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Átak í uppbyggingu 
íbúðarhúsnæðis á  
landsbyggðinni



Stjórnarsáttmálinn

• Öruggt húsnæði, óháð efnahag og búsetu, er ein 
af grundvallarforsendum öflugs samfélags.

• Áframhaldandi lækkun vaxta.  

• Efla og auka jafnvægi á 
húsnæðismarkaði. 

• Ólíkar áskoranir eftir landsvæðum. 

• Vandi sem stafar frá fyrri tíð. 

• Greiningar og tölfræði um 
húsnæðisframboð og –þörf út frá 
lýðfræðilegri þróun og 
skipulagsforsendum. 



Ályktun stjórnar Íbúðalánasjóðs
Sauðárkróki 1. febrúar, 2018 

• Aðgangur að viðunandi húsnæði á viðráðanlegu verði er ein grundvallarforsenda þess 
að okkur vegni vel sem einstaklingum, sem fjölskyldum og sem samfélagi í heild. 
Mikill skortur er á viðunandi húsnæði um allt land og stendur landsbyggðin illa vegna 
þess misvægis sem þar ríkir í nýbyggingu húsnæðis og fjármögnun þess.

• Úrræði stjórnvalda í húsnæðismálum hafa ekki náð að leysa þann vanda og hafa 
byggðir utan höfuðborgarsvæðisins því setið eftir í vissum skilningi. Stjórn 
Íbúðalánasjóðs hefur ákveðið að sjóðurinn vinni tillögur að leiðum til að bregðast við 
þessum vanda, sem skilað verður til ráðherra. 

• Meðal annars verði horft til reynslu Husbanken í Noregi og ARA í Finnlandi þar sem 
mikil samvinna er milli stofnana, sveitarfélaga og framkvæmdaraðila þar sem unnið er 
að sértækum lausnum fyrir einstök sveitarfélög.



Mikil áhersla á landsbyggðina..



Samstarf  við sveitarfélög

• Mismunandi áskoranir eftir landsvæðum

• Almenn úrræði nýtast betur á höfuðborgarsvæðinu

• Þörf á lausnum um land allt

• Höfuðborgarsvæði 
• Samkomulag milli ríkis og sveitarfélaga

• Landsbyggðin

• Misvægi milli byggingarkostnaðar og 

markaðsverðs 

• Fjármögnun 

• Greina vanda einstakra sveitarfélaga

• Útbúa sértækar lausnir

• Samtal og samstarf



Samtalið er hafið

• 2016 Stofnframlög

• 2017 Húsnæðisáætlanir

• 2018 Greining á sértækum vanda sveitarfélaga í húsnæðismálum 



Heimild: Húsnæðissvið ÍLS, Hagstofa Íslands

• Margar ástæður geta legið að baki: 

• Aukin atvinnutækifæri – m.a. vegna 

uppgangs í ferðaþjónustu

• Skörp hækkun fasteignaverðs á 

höfuðborgarsvæðinu 

• Mikill framboðsskortur 

íbúðarhúsnæðis á 

höfuðborgarsvæðinu
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Fólk flyst í auknum mæli út fyrir höfuðborgarsvæðið... 



Heimild: Húsnæðissvið ÍLS, Hagstofa Íslands
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Vaxtarsvæði:

• Suðurnesin

• Akranes

• Borgarnes

• Árborg

• Hveragerði 

• Ölfus

• Akureyri

Landsbyggðin er vítt hugtak...



Heimild: Húsnæðissvið ÍLS, og Hagstofa Íslands

• Megnið af öllu nýju íbúðarhúsnæði 

frá árinu 2009 er á 

höfuðborgarsvæðinu
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Stofnframlög



Heildarúthlutun stofnframlaga eftir félagshópum 

• 7,3 milljörðum úthlutað

• 1.325 íbúðir

• Heildarfjárfesting

rúmlega 36 milljarðar kr. 
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Íbúðir fyrir öryrkja

Námsmenn

Sértæk búsetuúrræði

Tekju- og eignamörk



Dreifing úthlutana eftir landshlutum

11 Vestfirðir

44 Norðurland 

eystra

14 Suðurnes

1163 

Höfuðborgar-

svæðið

37 Vesturland

8

Norðurland vestra

44 Suðurland

4 Austurland

Norðurland

Akureyri           33 íbúðir

Dalvíkurbyggð 7 íbúðir

Norðurþing      4 íbúðir

Skagafjörður      8 íbúðir



Aðeins litlum hluta úthlutað út fyrir höfuðborgina...
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Hvers vegna er svona lágt hlutfall stofnframlaga á landsbyggðinni?

• Fáar umsóknir berast frá sveitarfélögum á landsbyggðinni

• „Ná ekki að reikna vit í dæmið“

• Misvægi í byggingarkostnaði og markaðsvirði 

• Fjármögnun 

• Tekju- og eignamörk of takmarkandi 



Heimild: Þjóðskrá Íslands, Húsnæðissvið Íbúðalánasjóðs

Markaðsvirði samanborið við hámarksbyggingarkostnað skv. lögum um almennar íbúðir

Misvægi byggingarkostnaðar og markaðsverðs
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• Raðhús

• Hefðbundið 

• Forsmíðaðar timbureiningar

• 4ra íbúða raðhús

• Íbúðirnar eru 3-4 herbergja, á 
bilinu 80-95 m2

Vísitöluhús ÍLS - ítarleg greining á misvægi



Norðmenn hafa tekist á við sambærilegan vanda

Hamarøymódelið er dæmi um samvinnu, sveitarfélags, Husbanken og einkaaðila

Sveitarfélagið skuldbindur sig til að gera leigusamninga við byggingaraðilann vegna

þessara íbúða. Samhliða þessu er krafa á byggingaraðila um að byggja jafn margar

íbúðir fyrir hinn almenna markað til útleigu eða sölu. Íbúðirnar eru þannig í eigu

viðkomandi einkaaðila, en sveitarfélagið ábyrgist leigutekjur vegna íbúða þeirra

sem ætlaðar eru skjólstæðingum félagsþjónustunnar.

Slíkur samningur við sveitarfélag tryggir leigutekjur í 20 ár, ásamt því að tryggja

20% stofnframlag frá Husbanken vegna sömu íbúða.



• Mikilvægasta stjórntæki sveitarfélaga og stjórnvalda þegar 
kemur að stefnumótun í húsnæðismálum

• Gera okkur kleift að greina sértæk vandamál og leita 
sértækra lausna 

• Sveitarfélögin stýra uppbyggingu íbúðarhúsnæðis

• Innviðauppbygging þarf að vera í samræmi við 
uppbyggingu íbúðarhúsnæðis 

Samræmdar húsnæðisáætlanir sveitarfélaga eru lykilþáttur



Átak í uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á landsbyggðinni

• Langtímastefnumótun byggð á samræmdum húsnæðisáætlunum sveitarfélaga og 

ítarlegum greiningum á húsnæðismarkaði

• Greining á vanda einstakra sveitarfélaga og skoðun sértækra lausna

• Uppbygging leigumarkaðar á landsvísu 

• Viðbótarframlög aðlöguð að ólíkum markaðssvæðum byggð á greiningum ÍLS

• Aðgengi að lánsfjármögnun tryggð á kaldari markaðssvæðum

• Möguleg samvinna sveitarfélaga, Íbúðalánasjóðs og framkvæmdaraðila 



Takk fyrir

Fyrirvari

Kynning þessi er unnin af starfsmönnum Húsnæðissviðs Íbúðalánasjóðs og byggir á mati þeirra á opinberum upplýsingum á hverjum tíma, 
ásamt sjálfstæðum greiningum.

Húsnæðissvið Íbúðalánasjóðs er óháður aðili sem framkvæmir greiningar á húsnæðismarkaði. Upplýsingar sem birtast í kynningu þessari 
endurspegla mat starfsmanna Húsnæðissviðs á fyrirliggjandi upplýsingum á hverjum tíma og geta breyst án fyrirvara. 

Húsnæðissvið íbúðalánasjóðs ber ekki skylda til að veita aðgang að frekari upplýsingum en birtar eru í kynningu þessari. 

Íbúðalánasjóður, stjórnendur hans og starfsmenn bera ekki ábyrgð á þeim upplýsingum sem hér birtast eða veittar eru í tengslum við birtingu 
en allar greiningar eru unnar sjálfstætt af Húsnæðissviði Íbúðalánasjóðs. 

Öllum er frjálst að nota efni Húsnæðissviðs Íbúðalánasjóðs en geta skal heimilda við notkun.


