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Húsnæðismál á Seyðisﬁrði

Atvinnu- og framtíðarmálanefnd Seyðisfjarðarkaupstaðar var falið að taka að sér það verkefni
að greina stöðu húsnæðismála á Seyðisfirði. Í samfélaginu er talað um að á Seyðisfirði vanti
húsnæði, að það séu fá hús til sölu og að ekki sé mikið um nýbyggingar á svæðinu. Markmið
þessarar skýrslu er að varpa ljósi á hvernig staðan er á húsnæðismálum, fara yfir húsnæði í eigu
bæjarins, fara yfir niðurstöður húsnæðiskönnunar sem send var til íbúa og koma með tillögur að
lausnum.

Staða húsnæðismála
Undanfarin ár virðist hafa vantað að jafnvægi sé á húsnæðismarkaði á Seyðisfirði. Núverandi
íbúðarhúsnæði er fullnýtt, eftirspurn er eftir húsnæði og markaður ekki virkur, hvorki hvað varðar
kaup og sölu né framboð á leiguhúsnæði. Skortur á íbúðarhúsnæði háir atvinnustarfsemi og
einnig þróun og uppbyggingu á Seyðisfirði. Mikilvægt er að stuðla að virkum leigumarkaði þar
sem jafnvægi ríkir milli framboðs og eftirspurnar.

Húsnæði á Seyðisfirði
Samkvæmt Húsnæðisáætlun Seyðisfjarðarkaupstaðar frá árinu 2018 er heildarfjöldi íbúða á
Seyðisfirði 327 talsins sem skiptast í 231 sérbýli og 96 fjölbýli, þar af nokkur hluti í raðhúsum.
Meðalfjöldi íbúa í hverri íbúð á Seyðisfirði er 1,67, sem er nokkuð lágt. Í sveitarfélögum á
Austurlandi (á starfssvæði SSA) er meðalfjöldi íbúa á hverja íbúð 2,76 og á landinu öllu 2,53
íbúar.
Seyðisfjarðarkaupstaður á og rekur 19 leiguíbúðir þar af 5 íbúðir með búseturétt. Íbúðirnar
skiptast í íbúðir fyrir aldraða sem eru 11,2 almennar leiguíbúðir, 6 félagslegar leiguíbúðir og 2
almennar íbúðir. Íbúðir í Hamrabakka 8-12 voru byggðar 1978 og íbúðir við Múlaveg 18-40 voru
byggðar á árunum 1990-1994.
Nokkuð er um að íbúðarhúsnæði hafi færst í notkun sem gistihúsnæði fyrir ferðamenn og getur
því átt þátt í skorti á íbúðarhúsnæði í dag auk þess sem aðilar í ferðaþjónustu hafa keypt
íbúðarhúsnæði til að nota fyrir starfsfólk sitt til skemmri tíma. Einnig er hluti vandans að upp úr
síðustu aldamótum færðist það í vöxt að utanðakomandi aðilar festu kaup á íbúðarhúsnæði til
að nýta sem frístundaheimili, töluvert af því húsnæði stendur autt mestan part úr ári. Framboð
íbúða á leigumarkaði hefur staðið nokkurn veginn í stað á síðastliðnum árum og engin breyting
hefur orðið á fjölda íbúða í eigu Seyðisfjarðarkaupstaðar. Íbúum hefur fækkað nokkuð mikið frá
síðustu aldamótum en hægt hefur á þeirri þróun og samkvæmt Hagstofunni bjuggu 663 manns
á Seyðisfirði þann 1. janúar 2019.
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Framboð lóða til byggingar
Verið er að vinna að deiliskipulagi fyrir Hlíðarveg og Múlaveg, sú vinna mun klárast á næstu
vikum.

Samantekt á þörf:
•Þörf er á húsnæði á grunni mannfjöldaþróunar og fólksflutninga milli svæða. Með
hliðsjón af eftirspurn vegna fólksflutninga til fjórðungsins er Seyðisfjörður ekki
samkeppnishæfur þegar kemur að framboði íbúðahúsnæðis.
•Þörf á íbúðum fyrir aldraða. Virðist í jafnvægi en sé horft til aldurspíramída telur nefndin að
líklegt sé að þörf og eftirspurn vaxi.
•Þörf á félagslegu húsnæði. Hefur seinni ár verið í nokkuð góðu jafnvægi og ekki óalgengt að
þær íbúðir séu leigðar út sem almennar íbúðir þó svo að þær séu allar í félagslegri útleigu í dag.
Hefur verið rætt um að fækka félagslegum íbúðum.
•Þörf er vegna sértækra úrræða fyrir fatlaða. Virðist ekki fyrir hendi í dag.

Húsnæði Seyðisfjarðarkaupstaðar
Hamrabakki 8-12

Seyðisfjarðarkaupstaður á átta íbúðir að Hamrabakka 8-12.
•Sex af þeim eru skilgreindar sem félagslegar og eru
Fjórar3. herbergja íbúðir
Ein 4. herbergja íbúð
Ein 2. herbergja íbúð
•Tvær íbúðir eru í almennri leigu,
4.
herbergja
2.
herbergja

Steinholt

Seyðisfjarðarbær keypti Steinholt af Ragnari Nikulássyni undir rekstur tónlistarskóla en
tónlistarkennsla hafði um tíma farið fram á sviðinu í félagsheimilinu Herðubreið. Tónlistarfélag
Seyðisfjarðar fékk síðan húsið sem var í afar bágbornu ástandi, til umráða árið 1976.
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Tónlistarfélag Seyðisfjarðar er ekki lengur til og þar af leiðandi er ekki vitað hvort það séu
kvaðir á því. Ekki eru áhvílandi skuldir á Steinholti en kaupstaðurinn borgar rekstrarkostnað.
Atvinnu- og framtíðarmálanefnd leggur til að Steinholt verði komið í sölu sem fyrst.

Öldugata 14 (Frumkvöðlasetrið)

Öldugata er frumkvöðlasetur á Seyðisfirði sem var sett á laggirnar í lok árs 2016. Það er staðsett
í húsnæði þar sem áður var Ullarvinnsla frú Láru að Öldugötu 14 og þegar það lokaði vantaði
nýjan tilgang fyrir húsið. Í upphafi var það stofnað sem samstarfsvettvangur milli kaupstaðarins,
Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Skaftfells og fyrsti leigusamningurinn miðaðist við þetta
samstarf. Aðkoma Nýsköpunarmiðstöðvar byggðist helst á því að starfsmaður á þeirra vegum,
með vinnuaðstöðu á Djúpavogi, kæmi að ákveðnum verkefnum og yrði til taks ef þekkingu eða
aðstoðar krefðist auk þess sem verkefnið Ræsing fór fram á vormánuðum 2017. Grunnforsenda í
þessari útfærslu voru fjögur skrifborð sem væru opin til skammtíma leigu til frumkvöðla í
sameiginlegu skrifstofurými. Skaftfell var umsjónaraðili og sá um að reka húsnæðið, innheimta
leigu af þeim sem leigja aðstöðu í húsinu, greiða húsaleigu, hita og rafmagn og sjá um allt
utanumhald. Samningurinn var gerður í tilraunaskyni til þriggja mánaða og hefur ekki verið
endurnýjaður eftir það.
Í dag eru greiddar 150.000 kr í leigu til kaupstaðarins á mánuði, auk hita og rafmagns sem er
greitt ofan á það. Þetta skapar tekjur sem nema 1.800.0000 kr á ársgrundvelli. Fasteignagjöld
sem greitt eru tilbaka til A-sjóðs kaupstaðarins eru um 580.000 kr á ársgrundvelli.
Húsið Öldugata 14 er í eigu bæjarins.Það flokkast á B-svæði og gæti því ekki nýst sem íbúðarhús.
Í dag eru tvö fyrirtæki og sjö einstaklingar með vinnuaðstöðu í húsinu og er húsið því nánast í
fullri nýtingu.
Húsið nýtist vel og hefur rekstur gengið vonum framar. Sameiginleg svæði eru komin með mikla
viðhaldsþörf og henta ekki þeirri skrifstofu-frumkvöðlastarfsemi sem er rekin þar núna. Helst
ber þar að nefna eldhúsaðstöðu og salernisaðstöðu á báðum hæðum sem er vægast sagt
bágborin og komin á tíma. Einnig eru nokkrir gluggar í mjög bágbornu ástandi og margt
smálegt. Eins væri mjög til bóta að mála viðarpanel sem þekur alla veggi hússins.
Nefndin leggur til að bæjarstjórn feli bæjarstóra að hefja aftur samtal við Nýsköpunarmiðstöð
Íslands um áframhaldandi samstarf þeirra á milli og eins er brýnt að endurnýja leigusamningin
við Skaftfell. Ennfremur að bærinn ánafni húsinu tekjur umfram kostnað í viðhald á húsinu til
næstu ára. Það yrði hagur samfélagsins alls og fjárfesting fyrir bæjarfélagið að halda húsinu í
ásættanlegu horfi og tryggja áframhaldandi rekstur á frumkvöðlasetri fyrir einyrkja og minni
fyrirtæki.
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Húsnæðiskönnun
Í mars 2019 var skoðanakönnun um húsnæðismál send á alla íbúa 18 ára og eldri sem skráðir
voru með lögheimili á Seyðisfirði. Alls voru 518 spurningalistar sendir út og til baka komu 244
útfylltir í móttökukassa . Af þeim voru 12 spurningalistar ógildir og voru því niðurstöður unnar úr
232 spurningarlistum.
Helstu niðurstöður voru þær að um þriðjungur svarenda vildi gera breytingar á búsetuhag sínum
en í yngsta aldurshópnum, 18 til 35 ára vildu rúmlega helmingur gera breytingar.
Það virðist vera þörf fyrir nýtt húsnæði fyrir unga fólkið líka og hugsanlega þörf fyrir að byggja
sérstaklega fyrir þann hóp. Þessi hópur vill helst búa í einbýlishúsum og þá frekar stórum húsum.
Af þeim sem voru í aldurshópnum 55 ára og eldri höfðu 30 manns áhuga á því að leigja eða
kaupa í búsetukjarna.
Það er ljóst að þörf er á framkvæmdum og beinast lægi við að byrja á uppbyggingu á
búsetukjarna fyrir eldri borgara. Líklega munu einbýlishús losna við þá hreyfingu, sem virðist
henta vel miðað við vilja hjá 55 ára og yngri.
Niðurstöður könnunarinnar í heild sinni koma sem fylgiskjal með þessari skýrslu.

Tillögur nefndarinnar
Atvinnu- og framtíðarmálanefnd leggur til að íbúðirnar tvær að Hamrabakka 8-12 sem eru í
almennri leigu verði boðnar til sölu. Einnig telur nefndin mikilvægt að Steinholti verði komið í
sölu sem fyrst. Nefndin leggur til að hafið verði samtal að nýju við Nýsköpunarmiðstöð Íslands
varðandi Öldugötu 14. Einnig að endurnýjaður verði leigusamningur við Skaftfell og að hugað
verði að endurbótum á húsinu.
Miðað við niðurstöður húsnæðiskönnunar er greinileg þörf og áhugi á íbúakjarna fyrir eldri
borgara. Nefndin telur að fyrsta skrefið í uppbyggingu sé að kanna möguleikann á byggingu
slíks húsnæðis, í samstarfi við Íbúðalánasjóð og hlutaðeigandi aðila. Í kjölfarið þarf að huga að
byggingu húsnæðis fyrir aðra aldurshópa. Vakin er athygli á því að verið er að deiliskipuleggja
svæði í bænum sem er framtíðarbyggingarland og nægt framboð verður á lóðum fyrir þá sem
hafa hug á því að byggja.
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