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Aðdragandi
Atvinnu- og framtíðarmálanefnd var falið að taka að sér það verkefni að greina stöðu
húsnæðismála á Seyðisfirði. Mikið er talað um það í samfélaginu að það vanti húsnæði.
Staðreyndin er sú að undanfarin ár hafa fá hús verið til sölu og lítið um nýbyggingar. Til að vita
hvaða úrlausn myndi vera ákjósanlegust og henta sem flestum ákvað nefndin að kanna stöðuna
og vilja hjá íbúum í bænum með skoðanakönnun. Tveir aðilar úr nefndinni tóku að sér gerð,
útfærslu og utanumhald könnunarinnar. Leitað var óformlega til Félagsvísindastofnunar og
metið hvort umfang væri nógu einfalt þannig að hægt væri að gera könnuna með minniháttar
kostnaði í heimabyggð þar sem nefndarmenn gefa sinn tíma til verkefnisins. Það var skoðun
ráðgjafa að svo væri.
Í lok árs 2018 var Seyðisfjörður valinn til þátttöku í tilraunaverkefni á vegum Íbúðalánasjóðs
með það að markmiði að byggja húsnæði á landsbyggðinni þar sem byggingakostnaður er oft
yfir raunvirði húsnæðis og bæjarfélögum hefur reynst erfitt að stuðla að nýbyggingu.
Nefndarmenn settu sig þá í samband við verkefnisstjóra hjá Íbúðalánasjóði og buðu þeim að
fylgjast með framvindu könnunar og eins að koma með tillögur að úrbótum. Ekki komu tillögur
að úrbótum en tilrauninni til að ná yfirsýn var tekið mjög vel og lýst yfir vilja til að nýta það sem
fyrsta skrefið í tilraunaverkefninu.
Haft var samband við persónuverndarfulltrúa Seyðisfjarðar og var verklag og úrvinnsla
könnunarinnar lögð undir hann til álits. Engar athugasemdir voru gerðar, og taldist rannsóknin
ekki vera persónugreinanleg og tóku því persónuverndarlög ekki til hennar.

Um könnunina
Í mars 2019 var skoðanakönnun um húsnæðismál send á alla íbúa 18 ára og eldri sem skráðir
voru með lögheimili á Seyðisfirði. Spurningalistann má sjá í viðhengi aftast í skjalinu, fylgiskjal 1.
Þátttakendur fengu 10 daga til að skila inn listunum eftir að könnunin barst í hús, í móttökukassa
sem voru staðsettir í Kjörbúðinni og á Sýsluskrifstofunni á Seyðisfirði. Fenginn var nafnalisti, 18
ára og eldri, hjá Þjóðskrá sem útilokaði þá sem voru bannmerktir og höfðu þannig beðist undan
því að vera í úrtaki. Þegar kom í ljós að 46 íbúar fengu ekki könnunina sökum þessa var sóst eftir
undanþágu frá þessarri merkingu þar sem ekki væri um könnun í markaðsskyni að ræða og
málið útskýrt. Var það tekið fyrir og samþykkt og nýr nafnalisti með öllum bæjarbúum fenginn og
í kjölfarið voru keyrðar út kannanir til allra er ekki höfðu fengið könnun í fyrstu dreifingu. Enskar
leiðbeiningar voru settar með í umslög þeirra sem vitað var að væru af erlendu bergi brotnir þar
sem könnunin var útskýrð og fólk hvatt til að fá aðstoð við útfyllinguna, sjá fylgiskjal 2. a
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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.
Aldursdreifing svarenda var nokkuð áþekk aldursdreifingu í bæjarfélaginu og ætti þannig að
gefa góða mynd af hug bæjarbúa. Sjá má mynd af núverandi aldursdreifingu bæjarins í
fylgiskjali 3.
Svarhlutfall var 45% og fellur að þeim skilyrðum sem sett eru miðað við 95% öryggismörk.
Þannig má telja niðurstöður þessarar könnunar lýsandi fyrir meirihluta þeirra sem hana fengu til
svörunar. Einnig er nokkuð um íbúa sem skráðir eru með lögheimili á Seyðisfirði en dvelja þar
ekki allan ársins hring, eins og til dæmis starfsfólk sem kemur aðeins til vinnu yfir sumartímann.
Ætla má að þeir sem huga ekki að neinum breytingum séu ólíklegri til þess að skila inn sínum
niðurstöðum en að þeir sem hugi að breytingum séu líklegri til að vilja koma sýn sinni á
framfæri. Niðurstöður könnunarinnar styðja þá tilgátu þar sem nokkuð stórt hlutfall svarenda
hugar að breytingum og þar liggja niðurstöðurnar sem munu vonandi gefa einhverja mynd af
því hvernig tegund af húsnæði íbúar í bænum bíða eftir.
Að lokum má gefa sér það að þar sem könnunin var sent á alla einstaklinga á hverju heimili,
hafi sumir ef til vill skilað einni könnun fyrir heimilið en það eru um það bil 270 heimili skráð á
Seyðisfirði sem parar vel við fjölda svara.

Upplýsingar um þátttakendur
Meðalaldur þátttakenda var 52 ár, yngsti þátttakandi 18 ára og sá elsti 87 ára. Um þriðjungur á
börn og þar af eiga langflestir eitt eða tvö börn eða rúm 40% í hvorum hópnum. Mynd 1 og 2
sýna aldursdreifingu og núverandi húsnæðiskost þátttakenda.

Mynd 1

Mynd 2
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Eins og við var að búast býr langstærstur hluti bæjarbúa í eigin fasteign eða 77% svarenda, 10%
búa hjá foreldrum eða ættingjum, 5% eru í langtímaleigu og svo eru um 3% í skammtíma eða
langtímaleigu eða annars konar húsnæði.
Eins og mynd 3 sýnir eru 42% íbúa, í 100-150 fermetrum, 20% eru í 50-100 fermetrum og svo er
fremur stór hópur sem býr stórt, eða 38% í 150 fermetrum eða stærra.

Mynd 3

Helstu niðurstöður
Í niðurstöðum er fyrst og fremst horft til hópsins sem vill breytingar; hvað þeir vilja,
aldursdreifing og núverandi staða.
Lykilspurning könnunarinnar var hvort þátttakendi sá fyrir sér að gera breytingar á
búsetuhögum sínum á næstu 10 árum. Nokkuð stórt hlutfall eða 36% huga að breytingum, 54%
svarenda sjá ekki fyrir sér að breyta búsetuhag sínum og 10% sjá fyrir sér að flytja burt úr
bænum.
Mögulegar breytingar á búsetuhögum næstu 10 ár
Huga að breytingum

36%

Ætla að ekki að breyta búsetuhag

54%

Ætla að flytja úr bænum

10%

Tafla 1
Tafla 2 á næstu síðu sýnir hvernig skiptingin dreifist eftir aldri þátttakenda. Stærsta hlutfall
þeirra er vilja breyta um húnæði er hjá yngsta hópnum, og er síðan í kringum 30% á hinum
aldursbilunum. Það er einnig stærsta hlutfallið hjá yngsta hópnum sem sér fyrir sér að flytja úr
bænum.
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35 ára og yngri

56 til 65 ára

Huga að breytingum

58%

Huga að breytingum

27%

Vilja ekki breytingar

17%

Vilja ekki breytingar

67%

Ætla að flytja

25%

Ætla að flytja

6%

36 til 55 ára

66 ára og eldri

Huga að breytingum

32%

Huga að breytingum

32%

Vilja ekki breytingar

59%

Vilja ekki breytingar

67%

Ætla að flytja

10%

Ætla að flytja

2%

Tafla 2
Mynd 4 sýnir hvernig breytingar þátttakendur sem vilja breyta búsetuhögum sínum kjósa helst.
Flestir þáttakendur vilja kaupa einbýli eða 29%. Kaup eða leiga í búsetukjarna fyrir eldri
borgara er einnig ákjósanlegur en samtals vildu 30% svarenda þann kost. Einnig var spurt um
hvaða þættir væru mikilvægastir fyrir fólk sem vildi breyta um húsnæði mynd 5.

Mynd 4

Mynd 5

Þegar sá hópur sem sagðist huga að því að flytja burt úr bænum var skoðaður kom í ljós að
helmingur þessa hóps býr í eigin húsnæði en 25% svaranda búa í foreldrahúsum og 16% eru á
leigumarkaði. Helmingur þessa hóps voru 35 ára eða yngri. Svo það virðist vera að stór hluti
ungs fólks í bæjarfélaginu hafi áhuga á því að flytja. Þetta væri áhugavert að skoða í annarri
könnun þó líklegt sé að þessi hópur sé á leið í nám eða á fjölbreyttara atvinnusvæði.
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Niðurstöður eftir aldurshópum
Hér á eftir verður fjallað nánar um óskir og aðstæður hvers aldurshóps fyrir sig. Tveir elstu
hóparnir eru skoðaðir saman þar sem fólk var beðið um að lýsa skoðunum sínum allt að 10 ár
fram í tímann en þá má ætla að hluti þess hóps sé að komast á lífeyrisaldur og því áhugavert að
sjá hvernig þessir hópar vilja haga efri árum sínum m.t.t. húsnæðis.

Unga fólkið 18-35 ára

Samanber mynd 6 hugar meirihluti þessa aldurshóps að breytingum eða 58% sem skýrist
sjálfsagt af því að helmingur þessa hóps býr enn í foreldrahúsum.
En þegar skoðað er hvaða húsnæðisstærð er ákjósanlegust fyrir þennan hóp, mynd 7, vilja flestir
eða um 40% búa í 125-150 fermetrum. 18% vilja svo búa í 100-120 fermetrum og önnur 18% í
200 fermetrum eða meira.
Mynd 8 sýnir hvaða breytingar þessi hópur hefur áhuga á að gera. Nærri helmingur vill flytja í
einbýlishús, þar á eftir vilja 20% byggja eigið húsæði. Það sést á mynd 5 hvaða þættir voru
mikilvægastir fyrir þennan hóp, en þar skoraði lítið viðhald og lágt verð hæst.

Mynd 6

Mynd 7

Mynd 8
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Aldurinn 36-55 ára

Samanber mynd 9 og 10 vill þriðjungur svarenda á þessu aldursbili gera breytingar á
búsetuhögum sínum. Þar virtist núverandi stærð á húsnæði ráða mestu um. Helmingur þeirra
sem vill breytabýr í 50-100 fermetrum, vill stækka við sig og er ákjósanleg húsnæðisstærð fyrir
þennan hóp að meðaltali 135 fm.
En 30% vill vera í 100-120 fm og 17% í 125-150 fm og 22% í 155-195 fm. Það virtist ekki skipta
máli fyrir fólk sem vildi breyta búsetuhögum hvort það ætti börn eða ekki.

Mynd 9

Mynd 10

Íbúar 56 ára og eldri

Þegar eldri aldurshópar voru skoðaðir kom í ljós að um 60% svarenda höfðu ekki áhuga á því að
breyta sínum búsetuhögum en um þriðjungur vildi breyta.
Skoðað var sérstaklega hvort bæjarbúar hefðu áhuga á því að kaupa eða leigja í búsetukjarna
fyrir eldri borgara. Í ljós kom að 30 þátttakendur höfðu áhuga á því og 63% þeirra sögðu að
samverusalur væri ákjósanlegur kostur fyrir þau. Hér má sjá hvaða aðrir þættir eru mikilvægir í
húsnæðismálum hjá þessum hópi. Merkja mátti við fleiri en eitt atriði.
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Mynd 12 sýnir núverandi húsnæðisstærð þeirra sem vilja breyta. Eins er mikilvægt að það komi
fram að 97% þessa hóps býr í eigin fasteign. Mynd 13 sýnir í hvaða stærð af húsnæði fólk vill
flytja í og varpar ljósi á að eldri hópurinn vill búa í tiltölulega litlu húsnæði en það er meiri
dreifing á hinum hópnum. Þarna sést líka að báðir þessir hópar vilja búa í minna húsnæði en
þeir búa í núna.
Eins og mynd 14 sýnir vill yfirgnæfandi hluti þessa aldurshóps flytja í búsetukjarna fyrir eldri
borgara. Þegar hóparnir voru skoðaðir aðskildir sást að 93% 66 ára og eldri vildu þann kost. Hin
dreifingin er nánast öll í 56-65 ára aldursflokknum.

Mynd 11

Mynd 12

Mynd 13

Mynd 14
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Lokaorð
Þessi könnun sýnir að þörf er á uppbyggingu á húsnæði á Seyðisfirði. Huga þarf sérstaklega að
eldri borgurum í samfélaginu en þar eru fjölmargir einstaklingar sem vilja minnka við sig
húsnæði og margir sem hafa áhuga á því að flytja í búsetukjarna fyrir eldri borgara.
Niðurstöðukaflinn fyrir þann hóp sýnir glögglega hvaða áhrif það hefði ef byggður yrði slíkur
kjarni, bæði hversu stór hann þyrfti að vera og útfærslan þyrfti helst að vera þannig að íbúar
gætu valið milli þess að leigja eða kaupa. Leiða má líkur að því að þau hús sem myndu losna í
kjölfarið mundu leysa hluta af húsnæðisþörf yngri hópanna tveggja.
Aldur skipti miklu máli þegar fermetrafjöldi sem fólk vildi flytja í var skoðaður. Þeir sem voru í
yngri tveimur aldursflokkunum vildu að jafnaði búa í 140 fermetrum, þeir sem eru 56 ára og
eldri vildu að jafnaði vera í 92 fermetrum og þeir sem voru 66 ára og eldri í 70 fermetrum.
Það er þörf fyrir nýtt húsnæði fyrir ungt fólk og greinilega þarf að byggja sérstaklega fyrir þann
hóp. Það er mjög áhugavert og á skjön við það sem hefur komið fram á höfuðborgarsvæðinu að
yngsti aldurshópurinn 18-35 ára vill nokkuð stórt húsnæði. Könnunin leiðir þannig líkur að því
að ekki sé eftirspurn eftir uppbyggingu á litlu húsnæði (minna en 100 fm), að frátöldum litlum
íbúðum í búsetukjarna. En báðir yngri hóparnir eða 55 ára og yngri vilja að miklum meirihluta í
minnsta lagi 100 fm og stærra og þegar skoðað er hvers lags húsnæði er efst á lista hjá þessum
tveimur hópum eru niðurstöður mjög áþekkar, langstærstur hluti vill búa í einbýlishúsi.
Það er því ljóst að mikil þörf er á framkvæmdum og beinast lægi við að byrja á uppbyggingu á
búsetukjarna fyrir eldri borgara. Það virðist líka vilja svo vel til að það séu stór einbýlishús sem
losni við þá hreyfingu sem virðist henta vel miðað við vilja hjá 55 ára og yngri. Annað sem
kemur sterkt fram er að það er sáralítill áhugi á leigufélagi meðal allra aldurshópa. Eins er lítill
áhugi almennt fyrir því að leigja húsnæði nema þá í hópnum sem kýs búsetukjarnann.
Hafa verður í huga að þessi könnun náði aðeins til þeirra sem þegar búa á Seyðisfirði en ekki
þeirra sem langar að flytja til Seyðisfjarðar og mögulega standa þar húsnæðismál þeirri
ákvörðun fyrir þrifum. Ómögulegt er að vita hver stærð þess hóps er og hvort hluti þessa hóps
hefði áhuga á því að kaupa eða leigja húsnæði.
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Fylgiskjal 1
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Fylgiskjal 2

Fylgiskjal 3
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