
Benedikt Sigurðarson framkvæmdastjóri 

Húsnæðisstefna -  markmið stjórnvalda

Á N O R D U R L A N D I

Tillögur verkefnisstiórnar frá í maí 2014, verða að raungerast í þeim lagafrumvörpum sem 
húsnæðisráðherra Eyglóar Harðardóttur leggur fram á Alþingi.

Tillögur verkefnastjórnar skapa forsendur til að;

• Leigu og búseturéttarfélög -  not-for-profit -  í húsnæðissamvinnufélögum og 
sjálfseignarfélögum verði efld. Með heilbrigðari starfsskilyrðum og virkum skyldum 
sveitarfélaga til að örva framleiðslu á hagkvæmu húsnæði fyrir almenning - án 
hagnaðarkröfu.

• Samræmt/eitt lánakerfi fjármagni almennt íbúðarhúsnæði um land allt - með fullri 
fjármögnun sértryggðra íbúðaskuldabréfa. „Einkaleyfi" á skuldabréfamiðlun verði í félögum 
sem ekki hafa annað hlutverk og ekki mega vera hagnaðardrifin.

• Ætti að leiða til bess að rekstur íbúðafélaga og íbúðaleiga verði skráningarskyld starfsemi og 
eftirlitsskyld - bannig að einstaklingar og fiárfestar geti ekki „harkað" tímabundið á markaði. 
Einnig verði leiguverðlagning og skilmálar leigusamninga/búseturéttarsamninga endurnýjuð 
þannig að búseturéttur og fyrirframgreidd leigutrygging/leiguréttur og skilvísi 
búseta/leigjenda tryggi þeim ótvíræðan rétt til setu í íbúð í gegn um eigendaskipti og 
gjaldþrotaskipti líkt (sbr. dóm Hæstaréttar 30.apríl 2014).

Tillögur verkefnisstiónar leggja hiklaust grunn að bví að unnt verði að bróa húsnæðisstefnuna í átt að 
bví sem best tíðkast á EES-svæðinu (í Svíbióð/Þvskalandi/Hollandi og Danmörku).

Forsenda fyrir því að unnt verði að örva byggingar ódýrari íbúða og lækka framkvæmdakostnað 
almennt er;

• Félög almennings (án hagnaðarkröfu) njóti ívilnandi kjara og fái langtíma samninga við 
sveitarfélög um aðgengi að lóðum og landnýtingu. Frestun lóða-/gatnagerðargjalda, 
þróunarfjármögnun/framkvæmdalán ofl - gegn því að sinna tilteknum skyldum varðandi 
húsnæðisþörf afmarkaðra hópa og blöndun íbúa í húsum/byggðakjörnum.

• Skipulagsskilmálar verði framvegis meira samfélags-/neytendamiðaðir heldur en 
verktakamiðaðir. Byggingafélög/almannafélög-samvinnufélög standi að þróun 
íbúðaframboðs í samstarfi við sveitarstjórnir og hönnuði.

• Unnt verði að nýta hagræði af raðsmíði og útboðum -  með innkaupasamstarfi systurfélaga -  
þannig að verktakar og innflytjendur gefi eftir af framlegð sinni -  þar sem virk samkeppni 
getur skapast.

• Með víðtæku samstarfi almannafélaga og skipulagsyfirvalda verði þróaður aukinn 
sveigjanleiki í byggingarreglugerð þannig að félög með þjónusturekstur geti nýtt frávik frá 
almennum skilmálum um íbúðastærðir og gerð -  þar sem sameign/sameiginleg rými og 
tæki/lausnir -  verða aðgengileg öllum íbúðum á grundvelli hlutfallslegrar kostnaðarþátttöku 
(í samræmi við nýtingu). (Gildir nú eingöngu fyrir öldrunaríbúðir/heimili og 
stúdentaíbúðir.)Sbr. Sænskar reglurfrá 2014.

Þekkt er að hlutfall þeirra sem alls ekki geta keypt íbúð á eigin kennitölu -  án mikils/beins stuðnings - 
er mögulega 25-30% í meðalári 1990-2006. Þetta hlutfall er hærra vegna afleiðinga hrunsins 2008.
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Stækkandi hópur fólks á öllum aldri á erfitt með eða vill ekki kaupa íbúðir á því verði og með þeim 
lánakjörum sem eru í boði og hertar reglur um greiðslumat (1.11.2013) hafa umtalsverð áhrif.

Vaxandi hópur kaupenda telur sig bvingaða til að taka verðtryggð lán til 40 ára. Hluti þess hóps væri 
varnlega betur settur með þvi að leigja eða kaupa búseturétt í samvinnufélagi - og mundi kjósa það 
form fremur ef nægilegt framboð væri á ódýrum og öruggum íbúðum í almannafélögum/not-for- 
profit/low-profit-rekstri.

Mjög mikill skortur er á einstaklingsíbúðum/paraíbúðum -  litlum íbúðum fyrir breytilega hópa - sbr. 
biðlistana hjá sveitarfélögum og eftirspurn á leigumarkaði.

Um húsnæðisþörf á Akureyri/við Eyjafjörð í janúar 2015

Gera þarf greiningu á þörfum þeirra sem eru „EKKI-kaupendur" á íbúðamarkaði. Bæði hverjar eru 
þarfir þeirra varðandi rými og hver er geta þeirra til að greiða fyrir búseturétt og/eða standa undir 
leigugreiðslum. (Ath. Hlutverk húsnæðisnefnda sveitarfélaganna gr. 13-14 í lögum 44/1998.)

Kanna þarf stöðu þess hóps sem er í hópi eigenda/kaupenda og býr við greiðslubyrði verulega 
umfram það sem er þægilegt.

Kanna þarf möguleika á því að kaupa upp/sameina leigufélög á Akureyri og skapa öflugri grunn að 
stöðugleika á leigumarkaði -  með sjálfbærum rekstri án hagnaðarkröfu/með „hóflegri" 
hagnaðarkröfu.

Kanna þarf möguleika á að stofna til samstarfsverkefnis um byggingu og rekstur nýrra íbúða fyrir 
almenning - í sjálfbærri umgjörð og án hagnaðarkröfu þar sem sveitarfélög (Akureyrabær ofl) leggja 
að mörkum ívilnanir og þróunarstuðning og veita aðstoð við grunnfjármögnun almennra íbúða (gegn 
kvöðum/skyldum um þjónustu við afmarkaða hópa).

Einnig/jafnframt er ástæða til að kanna hvort ná má fram aukinni hagkvæmni í rekstri og þjónustu 
íbúða með því að sameina rekstrar-/viðhaldsþjónustu íbúða Akureyrarbæjar, Búseta á Norðurlandi og 
FÉSTA -  (og mögulega fleiri íbúða í veikburða leiguumgjörð) undir einum hatti eða með nánu 
innkaupasamstarfi og viðhaldssamningum við verktaka eða með eigin starfsmönnum.

• íbúðir á markaði eru of dýrar -  til að geta þjónustað alla hópa með hóflegri greiðslubyrði mv. 
aðstæður (húsaleiga/lánakjör/laun).

• Skortur er á tilteknum gerðum íbúða;
o Ör-íbúðum með aðgengi að sameign (leiguherbergjum virðist hafa fækkað) 25-40 fm.
o Ör-íbúðum með breytilegum standard 1-2 herb - ca. 40-60 fm.
o 3ja til 4ra herbergja íbúðum 60-90 fm af breytilegri gerð - með aðgengi að 

þvottahúsi/geymslum í sameign 
o Sveigjanlegum gerðum fjölskylduíbúða -  með áherslu á fleiri svefnherbergi -  (og með 

aðgengi að sameign) -  þar sem líka væri um að ræða stærri sameign en minni 
séreign/sérnotahluta. 

o Ódýrum sérbýlisíbúðum/sérbýlislíkum íbúðum - með bílskúr/bílskýli og/eða 
rúmgóðum útigeymslum. 

o Fjölbýlisíbúðum með góðu aðgengi og þjónustuðu umhverfi - án bílakjallar -  en á
hálkulausu með 2j-5/6 h íb. með 1 forgangsstæði og minni íbúðir án forgangsstæða.
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