
 

 

SEYÐISFJARÐARKAUPSTAÐUR 

Húsnæðisáætlun 
Húsnæðisáætlun –stofnframlög 

 

Bæjarráð 

4/11/2018 

 

 

 

  

Húsnæðisáætlun – Staða húsnæðismála, skipulagsáætlanir, aðgerðaáætlun. 



 

Page 2 of 45 
 

Efnisyfirlit. 
1. Markmið og hlutverk ........................................................................................................................... 3 

2. Íbúa- atvinnuþróun. ............................................................................................................................ 3 

3 Staða húsnæðismála í Seyðisfjarðarkaupstað ...................................................................................... 4 

3.1 Almennt ......................................................................................................................................... 4 

3.2 Heildarfjöldi íbúða ......................................................................................................................... 5 

3.3 Fjölskyldugerðir á Seyðisfirði (fjöldi íbúa pr. íbúð) ....................................................................... 6 

3.4 Fjöldi og hlutfall leiguíbúða á Seyðisfirði ...................................................................................... 6 

3.5 Fjöldi og hlutfall búseturéttaríbúða .............................................................................................. 6 

3.6 Fjöldi íbúða í byggingu og hversu margar klárast á yfirstandandi ári. .......................................... 6 

3.7 Mögulegt framboð af húsnæði sem ekki er í notkun sem íbúðarhúsnæði. .................................. 6 

3.8 Framboð og eftirspurn, íbúaþróun, íbúðaþróun ........................................................................... 7 

4 Skipulagsmál og þarfagreining ........................................................................................................... 10 

4.1 Aðalskipulag Seyðisfjarðar. ......................................................................................................... 10 

4.2 Framboð lóða til byggingar íbúðarhúsnæðis. ............................................................................. 12 

4.3 Atvinnustefna og efnahagsþróun ................................................................................................ 15 

4.4 Þétting byggðar ........................................................................................................................... 16 

4.5 Skilgreining á þörfum þeirra sem njóta aðstoðar kaupstaðarins ................................................ 17 

4.6 Áætluð húsnæðisþörf ólíkra hópa (út frá m.a. stöðu biðlista. .................................................... 17 

5 Markmið og aðgerðaáætlun Seyðisfjarðarkaupstaðar ...................................................................... 26 

5.1 Áætlaður kostnaður vegna uppbyggingar íbúðarhúsnæðis á tímabilinu.................................... 26 

5.2 Uppbygging til að mæta íbúðarþörf. ........................................................................................... 26 

5.3 Uppbygging á Seyðisfirði vegna mannfjöldaþróunar. ................................................................. 26 

5.4 Áætluð uppbygging vegna ferðaþjónustu. .................................................................................. 26 

5.5 Stofnframlög ríkis og sveitarfélaga. ............................................................................................ 27 

5.6 Reglur um stofnframlög .............................................................................................................. 31 

5.7 Fjármögnun sérstaks húsnæðisstuðnings og stofnframlaga ....................................................... 37 

5.8 Sérstakur húsnæðisstuðningur Seyðisfjarðarkaupstaðar. .......................................................... 38 

Tillögur með aðgerðaáætlun húsnæðisáætlunar Seyðisfjarðarkaupstaðar. .......................... 45 

 

 

 



 

Page 3 of 45 
 

1. Markmið og hlutverk 
Markmið og hlutverk húsnæðisáætlunar Seyðisfjarðarkaupstaðar er að vera farvegur til að 

koma jafnvægi á húsnæðismarkaðinn á Seyðisfirði og að stuðla að framboði húsnæðis með 

hliðsjón af þörf og eftirspurn. Sveitarstjórnir fara með stefnumótun húsnæðismála í 

sveitarfélögunum . Í 5. gr. laga nr. 44/1998 segir að sveitarstjórn beri ábyrgð á og hafi 

frumkvæði að því að leysa húsnæðisþörf þess fólks í sveitarfélaginu sem þarfnast aðstoðar 

við húsnæðisöflun. Í því skyni skal sveitarstjórn fylgjast með þörf á húsnæði í 

sveitarfélaginu. 15. júní 2016 tóku  ný lög um almennar íbúðir nr. 52/2016. Markmið laganna 

er að bæta húsnæðisöryggi fjölskyldna og einstaklinga, sem eru undir tekju- og 

eignamörkum, með því að auka aðgengi að öruggu og viðeigandi leiguhúsnæði og stuðla að 

því að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda. Lögin heimila 

sveitarfélögum að veita stofnframlag til byggingar og kaupa á almennum íbúðum til að 

stuðla að því að í boði verði leiguíbúðir á viðráðanlegu verði fyrir þá sem þurfa á því að 

halda. Þá er gert ráð fyrir framlagi frá ríkinu í sama tilgangi. Það er markmið 

Seyðisfjarðarkaupstaðar að búa svo um að sá kostur verði aðgengilegur á Seyðisfirði. 

2. Íbúa- atvinnuþróun. 
Á árunum frá 1990 til 2010  fækkaði íbúum í Seyðisfjarðarkaupstað mikið, sem m.a. hefur 
haft áhrif á rekstrarafkomu kaupstaðarins og nýtingu húsnæðis í kaupstaðnum. Árið 1990 
voru íbúar á Seyðisfirði 981 árið 2010 voru íbúar 706. Árið 2011 voru íbúar 668 en eftir það 
dró úr fækkun og stöðugleiki hefur komist á.  1. desember 2017 voru íbúar 674 samkvæmt 
íbúaskrá. Um er að ræða fækkun um 307 íbúa eða sem nemur 31% 
 
Mynd 1: Úthlutað aflamark til skipa með heimahöfn á Seyðisfirði og íbúafjöldi 1990 til 2010 

Heimild: Fiskistofa og Hagstofa Íslands 
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Mynd 1 sýnir úthlutað aflamark til skipa í tonnum (vinstri X-ásinn) með heimahöfn á 

Seyðisfirði frá árinu 1990 til 2010, annars vegar fyrir þorsk og svo hins vegar fyrir 

þorskígildi, og þróun íbúafjölda á sama tímabili (hægri X-ásinn). Eins og myndin sýnir voru 

aflaheimildir í þorskígildum árið 1991 4.397 tonn en árið 2010 voru þau komin niður í 2.225 

tonn. Þannig hefur þorskígildum þeirra skipa, sem voru með heimahöfn á Seyðisfirði, 

fækkað um 2.172 þorskígildistonn á umræddu tímabili. 

Á þessum sama tíma hafa aflaheimildir í þorski farið úr 2.943 tonnum árið 1991 í 1.043 tonn 
árið 2010, eða minnkun sem nemur um 2/3.  
Þessi mikla minnkun í aflaheimildum skýrir að hluta íbúaþróunina í kaupstaðnum á 

tímabilinu. Miklar atvinnuháttabreytingar urðu samhliða fækkun starfa í sjávarútvegi og 

nýjum áherslum í atvinnumálum svo sem uppbyggingin ferðaþjónustu svo eitthvað sé 

nefnt. Eins og að framan greinir hafði þessi þróun talsverð áhrif á þróun húsnæðismarkaðar 

og nýtingu húsnæðis á Seyðisfirði.  

3 Staða húsnæðismála í Seyðisfjarðarkaupstað  

3.1 Almennt  
Nokkuð mikið virðist vanta á að jafnvægi sé á húsnæðismarkaði á Seyðisfirði á árinu 2017. 

Núverandi íbúðarhúsnæði er fullnýtt. Eftirspurn er eftir húsnæði og markaður ekki virkur 

hvorki hvað varðar kaup og sölu né framboð á leiguhúsnæði. Fyrirtæki í fullvinnslu 

sjávarafurða sem vinnur að staðarvali fyrir nýjan vinnustað þyrfti ef af verður milli 20 og 30 

íbúðir fyrir starfsmenn, unnið er að gerð áætlunar um fiskeldi þörf er á allt að 20 íbúðum 

vegna þess. Skortur á íbúðarhúsnæði háir atvinnustarfsemi  einkum í fiskvinnslu og  

ferðaþjónustu en íbúðir vantar fyrir starfsmenn til að geta mannað starfsemina með 

eðlilegum hætti. Skortur á íbúðarhúsnæði háir þróun og uppbyggingu á Seyðisfirði. Með því 

að mat á þörf fyrir húsnæði og gerð þess verður að nokkru háð greiningum hafa því verið 

eins og við verður komið dregnar saman helstu stæðir sem greinanlegar eru. Óhjákvæmilegt 

er að byggja þar að auki á þörf sem vart verður í fyrirspurnum um húsnæði og upplýsingum 

frá íbúum og fyrirtækjum. Þá er í áætluninni tekin saman þróun atvinnustigs, efnahags og 

íbúðarhúsnæðis. Jafnframt er beint sjónum að eftirspurn og framboði byggingarlóða og 

óhagstæðum forsendum sem liggja í ósamræmi milli byggingarkostnaðar og markaðsverðs. 

Þær forsendur eru e.t.v meginorsök stöðnunar á húsnæðisframboði á Seyðisfirði sem og 

víðar um land. Mikilvægt er að stuðla að virkum leigumarkaði þar sem jafnvægi ríkir milli 

framboðs og eftirspurnar. Leiguverð er endurspeglar virði hinnar leigðu eignar og viðhald 

og endurbætur hennar og leigjendur geta búið við öryggi í húsnæðismálum með 

viðráðanlegum hætti. Til á ná þessu fram markmiðum áætlunarinnar þurfa að vera tiltækar 

lóðir til  uppbyggingar  íbúðarhúsnæðis. Sérstaklega þarf að skoða möguleikum til að nýta 

stofnframlög fyrir tekjulágar fjölskyldur og einstaklinga, skv. lögum nr. 52/2016 um 

almennar íbúðir. Einnig þarf löggjafinn að endurmeta viðmið laganna miðaða við ólíkar 

forsendur svo sem misræmis stofn- og markaðsverðs íbúa. 
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3.2 Heildarfjöldi íbúða  
Heildarfjöldi íbúða á Seyðisfirði er 327 sem skiptast í sérbýli 231 og fjölbýli 96. Þar af nokkur 

hluti í raðhúsum. Íbúðum hefur fækkað á Seyðisfirði frá árinu 1994. Einkum hefur fækkað 

íbúðum í húsnæði sem ekki er eiginlegt íbúðarhúsnæði. Ekki er þekkt að íbúðir á Seyðisfirði 

uppfylli skilyrði um algilda hönnun. 

 

Mynd 2: Fjöldi íbúða á Seyðisfirði1994 til 2016. 

 

Heimild: Þjóðskrá Íslands, https://www.skra.is/markadurinn/talnaefni/fjoldi-ibuda/. 

Mynd 3: Skipting á íbúðarhúsnæði á Seyðisfirði eftir gerð. 

 

Heimild: Þjóðskrá Íslands, https://www.skra.is/markadurinn/talnaefni/fjoldi-ibuda/. 
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3.3 Fjölskyldugerðir á Seyðisfirði (fjöldi íbúa pr. íbúð)  
Meðalfjöldi íbúa í hverri íbúð á Seyðisfirði er fremur lágur 1,67 samanber töflu 1 sem byggir 
á upplýsingum frá Hagstofu Íslands. Það er nokkuð lágt. Í sveitarfélögunum á Austurlandi á 
starfssvæði Sambands sveitarfélaga á Austurlandi er meðalfjöldi íbúa á hverja íbúð 2,76. Til 
samanburðar er meðalfjöldi íbúa á hverja íbúð á landinu öllu 2,53 íbúar.  
 
Tafla 1: Fjölskyldugerðir á Seyðisfirði og fjöldi í hverri íbúð 2016. 

Kjarnafjölskyldur og fjölskyldugerð  
   

     

  

Kjarnafjölskyldur 
alls 

Mannfjöldi í 
kjarnafjölskyldum 

Fjöldi í 
íbúð. 

  
    

 Seyðisfjörður Einstaklingar 233 233 1 

 
Hjónaband án barna 88 176 2 

 
Hjónaband með börnum 34 126 3,7 

 
Óvígð sambúð án barna 7 14 2 

 
Óvígð sambúð með börnum 23 90 3,9 

 
Karl með börn 1 3 3 

 
Kona með börn 7 16 2,29 

 
Samtals: 393 658 1,67 

 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

3.4 Fjöldi og hlutfall leiguíbúða á Seyðisfirði  
Seyðisfjarðarkaupstaður á og rekur í dag 19 leiguíbúðir þar af eru 5 með búseturétt. 

Íbúðirnar skiptast í íbúðir fyrir aldraða sem eru 11, 2 almennar leiguíbúðir og 6 félagslegar 

leiguíbúðir. Íbúðir í Hamrabakka 8-12 voru byggðar 1978. Íbúðir við Múlaveg 18-40 voru 

byggðar á árunum 1990 til 1994. Ekki hefur fjölgað almennum félagslegum íbúðum eftir 

aldamótin 2000. 

Aldur leiguhúsnæðis kaupstaðarins er  orðinn nokkuð hár og gera þarf viðhalds- og 

endurbóta áætlun með hliðsjón af því. Húsaleiga stendur tæplega fyrir nauðsynlegum 

endurbótum og viðhaldi og því þörf á hækkun húsaleigu eða annarri fjármögnun fyrir 

nauðsynlegu viðhald.  

3.5 Fjöldi og hlutfall búseturéttaríbúða  
Af 11 íbúðum í flokki 5 íbúðir fyrir aldraða eru 5 með með búseturétti eða um 45,5%. 

3.6 Fjöldi íbúða í byggingu og hversu margar klárast á yfirstandandi ári. 
Greint eftir stærð íbúða gerð og fjölda herbergja. Ekki eru íbúðir í byggingu né í 

undirbúningi sem þekkt er. 

3.7 Mögulegt framboð af húsnæði sem ekki er í notkun sem íbúðarhúsnæði. 
Fjöldi fasteigna sem ekki er búið í, en hægt væri að nýta sem íbúðarhúsnæði er óverulegur. 
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3.8 Framboð og eftirspurn, íbúaþróun, íbúðaþróun  
Framboð íbúða á leigumarkaði hefur staðið nokkurn veginn í stað  á síðastliðnum árum. 

Engin breyting hefur orðið á fjölda íbúða í eigu Seyðisfjarðarkaupstaðar. Íbúum hefur 

fækkað nokkuð mikið frá síðustu aldamótum. Hægt hefur á þeirri þróun síðustu ár og 

fjölgaði reyndar á árinu 2017 um 24 íbúa. 

Tafla 2: Mannfjöldi á Seyðisfirði 2000 til  2017. 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Alls 828 796 775 749 730 714 736 726 715 717 706 668 677 676 665 653 658 650 

Karlar 416 403 394 379 372 366 378 369 361 367 363 347 354 353 347 341 336 333 

Konur 412 393 381 370 358 348 358 357 354 350 343 321 323 323 318 312 322 317 

 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

Mynd 4: Mannfjöldi á Seyðisfirði 1998 til 2017. 

 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

Á síðasta áratug liðinnar aldar fækkaði íbúum á Seyðisfirði mikið vegna minnkunar 

aflaheimilda og afleiddrar þróunar atvinnustarfsemi í bænum. Frá aldamótunum hefur 

íbúum haldið áfram að fækka þó hægt hafi á þeirri þróun. Uppgangur hefur veriðí 

atvinnulífinu einkum í  fiskvinnslu og ferðaþjónustu síðustu ár. 

Á landinu öllu fjölgaði íbúum á tímabilinu um og yfir 20% eða um 1,1% að meðaltali á ári. Á 

tímabilinu fjölgaði íbúum höfuðborgarsvæðisins um tæp 30%, en íbúum utan þess um og 

yfir 10%. Þegar litið er til aldurssamsetningar á Seyðisfirði og borin saman breytingin frá því 

fyrir aldamót sést að nokkur breyting hefur orðið milli aldurshópa auk fækkunar. Íbúar á 

Seyðisfirðir voru 802, 1. janúar 1998 en 1. janúar 2015 voru íbúar 653. 
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Mynd 5: Aldursdreifing íbúa á Seyðisfirði 1998 og 2015. 

 

Heimild: Samband íslenskra sveitarfélaga. 

Af mynd 5 sést að aldurshópurinn 0-19 ára er fremur fámennur eða 129  manns árið 2016. Í 

honum hefur fækkað síðan 1998. Þá taldi hann 247 íbúa. Það er því ekki að sjá að efri 

árgangar í þessum aldurshópi muni hafa teljandi áhrif á eftirspurn eftir húsnæði. 

Nokkuð áþekk staða er varðandi aldurshópinn 20-49 ára  hann telur 229 íbúa en árið 1998 

voru íbúar á þessu aldursbili 341. Hluti hans sem er á leigumarkaði í dag mun væntanlega 

kaupa húsnæði á næstu árum. En ekki er fyrirséð fjölgun nema með aðflutningi fólks. Í 

aldurshópnum  50-69 ára snýst dæmið við, þar hefur íbúum fjölgað. Þeir voru 154 árið 1998 

en eru á árinu 2016 206. Gera má ráð fyrir að flestir í þeim hópi hafa þegar eignast sitt eigið 

húsnæði. Af grafinu að dæma er ekki  líkur á að fjölga muni í þeim hópi. Í aldurshópnum 70 

til 89 ára hefur fjölgað nokkuð verulega. Árið 1998 voru íbúar í þessum aldurshópi 59 en eru 

árið 2016 92. Stór hluti aldurshópsins 70-89 ára býr í eigin húsnæði sem verulegur hluti af 

eru einbýlishús og sum stór. Hluti af því fólki  vill hugsanlega minnka við sig, en á ekki 

hægt um vik þar sem nýrra og minna húsnæði er hlutfallslega dýrara en eldra húsnæði sem 

það býr í. Þó má reikna með að eftirspurn muni aukast eitthvað eftir búsetu í íbúðum fyrir 

aldraða. Þar sem íbúar á Seyðisfirði eru hlutfallslega að eldast má ætla að eftirspurn eftir  

nýjum íbúðum fyrir eldri borgara aukist eitthvað. Hagkvæm bygging íbúða fyrir eldri 

borgara gæti losað eldra húsnæði sem hentar yngra fólki með stærri fjölskyldur og minnkað 
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með því þörfina að byggja nýtt húsnæði fyrir það. Með því að byggja fyrir eldri borgara 

mætti bæta aðstöðu og þjónustu við þá og þannig stuðla að betri lífsgæðum þeirra. 

Staðsetning núverandi íbúa nálægt miðbænum og heilsugæslustöðinni er mikilvæg og að 

mörgu leyti ákjósanleg.  

Breytt búsetumynstur hefur jafnframt áhrif sem taka þarf tillit til. Færri eru í fjölskyldum en 

áður og ætti því að vera minni þörf fyrir stórar íbúðir.   

Eftirspurn eftir leiguhúsnæði  hefur verð talsvert umfram framboð sem hefur haft áhrif til 

hækkunar á húsaleigu og mun væntanlega jafnframt hafa áhrif á verðmyndun 

íbúðarhúsnæðis. 

Hér að neðan eru myndir sem sýna spá um  íbúafjölda á Austurlandi sér og Seyðisfirði sér byggt á  

mannfjöldaspá fyrir tímabilið 2018-2050 þar sem sveitarfélögum landsins er skipt upp í 6 hópa og 

eftirfarandi forsendur gefnar fyrir sveitarfélög innan hvers hóps:  

Kjarnasvæði Suðurland, Suðurnes og Vesturland: Sama hlutfallslega fjölgun og á landinu í heild.  

Kjarnasvæði Norðurland og utan kjarnasvæða á Suðurlandi: Hlutfallsleg fjölgun sé helmingi hægari 

en á landinu í heild.  

Kjarnasvæði Austurland og utan kjarnasvæða á Vesturlandi: Fólksfjöldi standi í stað.  

Kjarnasvæði Vestfirðir og utan kjarnasvæða á Norðurlandi: Fólki fækki um 5% fram til 2030 og 

samtals um 10% til 2050.  

Utan kjarnasvæða á Vestfjörðum og Austurlandi: Fólki fækki um 10% til 2030 og samtals um 20% til 

2050.  

Höfuðborgarsvæðið: Fjöldi er reiknaður sem mismunur á samanlögðum fólksfjölda landshlutanna og 

íbúafjölda landsins í heild.  

Mynd 6: Spá um mannfjölda á kjarnasvæði Austurlandi 2017-2050          

 

Heimild: Hagstofa Íslands. 
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Mynd 7: Spá um mannfjölda á Seyðisfirði 2017-2050          

 

Heimild: Hagstofa Íslands. 

 Mannfjöldaspáin byggir á spá Hagstofunnar frá júní 2016 fyrir landið í heild og sú spá er 

hér uppfærð með hliðsjón af birtum tölum á vef Hagstofunnar yfir mannfjöldann 1. janúar 

2017.   

4 Skipulagsmál og þarfagreining 
Á árinu 2016 hófst undirbúningsvinna við gerð svæðisskipulags Austurlands í samvinnu 

sveitarfélaganna sem standa að Sambandi sveitarfélaga á Austurlandi (SSA). Nú er að 

störfum svæðisskipulagsnefnd á vegum sveitarfélaga á Austurlandi og starfsmaður sem 

vinnur að skipulaginu á grundvelli skilgreindra þátt sem ákveðið var að yrðu áherslur 

svæðisskipulagsins. Gildandi aðalskipulag Seyðisfjarðarkaupstaðarkaupstaðar  með 

breytingum nær yfir tímabilið 2010-2030.  

4.1 Aðalskipulag Seyðisfjarðar. 
Leiðarljós í aðalskipulagi Seyðisfjarðar 2010 – 2030 er að skapa umhverfi fyrir byggð sem getur þróast 

og eflst með því að nýta á sjálfbæran hátt gæði lands og sjávar í sátt við náttúruna. 

MARKMIÐ:  

• Að vera stefnumarkandi varðandi uppbyggingu sveitarfélagsins.  

• Að skipuleggja sveitarfélagið í heild sinni.  

• Að koma í veg fyrir árekstra vegna landnýtingar og landnotkunar.  

• Að stuðla að betra umhverfi í samgöngu-, útivistar-, umhverfis- og samfélagsmálum til hagsbóta 
fyrir íbúa.  

• Að nýta uppbyggingarmöguleika í fullu samræmi við landslag, staðhætti og náttúrufar. 

 • Að skapa möguleika fyrir fjölbreyttari atvinnu.  

• Að tryggja og auka framboð verslunar og þjónustu.  

• Taka fullt tillit til ofanflóðahættu . Frekari markmið með skipulaginu eru nefnd í viðeigandi köflum 
hér að aftan. 
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Eftirfarandi eru úrdrættir úr greinargerð með aðalskipulag 2010-2030 sem varða húsnæðis- og 

atvinnumál og íbúðabyggð: 

a) Íbúðabyggð verður að mestu óbreytt frá staðfestu skipulagi. Í fyrstu verður íbúðarbyggð beint á 

svæðið sunnan Fjarðarár innan núverandi byggðar við Hlíðarveg og Garðarsveg á svæði þar sem áður 

var Garðarstjörn inn undir Þórsmörk, að mestu grónir móar og tún og undirstaða íþróttavallar sem 

byrjað var að byggja á svæðinu um 1980. Svæðið er óbreytt frá aðalskipulagsbreytingu sem staðfest 

var 28. nóv. 2007. Skipulagstillagan gerir ráð fyrir að íbúðarbyggð rísi á núverandi íþróttavelli en 

nýtt íþróttasvæði verði byggt upp í staðinn í Bakkahverfi norðan ár.  

C. Atvinnumál og íbúaþróun 1. Íbúaþróun Um 1980 voru liðlega 1000 íbúar á Seyðisfirði og hélst sá 

íbúafjöldi næstu ári, en hefur fækkað síðan. Nú eru 700 íbúar á Seyðisfirði en margt bendir til að þeim 

fari fjölgandi aftur. Þar mun vafalaust vegtenging um jarðgöng ráða mestu um. Aukin umsvif 

sjóflutninga um Seyðisfjörð og endurnýjun strandveiði virðist benda til fjölgunar og gerir skipulagið 

ráð fyrir að í lok tímabilsins verði íbúafjöldinn aftur kominn í 1000. Í skipulagi þessu er gert ráð fyrir 

1000 manna byggð og miðast öll þjónusta við það. Auk endurnýjunar eldra húsnæðis mun þessi 

aukning hafa í för með sér nýbyggingar og er gerð grein fyrir nýjum íbúðarsvæðum síðar í þessari 

greinargerð. 

D. Íbúðarhúsnæði Markmið:  

• Nýting í nýrri íbúðabyggð skal vera 0,15 - 0,35  

• Með hliðsjón að núgildandi hættumati eru valin hagkvæmustu svæðin fyrir íbúðabyggð. Þá er 
einnig horft til möguleika við þéttingu byggðar af hagkvæmnisástæðum en einnig vegna þess að nýtt 
hættumat setur þróun þéttbýlisins verulegar skorður. Almenn landnýting fyrir íbúðarhúsnæði á ha. 
er talin vera 10 - 15 íbúðir, (Reykjavík reiknar með 15 - 20 íbúðum, í sumum hverfum a.m.k.) Í okkar 
útreikningum er miðað við 10 íbúðir á hektara. Hér er reiknað með 3 íbúum í íbúð. 
 
1. Núverandi íbúðabyggð. Íbúðabyggð í einkaeigu samanstendur nær eingöngu af einbýlishúsum, 

byggðum allt frá upphafi búsetu í kauptúninu. Í sveitarfélaginu eru 17 íbúð í félagsíbúðakerfinu í eigu 

sveitarfélagsins. Heildarflatamál íbúðarhúsa í sveitarfélaginu er 44200 m2 . Ekki hefur mikið verið 

byggt af íbúðum á Seyðisfirði á s.l. áratug en á árunum upp úr 1980 var þó nokkuð byggt og á síðustu 

árum hafa allmörg gömul hús verið gerð upp. Því er hluti íbúðarhúsnæðis nýlegur eða nýuppgerður 

og vel við haldið. Íbúðarhúsnæði stendur ekki autt og lítið er um húsnæði á söluskrám. 

2. Ný íbúðabyggð í framhaldi af núverandi byggð. Gert er ráð fyrir að íbúðarhúsabyggð samkvæmt 

aðalskipulagsbreytingu sem staðfest var 28. nóv. 2007 sé í stórum dráttum nægjanleg á 

skipulagstímanum. Svæðið er 7 ha. kjörlendi fyrir íbúðarhúsabyggð og nægilegt svæði fyrir 150 íbúðir 

í blandaðri byggð, sem rúmar 400 – 450 íbúa. Fyrst og fremst er gert ráð fyrir sérbýli í einbýlis-, par- 

og raðhúsum, en einnig í fjölbýlishúsum. Lóðastærðir verði sem næst 750 m2 á einbýlishús og gert 

ráð fyrir nýtingarhlutfalli um 0,2. Leiksvæði barna skal skipuleggja sem hluta af þessari byggð. Gert 

er ráð fyrir að íbúðarsvæði samkvæmt aðalskipulagsbreytingu sem samþykkt var 2. feb. 2007 innan 

við kirkjugarð breytist í athafnasvæði en á íþróttavelli við Garðarsveg verði í framtíðinni íbúðarbyggð 

og völlurinn færist yfir á svæði norðan ár í Bakkahverfi. Ljóst er að Seyðisfjörður er landlítill bær fyrir 

byggingar og ber því að fara sparlega með byggingarland. Frekara svæði fyrir íbúðarhúsabyggð í 

framtíðinni væri beggja megin ár inn dalinn neðan hættulína vegna ofanflóða. 

Gera þarf deiliskipulag fyrir nýtt svæði í aðalskipulagi. Byggðin stækkar og nær að mörkum 

hættusvæðis vegna ofanflóða. 
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4. Svæði fyrir þjónustustofnanir Á nokkrum stöðum eru skilgreind svæði fyrir þjónustustofnanir. Lóð 

áhalda og vélamiðstöðvar við Ránargötu 2, lóð kirkjunnar og skrúðgarðurinn umhverfis hana við 

Bjólfsgötu 10 og lóð sýsluskrifstofunnar við Bjólfsgötu 7 norðan Fjarðarár. Sunnan ár er það lóð 

aðveitustöðvar Rarik við Garðarsveg 15, lóð leikskólans, sjúkrahússins og lóðir íbúða fyrir aldraða við 

Garðarsveg 1, Suðurgötu 8 og Múlaveg. 

Nú er unnið að endurskoðun hættumats og frumathugunum vegna ofanflóðavarna fyrir íbúabyggð á 

Seyðisfirði. Samhliða því eru nokkrar líkur á því að taka þurfi aðalskipulagið 2010-2030 til skoðunar 

með hliðsjón af endurskoðaða hættumatinu. Einnig er ástæða til að rýna betur kostnað við áform s.s 

færslu íþróttavallar og fleira með hliðsjón af fjárhag kaupstaðarins og fleiri ástæðum. Þá er í því er 

gert ráð fyrir nokkuð mikilli fjölgun íbúa á gildistíma þess, en fækkun hefur orðið frá samþykkt þess. 

Þá er sú fjölgun sem gert er ráð fyrir ekki til samræmis við mannfjöldaspá Hagstofu Íslands en 

samkvæmt háspá hennar er gert ráð fyrir að íbúar verði 734 árið 2050 gangi hún eftir. 

4.2 Framboð lóða til byggingar íbúðarhúsnæðis. 
Á Seyðisfirði er lóðum úthlutað gegn grunnleigusamningum (lóðaleigusamningum) Lóðir 

sem í boði eru gegn gjaldi eða greiðslu lögbundinna gjalda við lóðaúthlutun og tilbúnar eru 

til byggingar er að finna í töflu 3 í áætlun þessari. 

Mynd 8: Íbúasvæði í þéttbýli í aðalskipulagskorti Seyðisfjarðarkaupstaðar.          

  

Heimild: Aðalskipulag Seyðisfjarðarkaupstaðar.  

Eins og að framan greinir eru lóðum úthlutað gegn leigu, lóðarleigu sem ákveðin er af 

bæjarstjórn. Lóðarleiga er í dag 2% af fasteignamat lóðar. Lóðarleiga er innheimt með öðrum 

fasteignagjöldum. Gatnagerðargjald er lagt er á við úthlutun lóðar. Við úthlutun þarf að 

greiða helming þess nema ef gata hefur ekki verið lögð bundnu slitlagi þá 20%. 



 

Page 13 of 45 
 

Tafla 3: Seyðisfjarðarkaupstaður- Lausar lóðir 

Götur 
 Lengd 
(m)  Óbyggðar Lausar Reitir Skilgreining Athugasemdir 

  

lóðir 
fjöldi 

lóðir 
nr. 

lausir 
fjöldi lausra reita 

 

       

Austurvegur 
           
386      9 14 

   

   
16 

   

   
19 

   

   
19 b. 

   

   
24 

  
Lítið svæði fyrir 3 lóðir 

   
26 

  
Lítið svæði fyrir 3 lóðir 

   
28 

  
Lítið svæði fyrir 3 lóðir 

   
40 

   

   
46 

   

Baugsvegur 
             
97      2 6 

  
Erfiðar lóðir 

   
8 

  
Erfiðar lóðir 

Botnahlíð 
Ytri 

           
455      2 18 

  
Tvær lóðir, erfiðar lóðir 

   
22 

  
Tvær lóðir, erfiðar lóðir 

Botnahlíð 
Innri 

           
154      

 
  1 25 Mikill hæðarmunur 

Hafnargata 
           
922      7 1 3  1-3 

 

   
2 

 
 5-7 

 

   
3 

 
9 

 

   
5 

   

   
6 

   

   
7 

   

   
9 

   

   
10 

   

   
48 

   

Hamrabakki 
           
123      9 1 

 
  Eftir varnaraðgerðir 

   
2 

   

   
3 

   

   
4 

   

   
5 

   

   
6 

   

   
7 

   

   
9 

   

   
11 
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Hlíðarvegur 
           
188      12 2 

 
  

 

   
3 

   

   
4 

   

   
5 

   

   
6 

   

   
8 

   

   
10 

   

   
11 

   

   
12 

   

   
13 

   

   
14 

   

   
16 

   Lónsleira     7 1 
   

   
3 

   

   
5 

   

   
11 

   

   
13 

   

   
15 

   

   
17 

   

Miðtún 
           
177      1 12 

   

Múlavegur 
           
504      2 8 

   

   
14 

   Múlavegur 
Innri 

           
216      

  
2 42-48 

 

    
  04-59 

 

Norðurgata 
           
118      2 4 

 
  Verndarsvæði rétt að geyma 

   
9 

   

Oddagata 
           
174      2 4 

  

Þétting byggðar. Eftir 
varnaraðgerðir.  

   
4c. 

   

Suðurgata 
           
292      

  
1 

Suðurg, 
Garðarsv, Miðsvæði 

Túngata 
           
292      5 1 

 
  Erfiðar lóðir 

   
3 

  
Erfiðar lóðir 

   
13 

   

Vesturvegur 
           
250      3 9 

 
  

 

   
17 

   

   
19 
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4.3 Atvinnustefna og efnahagsþróun 
➢ Áætlun um íbúðauppbyggingu vegna efnahagsþróunar og svæðisbundinnar  

atvinnustefnu á Seyðisfirði er í raun meginviðfangsefni miðað við núverandi stöðu í 

ljósi almenns skorts á íbúðarhúsnæði og fremur lágrar húsaleigu. 

➢ Áætlun um íbúðauppbyggingu vegna ferðaþjónustu. Nokkuð er um að 

íbúðarhúsnæði á Seyðisfirði hafi færst í notkun sem gistihúsnæði fyrir ferðamenn 

sem á því þátt í skorti á íbúðarhúsnæði í dag auk þess sem aðilar í ferðaþjónustu hafa 

keypt íbúðarhúsnæði til að nota fyrir starfsfólk til skemmri tíma. Ekki er sérstaklega 

gert ráð fyrir byggingu íbúðarhúsnæðis vegna þessa að hálfu kaupstaðarins né 

húsnæðisfélaga. 

➢ Áætlun um íbúðauppbyggingu vegna fólksflutninga milli svæða. Í þessu sambandi 

vísast til almennra kafla hér að framan um áætlanir fyrirtækja og 

staðarvalsákvarðana. 

➢ Áform um þéttingu byggðar miða að því að nýta nokkrar ónýttar lóðir í eldri 

byggðum en ekki erum afgerandi fjölda að ræða. Í sumum tilvikum getur verið um 

hagkvæma kosti að ræða. 

 

Tafla 4: Seyðisfjarðarkaupstaður- fjöldi atvinnulausra í lok mánaðar. 

Seyðisfjörður 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2017 2017 

  mars apríl maí júní júlí ágúst sept, okt, nóv, des, jan, feb, 

Atvinnulausir - allir* 14 10 6 4 4 5 5 7 7 26 36 9 

             

             Íbúafj. 16-69 ára** 451 451 451 451 444 444 444 444 444 444 444 444 

Atvinnuþáttt. Hagst. 86 86,2 86,2 86,2 87,8 87,8 87,8 86,6 86,6 86,6 86 86 

Áætlað vinnuafl 388 389 389 389 390 390 390 385 385 385 382 382 

             Áætlað atvinnuleysi 3,6% 2,6% 1,5% 1,0% 1,0% 1,3% 1,3% 1,8% 1,8% 6,8% 9,4% 2,4% 

             

             Heimild: Aðalskipulag Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

 

Eftirfarandi er kafli um atvinnumál úr greinargerð með aðalskipulagi Seyðisfjarðar frá 

2010 til 2030: 

2. Atvinnumál Búseta og þéttbýlismyndun á Seyðisfirði, hófst vegna góðrar hafnaraðstöðu 

og legu staðarins nærri fengsælum fiskimiðum. Á þeim grunni hefur uppbygging 

kaupstaðarins til þessa staðið. Atvinnulífið hefur einkennst af sjósókn, þjónustu við hana og 

framan af öldinni við sveitirnar í kring og annarri afleiddri þjónustu. Vélsmíði og iðnaður 

stóð traustum fótum með tveimur vélsmiðjum og skipasmíðastöð lengst af síðustu öld. 

Iðnaður hefur átt verulega undir högg að sækja síðustu ár. Landbúnaður í sveitarfélaginu er 
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nú stundaður á fjórum bæjum auk þess sem ferðaþjónusta og fræðastörf eru stunduð á 

Skálanesi og skógrækt á Sörlastöðum. Árið 1974 hófust reglulegar siglingar með bílferju til 

Seyðisfjarðar frá Færeyjum og hafa þessir flutningar eflst verulega. Nú síðast með tilkomu 

nýrrar Norrænu sem er 36000 rúmlesta skip sem siglir orðið allt árið með frakt og farþega 

yfir sumarið. Ferðaþjónusta og afþreying hefur byggst upp og eflst í kring um þessa 

starfsemi og er verulegur þáttur í atvinnulífi staðarins. Frá staðnum eru gerðir út 5 - 10 

smábátar og þar eru smærri fiskverkanir. Iðnaður Vélsmiðjur, bílaverkstæði, rafverkstæði 

ásamt fleiri smá fyrirtækjum. Verslun og þjónusta: Dagvöruverslun Samkaup, nokkrar 

smáverslanir, söluskáli Skeljungs þar sem ÁTVR er til húsa, banki og póstþjónusta ásamt 

annarri þjónustu. Hótel er á staðnum sem hefur 18 herbergi í tveimur húsum, 1-3ja manna 

ásamt veitingaaðstöðu, Farfuglaheimili ásamt annarri gistingu að sumarlagi. Í 

menningarmiðstöðinni Skaftfell er rekið Bistró en veitingasala í Pínubíói við Austurveg eru 

aflögð í bili. Þá er rekin ölstofa á Frú Láru. Rekin er bensínstöð á staðnum og þar er 

sömuleiðis veitingasala. Með þessu skipulagi er leitast við að skapa núverandi 

atvinnufyrirtækjum nauðsynlega þróunarmöguleika ásamt því að skipuleggja land fyrir 

frekari uppbyggingu þeirra og nýrra fyrirtækja og er þar einkum horft til bættra samgangna 

og breyttra atvinnuhátta. 

Mynd 9: Áætlað atvinnuleysi á Seyðisfirði febrúar 2000 til febrúar 2017.  

 

Heimild: Vinnumálastofnun. 

 

4.4 Þétting byggðar 
Áform um þéttingu byggðar á Seyðisfirði og skilgreining vaxtarmarka. Í deiliskipulagi fyrir 

hafnarsvæðið og Ölduna er gert ráð fyrir þéttingu byggðar einnig við Múlaveg. Mörk 

íbúðasvæðis má sjá á mynd 8. á bls. 13. 
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4.5 Skilgreining á þörfum þeirra sem njóta aðstoðar kaupstaðarins 
Eftirfarandi er mat á á stöðu og mögulegri þörf þeirra sem njóta aðstoðar kaupstaðarins: 

 1) Félagslegar leiguíbúðir  

Seyðisfjarðarkaupstaður á og rekur 6 íbúðir til að mæta félagslegri þörf. Þegar hún er ekki 

fyrir hendi eru íbúðirnar leigðar sem almennar íbúðir með skemmri uppsagnarfresti.  Miðað 

við umsóknir og biðlista er ekki þörf fyrir fjölgun félagslegra leiguíbúða um þessar mundir.  

Umsækjandi um félagslega leiguíbúð hjá Seyðisfjarðarkaupstað þarf að uppfylla skilyrði 

samkvæmt IV kafla í reglum um leiguíbúðir Seyðisfjarðarkaupstaðar.  

2) Námsmannaíbúðir  

Ekki eru fyrir hendi sérstakar námsmannaíbúðir í Seyðisfjarðarkaupstað. Með auknum 

möguleikum til að stunda nám í fjárnámi kann að vera ástæða til að gefa þessum flokki 

gaum. 

3) Almennar íbúðir.  

Biðlisti er eftir almennum íbúðum til leigu vegna skorts á íbúðum á Seyðisfirði. Mest er þörf 

fyrir minni íbúðir svo sem tveggja herbergja íbúðum af eftirspurn að dæma einkum fyrir 

ungt fólk.  Eins og er virðist ekki vanta stærri íbúðir. Ekki eru á Seyðisfirði starfandi almenn 

leigufélög. Hlutfall fjölskyldna á Seyðisfirði sem falla innan skilgreindra tekju- og 

eignaviðmiða sbr. reglugerð nr. 555/2016 um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, 

húsnæðissjálfseignarstofnanir og almennra íbúða eru tæp 40%. Það er nokkuð yfir 

landsmeðaltali sem er 33,8%. Meðaltal á Austurlandi nemur 29,2%. 

4) Sértæk húsnæðisúrræði fyrir fatlaða  

Ekki er framboð á sértæk húsnæðisúrræði fyrir fatlaða. Öryrkjabandalagið átti íbúð um 

nokkurn fjölda ára að Seyðisfirði en seldi hana þegar ekki var fyrirsjáanleg þörf. Áform 

þeirra voru að sögn að kaupa frekar eða grípa til ráðstafana kæmi þörf upp aftur. 

5) 67 ára og eldri.  

Ekki er biðlisti fyrir íbúðir fyrir eldri borgara en þær eru þó allar í útleigu(flestar m. 

Búseturétti). Miðað við bið eftir úthlutun og samkvæmt fyrirliggjandi upplýsingum  er ekki 

þörf á að fjölga íbúðum fyrir aldraða að svo stöddu. Hins vegar liggja vísbendingar um að 

svo kunni að verða í aldurspíramída í mynd 5 sem og þróun seinni ár. 

4.6 Áætluð húsnæðisþörf ólíkra hópa (út frá m.a. stöðu biðlista. 
➢ Þörf vegna sértækra úrræða fyrir fatlaða. Virðist ekki fyrir hendi í dag. 

➢ Þörf á íbúðum fyrir aldraða. Virðist í jafnvægi en sé horft til aldurspíramída er ekki 

ólíklegt að þörf og eftirspurn vaxi.  

➢ Þörf á félagslegu húsnæði á vegum Seyðisfjarðarkaupstaðar. Hefur seinni ár verið í 

nokkuð góðu jafnvægi og ekki óalgengt að þær íbúðir séu leigðar út sem almennar 

íbúðir. 
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➢ Þörf á húsnæði  á grunni mannfjöldaþróunar og fólksflutninga milli svæða. Með 

hliðsjón af eftirspurn vegna fólksflutninga til starfa í atvinnufyrirtækjum á 

Seyðisfirði er greinileg þörf fyrir hendi. 

➢ Til að meta þörf fyrir félagslegar íbúðir næstu fimm árin var skoðaður fjöldi 

umsækjanda á biðlista, biðtími samanborið við fjölda íbúða sem er til ráðstöfunar.  

 

Tafla 5: Leiguíbúðir í eigu Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

Fjöldi 

herbergja 

Stærð 

íbúðar Gerð  Fjöldi 

 Leiguverð á 

mán.  

 Leiga á 

m2  

Biðtími 

mánuðir 

  M2 

     

       2 48,6 Fjölbýli 2       50.460           1.038      

 2 59,9 Fjölbýli 2       58.437             976      

 2 67-68 Fjölbýli 7       66.394             991      

 3 55,7 Fjölbýli 1       58.437           1.049      Alm.leiga - 10 

3 68-71 Fjölbýli 5       69.053             973      Alm.leiga - 10 

4 112,1 Fjölbýli 2       74.371             663      

 

  

Samtals: 19 

    

Heimild: Seyðisfjarðarkaupstaður. 

Tafla 4: Áætlaður biðtími eftir félagslegu leiguhúsnæði 30.09.2016  

Biðlistinn eftir félagslegu húsnæði er greindur eftir þörf einstaklinga fyrir þjónustu. Ekki er 

bið eftir félagslegu húsnæði. 

➢ Tveggja herbergja íbúðir. Ekki er bið eftir þeim. 

➢ Þriggja herbergja íbúðir. Á biðlista eru nokkrir aðilar með ósk eftir almennri leigu. 

➢ Fjögurra herbergja íbúðir. Ekki er bið eftir þeim. 

➢ Fimm herbergja íbúðir eða stærri. Ekki er bið eftir þeim. 

 

 

Eftirfarandi eru reglur um leiguíbúðir Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

Reglur um leiguíbúðir Seyðisfjarðarkaupstaðar 

 

I. Tilgangur, markmið og gildissvið 

1. gr. 

Tilgangurinn með rekstri félagslegra leiguíbúða er að tryggja einstaklingum og fjölskyldum húsnæði, 

sem ekki hafa greiðslugetu til að afla sér öruggs húsnæðis. Markmið Seyðisfjarðarkaupstaðar er að 

leysa það verkefni fyrir þá einstaklinga sem eiga rétt á og vilja notfæra sér þá þjónustu. Markmiðið 
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með þessum reglum er að einstaklingum sé kynntur réttur þeirra og skyldur og hvert þeir eigi að 

snúa sér þegar sótt er um félagslega leiguíbúð hjá Seyðisfjarðarkaupstað. Reglurnar taka til 

leiguíbúða Seyðisfjarðarkaupstaðar eftir því sem við á um flokka þeirra. 

II. Stjórnsýsla 

2. gr. 

Málefni félagslegra leiguíbúða Seyðisfjarðarkaupstaðar fara eftir gildandi húsaleigulögum nr. 

36/1994, lögum um húsnæðismál nr. 44/1998 og lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 

með síðari breytingum. Þjónustufulltrúi fer með málefni leiguíbúðanna samkvæmt samþykktum 

bæjarstjórnar og eftirfarandi reglum.  

3. gr. 

Þjónustufulltrúi hefur umsjón með félagslegum leiguíbúðum Seyðisfjarðarkaupstaðar og úthlutun í 

samráði við félagþjónustu Fljótsdalshéraðs þegar við á og samkvæmt reglum þessum.  

4. gr. 

Þjónustufulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar gerir tillögur að breytingum á leigugjaldi félagslegra 

leiguíbúða fyrir 1. september ár hvert og leggur fyrir bæjarráð sem leggur tillögu um leigugjald fyrir 

bæjarstjórn. Hann hefur umsjón með leigusamningum, uppsögn samninga og upplýsingagjöf auk 

þess sem hann gerir leigusamninga f.h. Seyðisfjarðarkaupstaðar og hefur umsjón með innheimtu 

húsaleigu.  

5. gr. 

Áhaldahús Seyðisfjarðarkaupstaðar annast allt viðhald leiguíbúða í eigu kaupstaðarins í samráði við 

þjónustufulltrúa og bæjarstjóra.  

III. Umsókn um leiguíbúð 

6. gr. 

Sótt er um félagslega leiguíbúð hjá þjónustufulltrúa Seyðisfjarðarkaupstaðar, Hafnargötu 44, á 

sérstöku umsóknareyðublaði sem hægt er að nálgast á vef kaupstaðarins, www.sfk.is en á því kemur 

fram hvaða gögn þurfa að fylgja umsókn. Umsókn telst ekki gild fyrr en öll gögn, sem óskað er eftir, 

hafa borist.  

7. gr. 

Heimilt er þjónustufulltrúa Seyðisfjarðarkaupstaðar að kalla eftir frekari gögnum og upplýsingum frá 

umsækjanda er varða umsóknina.  

8. gr. 

Kannað er hvort skilyrðum til úthlutunar er fullnægt og umsækjanda sent skriflegt svar þar sem fram 

kemur hvort hann eigi gilda umsókn. Umsækjandi getur á hverjum tíma fengið upplýsingar hjá 
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þjónustufulltrúa Seyðisfjarðarkaupstaðar um hver staða umsóknar hans um félagslegt leiguhúsnæði 

er.  

9. gr. 

Fullnægi umsókn ekki skilyrðum til úthlutunar skal umsækjanda gefið skriflega rökstutt svar um það.  

10. gr. 

Hægt er að sækja um almenna leigu á félagslegum leiguíbúðum Seyðisfjarðarkaupstaðar þegar þær 

eru lausar og sýnt að framboð sé umfram eftirspurn. 

IV. Skilyrði 

11. gr. 

Til að geta komist á biðlista eftir félagslegri leiguíbúð frá Seyðisfjarðarkaupstað þurfa umsækjendur 

að uppfylla eftirfarandi skilyrði:  

Hafa sótt um hjá þjónustufulltrúa og uppfyllt skilyrði sem sett eru Í reglum þessum. 

a. Að eiga lögheimili á Seyðisfirði við úthlutun félagslegrar leiguíbúðar en getur sótt um og komist á 

biðlista þótt þetta skilyrði sé ekki uppfyllt. 

b. Hafa náð 18 ára aldri.  

c. Uppfylla skilyrði um eigna- og tekjumörk skv. X. grein þessara reglna. 

d. Skora að lágmarki 6 stig á matsviðmiði (sjá fylgiskjal 1). 

e. Skorta greiðslugetu til að kaupa sér íbúð á almennum markaði. 

f. Búa við óöryggi í húsnæðismálum eða ófullnægjandi húsnæðisaðstöðu. 

Hafi viðeigandi gögn ekki borist frá umsækjanda 30 dögum frá umsóknardegi fellur umsókn úr gildi. 

Umsækjandi fær sent skriflegt svar þar sem fram kemur hvernig umsókn hans var metin. 

 

 

12. gr. 

Tekju- og eignamörk eru byggð á reglugerð nr. 1042/2013 um lánveitingar Íbúðalánasjóðs til  

sveitarfélaga, félaga og félagasamtaka sem ætlaðar eru til byggingar eða kaupa á leiguíbúðum. 

Upphæðir breytast í janúar ár hvert skv. reglugerð og taka mið af breytingu á neysluvísitölu.  

Eignamörk eru kr. 5.126.000 m.v. ágúst 2016 skv. reglugerð nr. 742/2016 og miðast við heildareign 

að frádregnum heildarskuldum samkvæmt síðasta staðfesta skattframtali.  

Tekjumörk eru miðuð við síðasta almanaksár ásamt því sem liðið er af umsóknarári. Tekjumörk m.v. 

ágúst 2016 skv. reglugerð nr. 742/2016 eru sem hér segir:  
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Hjón og sambúðarfólk: 
    

      Barnlaus 1 barn 2 börn 3 börn 4 börn 5 börn 

 6.649.000       7.836.000       9.023.000       10.210.000       11.397.000       12.584.000      

      Einstaklingur: 
     

      Barnlaus 1 barn 2 börn 3 börn 4 börn 5 börn 

 4.749.000       5.936.000       7.123.000       8.300.000       9.497.000       10.684.000      

 

13. gr. 

Heimilt er að veita undanþágu frá skilyrðum 3. gr. um lögheimili, eigna- og tekjumörk og stigafjölda á 

matsviðmiði við eftirfarandi aðstæður: 

 Frá lögheimili:  

a) Umsækjandi hefur búið í sveitarfélaginu stóran hluta ævi sinnar en flutt tímabundið úr 

sveitarfélaginu vegna húsnæðisvanda, náms eða vinnu.  

Frá eigna- og tekjumörkum:  

b) Umsækjandi hefur orðið fyrir meiri háttar röskun á stöðu sinni og högum vegna atvinnuleysis, 

veikinda, fráfalls maka eða af öðrum ástæðum og mögulegrar skuldasöfnunar af þeim sökum.  

Frá stigafjölda á matsviðmiði:  

c) Umsækjandi er í mikilli neyð samkvæmt faglegu mati ráðgjafa félagsþjónustunnar.  

Umsóknir um undanþágur skulu vera skriflegar og með rökstuðningi þar sem gerð er grein fyrir 

ástæðu undanþágubeiðni. Umsóknir sem ekki uppfylla ofangreind skilyrði til undanþágu skal leggja 

fyrir félagsmálanefnd til afgreiðslu. 

VI. Endurnýjun umsókna 

14. gr. 

Umsókn ber að endurnýja í ágúst ár hvert. Umsækjanda er þá sent bréf þar sem fram kemur hvaða 

gögnum þarf að skila til að umsókn sé gild áfram. Ef umbeðnum gögnum er ekki skilað innan tilskilins 

frests fellur umsókn úr gildi og er endursend.  

VII. Flutningur milli íbúða 

15. gr. 

Umsókn um flutning milli íbúða þurfa að fylgja sömu gögn og nýrri umsókn. Á umsókn þurfa að koma 

fram upplýsingar um hvers vegna óskað er eftir flutningi. Umsókn um flutning er gild ef umsækjandi 

hefur staðið í skilum með húsaleigu, hússjóð og rafmagn vegna íbúðarinnar.  

16. gr. 
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Ef fjölskyldustærð leigutaka hefur minnkað frá úthlutun getur Seyðisfjarðarkaupstaður óskað eftir að 

hann flytjist í minni íbúð. Náist ekki samkomulag um flutning milli íbúða er heimilt að segja 

umsækjanda upp leiguíbúð og bjóða aðra minni.  

VIII. Úthlutun leiguíbúða 

17. gr. 

Meginforsenda úthlutunar leiguíbúða er aldur umsóknar. Heimilt er þó að taka einstaklinga/ 

fjölskyldur, sem þjónustufulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar og eða í samráði við félagsþjónustu 

Fljótsdalshéraðs metur að séu í mjög brýnni þörf, fram fyrir eldri umsóknir. Við úthlutun er leitast við 

að samræmi sé á milli fjölskyldustærðar og fjölda herbergja í íbúð.  

18. gr. 

Hafni umsækjandi úthlutun án eðlilegra skýringa er heimilt að líta svo á að umsókn hans sé ekki 

lengur gild. Veita skal umsækjanda andmælarétt áður en hann er felldur út af biðlista og skal honum 

send tilkynning um það. 

19. gr. 

Seyðisfjarðarkaupstaður leigir út félagslegar íbúðir í almenna leigu þegar framboð er umfram 

eftirspurn 

 

IX. Leigutími 

20. gr. 

Húsaleigusamningar fyrir leiguíbúðir eru ótímabundnir en þó er í sérstökum tilfellum heimilt að gera 

samning við leigjanda til skamms tíma, svo sem sé ekki um að ræða útleigu á félagslegum 

forsendum.  

X. Tryggingarfé og leiga 

21. gr. 

Við upphaf leigu í almennri leiguíbúð þarf að leggja fram tryggingafé samsvarandi tveggja mánaða 

leigu. Leiga er bundin vísitölu neysluverðs og breytist árlega í samræmi við hana. Aðrar breytingar á 

leigufjárhæð skv. ákvörðun bæjarstjórnar skal tilkynna með þriggja mánaða fyrirvara nema í 

ákvörðuninni sé mælt fyrir um annan tíma.  

XI. Afhending íbúðar 

22. gr. 

Við afhendingu leiguíbúðar greiðist leiga og gjald í hússjóð fyrsta leigumánaðar en leiga er greidd 

fyrirfram. Við afhendingu íbúðar er jafnframt greitt tryggingafé sbr. 23. gr.  
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25. gr. Skilyrði fyrir leigu er að leigjandi sé í greiðsluþjónustu (beingreiðslu) og þarf við afhendingu 

íbúðar að liggja fyrir skrifleg staðfesting fjármálastofnunar á því. Skilyrði er að umsækjandi sé ekki í 

vanskilum við Seyðisfjarðarkaupstað, stofnanir hans eða fyrirtæki við afhendingu leiguíbúðar.  

XII. Ástand íbúðar 

23. gr. 

Úttekt á ástandi húsnæðis er gerð við upphaf og lok leigu. Þjónustufulltrúi og bæjarverkstjóri 

Seyðisfjarðarkaupstaðar framkvæma úttektina. Í leigusamningi eru ákvæði um ástand hins leigða, 

úttektir, viðhald og umgengni. Óheimilt er að reka atvinnustarfsemi í leiguíbúðum 

Seyðisfjarðarkaupstaðar. Allt gæludýrahald er bannað í leiguíbúðum Seyðisfjarðarkaupstaðar.  

24. gr. 

Skyldur leigutaka eru tilgreindar í húsaleigulögum nr. 36/1994 og í leigusamningi. Í leigusamningi skal 

jafnframt kveðið á um að kostnaður við sameign sé innheimtur með húsaleigu. Skal það fyrirkomulag 

taka gildi frá og með áramótum 2017/2018. Þjónustufulltrúi undirbýr kostnaðaráætlun og tillögu að 

gjaldinu fyrir 15 október 2017. 

XIII. Endurskoðun og uppsögn leigusamnings 

25 gr. 

Þjónustufulltrúi fer yfir stöðu allra leigjenda í október á ári hverju. Komi þá í ljós að aðstæður 

leigutaka hafi breyst þannig að hann uppfylli ekki lengur skilyrði 11. gr. þessara reglna, getur komið 

til uppsagnar leigusamnings. Skal þá segja upp húsaleigusamningi eins fljótt og hægt er með 

lögbundnum eða samningsbundnum fyrirvara, sjá þó 24. gr. Einnig getur uppsögn /riftun á 

leigusamningi byggst á því að gjöld fyrir leigu, hússjóð og rafmagn eru í vanskilum.  

26. gr. 

Þjónustufulltrúi, í samráði við bæjarráð, skal meta hvort tilefni sé til að veita undanþágu frá settum 

skilyrðum áður en leigusamningi er sagt upp skv. 28. gr.  

27. gr. 

Uppsögn skal vera skrifleg. Uppsagnarfrestur af hálfu leigjanda er í samræmi við reglur 

félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs, en ef íbúðir eru í almennri leigu 3. mánuðir  og miðast við 

mánaðamót. Um uppsagnarfrest leigusala fer eftir húsaleigulögum nr. 36/1994. Uppsagnarfrestur 

ótímabundins samnings er sex mánuðir af hálfu leigusala nema ef leigjandi hefur haft íbúð á leigu 

lengur en fimm ár en þá skal uppsagnarfrestur af hálfu leigusala vera eitt ár. Tímabundnum 

leigusamningi lýkur á umsömdum degi án sérstakrar uppsagnar eða tilkynningar af hálfu aðila. 

28. gr. 

Þjónustufulltrúa Seyðisfjarðarkaupstaðar er heimilt að semja um skemmri uppsagnarfrest sé biðlisti 

eða annar leigjandi taki við leigu íbúðar innan frests sbr. grein 25.. 
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IX. Málskotsréttur og endurupptaka máls 

29. gr. 

Telji umsækjandi á rétt sinn hallað skv. reglum þessum er honum heimilt að vísa ákvörðun 

þjónustufulltrúa til bæjarráðs innan fjögurra vikna frá því honum barst vitneskja um ákvörðun. 

Bæjarráð skal fjalla um umsókn og taka ákvörðun svo fljótt sem unnt er. Umsækjandi getur skotið 

ákvörðun bæjarráðs til úrskurðarnefndar félagsþjónustu og húsnæðismála Tryggvagötu 150 

Reykjavík. Skal það gert innan fjögurra vikna frá því að umsækjanda barst vitneskja um ákvörðun 

bæjarráðs.  

30. gr. 

Hægt er að óska eftir endurupptöku máls ef ákvörðun þjónustufulltrúa hefur byggst á ófullnægjandi 

eða röngum upplýsingum um málsatvik eða ákvörðun hefur byggst á atvikum sem breyst hafa 

verulega frá því að ákvörðun var tekin. Beiðni um endurupptöku skal beina til bæjarráðs innan 3ja 

mánaða frá birtingu ákvörðunar. Meti bæjarráð að lagaleg skilyrði endurupptöku séu fyrir hendi 

tekur bæjarstjórn erindið til efnislegrar meðferðar. Samþykkt þessi er samin og samþykkt af 

bæjarstjórn Seyðisfjarðar. 

 

Samþykkt í bæjarstjórn 10. maí 2017 
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Fylgiskjal I  

 Nafn:________________________________  
Kennitala:____________________________  
Dags. (mán./ár):_______________________ 

 

Matsviðmið fyrir almennar félagslegar leiguíbúðir  

Við úthlutun félagslegra leiguíbúða er leitast við að veita umsækjanda ráðgjöf við að bæta 

fjárhagsstöðu sína. Umsækjandi þarf að fá 6 stig eða fleiri á matsviðmiði þessu.  

Brúttótekjur (hjón og sambúðarfólk *1,6):  

Lægri mörk miðast við framfærslugrunn sbr. reglur um fjárhagsaðstoð. Efri mörk miðast við 

efri mörk fyrsta skattþreps.  

0 Meira en 4.032.420  
1 1.851.780 – 4.032.420  
2 0 – 1.851.780  

 

Eignir (bankainnistæður, bifreiðar og hlutafé):  

0 Umfram 1.500.000  
1 500.000 – 1.500.000  
2 0 – 500.000  
 

Framfærslukostnaður:  

Mismunur á heildarráðstöfunartekjum og framfærslukostnaði er:  
0 50.000 kr. eða meiri  
1 0 – 50.000 kr.  
2 neikvæður þ.e. nær ekki endum saman 
  

Núverandi húsnæðisaðstaða:  

Velja skal þann möguleika sem best á við.  

1 Býr í tímabundnu húsnæði  
1 Býr í þröngu húsnæði m.v. fjölskyldustærð  
1 Býr inn á öðrum  
2 Býr í ósamþykktu húsnæði 
2 Býr við háa húsaleigu m.v. tekjur  
3 Er húsnæðislaus  
 
Félagslegur vandi umsækjanda/fjölskyldu:  

0 Á ekki við  
1 Nokkrir félagslegir erfiðleikar 
 2 Miklir félagslegir erfiðleikar 
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5 Markmið og aðgerðaáætlun Seyðisfjarðarkaupstaðar 
Í kafla um markmið og aðgerðaáætlun er mörkuð stefna  á grunni þarfagreiningar og sýnt 

fram á með hvaða hætti þeirri þörf sem af greiningunni leiðir á tímabilinu. 

5.1 Áætlaður kostnaður vegna uppbyggingar íbúðarhúsnæðis á tímabilinu.  
Í fjárhagsáætlun Seyðisfjarðarkaupstaðar fyrir árið 2018 er ekki gert ráð fyrir útgjöldum 

vegna uppbyggingar íbúðarhúsnæðis. Ástæður þess liggja m.a. í eftirspurn frá tekjulágum 

einstaklingum og því að komið hafi fram sértök þörf fyrir félagslegt húsnæði. Þá hafa verið í 

vinnslu reglur um veitingu stofnframlaga til almennra íbúða svo og húsnæðisáætlun. 

5.2 Uppbygging til að mæta íbúðarþörf.  
Ekki er áætluð uppbygging á Seyðisfirði til að mæta almennri þörf fyrir húsnæði á vegum 

húsnæðisfélaga eða byggingaraðila. Kemur þar einkum til skortur á forsendum sem felst í 

miklum mun milli byggingarkostnaðar og markaðsverðs. 

5.3 Uppbygging á Seyðisfirði vegna mannfjöldaþróunar. 
Jákvæð þróun atvinnulífs á Seyðisfirði knýr á um að unnið verði að lausn á vöntun á 

íbúðarhúsnæði svo hægt  sé að taka við nýjum íbúum ásamt því að eftirspurnar verður 

greinilega vart.  

✓ Samstarf við  Alþýðusamband Íslands og verkalýðsfélög um uppbyggingu 

leiguíbúða. Verkefnið yrði unnið á grundvelli heildarlaga um almennar íbúðir sem 

samþykkt voru á Alþingi þann 2. júní 2016. 

✓ Húsnæðisfélög  t.d. búseturéttaríbúðir gætu gefið fjölbreyttara húsnæðisframboð til 

breiðari hóps. Þannig er byggð brú milli leigu- og eignaríbúða. Segja má að 

búseturéttur sé þriðja leiðin, mitt á milli leiguforms og eignarforms.  

✓ Fjölgun íbúða fyrir eldri borgara. 

✓ Halda út lista yfir lausar lóðir sem sé aðgengilegur einstaklingum og 

byggingaraðilum skoða skilvirkni úthlutana og aðgengi að upplýsingum. 

✓ Ávinningur af útleigu íbúðahúsnæðis til ferðamanna til skamms tíma hefur haft 

neikvæð áhrif á framboð húsnæðis til útleigu almennum leigumarkaði. Nýlegar 

upplýsingar benda til þess að trygg langtímaleiga sé á heildina litið ábatasamari 

kostur. Að gera upplýsingar þar um aðgengilegar gæti stuðlað að endurheimt hluta 

þess húsnæðis. 

✓ Sameiginleg húsnæðisáætlun sveitarfélaga á Austurlandi. Slík áætlun er í vinnslu. 

Ætla má að hún geti reynst mjög gagnleg m.a. sem grundvöllur að starfsemi 

leiguíbúðafélags. Einnig sem grunnur að hagkvæmum byggingum vegna 

möguleikum til aukins byggingarmagns og hagkvæmari innkaupa þess vegna. 

5.4 Áætluð uppbygging vegna ferðaþjónustu. 
Nokkuð er um að íbúðarhúsnæði á Seyðisfirði hafi færst í notkun sem gistihúsnæði fyrir 

ferðamenn sem á því þátt í skorti á íbúðarhúsnæði í dag auk þess sem aðilar í ferðaþjónustu 

hafa keypt íbúðarhúsnæði til að nota fyrir starfsfólk til skemmri tíma. Ekki er sérstaklega 

gert ráð fyrir byggingu íbúðarhúsnæðis vegna þessa að hálfu kaupstaðarins né 

húsnæðisfélaga. 
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5.5 Stofnframlög ríkis og sveitarfélaga. 
2. júní 2016 voru samþykkt á Alþingi Lög um almennar íbúðir nr. 52/2016 og í sama mánuði 

sett reglugerð nr. 555/2016 um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, 

húsnæðissjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir. 

Stofnframlög eru nýtt form á opinberum húsnæðisstuðningi og eru veitt til kaupa eða 

bygginga á almennum íbúðum. Stofnframlög eru veitt annars vegar af hálfu ríkisins og hins 

vegar af hálfu sveitarfélaga, á grundvelli laga um almennar íbúðir nr. 52/2016. Stofnframlag 

ríkiskins veitir Íbúðarlánasjóður eftir atvikum, sem beint framlag eða í formi 

vaxtaniðurgreiðslna til aðila sem jafnframt fá stofnframlag frá sveitarfélagi.  

Markmið með veitingu stofnframlaga er að bæta húsnæðisöryggi efnaminni fjölskyldna og 

einstaklinga með því að auka aðgengi að öruggu og viðeigandi íbúðarhúsnæði til leigu. 

Stofnframlögum er ætlað að stuðla að því að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við 

greiðslugetu leigjenda eða að jafnaði ekki umfram fjórðung tekna.  

Stofnframlög eru veitt sveitarfélögum eða húsnæðisfélögum, sem ekki eru rekin í 

hagnaðarskyni, á grundvelli umsókna. Umsækjandi þarf að uppfylla ákveðin skilyrði sem 

sett eru fram í reglum viðkomandi sveitarfélags og Íbúðalánasjóðs um stofnframlög. 

Umsækjandi sækir um stofnframlag hjá Íbúðarlánasjóði og hjá því sveitarfélagi þar sem 

íbúðirnar eru eða verða staðsettar. Forsenda fyrir veitingu stofnframlags sveitarfélags er 

m.a. að umsækjanda verði jafnframt veitt stofnframlag ríkisins.  

Stofnframlag sveitarfélagsins er 12% af stofnvirði íbúðarhúsnæðis og er innt af hendi á 

eftirfarandi formi:  

1. Bein fjárveiting úr sveitarsjóði eða sjóði í B- hluta  

2. Framsal lóðarréttinda ef við á  

3. Aflétting lögbundinna gjalda, svo sem gatnagerðargjalds  

Mögulegt er að blanda saman ofangreindum formum til þess að stofnframlög nái 12%. Ef 

form stofnframlagsins reiknast hærra en 12% þá eignast sveitarfélagið tilkall til mismunarins 

hjá viðtakanda stofnframlagsins. Þá er sveitarfélögum einnig heimilt að veita 4% 

viðbótarframlag á svæðum þar sem bygging íbúða hefur verið í lágmarki eða sérstök 

vandkvæði eru á því að fá fjármögnun á almennum lánamarkaði.  

Í 11. Grein laganna stendur um stofnframlög ríkisins:  

„Stofnframlag ríkisins skal nema 18% af stofnvirði almennrar íbúðar. Sé endanlegt stofnvirði 

hærra en umsókn gerði ráð fyrir skal þó miða við áætlað stofnvirði samkvæmt umsókn. 

Stofnframlagið felst annaðhvort í beinu framlagi eða niðurgreiðslu vaxta af láni vegna 

byggingar eða kaupa á almennri íbúð. Heimilt er að veita allt að fjögurra prósentustiga 

viðbótarframlag frá ríkinu vegna íbúðarhúsnæðis á vegum sveitarfélaga og vegna 

íbúðarhúsnæðis sem ætlað er námsmönnum eða öryrkjum. Heimilt er að veita allt að sex 

prósentustiga viðbótarframlag frá ríkinu vegna íbúða á svæðum þar sem skortur er á 

leiguhúsnæði og bygging íbúða hefur verið í lágmarki eða sérstök vandkvæði eru á því að fá 
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fjármögnun á almennum markaði. Íbúðalánasjóður getur óskað umsagnar Byggðastofnunar 

við mat á slíkum aðstæðum.“ 

 Við afgreiðslu laganna á Alþingi virðist hafa verið gengið út frá því, að sveitarfélagi sé 

heimilt en ekki skylt, að mæta 4% viðbótarframlagi ríkis með allt að 4% viðbót af sinni hálfu 

vegna íbúðarhúsnæðis sem ætlað er námsmönnum eða öryrkjum  

 

 

Eftirfarandi eru upplýsingar um stofnframlög sótt af vef Íbúðalánasjóðs. 

Íbúðalánasjóði og sveitarfélögum er heimilt að veita stofnframlög til eftirtalinna aðila: 

1. Húsnæðissjálfseignastofnanna, sveitarfélaga og lögaðila sem eru alfarið í eigu 
sveitarfélaga. 

2. Lögaðila sem starfandi voru fyrir gildistöku laga um almennar íbúðir og uppfylltu 
skilyrði til að fá lán frá Íbúðalánasjóð skv. 37. gr. laga um húsnæðismál, nr. 44/1998, 
eins og ákvæðið var fyrir gildistöku laga um almennar íbúðir. 

3. Ráðherra getur heimilað að veita stofnframlag til annarra lögaðila ef þeir eru ekki 
reknir í hagnaðarskyni og það samræmist tilgangi og markmiðum laga um almennar 
íbúðir.  
  

Stærðir íbúða 

Eftirfarandi meginlínur gilda um hámarksstærðir íbúða miðað við herbergjafjölda til að íbúð 

geti talist hagkvæm og hlotið stofnframlag.  Hámarksstærðir miða við birt flatarmál (séreign 

og þ.á m. geymsla). 

Fjöldi herbergja Hámarksstærðir m.v. herbergjafjölda     

Einstaklingsíbúð  50 m2 

2ja herbergja íbúð  60 m2 

3ja herbergja íbúð  80 m2  

4ra herbergja íbúð  95 m2 

5 herbergja íbúð  110 m2  

Félögin sækja um hjá Íbúðalánasjóð og hjá því sveitarfélagi sem íbúðirnar verða staðsettar 

í.  

 

Stofnframlag ríkisins getur numið 18% af stofnverði íbúðar og getur verið í formi beins 

framlags eða vaxtaniðurgreiðslu. Ef stofnframlagið er í formi beins framlags greiðist það út í 

tvennu lagi fyrst við samþykkt umsóknar og síðan við útleigu íbúðar.  

 

Framlag ríkisins er ígildi eigin fjár. Framlag sveitarfélaga getur falist í beinu framlagi, úthlutun 

lóðar eða lækkun eða niðurfellingu á gjöldum sem umsækjanda ber að greiða til 

sveitarfélagsins vegna íbúðanna. Forsenda fyrir veitingu stofnframlags er að bæði 

Íbúðalánasjóður og sveitarfélag hafi veitt samþykki. 
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Mynd 10: Stofnframlög, hlutföll stofnframlaga og útlána. 

Heimild: Íbúðalánasjóður 

Ríkið getur veitt 6% og sveitarfélag 4% viðbótarframlag til svæða þar sem skortur er á 

leiguhúsnæði og bygging íbúða hefur verið í lágmarki á svæðinu eða sérstök vandkvæði 

hafa verið í fjármögnun á almennum markaði. Einnig getur ríkið veitt 4% viðbótarframlag 

vegna íbúðarhúsnæðis á vegum sveitarfélaga og vegna íbúðarhúsnæðis sem ætlað er 

námsmönnum og öryrkjum. 
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Mynd 11: Stofnframlög, hlutföll stofnframlaga, viðbótarstofnframlaga  og útlána. 

 

 

Heimild: Íbúðalánasjóður  
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5.6 Reglur um stofnframlög  
Tillaga um drög að reglum um stofnframlög í samræmi við lög um almennar íbúðir og 

reglugerð nr. 555/2016 um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga eru í vinnslu á vegum 

bæjarstjórnar og hafa verið til umfjöllunar í bæjarráði.  

 

Eftirfarandi eru drög að reglum um stofnframlög Seyðisfjarðarkaupstaðar til almennra 

íbúða. 

REGLUR 

Seyðisfjarðarkaupstaðar um stofnframlög til almennra íbúða 

1. gr. 
Markmið. 

Markmið með stofnframlögum hjá Seyðisfjarðarkaupstað er að stuðla að  húsnæðisöryggi 
fjölskyldna og einstaklinga á Seyðisfirði sem eru undir tekju- og eignamörkum skv. 10. gr. 
laga um almennar íbúðir, með því að auka aðgengi að öruggu og viðeigandi íbúðarhúsnæði 
til leigu og stuðla að því að húsnæðiskostnaður sé í samræmi við greiðslugetu leigjenda. 
Veitingu stofnframlaga er ætlað að stuðla að því að í boði verði leiguíbúðir á Seyðisfirði á 
viðráðanlegu verði fyrir þá sem þurfa á því að halda svo sem námsmenn, ungt fólk, aldraða, 
fatlað fólk og fólk sem ekki er fært um að sjá sér fyrir húsnæði sökum félagslegra aðstæðna 
eða verulegs fjárhagsvanda.  
 

2. gr. 
Gildissvið. 

Heimilt er að veita stofnframlög skv. lögum um almennar íbúðir nr. 52/2016 til byggingar 
eða kaupa á almennum íbúðum í Seyðisfjarðarkaupstað til að stuðla að því að í boði í 
kaupstaðnum verði leigu- íbúðir á viðráðanlegu verði fyrir leigjendur sem eru undir þeim 
tekju- og eignamörkum sem kveðið er á um í lögunum. Um veitingu stofnframlaga gilda lög 
um almennar íbúðir, reglugerð nr. 555/2016 um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, 
húsnæðissjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir og reglur þessar.  
 

3. gr. 
Ábyrgð og verkaskipting. 

Bæjarstjórn semur og samþykkir reglur Seyðisfjarðarkaupstaðar um stofnframlög og 
afgreiðir tillögur bæjarráðs um veitingu einstakra stofnframlaga, tillögum skal fylgja 
staðfesting um fjárheimildir fyrir þeim.  
Velferðarnefnd með þjónustufulltrúa, fer yfir umsóknir og gerir tillögu til bæjarstjóra um 
afgreiðslu þeirra á grundvelli laga nr. 52/2016 um almennar íbúðir, reglugerðar nr. 
555/2016 og reglna þessara. Nefndin skal leita álits félagsþjónustu.  
Bæjarstjóra er heimilt að leita faglegrar ráðgjafar eða álits innan og utan kaupstaðarins á 
umsóknum og tillögum. 

4. gr. 
Skilyrði til umsækjenda. 

Eingöngu er heimilt að veita stofnframlög til eftirtalinna aðila:  
1. Húsnæðissjálfseignarstofnana skv. lögum um almennar íbúðir.  
2. Lögaðila sem eru alfarið í eigu Seyðisfjarðarkaupstaðar og uppfylla skilyrði laga nr. 
52/2016 til að fá stofnframlög. 
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3. Lögaðila sem voru starfandi fyrir gildistöku laga um almennar íbúðir og uppfylltu 
skilyrði til að fá lán frá Íbúðalánasjóði skv. þágildandi 37. gr. laga nr. 44/1998 um 
húsnæðismál.  
4. Annarra lögaðila sem ráðherra hefur heimilað að verði veitt stofnframlag enda séu þeir 
ekki reknir í hagnaðarskyni og það samræmist tilgangi og markmiðum laga um almennar 
íbúðir.  
 
Eingöngu er heimilt að veita stofnframlög til umsækjenda sem hafa uppi áform um 
byggingu eða kaup á íbúðarhúsnæði sem ætlað er leigjendum sem eru undir þeim tekju- og 
eignamörkum sem tilgreind eru í lögum um almennar íbúðir og sem skila inn fullnægjandi 
umsókn með þeim fylgigögnum sem kveðið er á um í 4. gr. reglna þessara.  
Seyðisfjarðarkaupstaður veitir einungis stofnframlög vegna áforma sem eru í samræmi við 
markmið kaupstaðarins um húsnæðisuppbyggingu/húsnæðisáætlun að teknu tilliti til 
þarfar fyrir slíkt húsnæði í kaupstaðnum.  
Ekki verður veitt stofnframlag til umsækjanda sem er í vanskilum með opinber gjöld eða 
lífeyrissjóðsiðgjöld á umsóknardegi. Þá verður ekki veitt stofnframlag til umsækjenda ef 
umsækjandi, forráðamenn og/eða stofnendur hans eru í gjaldþrotaskipta- eða slitameðferð, 
hafa fengið heimild til nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða uppfylla skilyrði þess að 
vera í slíkri meðferð, eða ef umsækjandi, forráðamenn og/eða stofnendur hans hafa verið 
sektaðir eða dæmdir til refsingar með endanlegum dómi fyrir brot í atvinnustarfsemi, s.s. 
bókhaldsbrot, skattalagabrot eða sambærileg brot. Uppfylli umsækjandi ekki framangreind 
skilyrði skal umsókn hans hafnað.  
 

5. gr. 
Umsókn um stofnframlag. 

Seyðisfjarðarkaupstaður auglýsir eftir umsóknum um stofnframlög. Umsókn sem berst eftir 
að umsóknarfrestur rennur út verður ekki tekin til umfjöllunar. Umsóknum skal skilað á 
rafrænu formi á vefsíðu Seyðisfjarðarkaupstaðar. 
 Í umsókn skal a.m.k. koma fram eftirfarandi:  
 
1. Hver umsækjandi er og stofnendur umsækjanda. Stofngögn félagsins, staðfesting ráðherra 
á félaginu og staðfesting sjálfseignarstofnunarskrár ef við á.  
 
2. Fjöldi, gerð, staðsetning og stærð íbúða sem fyrirhugað er að byggja eða kaupa.  
 
3. Framkvæmdaráætlun og framkvæmdatími, ef við á.  
 
4. Áætlað stofnvirði þeirra íbúða sem fyrirhugað er að byggja eða kaupa með nákvæmri 
sundurliðun, staðfest af þar til bærum sérfræðingi ef við á.  
 
5. Hvaða hópi húsnæðinu er ætlað að þjóna ásamt upplýsingum um tekjudreifingu og 
áætlaðar meðaltekjur hópsins eftir því sem kostur er.  
 
6. Greinargerð um þörf á leiguhúsnæði á viðkomandi svæði og hvernig áætlanir um 
fyrirhugaðar byggingar eða kaup á almennum íbúðum taka mið af þeirri þörf, eftir atvikum 
með hliðsjón af húsnæðisáætlun Seyðisfjarðarkaupstaðar.  
 
7. Hvort sótt sé um viðbótarframlag.  
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8. Greinargerð um hvort og hvernig hagkvæmar aðferðir við íbúðabyggingar eru nýttar í því 
skyni að lækka byggingarkostnað og hvort og þá hvernig er lögð áhersla á skapandi og 
hugvitssamlegar lausnir og góða hönnun íbúðanna.  
 
9. Annað það sem nauðsynlegt er til þess að unnt sé að taka afstöðu til umsóknar.  
 
Með umsókn skal leggja fram eftirfarandi gögn:  
 
1. Greinargerð um umsækjanda og eftir atvikum samþykktir og síðasta ársreikning 
umsækjanda.  
 
2. Staðfestingu fjármögnunar frá viðskiptabanka eða fjármálastofnun, upplýsingar um 
lánstíma, kjör og fjárhæð og hlutfall af stofnkostnaði og staðfestingu brúarfjármögnunar ef 
við á.  
 
3. Viðskiptaáætlun, fyrir hverja íbúð, með upplýsingum um leiguverð og áætlun um þróun 
þess, lýsingu á forsendum um tekjur og gjöld og viðhaldsþörf íbúða og önnur þau atriði sem 
nauðsynleg eru til að hægt sé að taka afstöðu til umsóknar.  
 
4. Sérstakan rökstuðning fyrir þörf á viðbótarframlagi, ef við á. 
  
5. Kaupsamning, áætlanir um endurbætur eða verksamning, ef við á.  
 
6. Vilyrði um lóð eða staðfestingu á eignarhaldi á lóð, þegar við á.  
 
7. Skilalýsingu með uppdrætti af tegund íbúða og lýsingu á sameign og bílastæðum, þegar 
við á. 
  
8. Staðfestingu skipulagsfulltrúa á því að áform umsækjanda séu í samræmi við gildandi 
skipulag, þegar við á.  
 
9. Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að umsækjandi sé ekki í vanskilum með 
opinber gjöld, dagsett innan 30 daga frá dagsetningu umsóknar.  
 
10. Staðfestingu frá viðkomandi yfirvöldum um að umsækjandi, forráðamenn og/eða 
stofnendur hans séu ekki í gjaldþrotaskiptum eða slitameðferð, hafi fengið heimild til 
nauðasamninga eða greiðslustöðvunar eða uppfylli skilyrði þess að vera í slíkri meðferð.  
 
11. Staðfestingu frá lífeyrissjóði/-sjóðum um að umsækjandi sé ekki í vanskilum með 
lífeyrissjóðsiðgjöld, dagsett innan 30 daga frá umsókn.  
 
12. Skriflega yfirlýsingu þess efnis að umsækjandi, forráðamenn og/eða stofnendur hans 
hafi ekki verið sektaðir eða dæmdir til refsingar með endanlegum dómi fyrir brot í 
atvinnustarfsemi, s.s. vegna bókhaldsbrota, skattalagabrota eða sambærilegra brota.  
 
13. Annað það sem nauðsynlegt er til þess að unnt sé að taka afstöðu til umsóknar.  
 
Seyðisfjarðarkaupstaður getur óskað eftir frekari gögnum ef þörf er á til að unnt sé að taka 
afstöðu til umsóknar. Heimilt er að synja umsókn ef umsókn fullnægir ekki 
framangreindum skilyrðum, hafi nauðsynleg gögn ekki borist innan auglýsts 
umsóknarfrests eða ef umsækjandi veitir rangar eða villandi upplýsingar.  
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Staðfesting frá Íbúðalánasjóði um að umsókn hafi jafnframt borist sjóðnum skal berast eigi 
síðar en 7 dögum eftir að auglýstur umsóknarfrestur Seyðisfjarðarkaupstaðar rennur út. 
Berist staðfestingin ekki innan þess tíma er heimilt að synja umsókn.  
 
Seyðisfjarðarkaupstaður áskilur sér rétt til að ganga úr skugga um að veittar upplýsingar 
séu réttar hjá þar til bærum aðilum. 
 

6. gr. 
Krafa um endurgreiðslu og aðild að stjórn. 

Áður en umsókn um stofnframlag er samþykkt skal lagt mat á það hvort krefjast skuli 
aðildar að stjórn og eftir atvikum fulltrúaráði umsækjanda í samræmi við 4. mgr. 14. gr. laga 
nr. 52/2016.  
Áður en umsókn um stofnframlag er samþykkt skal lagt mat á það hvort krefjast skuli 
endurgreiðslu stofnframlaga í samræmi við 5. mgr. 14. gr. laga nr. 52/2016.  
 

7. gr. 
Mat á umsóknum. 

Við afgreiðslu umsókna skal m.a. lagt mat á eftirfarandi atriði:  
 
1. Hvort umsókn um stofnframlag samræmist ákvæðum laga og reglugerða um veitingu 
stofnframlaga.  
 
2. Hvort verkefnið rúmist innan fjárheimilda skv. fjárhagsáætlun Seyðisfjarðarkaupstaðar og 
hvort áhrif veitingar stofnframlaga á rekstur, efnahag og sjóðstreymi kaupstaðarins sé í 
samræmi við forsendur áætlunar.  
 
3. Hvort það húsnæði sem á að byggja eða kaupa teljist hagkvæmt og uppfylli þarfir íbúa. 
  
4. Hvort þörf er á leiguhúsnæði af þeirri stærð og gerð og á því svæði sem húsnæðið er 
staðsett fyrir þann hóp sem húsnæðinu er ætlað að þjóna.  
 
5. Hvort áætlað leiguverð sé í samræmi við greiðslugetu væntanlegs leigjendahóps.  
 
6. Hvort fjármögnun útgjalda vegna verkefnisins, m.a. vegna framkvæmda, rekstrar, 
reglulegs viðhalds, endurbóta og endurgreiðslu lána og stofnframlaga, sé traust og hvort 
fjármögnun hafi verið tryggð með fullnægjandi hætti.  
 
7. Hvort fyrirliggjandi gögn, s.s. áætlun um stofnvirði, viðskiptaáætlun og áætlað leiguverð, 
séu traust og raunhæf og hvort líklegt sé að þessar áætlanir gangi eftir.  
 
8. Hvort umsókn samræmist að öðru leyti tilgangi og markmiði laga og húsnæðisáætlunar 
Seyðisfjarðarkaupstaðar.   
 
Heimilt er að taka mið af efnahagslegum aðstæðum í samfélaginu og áhrifum 
byggingarstarfsemi á samfélagið og hagkerfið.  
 
Seyðisfjarðarkaupstaður áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.  
 

8. gr. 
Samþykki umsókna. 
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Ef sótt er um stofnframlag vegna byggingar almennra íbúða á lóð í eigu 
Seyðisfjarðarkaupstaðar skal umsókn um stofnframlag ekki samþykkt fyrr en gengið hefur 
verið frá úthlutun lóðar.  
 
Þegar ákvörðun hefur verið tekin um veitingu stofnframlaga skal tilkynna umsækjendum 
um niðurstöðuna. Í samþykki skal greina í hvaða formi stofnframlag er veitt, hvort 
Seyðisfjarðarkaupstaður nýtir heimild til að binda veitingu stofnframlags skilyrði um að það 
verði endurgreitt þegar lán tekin til að standa undir fjármögnun þeirra almennu íbúða sem 
veitt hefur verið stofnframlag hafa verið greidd upp og hvort Seyðisfjarðarkaupstaður muni 
gera kröfu um aðild að stjórn og eftir atvikum fulltrúaráði þess lögaðila sem fær 
stofnframlagið.  
 
Sé umsókn synjað skal synjunin rökstudd og jafnframt leiðbeint um kæruheimild, kærufresti 
og kærugjöld, svo og hvert beina skuli kæru.  
 
Forsenda fyrir veitingu stofnframlags Seyðisfjarðarkaupstaðar er að Íbúðalánasjóður veiti 
umsækjanda jafnframt stofnframlag ríkisins innan sex mánaða frá samþykki kaupstaðarins á 
umsókn um stofnframlag. Ákvörðun um veitingu stofnframlags Seyðisfjarðarkaupstaðar 
fellur niður án tilkynningar ef þetta skilyrði er ekki uppfyllt. 
  

9. gr. 
Lóðaverðmæti og greiðsla fyrir lóð. 

Ef umsækjandi sækir um að byggja almennar íbúðir á lóð í eigu Seyðisfjarðarkaupstaðar skal 
viðkomandi greiða gatnagerðargjöld og önnur opinber gjöld skv. gjaldskrám og  almennum 
reglum þar um.  
 
Seyðisfjarðarkaupstaður leigir lóðir til íbúðarbyggingar og eru lóðaleiga ákveðin af 
bæjarstjórn og innheimt með fasteignaskatti og öðrum gjöldum sem innheimt eru með 
fasteignaskatti á hverju ári. 
 
Seyðisfjarðarkaupstaður áskilur sér þann rétt að ráðstafa stofnframlagi upp í kaupverð 
lóðar.  
 
Ef kaupverð lóðar er hærra en sem nemur þeim helmingi stofnframlags sem er til 
útborgunar þegar skilyrði 4. mgr. 9. gr. er fullnægt skal umsækjandi greiða það sem upp á 
vantar innan tilskilins gjaldfrests.  
 
Ef kaupverð lóðar er lægra en sem nemur helmingi stofnframlags kemur mismunur til 
greiðslu þegar skilyrði 4. mgr. 9. gr. er fullnægt. 
 

10. gr. 
Greiðsla stofnframlaga. 

Stofnframlag Seyðisfjarðarkaupstaðar getur falist í beinu framlagi til umsækjanda, úthlutun 
lóðar eða lækkun eða niðurfellingu á gjöldum sem umsækjanda ber að standa 
Seyðisfjarðarkaupstað skil á vegna almennra íbúða.  
 
Seyðisfjarðarkaupstaður greiðir að jafnaði stofnframlög í tvennu lagi með eftirfarandi hætti:  
1. Helmingur skal greiddur við samþykkt Íbúðalánasjóðs á umsókn um stofnframlag 
ríkisins.  
2. Eftirstöðvar skulu greiddar þegar almenn íbúð sem notið hefur stofnframlags hefur verið 
leigð út gegn afriti af þinglýstum leigusamningi um íbúðina. 
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Heimilt er að veita undanþágu frá þinglýsingu leigusamnings þegar um er að ræða leigu á 
íbúðarhúsnæði í eigu ríkis, sveitarfélags eða félags sem er að öllu leyti í eigu ríkis eða 
sveitarfélags eða leigu námsmanna á herbergi eða íbúð á heimavist eða námsgörðum sem 
tengjast viðurkenndum menntastofnunum innan hins almenna menntakerfis á Íslandi, sbr. 
12. gr. laga nr. 75/2016 um húsnæðisbætur, enda liggi fyrir skriflegur leigusamningur. Um 
endurgreiðslu stofnframlaga fer skv. ákvæðum laga um almennar íbúðir, einkum 16. gr., sbr. 
einnig V. kafla reglugerðar nr. 555/2016. 
  

11. gr. 
Kvaðir. 

Þinglýsa skal kvöðum á hvert fastanúmer sem hlýtur stofnframlag. Kvaðirnar skulu fela í 
sér:  
 
1. Bann við veðsetningu til tryggingar öðrum skuldum en lánum sem upphaflega voru tekin 
til kaupa eða byggingar á fasteigninni og skuldabréfi til endurgreiðslu stofnframlaga.  
 
2. Bann við sölu á íbúð og á lóð ásamt byggingarrétti nema með leyfi 
Seyðisfjarðarkaupstaðar og Íbúðalánasjóðs.  
 
3. Kvöð um að fasteignin verði einungis notuð í samræmi við ákvæði laga og reglna um 
stofnframlög.  
 
4. Kvöð um að eiganda sé skylt að láta þinglýsa veðskuldabréfi vegna endurgreiðslu skilyrts 
stofnfjár og stofnframlags þegar til endurgreiðslu þeirra kemur.  
 
Kvöðum verður ekki aflýst nema með samþykki Seyðisfjarðarkaupstaðar.  
 

12. gr. 
Upplýsingar til Íbúðalánasjóðs. 

Seyðisfjarðarkaupstaður sendir Íbúðalánasjóði árlega upplýsingar um fjölda umsókna um 
stofnframlög, afgreiðslu þeirra og úthlutanir stofnframlaga.  
 

11. gr. 
Kæruheimild. 

Málsaðili getur skotið stjórnvaldsákvörðunum sem teknar eru á grundvelli laga og reglna 
um stofnframlög til úrskurðarnefndar velferðarmála, sbr. lög um úrskurðarnefnd 
velferðarmála.  
 

12. gr. 
Lagaheimild. 

Reglur þessar eru samdar af bæjarstjórn Seyðisfjarðar og settar skv. heimild í 8. mgr. 14. gr. 
laga nr. 52/2016 um almennar íbúðir, sbr. 2. mgr. 17. gr. reglugerðar nr. 555/2016 um 
stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæðissjálfseignarstofnana og almennar íbúðir.  
 

13. gr. 
Gildistaka. 

Reglurnar þessar tóku gildi með samþykkt bæjarstjórnar á 1733. fundi bæjarstjórnar 11. apríl 
2018.  
 

Samþykkt af bæjarstjórn 11. apríl 2018. 
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5.7 Fjármögnun sérstaks húsnæðisstuðnings og stofnframlaga  
Í samkomulagi um endurskoðaða verka- og kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga 

vegna breytinga á fyrirkomulagi húsnæðisstuðnings við leigjendur, frá 31. maí 2016, er gert 

ráð fyrir að breyting á kostnaðarskiptingu vegna yfirtöku ríkisins á greiðslu almenns 

húsnæðisstuðnings skapi fjárhagslegt svigrúm hjá sveitarfélögum sem nýta megi til að 

standa undir kostnaði vegna stofnframlaga og sérstaks húsnæðisstuðnings samanber 6. gr. 

samkomulagsins. Að þremur árum liðnum frá því að breytingarnar á húsnæðiskerfinu taka 

gildi skal fara fram mat á verkefninu, þ.á.m. hvernig þetta svigrúm hefur verið nýtt. Af 

ákvæðinu um mat á nýtingu fjárhagslegs svigrúms má ráða að verði svigrúmið ekki nýtt að 

fullu til þessara verkefna megi búast við endurskoðun á tekjuskiptingu ríkis og 

sveitarfélaga. Samkomulagið gildir í þrjú ár frá gildistöku laga um almennan 

húsnæðisstuðning og skal þá endurskoðað. Á árinu 2016 varði Seyðisfjarðarkaupstaður 

1.959.347 krónum til greiðslu almennra og húsaleigubóta umfram endurgreiðslur úr 

ríkissjóði, sem er því það fjárhagslega svigrúm sem um ræðir. Árin 2014 og 2015 nam 

fjárhæðin samtals 3.906.032 krónum. Þessir fjármunir þurfa að standa undir launakostnaði 

vegna úthlutunar og stofnframlögum, auk greiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings. Í áætlun 

ársins 2017 er gert ráð fyrir 1.005.000 krónum til greiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings en ekki 

er gerð ráð fyrir greiðslu stofnframlaga sem af samantektinni að dæma gæti numið að 1 

milljón króna.  

Tafla 6: Framlög vegna húsaleigubóta. 

Húsaleigubætur og framlög Jöfnunarsjóðs 2014-2016  
  

    

 

2014 2015 2016 

    Almennar húsaleigubætur     5.948.187          6.199.883          5.813.636      

Framlög vegna almennra húsaleigubóta -   4.049.116      -   4.192.992      -   3.854.289      

Sérstakar húsaleigubætur                     -                            -                            -        

Framlög vegna sérstakra húsaleigubóta                     -                            -                            -        

Samtals:     1.899.071          2.006.891          1.959.347      

 

Heimild: Seyðisfjarðarkaupstaður 

 

Áætlaður kostnaður Seyðisfjarðarkaupstaðar vegna veitingar stofnframlaga á því tímabili 

sem húsnæðisáætlunin nær til ræðst af umfangi og ákvörðunum sem teknar verða. Með 

hliðsjón af því að Seyðisfjarðarkaupstaður leigir lóðir en selur ekki er ekki að finna svigrúm 

nema í afslætti af lóðaleigu sem áhöld geta verið um að nota í þessu skyni. Beint framlag, 

lækkun gatnagerðargjalds og gjalda byggingarfulltrúa eru valkostirnir. Rétt er að benda á að 

gatnagerðargjald að Seyðisfirði sendur ekki fyrir útgjöldum vegna gatnagerðar og viðhalds 
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gatna. Þá ber að minna á mismun stofnverðs íbúða og markaðsverðs og þau takmörk sem sú 

forsenda veldur. 

Ekki er ánafnað fjármagni til veitingar á stofnframlögum í fjárhagsáætlun Seyðisfjarðar fyrir 

árið 2018. En að þess svigrúms sem breytingar á lögum um húsnæðisbætur veita gæti verið 

um tæpa milljón króna að ræða. 

 

Tafla 7: Áætlun um kostnað við veitingu stofnframlaga og fjármögnun 2017 - 2020 

 

2017 2018 2019 2020 

     Beint framlag.         954.347              987.749          1.015.406          1.041.807      

Úthlutun lóðar - (lóðarleiga). 
    Lækkun opinberra gjalda: 
    Gatnagerðargjald: 
    Við lóðaúthlutun 
    Seinna en lóðaúthlutun. 
    Gjöld byggingarfulltrúa. 
    Samtals:         954.347              987.749          1.015.406          1.041.807      

     Fjármögnun: 
    Frá svigrúmi vegna húsaleigubóta.         954.347              987.749          1.015.406          1.041.807      

Samtals:         954.347              987.749          1.015.406          1.041.807      

     Samtals:                     -                            -                            -                            -        

 

Heimild: Seyðisfjarðarkaupstaður 

 

5.8 Sérstakur húsnæðisstuðningur Seyðisfjarðarkaupstaðar. 
Skv. 45 gr. laga nr. 40/1991 skulu sveitarfélög veita sérstakan húsnæðisstuðning í samræmi 

við reglur sem sveitarstjórn setur. 

Hinn 31. maí 2016 var síðan undirritað samkomulag um endurskoðaða verka- og 

kostnaðarskiptingu milli ríkis og sveitarfélaga vegna breytinga á fyrirkomulagi 

húsnæðisstuðnings við leigjendur og leiðbeinandi reglur.  Í júní 2016 vour samþykkt lög um 

húsnæðisbætur nr. 75/2016 og lög um breytingu á húsaleigulögum, nr. 36/1994, með síðari 

breytingum. 

Ný lög um húsnæðisbætur l.nr. 145/2016 taka gildi 1. janúar 2017. Markmið laga um 

húsnæðisbætur er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni leigjenda með húsnæðisbótum 

vegna íbúðarhúsnæðis. Fjárhæðir húsnæðisbóta hækka frá því sem nú er í lögum um 

almennar húsaleigubætur ásamt því að veruleg breyting verður hvernig þær verða 

ákvarðaðar. Hætt verður að miða bætur við einstaklinga/fjölskyldur og fjölda barna 



 

Page 39 of 45 
 

sérstaklega. Heldur verður farið að miða við fjölda heimilismanna, þ.e. alla sem búa í hinu 

leigða leiguhúsnæði. 

Þann 1. janúar taka gildi breytingar á lögum um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 þar 

sem kveðið er á um að sveitarfélög skulu annast greiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings og 

bera kostnað vegna hans. Þannig er verið að lögfesta sérstakan húsnæðisstuðning sem 

verkefni sveitarfélaga en áður voru sérstakar húsaleigubætur valkvæðar. Önnur helstu 

nýmæli eru greiðsla húsnæðisstuðnings til foreldra eða forsjáraðila 15 – 17 ára barna sem 

leigja herbergi á heimavist eða námsgörðum án tillits til tekna og eigna foreldra eða 

forsjáraðila. Sveitarfélögum er skylt að veita sérstakan húsnæðisstuðning í samræmi við 

nánari reglur sem þau skulu setja sér og leiðbeinandi reglur um framkvæmd sérstaks 

húsnæðisstuðnings sveitarfélaga ásamt viðmiðunarfjárhæðum sem ráðherra mun setja. 

Samkvæmt fyrirliggjandi drögum má húsnæðisstuðningur ekki fara yfir 75% af 

húsnæðiskostnaði vegna leigunnar. Velferðarráð hefur samþykkt tillögu að reglum um 

sérstakan húsnæðisstuðning á grundvelli ofangreindrar lagabreytingar og draga að 

leiðbeinandi reglum um sérstakan húsnæðisstuðning (sjá fylgiskjal 1). Í reglunum er miðað 

við að við mat á umsóknum fari fram mat á félagslegum aðstæðum umsækjanda og að 

sérstakur húsnæðisstuðningur sé 90% af almennum húsnæðisstuðningi, þó þannig að 

samanlagður almennur og sérstakur húsnæðisstuðningur fari ekki yfir annað tveggja 

viðmiða 60% af húsnæðiskostnaði vegna viðkomandi húsnæðis eða kr. 82.000,-. Sérstakur 

húsnæðisstuðningur til foreldra eða forsjáraðila 15–17 ára barna sem leigja herbergi á 

heimavist eða námsgörðum hér á landi vegna náms fjarri lögheimili er jafnframt 

takmarkaður við 60% af leigufjárhæð.  

Um þriðjungur sveitarfélaga á Íslandi hefur boðið uppá sérstakar húsaleigubætur, sem fram 

að þessu hafa verið valkvæðar. Þessi kostur var ekki í boði hjá Seyðisfjarðarkaupstað en 

settar voru reglur um sérstakan húsnæðisstuðning 11. janúar 2017. 

 

Eftirfarandi eru reglur Seyðisfjarðarkaupstaðar um sérstakan húsnæðisstuðning. 

 

R E G L U R  

 Seyðisfjarðarkaupstaðar 

 um framkvæmd sérstaks húsnæðisstuðnings skv. 2. mgr. 45. gr. laga nr. 40/1991, um 
félagsþjónustu sveitarfélaga, með síðari breytingum  

 
Almenn ákvæði 

1. gr. 
Markmið 

Sérstökum húsnæðisstuðningi er ætlað að lækka greiðslubyrði vegna húsnæðiskostnaðar hjá 
þeim sem ekki eru á annan hátt færir um að sjá sér fyrir húsnæði eða eru með íþyngjandi 
húsnæðiskostnað sökum:  

a) lágra tekna / lítilla eigna,  
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b) þungrar framfærslubyrði og  

c) félagslegra aðstæðna.  

2. gr. 
Lagagrundvöllur 

Sérstakur húsnæðisstuðningur sveitarfélaga er veittur á grundvelli 45. gr. laga um 
félagsþjónustu sveitarfélaga og byggist meginreglum þeirra laga sbr. einkum 1. gr. og IV. 
kafla. Ákvörðun um sérstakan húsnæðisstuðning er því tekin á grundvelli mats, sem tekur 
til tekna og eigna, framfærslubyrði og félagslegra aðstæðna, sbr. 1. gr.  
Sérstakan húsnæðisstuðning skal ætíð veita í samhengi við félagslega ráðgjöf sbr. V. kafla 
laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Markmið ráðgjafar er að veita upplýsingar og 
leiðbeiningar um félagsleg réttindamál annars vegar og stuðning vegna félagslegs og 
persónulegs vanda hins vegar. Ráðgjöf í húsnæðismálum skal veitt í samvinnu við aðra þá 
aðila sem veita húsnæðisstuðning, m.a. Vinnumálastofnun vegna húsnæðisbóta, 
Íbúðalánasjóð vegna stofnframlaga og hlutaðeigandi rekstraraðila vegna úthlutunar á 
húsnæðisúrræðum. 
Sérstakan húsnæðisstuðning skal einnig veita, eftir atvikum, í samhengi við fjárhagsaðstoð 
til framfærslu sbr. VI. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga að teknu tilliti til 
heimildargreiðslna skv. reglum hlutaðeigandi sveitarfélags.  

3. gr. 
Samspil við önnur stuðningsform 

Sérstakur húsnæðisstuðningur sveitarfélaga er veittur að teknu tilliti til annarra 
stuðningsforma. Almennt gildir að sérstakur húsnæðisstuðningur kemur til viðbótar 
húsnæðisbótum samkvæmt lögum nr. 75/2016.  Leiði mat skv. 2. gr. til þeirrar niðurstöðu að 
önnur stuðningsform nægi ekki til þess að tryggja húsnæðisöryggi og sýni að umsækjandi 
(einstaklingur eða fjölskylda) geti ekki staðið undir húsnæðiskostnaði kemur til veitingar á 
sérstökum húsnæðisstuðningi.  

4. gr. 
Skilgreiningar 

Sérstakur húsnæðisstuðningur: Fjárstuðningur til greiðslu á húsaleigu til viðbótar 
húsnæðisbótum sem veittar eru á grundvelli laga um húsnæðisbætur nr. 75/2016. 

Húsnæðisbætur: Mánaðarlegar greiðslur til lækkunar á húsnæðiskostnaði efnaminni leigjenda 
íbúðarhúsnæðis hér á landi. 

Húsnæðiskostnaður:  Sá hluti fjárhæðar sem greiddur er samkvæmt samningi um leiguafnot 
af húsnæði. Aðrar greiðslur og kostnaðarþættir sem leigjanda ber að greiða samkvæmt 
samningi eða lögum, svo sem fyrir hita, vatn, rafmagn, hússjóð, viðhald o.fl., teljast ekki til 
húsnæðiskostnaðar. 

 

Skilyrði og viðmiðanir 

5. gr. 
Skilyrði fyrir því að umsókn verði tekin til meðferðar 

Skilyrði fyrir því að umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning teljist gild og verði tekin til meðferðar: 

1. Að umsækjandi hafi fengið samþykkta umsókn um húsnæðisbætur á grundvelli laga nr. 
75/2016 um húsnæðisbætur. 
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2. Að umsækjandi sé orðinn 18 ára á umsóknardegi og eigi lögheimili í sveitarfélaginu þegar sótt 
er um. 

3. Umsækjandi skal mæta í boðað viðtal til að umsókn hans teljist gild. 

4. Umsækjandi um sérstakan húsnæðisstuðning má ekki hafna ódýrari húsaleigukosti sem 
honum býðst svo framarlega sem hann geti talist viðunandi fyrir umsækjanda að mati 
ráðgjafa. 

5. Að samningur, eða tilboð um samning, liggi fyrir um afnot af íbúðarhúsnæði sem er staðsett í 
sveitarfélaginu. 

6. Að félagsleg staða umsækjanda og fjölskyldu hans sé metin samkvæmt viðmiðum 7. gr.  

7. Að samanlagðar tekjur umsækjanda og annarra heimilismanna, 18. ára og eldri, séu undir 
efri mörkum skv. viðmiðum 9. gr.   

8. Að samanlagðar eignir umsækjanda og annarra heimilismanna, 18 ára og eldri, á næstliðnu 
ári séu ekki hærri en samkvæmt viðmiðum 10. gr.  

6. gr. 
Undanþágur frá skilyrðum  

Heimilt er að veita undanþágur frá reglunum sé umsækjandi í húsnæðisleit og því liggi ekki fyrir 
samningur og á grundvelli  10. gr. laga nr. 75/2016.  

7. gr. 
Viðmiðanir vegna mats á félagslegum aðstæðum  

Mat á félagslegum aðstæðum umsækjenda fer að meginstefnu eftir sömu sjónarmiðum og þegar önnur 
aðstoð er veitt á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991. Fylgja skal 
matsviðmiðum í fylgiskjali 1 með reglum þessum. 

8. gr. 
Viðmiðunarfjárhæðir við útreikning 

Fjárhæð húsnæðisbóta og sérstaks húsnæðisstuðnings skv. ákvörðunum þar um er lögð 
saman og fæst með því heildarfjárhæð. Heildarfjárhæð húsnæðisbóta og sérstaks 
húsnæðisstuðnings  má mest nema 75% af húsnæðiskostnaði vegna viðkomandi 
íbúðarhúsnæðis. Þó geta húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur aldrei numið 
hærri fjárhæð en samtals 65.000 krónum. 
Endurskoða skal heildarfjárhæð árlega. Heildarfjárhæðin skal einnig koma til 
endurskoðunar verði breyting á grunnfjárhæðum húsnæðisbóta samkvæmt lögum um 
húsnæðisbætur nr. 75/2016. Sama gildir um aðrar viðmiðunarfjárhæðir  

9. gr. 
Viðmiðunarfjárhæðir vegna mats á áhrifum tekna  

Við útreikning sérstaks húsnæðisstuðnings skal miða við neðangreind tekjumörk miðað við 
fjölda heimilismanna. Tekjur undir neðri tekjumörkum skerða ekki rétt til sérstaks 
húsnæðisstuðnings. Sérstakur húsnæðisstuðningur fellur niður við efri tekjumörk í hverju 
tilfelli en skerðist hlutfallslega upp að því marki. 
 

Fjöldi 

heimilis-

manna 

Neðri tekju-

mörk á ári  

Efri tekjumörk  

á ári  

Neðri tekju-

mörk á 

mánuði  

Efri tekjumörk 

á mánuði  

1 3.100.000  3.875.000  258.333  322.917  
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2 4.100.000  5.125.000  341.667  427.083  

3 4.800.000  6.000.000  400.000  500.000  

4 eða fleiri 5.200.000  6.500.000  433.333  541.667  

 

10. gr. 
Sérstakur húsnæðisstuðningur vegna 15-17 ára ungmenna. 

Veita skal sérstakan húsnæðisstuðning til foreldra eða forsjáraðila 15-17 ára barna sem leigja 
herbergi á heimavist eða námsgörðum hér á landi vegna náms fjarri lögheimili. Sérstakur 
húsnæðisstuðningur skal vera óháður tekjum og eignum foreldra eða forsjáraðila og nema 
allt að 75% af leigufjárhæð. Með umsókn um slíkan stuðning skal leggja fram 
húsaleigusamning og staðfestingu á námi barns.  
Ákvæði 5.-9. gr. reglna þessara gilda ekki um sérstakan húsnæðisstuðning vegna 15-17 ára 

barna. 

11. gr. 
Viðmiðunarfjárhæðir vegna mats á áhrifum eigna  

Við útreikning sérstaks húsnæðisstuðnings má miða við að samanlagðar eignir umsækjanda 
og annarra heimilismanna nemi ekki hærri fjárhæð en 5.126.000 kr. í lok næstliðins árs.  

 
Meðferð umsókna 

12. gr. 
Auglýsingar 

Seyðisfjarðarkaupstaður auglýsir eftir umsóknum um sérstakar húsnæðisbætur. Í 
auglýsingu skal koma fram helstu atriði reglna sveitarfélagsins. Heimilt er að skila inn 
umsókn um sérstakan húsnæðisstuðning, þrátt fyrir að ekki hafi verið auglýst sérstaklega.  

13. gr. 
Umsóknir um sérstakan húsnæðisstuðning 

Umsóknir skulu berast þjónustufulltrúa á skrifstofu Seyðisfjarðarkaupstaðar á þar til 
gerðum eyðublöðum sem nálgast má á heimasíðu Seyðisfjarðarkaupstaðar. 
Þjónustufulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar annast móttöku og afgreiðslu umsókna um 
sérstakan húsnæðisstuðning. Í umsókn skal koma fram að við undirritun hennar veiti 
umsækjandi og aðrir heimilismenn, 18 ára og eldri, heimild til að afla upplýsinga frá 
opinberum aðilum, svo sem Vinnumálastofnun, skattyfirvöldum, Þjóðskrá Íslands, 
Lánasjóði íslenskra námsmanna og sýslumönnum. Sama gildir um heimild til að afla 
upplýsinga frá öðrum aðilum, svo sem viðurkenndum menntastofnunum innan hins 
almenna menntakerfis og leigusölum íbúðarhúsnæðis, sem nauðsynlegar eru við afgreiðslu 
umsóknar. Hið sama á við um öflun nauðsynlegra upplýsinga frá sambærilegum aðilum 
erlendis þegar við á.  
 
Þjónustufulltrúi Seyðisfjarðarkaupstaðar í samvinnu við félagsþjónustu metur þörf fyrir 
sérstakan húsnæðisstuðning  og skal slíkt mat fara fram innan fjögurra vikna frá því að 
umsókn berst.  

14. gr. 
Málsmeðferð 
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Meðferð umsókna fer að meginstefnu eftir sömu sjónarmiðum og þegar önnur aðstoð er 
veitt á grundvelli laga um félagsþjónustu sveitarfélaga. Í reglum sveitarfélags gildir 
eftirfarandi um málsmeðferð umsóknar: 

a) Könnun á aðstæðum umsækjanda (einstaklings eða fjölskyldu) 

b) Samvinna við umsækjanda og aðgangur hans að málsgögnum 

c) Öflun frekari gagna en þeirra sem fylgja með umsókn  

d) Birting ákvörðunar 

e) Rökstuðningur fyrir synjun umsóknar eða þegar umsókn er samþykkt að hluta 

f) Leiðbeiningar, m.a. um að kæra megi ákvörðun til úrskurðarnefndar velferðarmála 

g) Viðbrögð við athugasemdum um útreikning, m.a. með endurupptöku máls 

15. gr. 
Varðveisla gagna, trúnaður og aðgangur að gögnum 

Gögn máls er varða persónulega hagi einstaklinga skulu varðveitt með tryggilegum hætti. 

Óheimilt að fjalla um einkahagi umsækjenda við óviðkomandi nema að fengnu samþykki 

viðkomandi umsækjanda. 

Umsækjandi á rétt á að kynna sér upplýsingar úr skráðum gögnum sem varða mál hans að 

svo miklu leyti sem það stangast ekki á við trúnað gagnvart öðrum. 

 
Endurnýjun umsóknar, upplýsingaskylda og endurskoðun ákvörðunar 

16. gr. 
Endurnýjun umsóknar 

Umsækjandi ber að endurnýja umsókn sína um sérstakan húsnæðisstuðning árlega. Við 
endurnýjum ber umsækjanda að skila inn gögnum vegna endurnýjunar. Við endurnýjun 
umsóknar ber að kanna hvort skilyrði og viðmið séu uppfyllt vegna áframhaldandi 
stuðnings.  

17. gr. 
Breytingar á aðstæðum umsækjanda 

Umsækjanda ber að upplýsa félagsþjónustuna um breytingar sem verða á aðstæðum hans 
og áhrif kunna að hafa á fyrirliggjandi mat á þörf á sérstökum húsnæðisstuðningi. 

18. gr. 
Leiðrétting á sérstökum húsnæðisstuðningi 

Komi í ljós við yfirferða umsókna að fjárhæð sérstaks húsnæðisstuðnings er hærri en 
umsækjandi átti rétt til á tilteknu tímabili ber honum að endurgreiða þá fjárhæð sem 
ofgreidd var.  
Hafi fjárhæð sérstaks húsnæðisstuðnings verið lægri en umsækjandi átti tilkall til á tilteknu 
tímabili ber sveitarfélaginu að greiða þá fjárhæð sem vangreidd var. 

19. gr. 
Endurskoðun 

Seyðisfjarðarkaupstaður áskilur sér rétt til að endurskoða húsnæðisstuðnings fjárhæð 
sérstaks húsnæðisstuðnings þannig að upphæð greiðslu verði í samræmi við þær breytingar 
sem orðið hafa á aðstæðum umsækjanda og/eða annarra heimilismanna. 
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20. gr. 
Rangar eða villandi upplýsingar 

Sérstakur húsnæðisstuðningur sem veittur er á grundvelli rangra eða villandi upplýsinga af 
hálfu umsækjanda er endurkræfur með sama hætti og gildir um fjárhagsaðstoð sbr. 23. gr. 
laga um félagsþjónustu sveitarfélaga.  

Ef sannreynt er við meðferð máls að upplýsingar sem umsækjandi hefur veitt eru rangar eða 
villandi stöðvast afgreiðsla umsóknarinnar á meðan notanda er gefið tækifæri á að leiðrétta 
eða bæta úr annmörkum. 

21. gr. 
Endurskoðun á reglum og matsviðmiðum 

Reglur þessar sem bæjarstjórn hefur samið skulu endurskoðaðar eigi sjaldnar en á tveggja 
ára fresti og að teknu tilliti til viðeigandi þjónustu- og gæðaviðmiða, sbr. 2. mgr. 3. gr. laga 
um málefni fatlaðs fólks, með síðari breytingum.  

Jafnframt skulu endurskoðuð matsviðmiðum í fylgiskjali 1 með reglum þessum. 

 

Samþykkt í bæjarstjórn 11. janúar 2017 

Eftirfarandi er tafla með áætluðum útgjöldum og tekjum vegna sérstaks húsnæðisstuðnings 

á því tímabili sem húsnæðisáætlunin nær til og því tengt, samræmi við gildandi 

fjárhagsáætlun Seyðisfjarðar.  

 

Tafla 8: Áætlun um kostnaður vegna sérstaks húsnæðisstuðnings 2017 - 2020 

 

2017 2018 2019 2020 

     Beint framlag.     1.005.000          1.040.175          1.069.300          1.097.102      

Samtals:     1.005.000          1.040.175          1.069.300          1.097.102      

     Fjármögnun: 
    Frá svigrúmi vegna húsaleigubóta.     1.005.000          1.040.175          1.069.300          1.097.102      

Samtals:     1.005.000          1.040.175          1.069.300          1.097.102      

     Samtals:                     -                            -                            -                            -        
Heimild: Seyðisfjarðarkaupstaður 

Rétt er að hafa í huga að í sambandi við sérstakan húsnæðisstuðning að gera þarf ráð fyrir 

umtalsverðum sveiflum milli ára bæði af félagslegum forsendum og eins vegna fjölda 

námsmanna 15-17 ára í námi annars staðar á landinu, þar sem m.a. má gera ráð fyrir nokkuð 

mismunandi leiguverði á húsnæði. 

Húsnæðisáætlun þessi sem bæjarstjórn hefur samið og samþykkt gildir til næstu fjögurra ára 

og skal endurskoðuð eigi sjaldnar en á árlega. 

 

Samþykkt af bæjarstjórn 11. apríl 2018 
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Tillögur með aðgerðaáætlun húsnæðisáætlunar Seyðisfjarðarkaupstaðar. 

• Lagt er til að bæjarstjórn leggi áherslu á það við stjórnvöld að löggjöf um almennar 

íbúðir verði breytt á þann veg að hún þjóni landinu öllu. Horft verði til tillagna 

Íbúðalanasjóðs í því efni. 

• Lagt er til að bæjarstjórn taki upp viðræður við stjórnvöld um vandamál vegna 

skulda og yfirveðsetningar vegna leiguíbúða á vegum kaupstaðarins samanber 

greiningu á rekstrargrundvelli félagslegra leiguíbúða sem unnin var á vegum 

Varasjóðs húsnæðismála. 

• Lagt er til að áfram verði unnið að sameiginlegri húsnæðisáætlun fyrir Austurland í 

samstarfi við sveitarfélögu á starfssvæði Sambands sveitarfélaga á Austurlandi. 

• Jafnframt er lagt til að í þeirri vinnu verði leitað eftir að leiguíbúðafélag sem stofnað 

er til af samtökum stéttarfélaga og starfar á landsvísu hefji starfsemi á Seyðisfirði. 

• Jafnframt er lagt til að teknar verði upp viðræður við slíkt félag um byggingu íbúða 

fyrir aldraða. 

• Lagt er til að velferðarnefnd kaupstaðarins verði falið hlutverk húsnæðisnefndar, 

samanber löggjöf um húsnæðismál og starfsmaður sem starfi með nefndinni fari með 

verkefni sem henni tengjast. 

• Lagt er til að húsnæðisáætlun komi til umfjöllunar bæjarstjórnar árlega og verði 

uppfærð eftir því sem þurfa þykir. 

• Lagt er til að bæjarstjórn leggi áherslu á gerð deiliskipulags að lokinni endurskoðun 

aðalskipulags að kosningum loknum. 

• Lagt er til að 2-3 félagslegar leiguíbúðir verði seldar séu möguleikar fyrir 

ásættanlegri sölu. Seyðisfjarðarkaupstaður á og rekur 6 félagslegar leiguíbúðir. Á 

undanförnum 10 árum hafa 2-3 þeirra verið í félagslegri útleigu. 

• Lagt er til að leiguverð félagslegra leiguíbúða verði hækkað þannig að leiguíbúðirnar 

fjármagni sig alfarið sjálfar. 

• Lagt er til að 2 leiguíbúðir verði seldar séu möguleikar fyrir ásættanlegri sölu. 

Seyðisfjarðarkaupstaður á og rekur 2 leiguíbúðir í almennu kerfi.  

• Lagt er til að leiguverð leiguíbúða verði hækka þannig að leiguíbúðirnar fjármagni 

sig alfarið sjálfar. 

• Lagt er til að könnun fari fram á grundvelli og þörf fyrir byggingingu þjónustuíbúða 

með sameiginlegri aðstöðu, þjónustukjarna. 

• Lagt er til að skipulagsnefnd verði falið að skoða möguleg svæði til uppbyggingar 

smáhúsabyggðar sem íbúðabyggðar og vinna tillögur teljist það vænlegt. 

• Jafnframt verði skoðaðir möguleikar ýmissra aðila einstaklinga félaga og fyrirtækja 

að uppbyggingu, eignarhaldi og rekstri. 
 

 


