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Spurningar sendar 29. apríl 2010. DMRl0030076
1. Hversu margar fasteignir eru í stöðunni byijun uppboðs en töku ákvörðunar um framhald uppboðs 
hefur verið frestað?
2. Hversu margar fasteignir eru í stöðunni framhald uppboðs en því verið frestað?
3. Hversu margar eignir hafa verið seldar lokasölu fiá áramótumog hafa stöðuna lokið með afsali?
4. Hversu margar eignir hafa verið afturkallaðar úr nauðungarsölu ftá áramótum?

Akranes 47 11 12 40
Akureyri 1 29 5 104
BlÖnduós 9 1 1 14
Bolungarvík 7 1 0 2
Borgames 9 9 31 31
Búðardalur 2 1 0 1
Eskifjörður 0 11 3 26
Hafnarfjörður 91 28 19 186
Hólmavík 2 1 0 3
Húsavík 4 7 5 13
Hvolsvöllur 9 13 10 24
Höfn 7 8 0 4
ísafjörður 5 6 2 11
Keflavík 139 40 53 237
Kópavogur 33 44 9 7
Patreksfjörður 3 7 1 10
Reykjavík 98 205 13 294
Sauðárkrókur 0 2 1 8
Selfoss 0 36 0 109
Seyðisfjörður 3 6 17
Siglufjörður 1 2 0 13
Stykkishólmur 0 11 1 6
Vestmannaeyjar
Vík 1 1 0 1



Spurningar sendar 31. mars 2010. DMRl0030076
1. Hversu margar fasteignir eru í stöðunni byijun uppboðs en töku ákvörðunar um framhald uppboðs 
hefur verið frestað?
2. Hversu margar fasteignir eru í stöðunni framhald uppboðs en því verið frestað?
3. Hversu margar eignir hafa verið seldar lokasölu frá áramótumog hafa stöðuna lokið með afsali?
4. Hversu margar eignir hafa verið afturkallaðar úr nauðungarsölu frá áramótum?

137 fasteignir eru í stöðunni byrjun uppboðs en töku ákörðunar um framhatd hefur verið frestað í 7 tilfeilum

2 16 eignir eru í stö5unni framhald uppboðs og 10 hefur verið frestað.

3 Alls hafa 38 fasteignlr verið seldar frá ái'amótum, þ.a. 13 „lokið með afsafi"

4 *ath fasteignirnar sem eru í fresti eru ekki fieiri þar sem þeir sem voru með í fresti skv. lögum nr. 108/2009 hafa flestir ekki skiiað inn nýjum frestbeiðnum. Þó er búið að 

láta gerðarþoia vita af gamll fresturinn sé runnin út og ný lög tekin gildi.

5 Tvær hafa verið seldar eftir áramót en samþykkisfrestur ekk! útrunnin. Ein (viðbót var se!d en verið er að útbúa úthlutun og afsai gefið út á næstu dögum.

6 2 árangurslaus og 9 felidar niður.

7 Að auki eru 52 eignir þar sem sölu er lokið en ekki afsali

S Seldar hafa verið 54 eignir en ekkert afsal gefið út enn

9 Engin, að vísu hafa 4 eignír verið seldar og gerðist það 9. mars si. en þeím hefur ekki verið afsaiað

10 Ekki borist svar



Spumingar sendar 8. mars 2010. DMRl0030076
1. Hversu margar fasteignir eru í stöðunm byijun uppboðs en töku ákvörðunar um framhald uppboðs 
hefur verið frestað?
2. Hversu margar fasteignir eru í stöðunni framhald uppboðs en því verið frestað?
3. Hversu margar eignir hafa verið seldar lokasölu frá áramótumog hafa stöðuna lokið með afsali?
4. Hversu margar eignir hafa verið afturkallaðar úr nauðungarsölu frá áramótum?

1 25 eignlr eru í stöðunni byrjun uppboðs en aðeins 2 hefur verið frestað

2 auk þess sölu lokið á 2 etgnum en samþykkisfrestur ekki iiðinn

3 Alls hafa 38 eignir verið seldar frá áramótum, fyrir 8 hefur verið gefið út afsal. ATH ber að það tekur nokkrarvikur upp f mánuð frá þv( eign er seíd þar til hún fær þessa 

stöðu.

4 okkur er enn að berast frestanír þar sem fynrtökutíminn er þann 23. mars n.k

5 ath fasteignirnar sem eru í fresti eru ekki fleiri þar sem þeír sem voru með í fresti skv. logum nr. 108/2009 hafa flestir ekki skilað inn nýjum frestbeiðnum. Þó er búlð að 

láta gerðarþola viía af gamli fresturinn sé runnin út og ný lög tekin gildl, Búumst við því við fleiri frestbeiðnum von bráðar.

6 ath fasteignirnar sem eru í fresti eru ekki fleiri þar sem þeir sem voru með í fresti skv. fögum nr. 108/2009 hafa flestir ekki skílað inn nýjum frestbeiðnum. Þó er búið að 

iáta gerðarþota vita af gamii fresturinn sé runnin út og ný !ög tekín gildi. Búumst við þvl við fleiri frestbeiðnum von bráðar.

713 eignir voru seldarí nóv-des 2009 en afsai gefiS út í jan-feb 2010.1 eign varseld eftiráramót og afsal geftð út ( dag.

8 7 afturkölluö * 1 árangurslaust

9 2 eignir, fasteign+sfcip, en ekki kom'ið að því að gefa út afsal

10 Hjá embasttinu eru 100 mál í stöðunni „töku ákvörðunar um framhald uppboðs hefur verið frestað". Þau eru ekkt ístöðunni „byrjun uppboðs" þar sem embættið skilur 

lögin á þann veg að byrjun uppboðs þurfi að hafa farið fram tíl að hægt sé að fresta töku ákvörðunar um framhaid uppboðs.

11 Engin af þeim eignum sem seldarhafa verið lokasölu frá áramótum hefurfengið stöðuna „lokið með afsali". Það líða aðjafnaði nokkrir mánuðir áðuren afsal ergefið út. 

40 fasteignir hafa verið seldar frá áramótum, þar af voru uppboðsbeiðnir vegna tveggja eigna afturkallaðar eftir sölu.

12 þ.a, ein eign þar sem frh.uppb. hafði áður verið frestaðá grundv. laga nr. 108/2009

13 Engin, að vísu hafa 4 eignir veríð seldar og gerðist það 9. Mars sl. en þeim hefur ekkl verið afslaiað

14 1 eign hefur verið seld nauðungarsötu frá áramótum en engin eign hefur fengið stöðuna lokið með afsa!! frá áramótum


