúðanna. I 
DanmÖrku er að auki sérstök nefnd sem metur hvað geti talist eðlilegt og sanngjamt húsaleiguverð. 
Með þessu er spornað við óeðlilega hárri húsaleigu. Leigjandi í Danmörku getur klagað til 
nefndarinnar ef viðkomandi finnst húsaleigan of há. Nefndin getur úrskurðað að Íeigusali skuli lækka 
leigu og endurgreiða ofgreidda leigu ef það á við, Að sjálfsögðu er verið að grípa fram fyrir hendur 
markaðsaflanna með slíkri nefnd, en eins og ástandið í íslensku samfélagi er í dag gæti það verið 
nauðsynlegt,

Til að stuðla að jafnri tekjudreifmgu í landinu geta leigjendur húsnæðis fengið greiddar 
húsaleigubætur. Upphæð þeirra er meðal annars reiknuð út frá húsaieigu, tekjum og fjöiskyldustærð. 
Upphæð húsaleigubóta hefur þó ekki tekið mið af verðhækkunum á leigumarkaði og breyta þær þvi oft 
og tiðum mjög litlu. Til að húsaleigubætur skili tilætluðum árangri þurfa þær að hækka samhliða 
verðlagi i samfélaginu. Einnig eru frítekjumörk á húsaieigubótum of lág. Til að undirstrika þetta eru 
rúmlega 80% þeirra sem þiggja húsaieigubætur með árstekjur undir tveimur milljónum. í 
Qárlagafrumvarpinu 2011 er lagt til að skera framlag ríkisins til húsaleigubótakerfísins niður um 600 
m.kr. sem þýðir enn frekari rýrnun á bótunum.

Það hefur marg oft komið fram að almenn niðurfærsla lána er of kostnaðarsöm og leysir ekki vanda 
þeirra verst stöddu. Lagt hefur verið fram frumvarp um að Ibúðalánasjóður megi selja íbúðir sem hafa 
verið yfirteknar á kaupleigu til 3 ára. EfUr 3 ár býðst leigjanda að kaupa íbúðina, þar sem leiga síðustu 
þriggja ára gengur upp í kaupverð sem inneign. Hugmyndin á bak við frumvarpið er ekki slæm. Þó 
þarf að huga að ákveðnum atriðum. Fyrir það fyrsta þarf að stilla leiguverði í hóf. Ef fólk vill ekki eða 
ræður ekki við að kaupa húsnæðið efitir 3 ár er frumvarpið einungis skammtimalausn á húsnæðisvanda 
þeirra verst stöddu.

Almenna leigukerfið í Danmörku gæti hins vegar verið betri lausn fyrir ríkið til að ráða fram úr vanda 
skuldsettra heimila, svo ekki sé taiað um íbúðarlánasjóðs. Þannig gæti ríkið yfírtekið ljölbýlishús og 
breytt þeim í almennar ibúðir á viðráðanlegu leiguverði. Á þann hátt væri verið að skapa öryggisnet 
fyrir fjöiskyldur sem ekki ráða við skuldbindingar sínar og eru búnar að, eða á barmi þess að, missa 
heimili sín.
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