Áhugakönnun
varðandi íbúðakjarna fyrir 55+ á Seyðisﬁrði
Áætlað er að íbúðakjarni fyrir 55+ verði tilbúinn til útleigu seinnihluta ársins 2022. Múlaþing
í samstarfi við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur stuðlað að því að leiguverði verði stillt í hóf
þrátt fyrir að um nýbyggingu sé að ræða.
Mikilvægt skref í ferlinu er að kanna áhuga íbúa á þeim íbúðum sem verða í boði. Ekki felst nein
binding í því að svara könnuninni.
Þeir sem svara könnuninni verða boðaðir sérstaklega til viðtals þegar málin skýrast frekar.
Verkefnið um íbúðakjarnan byggir á reglugerð nr. 183/2020 (með síðari breytingum), um
stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæðissjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir. Væntar
leigufjárhæðir liggja ekki nákæmlega fyrir en í reglugerðinni er fjallað um Tekju- og eignamörk,
auk heimildar til álags, þó þannig að leigufjárhæðin verður aldrei hærri en 25% af tekjum
leigjanda.
Eftirfarandi eru 6. gr. og 29. gr. reglugerðarinnar:
6. gr. Tekju- og eignamörk.
Árstekjur leigjenda almennra íbúða við upphaf leigu skulu ekki nema hærri fjárhæð en 6.957.000 kr. fyrir
hvern einstakling en 9.740.000 kr. fyrir hjón og sambúðarfólk. Við þá fjárhæð bætast 1.739.000 kr. fyrir
hvert barn eða ungmenni að 20 ára aldri sem býr á heimilinu. Með tekjum er í reglugerð þessari átt við
allar tekjur skv. II. kafla laga um tekjuskatt, nr. 90/2003, samkvæmt skattframtali síðasta árs, staðfestu af
ríkisskattstjóra, að teknu tilliti til frádráttar skv. 1., 3., 4. og 5. tölul. A-liðar 1. mgr. og 2. mgr. 30. gr. og
frádráttar skv. 31. gr. sömu laga.
Samanlögð heildareign leigjenda almennra íbúða að frádregnum heildarskuldum við upphaf leigu, með
vísan til 72.-75. gr. laga um tekjuskatt samkvæmt skattframtali síðasta árs, staðfestu af ríkisskattstjóra,
skal ekki nema hærri fjárhæð en 7.509.000 kr.
29. gr. Heimild til að reikna álag á leigu.
Hafi leigjandi verið yfir tekju- og eignamörkum skv. 6. gr. síðastliðin þrjú almanaksár er eiganda
almennrar íbúðar heimilt að leggja álag á leigu sem ákvörðuð hefur verið skv. 28. gr. Við ákvörðun álags
skal líta til tekna leigjanda á þeim tíma sem hann hefur verið yfir framangreindum tekju- og
eignamörkum. Álag má þó aldrei vera hærra en svo að leigugreiðslur verði hærri en 25% af tekjum
leigjanda.
Álag á leigu samkvæmt þessari grein skal renna í Húsnæðismálasjóð skv. 22. gr. laga um almennar íbúðir.
Ákvæði þetta á ekki við um íbúðarhúsnæði á vegum sveitarfélaga.

Vinsamlegast svarið eftirfarandi spurningu og skilið svarinu á skrifstofu Múlaþings, Hafnargötu 44.
Hægt er að stinga skjalinu inn um bréfalúguna allan sólarhringinn, alla daga.
Eða skila í afgreiðsluna á opnunartíma milli kl. 10 - 14 alla virka daga.
Vinsamlegast setjið hring utanum stærð íbúðar sem áhugi er fyrir og undirritið skjalið með fullu
nafni og kennitölu.
Ég hef áhuga á íbúð að stærð:

Svar óskast fyrir 18. mars 2022
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Undirritun

Frekari upplýsingar veitir Aðalheiður Borgþórsdóttir í síma 470 0 754
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