
 

 

 

Húsnæðisáætlun Norðurþings 2019 – 2026 
 

  

 

 

 



Húsnæðisáætlun Norðurþings 2019 – 2026 

1 

 

EFNISYFIRLIT 

Formáli 2 

1 Inngangur 3 

2 Stöðugreining 4 

Íbúar og íbúaþróun 4 

Íbúasamsetning og fjölskyldugerðir 5 

Húsnæðismarkaður 6 

Framboð íbúða í sveitarfélaginu 7 

Leigumarkaður 10 

Fasteignamarkaður 11 

3 Skipulag og lóðaframboð 13 

Lóðaframboð 13 

Skipulag 14 

4 Sveitarfélagið 15 

Atvinnumál 15 

Áætluð þörf fyrir húsnæði 16 

Aðilar undir tekju- og eignamörkum 16 

Þarfir ólíkra samfélagshópa 16 

Mannfjöldaspá 17 

 

 

 

 

 

5 Markmið og aðgerðir 19 

Útfærsla húsnæðisþarfar fyrir Norðurþing 19 

Uppbygging vegna mannfjöldaspár 19 

Uppbygging vegna ólíkra samfélagshópa 20 

Helstu áherslur í húsnæðismálum 21 

Reglur um stofnframlag 22 

Reglur um sérstakan húsnæðisstuðning 22 

6 Heimildaskrá 23 

 

 

 

 

 



Húsnæðisáætlun Norðurþings 2019 – 2026 

2 

 

Formáli 
Húsnæðismál hafa verið fyrirferðarmikil í umræðunni á undanförnum 

misserum og á landsvísu ríkir vandi í þessum efnum. Umræðan hefur verið 

um tvenns lags vanda, þ.e. annarsvegar vandann sem miklar hækkanir 

íbúðaverðs á höfuðborgarsvæðinu og vöntun á hagstæðum íbúðum inn á 

þann markað hafa haft en ekki síður hefur umræðan verið tengd eðlilegri 

íbúaþróun utan höfuðborgarsvæðisins hvar víða er allt of mikill munur á 

markaðsverði fasteigna og byggingarkostnaði. Í þessu samhengi hafa t.a.m. 

nýbyggingar á Norðurlandi utan Akureyrar verið í sögulegu lágmarki 

undanfarin ár þrátt fyrir mikinn hagvöxt. 

Hinn áberandi fjölþætti húsnæðisvandi í landinu hefur m.a. leitt til þess að 

Íbúðalánasjóði var fengið það verkefni að aðstoða sveitarfélögin við gerð 

húsnæðisáætlana til að draga fram mynd af því hver staða þessara mála er 

í raun og veru hjá hverju sveitarfélagi fyrir sig. Greina þarf framboð og 

eftirspurn eftir margvíslegum húsnæðisformum og setja þarf fram áætlanir 

um hvernig sveitarfélögin geti mætt húsnæðisþörf heimila til skemmri og 

lengri tíma. 

Markmið húsnæðisáætlunar Norðurþings er eins og annarra sambærilegra 

áætlana fyrst og síðast að stuðla að auknu húsnæðisöryggi heimila í 

sveitarfélaginu. Það markmið skal nást með því m.a. að greina núverandi 

stöðu í félagslegu-, efnahagslegu- og atvinnulegu tilliti og byggja áætlanir á 

spám um mannfjöldaþróun á hverju svæði fyrir sig til næstu 8 ára. Markmið 

húsnæðisáætlunar Norðurþings er jafnframt að með henni verði til lifandi 

plagg sem gefi góða mynd af húsnæðismarkaðnum á hverjum tíma og færi 

hagsmunaaðilum sýn sveitarfélagsins á það hvernig best sé að mæta 

húsnæðisþörf í sveitarfélaginu til næstu ára.  

Ríkar skyldur eru á herðum sveitarfélaga í landinu er snúa að félagslegri 

aðstoð, m.a. í húsnæðislegu tilliti og jafnframt annast sveitarfélög 

framkvæmd laga um almennar íbúðir sem samþykkt voru í júní 2016. 

Norðurþing stendur ásamt nágrannasveitarfélögunum í Þingeyjarsveit, 

Skútustaðahreppi og Tjörneshreppi að rekstri íbúða fyrir aldraða á vegum 

Dvalarheimilisins Hvamms svo þessar staðreyndir eru hafðar til hliðsjónar við 

gerð þessarar húsnæðisáætlunar.  

Helstu forsendur sem liggja til grundvallar húsnæðisáætluninni eru gildandi 

skipulagsáætlanir, ásamt greiningu á lýðfræði- og tölfræðiupplýsingum frá 

Hagstofunni, Íbúðalánasjóði, Byggðastofnun, Þekkingarneti Þingeyinga og 

Þjóðskrá. Einnig er byggt að stórum hluta á skýrslu um húsnæðismál sem 

unnin var í samstarfi við Alta ráðgjafastofu árið 2016.  

Það eru mikilvægar forsendur í rekstri allra sveitarfélaga að 

húsnæðismarkaðurinn sé í eðlilegu jafnvægi og að allir hópar fólks búi við 

hentug og örugg úrræði í þeim efnum. Það er einlæg von mín að 

sveitarfélagið Norðurþing muni vaxa og dafna á næstu árum og að hér verði 

áfram gott að búa. Sú ósk mun rætast nái markmiðið um áframhaldandi 

eflingu atvinnulífsins fram að ganga í takti við nægt framboð húsnæðis. 

Þessu þarf að fylgja eðlilegt jafnvægi á milli húsnæðisverðs og 

byggingarkostnaðar svo margir hagsmunaaðilar verða að koma hér að 

málum svo þetta getið gengið eftir. Það er lykilatriði að húsnæðismálin verði 

ekki flöskuháls á frekari uppbyggingu fjölbreyttra atvinnutækifæra á svæðinu. 

Því vona ég að þessi skýrsla verði lítið en mikilvægt púsl í þá jákvæðu 

framtíðarmynd sem nauðsynlegt er að unnið sé að með samstarfi 

sveitarfélagsins og allra hagsmunahafa, einstaklinga, fyrirtækja og stofnana 

á svæðinu.  

Kristján Þór Magnússon, sveitastjóri 
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1 Inngangur 

Skv. lögum um húsnæðismál nr. 44/1998 m.s.br. ber sveitarfélögum að gera 

áætlanir um íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu. Íbúðalánasjóður hefur umsjón 

með framkvæmd laganna og hefur gefið út leiðbeiningar um áætlanagerðina. 

Um hlutverk húsnæðisáætlana segir svo í leiðbeiningum Íbúðalánasjóðs: 

Hlutverk húsnæðisáætlana sveitarfélaga er að draga fram mynd 

af því hver staða húsnæðismála er í hverju sveitarfélagi fyrir sig, 

greina framboð og eftirspurn eftir margvíslegum 

húsnæðisformum og setja fram áætlun um hvernig 

sveitarfélagið ætlar að mæta húsnæðisþörf heimila, til skemmri 

og lengri tíma. 

Húsnæðisáætlun Norðurþings er hugsuð sem leiðarvísir til næstu 8 ára um 

húsnæðismál sveitarfélagsins. Sett eru fram töluleg gögn um stöðu 

húsnæðismála og yfirlit yfir þá stefnu sem fram kemur í skipulagi. Í lokin 

kemur fram hin eiginlega áætlun um það hvernig sveitarstjórn hyggst beita 

sér í samræmi við þá þörf sem forsendur gefa til kynna að bregðast þurfi við. 

Mótun þessarar fyrstu húsnæðisáætlunar hefur verið á höndum starfsmanna 

sveitarfélagsins, á vegum byggðaráðs, með aðstoð frá ráðgjafarfyrirtækinu 

Alta og KPMG.  

Byggt hefur verið á leiðbeiningum Íbúðalánasjóðs, reglugerð um 

húsnæðisáætlanir sveitarfélaga nr. 1248/2018 og skýrslu Alta frá júní 2016, 

Tillögur að forgangsröðun og áherslum við uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á 

Húsavík. 
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2 Stöðugreining 

Sveitarfélagið Norðurþing varð til við sameiningu Húsavíkurbæjar, 

Öxarfjarðarhrepps, Raufarhafnarhrepps og Kelduneshrepps árið 2006. Þrír 

megin byggðarkjarnar eru í sveitarfélaginu. Þeir eru Húsavík, Kópasker og 

Raufarhöfn. Áhersla verður lögð á stöðu, greiningu og framtíðarsýn í 

húsnæðismálum fyrir þessa byggðarkjarna í húsnæðisáætluninni, en fjallað 

meira á almennum nótum um dreifbýli sveitarfélagsins.  

Húsavík er stærsti byggðakjarninn með alls 2.335 íbúar í lok árs 2018. 

Raufarhöfn kemur þar á eftir með 168 íbúa og Kópasker með 121 íbúa. Alls 

bjuggu á sama tíma 418 manns í dreifbýli innan sveitarfélagsins. Í lok árs 

2018 bjuggu því 3.042 íbúar í Norðurþingi. 

Samkvæmt skýrslu Alta um húsnæðismál í sveitarfélaginu frá 2016 kemur 

fram að í apríl það ár voru á Húsavík 885 fullbyggðar íbúðir. Um fjórðungur 

af heildarfjölda íbúðarhúsanna var annað hvort fjölbýli eða parhús. 

Einbýlishús eru sömuleiðis stærstur hluti þeirra íbúðarhúsa sem er að finna 

á Kópaskeri og Raufarhöfn en mjög lítið er um fjölbýli eða parhús í þorpunum. 

Aðeins eitt fjölbýlishús er að finna á Raufarhöfn með 11 íbúðum.  

 

 

 

 

 

 

  

Íbúar og íbúaþróun 

Norðurþing hefur glímt við fólksfækkun síðustu ár fyrir utan árin 2016-2017. 

Á Húsavík var fækkunin að meðaltali 0,5% á ári frá 2000 til 2018. Á 

uppbyggingartíma kísilversins á Bakka hafði töluverður fjöldi verkamanna 

tímabundna búsetu á Húsavík en hafa nú flestir horfið á braut þegar kísilverið 

hefur hafið rekstur, en til framtíðar stendur eftir stórt fyrirtæki með yfir 100 

starfsmenn, auk fjölda annarra afleiddra starfa. Þessi mikilvæga þróun í 

atvinnulífi svæðisins varð til þess að lítilsháttar fjölgun varð á íbúum í 

sveitarfélaginu milli áranna 2015 og 2016 og aftur enn meiri milli áranna 2016 

og 2017 þegar fjölgaði um 138 og stóð í 2.963 í upphafi ársins 2017.  

Fjölgunin hélt áfram milli 2017 og 2018 en í janúar 2018 voru 3.234 skráðir 

íbúar í Norðurþingi. Umsvif uppbyggingar á Bakka hefur hér langmest áhrif 

enda fjölgunin eingöngu átt sér stað á Húsavík. Í árslok 2018 voru íbúar í 

Norðurþingi orðnir 3.042 og því fækkun um 200 manns á árinu.  

Hér að neðan þróun mannfjölda í Norðurþingi frá árinu 1997-2018. 

 

Mynd 1: Þróun mannfjölda í Norðurþingi frá árinu 1997-2018 
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Íbúar á Kópaskeri og Raufarhöfn 

Eftir nokkra fækkun um aldamótin hefur mannfjöldi á Kópaskeri orðið nokkuð 

stöðugur við um 120 manns. Þar hefur ferðaþjónusta og nálægð við 

náttúruverndarsvæði stutt við atvinnulífið auk hinnar hefðbundnu 

smábátaútgerðar og fiskvinnslu. Á Kópaskeri er rekin leikskóladeild undir 

merkjum Öxarfjarðarskóla en grunnskóli auk leikskóladeildar er í Lundi í 

Kelduhverfi, um 25 km sunnan Kópaskers. 

Á Raufarhöfn hefur íbúum fækkað nokkuð á síðustu 10 árum, en þó hefur 

gætt viðspyrnu og jafnvægi í íbúafjölda staðarins á síðustu árum, ekki hvað 

síst vegna aðgerða tengdum verkefninu Raufarhöfn og framtíðin sem 

sveitarfélagið, Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga og Byggðastofnun hafa 

komið að. Þar eru nú 186 íbúar. Grunnskóli með leikskóladeild er á 

Raufarhöfn. 

 

Mynd 2: Þróun mannfjölda á Kópaskeri og Raufarhöfn frá árinu 1997-2018 

Íbúasamsetning og fjölskyldugerðir 

Myndirnar hér að neðan sýna aldursdreifingu í Norðurþingi í samanburði við 

landið allt og þróun í fjölskyldugerðum. Aldursdreifingin sýnir að íbúar á 

aldrinum 6-15 ára eru hlutfallslega færri miðað við landið allt en fólk á 

aldrinum 67 ára og eldra er hlutfallslega fleira.  

 
Mynd 3: Íbúasamsetning í árslok 2018 í Norðurþingi og landinu öllu 

Karlar í sveitarfélaginu eru í meirihluta (54%) á móti konum (46%) af íbúum 

í árslok 2018. Meðalaldur íbúa Norðurþingi í árslok 2018 var 41,3 ár sem er 

hærra en landsmeðtal sem er 38,1 ár. 

 
Mynd 4: Aldurssamsetning í Norðurþingi í árslok 2018 

Íbúasamsetning og samanburður við landið allt

Norðurþing (fj.) Norðurþing (hlf.) Landið allt

Karlkyn 1.636 53,8% 51,2%

Kvenkyn 1.406 46,2% 48,8%

0-1 árs 63 2,1% 2,3%

2-5 ára 128 4,2% 4,9%

6-15 ára 311 10,2% 13,0%

16-19 ára 132 4,3% 4,9%

20-67 ára 1.962 64,5% 63,5%

>67 ára 446 14,7% 11,3%
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Fjölskyldugerðir hafa þróast þannig á undanförnum tíu árum hefur fjöldi 

einstaklinga og fjöldi einstaklinga í sambúð án barna fjölgað á meðan 

einstaklingum í sambúð ásamt börnum hefur fækkað. 

 

Mynd 5: Fjölskyldugerð í árslok 2008 og 2018  

Ekki er sýnd aldursdreifing fyrir Raufarhöfn og Kópasker, því vegna fámennis 

verða mjög fáir íbúar í hverjum aldursflokki og hver einstaklingur veldur 

verulegu fráviki sem óvarlegt er að draga ályktanir af. 

Húsnæðismarkaður  

Eins og víðar á landinu hefur húsnæðismarkaður í þéttbýliskjörnum 

Norðurþings liðið fyrir það á undanförnum árum að markaðsverð hefur verið 

undir byggingarkostnaði. Þar sem húsnæði er að mestu fullnýtt, eins og á 

Húsavík, hefur þetta valdið töluverðum erfiðleikum í samspili 

húsnæðismarkaðar við ný tækifæri í atvinnulífinu. Uppbygging iðnaðar á 

Bakka hefur þó haft jákvæð áhrif hér á Húsavík og breytt þessu nokkuð enda 

fylgja uppbyggingunni um 100 ný störf í verksmiðjunni, auk afleiddra starfa. 

Breytingin sést skýrast á því að fermetraverð húsnæðis skv. sölusamningum 

nær tvöfaldaðist milli áranna 2015 og 2017. Hluta af þeirri hækkun má skýra 

með almennri hækkun fermetraverðs á Norðurlandi öllu en á Húsavík er 

hækkunin þó hlutfallslega töluvert meiri og hækkaði um alls 52% á þessu 

tveggja ára tímabili og stóð í um 175 þús.kr./fm. Frá þeim tíma hefur 

fermetraverð hækkað enn meira á Húsavík sem nemur um 15-20%. Þrátt 

fyrir þessa miklu hlutfallslegu hækkun er enn til staðar of breitt bil á milli 

markaðsverðs og byggingarkostnaðar. Þess má geta að alls var þinglýst 67 

sölusamningum um íbúðir í Norðurþingi árið 2017, en Norðurland er stærsti 

markaðurinn utan höfuðborgarsvæðisins þar sem á Akureyri var þinglýst alls 

676 samningum. Árið 2018 var þinglýst alls 49 samningum í Norðurþingi. 

Þessari auknu eftirspurn eftir íbúðum í Norðurþingi hefur verið mætt að 

einhverju leiti, nú fyrst með auknu framboði íbúða á vegum PCC Seaview 

Residences ehf sem byggt hafa og tekið í notkun 22 nýjar íbúðir í parhúsum 

í Holtahverfi á Húsavík. Í gegnum samkomulag við sveitarfélagið hefur 

fyrirtækið tækifæri á að byggja upp aðrar 20-24 íbúðir í alls fimm fjögurra 

íbúða fjölbýlishúsum efst í hverfinu. Ekki hefur verið tekin endanleg ákvörðun 

um þá uppbyggingu. 

Nú er í byggingu eitt sex íbúða fjölbýlishús og verða tvær íbúðir í eigu 

sveitarfélagsins. Íbúðirnar verða leigðar innan félagslega kerfisins en fjórar 

eru í eigu leigufélags.  

Fyrirhuguð er uppbygging 18 nýrra íbúða fyrir 55 ára og eldri við Útgarð sem 

áætlað er að teknar verði í gagnið vorið 2020.  

Undirritaður hefur verið samningur milli Heilbrigðisráðuneytisins og 

sveitarfélaganna Norðurþings, Skútustaðahrepps, Tjörneshrepps og 

Þingeyjarsveitar um að standa saman að byggingu 60 rýma hjúkrunarheimili 

á Húsavík. Gert er ráð fyrir að verklegar framkvæmdir hefjist í byrjun árs 2020 

og að taka megi heimilið í notkun á vormánuðum 2021.  
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Norðurþing var í desember 2018 valið eitt af sjö sveitarfélögum til þátttöku í 

tilraunaverkefni um uppbyggingu húsnæðis á landsbyggðinni. Norðurþing 

ásamt Búfesti hsf. og FaktaBygg AS stefna að því að byggja þrjú fjölbýlishús 

innan tilraunaverkefnisins á næstu árum.  

Ljóst er að mikil eftirspurn hefur verið eftir leiguhúsnæði í sveitarfélaginu 

undanfarin ár. Meðalverð á fermetra hefur hækkað á Húsavík þessu samfara 

frá rúmum 1.000 kr/fm árið 2015 í rúmlega 1.540 kr/fm 2018. Aðeins tæplega 

4% skráðra íbúða í sveitarfélaginu eru leigðar út og samningi þar um þinglýst.  

Framboð íbúða í sveitarfélaginu 

Heildarframboð í Norðurþingi var alls 1.325 íbúð í upphafi árs 2019 en var 

1.280 í árslok 2009. Í árslok 2018 voru 59% einbýli/sérbýli, 17% fjölbýlishús, 

22% parhús/ raðhús/ tvíbýlishús og 2% annað. 

 
Mynd 6: Fjöldi íbúða eftir tegund í ársbyrjun 2019 

Alls voru 16 íbúðir (um 1%) sem eru skráðar í atvinnuhúsnæði sem eru taldar 

sem íbúðarhús í ársbyrjun 2019.  

 
Mynd 7: Fjöldi íbúða eftir herbergjafjölda í ársbyrjun 2019 

Flestar íbúðir í sveitarfélaginu eru 5 herbergja íbúðir eða sem nemur 27% af 

heildarframboði, næst þar á eftir eru fjögurra herbergja (24% af 

heildarframboði).  

 
Mynd 8: Fjöldi íbúða eftir stærð í ársbyrjun 2019 
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Um 40% eigna í sveitarfélaginu eru á milli 101-150 fermetrar og um 32% sem 

eru stærri en 150 fermetrar. Algengasta eign í Norðurþingi er fimm herbergja 

einbýlishús sem 101-150 fermetrar að stærð en alls eru 139 slíkar íbúðir í 

sveitarfélaginu. 

 
Mynd 9: Byggingarár húsnæðis í Norðurþingi 

Helstu uppbyggingarár í Norðurþingi voru á árunum 1971-1980. Frá árinu 

2001 hafa verið byggðar 142 íbúðir í sveitarfélaginu. 

 
Mynd 10: Þróun fjölda einstaklinga á hverja íbúð 

Fjöldi íbúa sem býr í hverri fasteign hefur minnkað lítillega síðustu ár fyrir 

utan þá fjölgun íbúa sem var árin 2016-2017. 

Fjöldi íbúða í árslok 2017 var alls um 1.320 en var 1.250 í árslok 1997. Í 

árslok 1997 bjuggu að meðaltali 2,8 íbúar í hverri fasteign en hlutfallið var 

um 2,3 í árslok 2018. 

Íbúar á hverja íbúð voru 2,5 fyrir landið allt í árslok 2018. Árið 1997 nam þetta 

hlutfall um 2,7. 

 

 

 

 

 

 

2,5

2,3

2,0

2,5

3,0

1
9

9
7

1
9

9
8

1
9

9
9

2
0

0
0

2
0

0
1

2
0

0
2

2
0

0
3

2
0

0
4

2
0

0
5

2
0

0
6

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

Fjöldi einstaklinga á hverja íbúð

Landið allt

Norðurþing



Húsnæðisáætlun Norðurþings 2019 – 2026 

9 

 

Íbúðir á Húsavík 

Í greiningu frá Alta árið 2016 kom fram að samanborið við 

höfuðborgarsvæðið eru íbúðir á Húsavík almennt fremur stórar. Meðalstærð 

fullbyggðra íbúða er 136,2 m2 á Húsavík en 117,6 m2 á höfuðborgarsvæðinu. 

Meðalíbúð á Húsavík er því 18,6 m2 stærri en á höfuðborgarsvæðinu. Á 

Húsavík bjuggu því að meðaltali 2,45 íbúar í hverri íbúð en á 

höfuðborgarsvæðinu er sama hlutfall 2,65. Í skýrslunni eru færð rök fyrir því 

að við byggingu nýrra íbúða ætti að leggja áherslu á smærri íbúðir og 

þéttingu nálægt þjónustusvæðum. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 * Alls 

Einbýli  7 18 87 160 91 42 23 16 444 

Fjölbýli 2 51 92 49 3 3    200 

Parhús  4 3 14 7     28 

Raðhús   7 36 37 5 6 1 2 94 

Tvíbýli 1 11 26 40 27 4 1 2 2 114 

Þjónustuíb.      3    3 

Óflokkað    4 2 1 3  3 13 

Samtals 3 73 146 230 236 107 52 26 23 896 

Tafla 1: Fjöldi íbúða eftir gerð og herbergjafjölda á Húsavík.  

Íbúðir á Raufarhöfn 

Á Raufarhöfn er hátt hlutfall húsnæðis aðeins í árstíðarbundinni notkun og 

erfitt hefur verið að fá húsnæði leigt. Samkvæmt greiningum eru um 30 

íbúðarhús ekki með skráða íbúa, þ.e. með fasta búsetu. Mörg þessara húsa 

eru í einhverri notkun sem sumarhús eða sem starfsmannahúsnæði hluta úr 

ári. Dugmiklir heimaaðilar hafa nýverið fest kaup á eina fjölbýlishúsi staðarins 

sem verið er að gera upp og leigja út, alls 11 íbúðir. Sveitarfélagið á 4 

einbýlishús sem nýtt eru sem leiguhúsnæði. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 * Alls 

Einbýli  2 6 21 33 17 7 2 9 97 

Fjölbýli  1 6  4     11 

Parhús  3 1       4 

Tvíbýli  1 3 7 4     15 

Óflokkað   1  1   6 6 14 

Samtals  7 17 28 42 17 7 8 15 141 

Tafla 2: Fjöldi íbúða eftir gerð og herbergjafjölda á Raufarhöfn 

Fjöldi íbúðarhúsa/íbúða sem ekki hefur skráða íbúa á Raufarhöfn eru 30 

talsins m.v. tölur frá febrúar 2018 eða sem nemur um 21% af heildarframboði 

miðað við töfluna hér að ofan. Mögulega er ákveðið hlutfall þessa 

íbúðarhúsnæðis í útleigu ýmist með óskráðan leigusamning, íbúar hafa ekki 

skráð lögheimili/dvalastað á staðnum og/eða nota húsið sem sumarhús.  
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Íbúðir á Kópaskeri 

Flest hús á Kópaskeri hafa íbúa með skráð lögheimili í húsinu. Nokkur hús 

eru nýtt sem leiguhúsnæði og þá aðallega til starfsfólks Fjallalambs og 

Íslandsbleikju (Samherji). Sveitarfélagið Norðurþing á þrjár íbúðir sem 

leigðar eru út. Mjög lítið er af húsnæði á Kópaskeri sem stendur ónotað, eða 

aðeins um 3 íbúðarhús. Alls eru þó 9 íbúðarhús sem eru ekki með skráða 

íbúa. Erfitt hefur verið að finna leiguhúsnæði og ljóst er að aðeins minniháttar 

aukning á fjölda starfa í atvinnulífinu á staðnum myndi kalla eftir auknu 

framboði á íbúðarhúsnæði á staðnum. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 * Alls 

Einbýli    10 22 9 3 1 1 46 

Parhús  1 1  2  1   5 

Þjónustuíb.         3 3 

Óflokkað         1 1 

Samtals  1 1 10 24 9 4 1 5 55 

Tafla 3: Fjöldi íbúða eftir gerð og herbergjafjölda á Kópaskeri 

Fjöldi íbúðarhúsa/íbúða sem ekki hefur skráða íbúa á Kópaskeri eru 9 talsins 

m.v. tölur frá febrúar 2018 eða sem nemur 16% af heildarframboði miðað við 

töfluna hér að ofan. Mögulega er ákveðið hlutfall þessa íbúðarhúsnæðis í 

útleigu ýmist með óskráðan leigusamning, íbúar hafa ekki skráð 

lögheimili/dvalastað á staðnum og/eða nota húsið sem sumarhús. 

Á Kópaskeri virðist ekki vera mikið um tómt íbúðarhúsnæði. 

 

Leigumarkaður 

Norðurþing á 40 íbúðir, alls eru 30 félagslegar íbúðir og 10 íbúðir leigðar sem 

almennar leiguíbúðir. Flestar íbúðanna, eða 32 talsins, eru staðsettar í 

fjölbýlishúsum í Húsavík. Fjórar íbúðir eru á Kópaskeri og fjögur einbýlishús 

á Raufarhöfn. Meðalstærð íbúða Norðurþings er um 90 fermetrar. 

Sex AirBnB íbúðir eru í umfangsmikilli leigu og því má ætla að þær nýtist ekki 

sem venjulegt íbúðarhúsnæði á meðan. Mun fleiri íbúðir í sveitarfélaginu eru 

auglýstar á heimasíðu AirBnB en ekki eru allar í umfangsmikilli leigu. 

 
Tafla 4: Fjöldi leiguíbúða skv. tölum frá Íbúðalánasjóði og Öryrkjabandalaginu. 

Ástæða er til að ætla að fjöldi íbúða í leigu á AirBnB sé mun hærri en þarna kemur 

fram. 

Meðalleiga íbúða í eigu Norðurþings var um 101 þús.kr. í árslok 2018. 

Meðalstærð íbúða er um 89 fm. 

Skoðaður var fjöldi þinglýstra leigusamninga í póstnúmerunum 640, 641, 

670, 671 og 675 (Íbúðarlánasjóður, 2017). 

 

 

Fjöldi íbúða Hlutf. af heildarfjölda

Leiguhúsnæði í eigu Norðurþings 40 3,02%

Almennt leiguhúsnæði 33 2,49%

AirBnB íbúðir 6 0,45%

Búseturéttaríbúðir 27 2,04%

Íbúðir f. eldri borgara 19 1,43%

Íbúðir f. fatlaða 3 0,23%

Námsmannaíbúðir 0 0,00%

Alls 128 9,66%

Fjöldi íbúða í sveitarfélaginu 1325
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Þinglýstir samningar skv. Þjóðskrá 

Fjöldi leigusamninga árið 2018 á Húsavík var alls 18 og fækkaði um tvo milli 

ára. Meðalleiguverð var um 1.540 kr. á fermetra árið 2018 og hefur hækkað 

um 50% frá árinu 2015.  

 
Tafla 5: Samantekt um leiguverð á Húsavík 

Fjöldi leigusamninga árið 2018 á Kópaskeri var alls 5 og stendur í stað frá 

fyrra ári. Meðalleiguverð var um 893 kr. á fermetra árið 2018 og hækkaði um 

40% frá árinu 2017.  

 
Tafla 6: Samantekt um leiguverð á Kópaskeri 

Líklega er umfangið á leigumarkaði í sveitarfélaginu stærra þar sem eitthvað 

kann að vera um leigusamninga án þinglýsingar.Almennt hefur verið mjög 

erfitt að finna leiguhúsnæði á Húsavík og eru dæmi um að leigutakar hafi 

leitað út í dreifbýlið eftir húsnæði en síðan keypt í bænum þegar heppilegt 

húsnæði hefur losnað. 

Alls voru 35 þinglýstir samningar árið 2015 en hafa verið milli 20-25 árin 

2016-2018. Hér eru ekki meðtaldir leigusamningar á vegum sveitarfélagsins. 

Fasteignamarkaður 

Hér að neðan má sjá þróun á fermetraverði íbúða á Húsavík og Norðurlandi 

á árunum 2010-2017. Meðalkaupverð hækkaði um 20% milli 2016 og 2017. 

Frá árinu 2010 hefur meðalkaupverð hækkað um 57% á Húsavík en 50% á 

öllu Norðurlandi. 

 

Mynd 11: Þróun fermetraverðs á Húsavík og á Norðurlandi 

 

 

 

 

 

 

Samantekt um leiguverð á Húsavík

2016 2016 2017 2018

Leiguverð (kr.) 98.046 131.369 132.425 146.156

Fermetraverð (kr.) 1.036 1.397 1.215 1.540

Stærð í fermetrum 95 94 109 95

Fjöldi samninga á tímabili 35 20 20 18

Samantekt um leiguverð á Kópaskeri

2015 2016 2017 2018

Leiguverð (kr.) 62.000 90.500

Fermetraverð (kr.) 644 893

Stærð í fermetrum 96 101

Fjöldi samninga á tímabili 5 5

Engar uppl. Engar uppl.
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Kaupsamningar á Húsavík – sérbýli 

Alls voru 19 kaupsamningar voru gerðir á árinu 2018 sem er svipaður fjöldi 

viðskipta árið 2015 en færri síðustu tvö ár. Meðalfermetraverð var 222 þús.kr. 

á árinu 2018 og hækkaði um 20% milli ára. Alls hefur meðalfermetraverð 

hækkað um 80% frá árinu 2015. 

 
Tafla 7: Samantekt um fasteignaviðskipti sérbýla á Húsavík 

Kaupsamningar á Húsavík – fjölbýli 

Alls voru 26 kaupsamningar voru gerðir á árinu 2018 sem er svipaður fjöldi 

viðskipta frá fyrra ári. Meðalfermetraverð var 231 þús.kr. á árinu 2018 og 

hækkaði um 14% milli ára. Alls hefur meðalfermetraverð hækkað um 115% 

frá árinu 2015. 

 
Tafla 8: Samantekt um fasteignaviðskipti fjölbýla á Húsavík 

 

 

Kaupsamningar á Raufarhöfn – sérbýli 

Alls voru fjórir kaupsamningar voru gerðir á árinu 2018 sem er svipaður fjöldi 

viðskipta frá fyrra ári. Meðalfermetraverð var 52 þús.kr. á árinu 2018 og 

hækkaði um 24% milli ára. Alls hefur meðalfermetraverð hækkað um 120% 

frá árinu 2015. 

 

Tafla 9: Samantekt um fasteignaviðskipti sérbýla á Raufarhöfn 

Kaupsamningar á Kópaskeri – fjölbýli 

Ekki voru til upplýsingar um kaupsamninga sem voru gerðir á árinu 2018. 

Meðalfermetraverð var 40 þús.kr. að meðaltali á árinu 2017 og hækkaði um 

12% frá árinu 2016. 

  

Samantekt um fasteignaviðskipti á Húsavík (sérbýli)

2015 2016 2017 2018

Kaupverð (m.kr) 20,6 26,1 29,7 38,4

Fermetraverð (kr.) 123.138 149.333 186.318 222.419

Stærð í fermetrum 167 175 160 173

Fjöldi samninga á tímabili 19 36 28 19

Samantekt um fasteignaviðskipti á Húsavík (fjölbýli)

2015 2016 2017 2018

Kaupverð (m.kr) 10,5 15,7 18,6 21,0

Fermetraverð (kr.) 107.678 170.392 202.176 231.449

Stærð í fermetrum 98 92 92 91

Fjöldi samninga á tímabili 37 20 29 26

Samantekt um fasteignaviðskipti á Raufarhöfn (sérbýli)

2015 2016 2017 2018

Kaupverð (m.kr) 3,8 7,2 6,3 6,8

Fermetraverð (kr.) 23.675 44.325 41.816 51.923

Stærð í fermetrum 162 163 150 130

Fjöldi samninga á tímabili 5 4 6 4



Húsnæðisáætlun Norðurþings 2019 – 2026 

13 

 

3 Skipulag og lóðaframboð 
Lóðaframboð 

Í Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 eru tilgreind nokkur svæði fyrir 

íbúðarbyggð á Húsavík sem ekki hafa verið að fullu nýtt: 

● Í1, Brekkurnar: Gert ráð fyrir 50-60 íbúðum í einbýlis- og raðhúsum, 

þar af um 16 íbúðir á staðfestu deiliskipulagi á lóðum sem eru lausar. 

● Í2 Auðbrekka: Eitt einbýlishús óbyggt skv. deiliskipulagi. 

● Í3 Skálabrekka: Ein óbyggð lóð, ekkert deiliskipulag í gildi. 

● Í4 Ásgarðsvegur og Skólagarður: Um 40 íbúðir skv. deiliskipulagi þar 

af 8 úthlutunarhæfar.  

● Í5: Grundargarður og reitur: 180-220 íbúðir í fjölbýli og raðhúsum. 

Þegar deiliskipulagt um 120 íbúðir og 8 þeirra í auglýsingu. 

● Í12 Skógargerðismelur: Svæðið hefur ekki verið deiliskipulagt og 

óvíst hvenær það gerist en á þessum reit mætti gera ráð fyrir 80-120 

íbúðum. 

● Í13 Holtahverfi: Um 42 óbyggðar íbúðir skv. deiliskipulagi og allar 

lóðir lausar til umsóknar. 

Á Kópaskeri eru 5 reitir ætlaðir fyrir íbúðabyggð, og gert ráð fyrir að það rúmi 

3-35 íbúðir. Ekkert deiliskipulag er í gildi á Kópaskeri. 

Á Raufarhöfn eru 6 reitir ætlaðir fyrir íbúðabyggð en enginn þeirra hefur verið 

deiliskipulagður. Á þessum reitum er talið að byggja megi um 80 íbúðir. 

Að auki eru nokkrar lóðir lausar við Hrísateig í Reykjahverfi. 

Alls er því hægt að tala um allt að 600 óbyggðar íbúðir skv. aðalskipulagi en 

þar af er aðeins deiliskipulag í gildi fyrir um 220 íbúðir og auglýstar lóðir undir 

87 íbúðir. Af þeim eru 27 í einbýlishúsum, 46 í fjölbýlishúsum og 14 í 

par/raðhúsum. 

Í árslok 2018 bjuggu að jafnaði um 2,3 íbúar í hverri íbúð í sveitarfélaginu. Ef 

gert er ráð fyrir sama hlutfall má áætla að óbyggðum íbúðum skv. 

aðalskipulagi gætu búið allt að 1.375 einstaklingar ef allar 600 íbúðirnar 

samkvæmt aðalskipulagi yrðu byggðar. Eftirfarandi skipting milli svæða væri 

samkvæmt því: 

— Á Húsavík er möguleiki að byggja um 484 íbúðir og m.v. að 2,3 

einstaklingar búi í hverri íbúð gætu um 1.100 einstaklingar búið í þessum 

íbúðum. 

— Á Raufarhöfn er möguleiki að byggja um 80 íbúðir og m.v. að 2,3 

einstaklingar búi í hverri íbúð gætu um 185 einstaklingar búið í þessum 

íbúðum. 

— Á Kópaskeri er möguleiki að byggja um 35 íbúðir og m.v. að 2,3 

einstaklingar búi í hverri íbúð gætu um 80 einstaklingar búið í þessum 

íbúðum. 

Lóðar og gatnagerðargjöld 

Af hverri lóð greiðist lóðarúthlutunargjald, um 100.000 kr. fyrir hverja 

úthlutun. Auk þess greiðist tengigjald við fráveitu um 300.000 kr. fyrir hverja 

lóð og byggingarleyfisgjald sem er beintengt stærðum eigna. Sem viðmið 

væri hægt að áætla byggingarleyfisgjald um 100.000 kr. á hverja íbúð. 

Stærsti liðurinn er hinsvegar gatnagerðargjöld. Þau nema nú 3-7 milljónum 

kr. fyrir einbýlishús (að jafnaði um 5 milljónir), um 3 milljónir fyrir hverja íbúð 

í sérbýli og nærri 1,5 milljón fyrir hverja íbúð í fjölbýli. 
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Skipulag 

 

Mynd 12: Íbúðabyggð á Húsavík. Íbúðareitir (bláir), miðsvæði (ljósgul) og 

samfélagsþjónusta (rauðgul) í aðalskipulagi. Mörk deiliskipulagssvæða koma fram 

með rauðri línu. 

 

          

Mynd 13: Hluti af aðalskipulagsuppdráttum fyrir Kópasker (vinstri) og Raufarhöfn 

(hægri). Varast ber að skali myndanna er misjafn. Reitir fyrir íbúðabyggð eru sýndir 

með fjólubláum lit.  
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4 Sveitarfélagið 
Atvinnumál  

Stærstu áhrif á atvinnulífið undanfarin ár hafa til komið vegna uppbyggingar 

kísilversins á Bakka sem nú hefur tekið til starfa og ráðið hefur verið í öll störf 

sem starfsemin þarfnast m.v. fyrsta áfanga verkefnisins, sem áætlað er að 

geti framleitt 33.000 tonn af kísli árlega. Af liðlega 100 starfsmönnum 

fyrirtækisins er áætlað að rúmur helmingur séu nýir íbúar sem flust hafa í 

sveitarfélagið á undanförnum árum og ýmist ákveðið að setjast hér að 

tímabundið eða til frambúðar. Unnið er eftir því að af tvöföldun 

verksmiðjunnar verði á næstu 2-4 árum sem myndi þýða þörf fyrir liðlega 40 

nýja starfsmenn í bein störf hjá fyrirtækinu. Í húsnæðisskýrslu Norðþings frá 

2016 kemur fram að áætlaður fjöldi nýrra íbúða vegna uppbyggingar á Bakka 

sé um 120 nýjar íbúðir. Frá upphafi uppbyggingarinnar á Bakka hefur 

íbúðaeiningum á Húsavík fjölgað um u.þ.b. 35.  

Ferðaþjónustan í Norðurþingi hefur verið blómleg undanfarin ár, þrátt fyrir að 

útlit sé fyrir samdrátt í komu ferðamanna inn á svæðið á árinu 2018. 

Hinsvegar hefur tilkoma Sjóbaðanna á Húsavíkurhöfða aukið aðdráttarafl 

svæðisins bæði að sumri og vetri sem væntingar eru um að hafi jákvæð áhrif 

ekki hvað síst á betri nýtingu gistirýma á svæðinu árið um kring, sem stutt 

getur undir fleiri heilsársstörf og fjölgun íbúa allt árið. Jafnframt munu 

vegasamgöngur á borð við Vaðlaheiðargöng, Dettifossveg sem væntingar 

standa til að klárist að mestu á árinu 2019 og endurbættur vegur um 

Hólasand hafa jákvæð áhrif á ferðaþjónustu og atvinnulíf á svæðinu. 

Þótt ómögulegt sé að spá fyrir um þróun mála í ferðaþjónustunni á svæðinu 

er rétt að draga fram þá staðreynd að mikill áhugi er á því hjá norskum aðilum 

að byggja upp glæsilegt hótel á Húsavíkurhöfða á næstu árum. Slík 

uppbygging myndi þýða fjölgun starfa á svæðinu og líklega aukna þörf fyrir 

íbúðahúsnæði í sveitarfélaginu. 

 

Vinnuafl 

Íbúafjöldi á aldursbilinu 16-69 ára í árslok 2018 var 2.150. Áætlað 

atvinnuþátttaka samkvæmt Hagstofu Íslands er 84,7% sem þýðir að áætlað 

vinnuafl er um 1.820. 

Atvinnuástand í Norðurþingi 

Atvinnulausir í árslok 2018 voru alls 59 sem gerir um 2,7% atvinnuleysi. 

Meðalatvinnuleysi á árinu var um 1,9%. Meðalatvinnuleysi alls á landinu var 

2,3% og á landsbyggðinni var atvinnuleysi 2,1%. 

 
Mynd 13: Þróun atvinnulausra einstaklinga í sveitarfélaginu 
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Hér má sjá samanburð árlegs atvinnuleysis á landinu öllu, landsbyggðar og 

Norðurþings.  

 
Mynd 14: Þróun atvinnuleysis í Norðurþingi, landsbyggðinni og landinu öllu 

Áætluð þörf fyrir húsnæði 

Sveitarfélagið aðstoðar eldri borgara, fólk með fötlun, öryrkja og tekjulága 

einstaklinga eða fjölskyldur. Þessir hópar geta sótt um félagslega 

heimaþjónustu, félagslegt húsnæði, sérstakan húsnæðisstuðning o.fl. 

Yfirleitt þurfa umsækjendur um íbúðir í félagslega kerfinu að bíða eftir lausri 

íbúð en sú bið er sjaldnast löng. Að jafnaði eru um 3-6 aðilar á biðlista eftir 

félagslegu húsnæði. Af því má ráða að framboð og eftirspurn sé nálægt 

jafnvægi.  

Aðilar undir tekju- og eignamörkum 

Tafla 10 sýnir hlutfall fjölskyldna í sveitarfélaginu sem fellur innan skilgreindra 

tekju- og eignaviðmiða sbr. reglugerð nr. 555/2016 um stofnframlög ríkis og 

sveitarfélaga, húsnæðissjálfseignarstofnanir og almennar íbúðir. 

 
Tafla 10: Einstaklingar undir tekju- og eignamörkum 

Hlutfallið fyrir Norðurþing er nokkuð hærra heldur en fyrir Norðurland eystra 

og landið í heild eða 39,5% á móti 31,9% fyrir Norðurland eystra og 33,8% 

fyrir landið í heild. 

Þarfir ólíkra samfélagshópa 

Félagslegt húsnæði 

Lítið er um almennt leiguhúsnæði en aðgengi láglaunafólks og öryrkja að 

ódýru og tryggu leiguhúsnæði á almennum markaði hefur umtalsverð áhrif á 

framtíðarþörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði. Á meðan húsnæðisskortur er í 

Norðurþingi má draga þá ályktun að aukning verði á umsóknum í félagslegt 

leiguhúsnæði hjá Norðurþingi. Miklar breyting hafa orðið á almennum og 

sérstökum húsnæðisstuðningi og mikil aukning er á umsóknum um þann 

stuðning. 

Alls eru 30 íbúðir í félagslegu kerfi auk 3 íbúða í Pálsreit sem eru með sértæk 

þjónustuúrræði í félagslegu kerfi. Einnig er þjálfunarheimilið í Sólbrekku og 

sambýlið að Pálsgarði og telst það ekki inn í þennan fjölda. Alls eru 4 

félagslegar íbúðir á Kópaskeri og einnig eru 4 íbúðir á Raufarhöfn. 

Sjö einstaklingar eða fjölskyldur fengu sérstakan húsnæðisstuðning frá 

sveitarfélaginu allt árið 2017, hluti þeirra býr í félagslegum íbúðum. 
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Atvinnuleysi
Norðurþing

Atvinnuleysi alls

Landsbyggðin, allir

Sveitarfélag

Fjöldi undir 

tekju- og 

eignamörkum

Fjöldi samtals - 

skv. gögnum 

RSK

Hlutfall undir 

tekju- og 

eignamörkum

Norðurþing 655 1.658 39,5%

Norðurland eystra 4.505 14.123 31,9%

Landið í heild 56.699 167.915 33,8%
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Húsnæði fyrir aldraða 

Í upphafi árs 2018 nýttu 68 eldri borgarar og 8 öryrkjar félagslega 

heimaþjónustu sveitarfélagsins. Aðrir hópar voru ekki að nýta sér 

heimaþjónustu.  

Húsnæði fyrir fatlað fólk 

Húsnæðisúrræði fyrir fólk með fötlun eru eftirfarandi: 

● Sólbrekka 28, þjálfunarheimili fyrir börn, 5 herbergi 

● Pálsgarður 2, sambýli fyrir fullorðna, 6 herbergi. 

● Pálsgarður 1, þrjár íbúðir fyrir fullorðna fatlaða einstaklinga. 

Áætluð þörf á húsnæði fyrir fatlaða næstu 8 árin eru 10 íbúðir sem koma til 

með að vera í Pálsgarði (8) og á Höfðavegi (2) .  

Ferðamenn/heimagisting 

Skipulags- og umhverfisnefnd Norðurþing hefur sett sér vinnureglur varðandi 

veitingu rekstrarleyfa vegna gististaða. Bæði skipulagsreglugerð og 

aðalskipulag gera því ráð fyrir tiltekinni atvinnustarfsemi í íbúðarbyggð. 

Skilyrði eru m.a. að atvinnustarfsemin samrýmist búsetu og sé ekki líkleg til 

að valda nágrönnum óeðlilega miklum óþægindum. Skipulags- og 

umhverfisnefnd leggur til við sveitarstjórn að fyrst um sinn verði eftirfarandi 

vinnureglur lagðar til grundvallar veitinga umsagna vegna rekstrarleyfa til 

sölu gistingar: 

1 Ekki verði veittar jákvæðar umsagnir fyrir nýjum rekstrarleyfum til sölu 

gistingar í íbúðarhverfum í þéttbýli skv. gildandi aðalskipulagi. 

Undantekningar eru eftirfarandi: 

— Gisting í heimahúsi gistisöluaðila fyrir allt að 5 einstaklinga.  

— Þar sem ekki verður séð að þörf sé fyrir húsnæðið til íbúðarnota og 

sýnt hafi verið fram á að gistisala sé í sátt við næstu nágranna. 

2 Við umsögn vegna endurnýjunar rekstrarleyfis til sölu gistingar innan 

íbúðarsvæða skal horfa til þess hvort nægilegur fjöldi bílastæða sé innan 

lóðar eða á nálægum almennum bílastæðum. Vegna umsagnar um 

endurnýjun rekstrarleyfis vegna sölu gistingar í fjölbýlishúsi verði kallað 

eftir umsögn húsfélags innan hússins. 

3 Á miðsvæðum og verslunar- og þjónustusvæðum í þéttbýli verði jákvæð 

umsögn sveitarfélags háð því að sýnt sé fram á nægilegan fjölda 

bílastæða innan lóðar eða á nálægum almennum bílastæðum. 

4 Í dreifbýli er jákvæð umsögn sveitarfélagsins háð því að umferð gesta sé 

ekki líkleg til að valda umtalsverðri truflun til nágranna. Það gildir m.a. um 

frístundahúsasvæði.  

Biðlistar 

Í júní 2018 voru einungis 2 á biðlista eftir félaglegu húsnæði í Norðurþingi. 

Miðað við mannfjöldaspár Hagstofu Íslands er ekki gert ráð fyrir fjölgun í 

aldurshópnum 18-30 ára til ársins 2036. Hins vegar er gert ráð fyrir 16,8% 

fjölgun í aldurshópnum 31-54 ára, sem er sá aldurshópur með flestar 

umsóknir eftir félagslegu húsnæði. Meðalbiðtími er í kringum 6 mánuðir að 

komast í félagslegt leiguhúsnæði hjá Norðurþingi, sem er ekki langt miðað 

við landið. Fjöldi umsækjanda á biðlista hefur verið að jafnaði 2-6 á árunum 

2016-2018. Í árslok 2018 voru 3 á biðlista en í lok mars 2019 voru þeir orðnir 

4. Alls hefur þrem íbúðum verið úthlutað það sem af er á þessu ári. Auk þess 

hafa verið tvær milliflutningar. 

Mannfjöldaspá 

Hagstofa Íslands hefur gert mannfjöldaspá fyrir tímabilið 2018-2050 þar sem 

sveitarfélögum landsins er skipt upp í 6 hópa. Til að gera mannfjöldaspá fyrir 

Norðurþing var stuðst við spá frá Íbúðalánasjóði þar sem gerð var spá niður 

á einstaka sveitarfélög sem er byggð á spá Hagstofunnar. Byggt á fjölda íbúa 

í lok árs 2018 hjá sveitarfélaginu frá Hagstofunni. 
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Spáin gerir ráð fyrir almennt hægari vexti næstu ár á landinu öll en hefur verið 

undanfarin ár. Byggt á því er áætluð þróun út frá fjölda íbúa í árslok 2018 til 

ársloka 2030 eftirfarandi: 

— Lágspá: Fækkun íbúa um 10,4% eða sem nemur 320 manns. 

— Miðspá: Fækkun íbúa um 5,3% eða sem nemur 160 manns. 

— Háspá: Íbúaþróun stendur í stað. 

 

Sé byggt á sögulegri þróun frá árinu 2000 má áætla fækkun íbúa um 5,9% 

sem nemur um 180 manns en tekið yrði tímabilið frá árinu frá árinu 2010 

mætti gera ráð fyrir fjölgun íbúa um 7,2% sem nemur um 220 manns en 

töluverð fjölgun varð á íbúum á árunum 2016-2017 sem gekk að hluta til baka 

árið 2018. Sú breyting skýrir fjölgun íbúa fyrir það tímabil. 

Í fjárhagsáætlun Norðurþings er gert ráð fyrir óbreyttum íbúafjölda til ársins 

2022. 

 
Mynd 15: Þróun íbúafjöldi og spá um þróun mannfjölda næstu ára 
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5 Markmið og aðgerðir 
Útfærsla húsnæðisþarfar fyrir Norðurþing 

Á síðustu 10 árum hefur einstaklingum fjölgað um 32% og einstaklingum í 

sambúðum án barna um 15% á meðan einstaklingum í sambúð ásamt 

börnum fækkað um 25%. Í Aðalskipulagi Norðurþings 2010-2030 eru 

tilgreind nokkur svæði fyrir íbúðarbyggð á Húsavík sem ekki hafa verið að 

fullu nýtt. Á þeim svæðum er möguleiki að byggja allt að 600 óbyggðar íbúðir 

en þar af er aðeins deiliskipulag í gildi fyrir um 220 íbúðir og auglýstar lóðir 

undir 87 íbúðir. Af þeim eru 27 í einbýlishúsum, 46 í fjölbýlishúsum og 14 í 

par/raðhúsum. 

Uppbygging ætti að taka mið af því að því að mæta þessari breytingu. Af 

þeim lóðum sem búið er að auglýsa er yfir helmingur þeirra í fjölbýli, 

þriðjungur í einbýli og um 16% í raðhúsum.  

Sé horft á uppbyggingu í Í5 í Grundargarði þá er möguleiki að byggja allt að 

220 íbúðir í fjölbýli og raðhúsum.  

Aðaláhersla verður á fjölgun nýrra heimila verði með einum eða tveimur í 

heimili til mæta þeirra breytingu á fjölskyldugerðum í sveitarfélaginu. Síðan 

verður hugað að uppbyggingu heimila með þremur og fleiri í heimili. Eins og 

fram hefur komið er áætluð þörf á leigumarkaði mest bundin við 

einstaklingsíbúðir eða íbúðir með þremur eða færri herbergjum, en minni þörf 

fyrir fjögurra til fimm herbergja íbúðir. Því er mælt með að á næstu misserum 

verði lögð öll áhersla á uppbyggingu íbúða í fjölbýli til að mæta fyrirsjáanlegri 

þörf fyrir litlar og meðalstórar íbúðir.  

Uppbygging samkvæmt þessum deiliskipulagsáætlunum er líkleg til að mæta 

væntri þörf til næstu ára fyrir litlar og meðalstórar íbúðir.  

 

Uppbygging vegna mannfjöldaspár 

Byggt á fjöldi íbúa í lok árs 2018 þá er áætluð þróun út frá mannfjöldaspá 

Hagstofunnar til ársloka 2030 þannig að gert er ráð fyrir fækkun samkvæmt 

lág- og miðspá. Í háspá er gert ráð fyrir að íbúaþróun standi í stað en í 

fjárhagsáætlun Norðurþings er gert ráð fyrir óbreyttum íbúafjölda til ársins 

2022. Sé byggt á sögulegri þróun frá árinu 2000 má gera ráð fyrir fækkun 

íbúa með svipuðum hætti og miðspá Hagstofunnar. Sé miðað við tímabilið 

frá 2010-2018 má gera ráð fyrir um 7% fjölgun íbúa til ársins 2030 en töluverð 

fjölgun varð á íbúum á árunum 2016-2017 sem gekk að hluta til baka árið 

2018.  

Aðal- og deiliskipulag gerir ráð fyrir að mögulega verði hægt að byggja alls 

600 íbúðir á tímabilinu. Byggt á mismundi spá frá Hagstofu/Íbúðalánasjóði 

og síðan á sögulegri íbúaþróun sveitarfélagsins þá er ljóst að þörf fyrir íbúðir 

er mjög mismunandi.  

— Ef gert er ráð fyrir að íbúafjöldi standi í stað eða fækki miðað við lág- mið- 

eða háspá Hagstofunnar má gera ráð fyrir að ekki sé þörf á frekari 

uppbyggingu nema þá til að byggja íbúðir sem henta ákveðnum 

samfélagshópum sveitarfélagsins og/eða vegna aukins 

ferðamannastraums á svæðið. 

— Ef gert er ráð fyrir að íbúaþróun næstu ára verði með sambærilegum 

hætti og á tímabilinu 2000-2018 má gera ráð fyrir að ekki sé þörf á frekari 

uppbyggingu nema þá til að byggja íbúðir sem henta ákveðnum 

samfélagshópum sveitarfélagsins og/eða vegna aukins 

ferðamannastraums á svæðið. 

— Mögulega er hægt að horfa til tímabilsins 2010-2018 til að sjá hvernig 

skyndilega breyting á íbúaþróun getur haft á þörf fyrir íbúðir í 

sveitarfélaginu Ef gert er ráð fyrir að íbúaþróun næstu ára verði 

sambærileg á tímabilinu frá 2010-2018 þá er áætluð þörf fyrir alls 95 

íbúðir miðað við að 2,3 einstaklingar búi í hverri íbúð.  
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Uppbygging vegna ólíkra samfélagshópa 

Almennur markaður 

Sérstakur húsnæðisstuðningur gefur fólki tækifæri á að leigja frekar á 

almennum markaði og því mikilvægt að efla frekar slíkt úrræði. Sveitarfélagið 

hefur sett sér vinnureglur varðandi veitingu rekstrarleyfa vegna gististaða Er 

það gert til að takmarka leyfi til heimagistinga sem eflir þá frekar almennan 

leigumarkað. Almennt er horft á að auka framboð minni íbúða til almennrar 

leigu í sveitarfélaginu. 

Félagslegt húsnæði 

Töluverðar breytingar eru að eiga sér stað í húsnæðismálum Norðurþings. 

Sveitarfélagið hefur fengið stofnframlög vegna 4 íbúða, 2 íbúðir í Lyngholti 

og 2 íbúðir að Höfðavegi sem falla þá undir búsetuúrræði 

félagsþjónustu/félagslegt leiguhúsnæði. Íbúðir við Höfðaveg eru að verða 

tilbúnar en óvissa er með uppbyggingu við Lyngholt.  

Miðað við mannfjöldaspár mætti draga þá ályktun að ekki verði mikil aukning 

á eftirspurn eftir félagslegu húsnæði eins og staðan er í dag og útlit er fyrir 

næstu ár. Þó verður að taka mið af húsnæðisskorti í Norðurþingi og sem gæti 

kallað á aukningu umsókna.  

Mikilvægt er að fara yfir félagslega leigusamninga á hverju ári og endurmeta 

þörf fyrir slíkt úrræði.  

Reglulega er verið að líta á núverandi húsnæðisúrræði og þá þörf sem er til 

staðar í sveitarfélaginu samanborðið við önnur sveitarfélög, þó endanleg 

stefna fyrir málaflokkinn hafi ekki verið birt. 

Íbúðir fyrir aldraða 

Tryggð hefur verið lóð til uppbyggingar alls 18 eignaíbúða fyrir eldri 

aldurshópa við Útgarð. Um er að ræða íbúðir í þriggja hæða fjölbýlishúsi, 

með bílakjallara, frá 70-110 fm að stærð. Vonast er til að afhending þeirra 

íbúða geti orðið á árinu 2020. 

Nýtt 60 rýma hjúkrunarheimili á Húsavík mun hafa þau áhrif að svigrúm mun 

skapast til að endurbyggja að hluta eldri dvalar- og hjúkrunarrými í Hvammi 

til notkunar sem búseturéttaríbúðir í svipuðum dúr og nú eru reknar á vegum 

Dvalarheimilisins. Unnið er að greiningu á því hversu mörgum íbúðum væri 

hægt að koma fyrir í því rými sem yrði til við flutning allra hjúkrunarrýma af 

Hvammi yfir á nýtt og nútímalegt hjúkrunarheimili. Áætla má að allt að 10-14 

íbúðir mætti skipuleggja innan núverandi veggja Dvalarheimilis aldraðra á 

Húsavík þegar af flutningi hefur orðið á nýtt hjúkrunarheimili. Þessar 

framkvæmdir gætu hafist á næstu 5-7 árum. 

Huga þarf að aukningu búsetuúrræða fyrir aldraða sökum breyttrar 

aldursamsetningar þjóðarinnar næstu ára. Vænta má að fjölgun í 

aldurshópnum 67 ára og eldri verði mjög mikil næstu ár og áratugi. 

Húsnæði fyrir fatlað fólk 

Áætlað er að átta nýjar íbúðir fyrir fatlaða í Pálsgarði verði byggðar sem 

þjónustukjarni fyrir fatlað fólk á næstu 2-5 árum.  

Til að bæta enn frekar búsetuúrræði fyrir fatlaða og geðfatlaða sem þurfa á 

sértækum húsnæðisúrræðum að halda er áætlað að sækja um stofnframlög 

til byggingar fimm íbúða kjarna fyrir fatlaða að Pálsreit í upphafi og síðar 

vegna þriggja íbúða.  

Gangi þessar áætlanir eftir verður um að ræða verulega viðbót við 

húsnæðisúrræði fyrir þessa hópa. 
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Helstu áherslur í húsnæðismálum 

Markmið húsnæðisáætlunar Norðurþings er eins og annarra sambærilegra 

áætlana fyrst og síðast að stuðla að auknu húsnæðisöryggis heimila í 

sveitarfélaginu. 

Ljóst má vera að fjölbreyttar lausnir þarf að finna til að koma til markmiðum 

sveitarfélagsins um nægjanlegt íbúðaframboð fyrir mismunandi hópa 

samfélagsins verði tryggt.  

Þau verkefni sem sveitarfélagið hefur nú þegar í hyggju að styðja við eru allt 

verkefni sem munu hafa jákvæð áhrif á húsnæðismarkaðinn, sérstaklega á 

Húsavík.  

Norðurþing er hluti af sjö sveitarfélögum sem urðu fyrir valinu sem 

tilraunaverkefni Íbúðalánasjóðs. Tilraunaverkefnið getur m.a. falið í sér 

nýbyggingar, endurbætur á eldra íbúðarhúsnæði eða breytingar á 

atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði. 

Huga ætti að stofnun húsnæðissjálfseignarstofnunar eða leita eftir samstarfi 

við húsnæðisfélag um uppbyggingu á húsnæði fyrir fólk með lágar tekjur. 

Með hliðsjón af byggðarmynstri og tilliti til fjölbreytni húsagerða ætti líka að 

gera ráð fyrir að minni og meðalstórrar íbúðir verði í minni fjölbýlishúsum, t.d. 

4-6 íbúða húsa eða litlum raðhúsum. 

 

 

 

 

 

Samstarf við Búfesti hsf. 

Norðurþing hefur skrifað undir viljayfirlýsingu um samstarf við Búfesti hsf. til 

að finna leiðir til uppbyggingar nýrra hagkvæmra íbúðaeininga á Húsavík en 

báðir aðilar munu leita sameiginlegra leiða til fullfjármögnunar íbúða sem yrði 

ráðstafað í leigu/leigurétti eða hóflegum búseturétti í samræmi við nánari 

reglur og samþykktir Búfesti hsf. þar um. Mikilvægt er að hagfelld blöndun 

íbúa í almennum fjölbýlishúsum og íbúðakjörnum sé höfð í huga og að breiðri 

gerð íbúða, bæði að stærðum og verðflokkum verði náð. Norðurþing hefur 

þá sýn að þessu verkefni verði tryggt ákveðið byggingarsvæði til lengri tíma 

þar sem vinna má að raðsmíði og samstarfi við öfluga framleiðendur íbúða 

og ná þannig að lækka framkvæmdakostnað. Búfesti hsf. hefur mótað þá 

stefnu að í almennum fjölbýlishúsum og íbúðakjörnum á vegum félagsins 

skuli gera ráð fyrir hagfelldri blöndun íbúa og breiðri gerð íbúða, bæði að 

stærðum og verðflokkum. Þetta er til samræmis við stefnu Norðurþings um 

uppbyggingu ákjósanlegs húsnæðisframboðs í sveitarfélaginu. 
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Reglur um stofnframlag 

Norðurþing hefur ekki sett sér reglur varðandi stofnframlög og ekki veitt nein 

stofnframlög til þriðja aðila. 

Reglur um sérstakan húsnæðisstuðning 

Sveitarfélagið greiðir sérstakan húsnæðisstuðning fyrir fullorðna sem eru á 

leigumarkaði og sérstakan húsnæðisstuðning fyrir börn 15 - 17 ára sem leigja 

herbergi á heimavist eða námsgörðum hér á landi vegna náms fjarri 

lögheimili. Reglur um veitingu sérstaks húsnæðisstuðnings. 

Sérstakur húsnæðisstuðningur fyrir fullorðna er fjárstuðningur til greiðslu á 

húsaleigu umfram húsnæðisbóta sem veittar eru á grundvelli laga um 

húsaleigubætur nr. 75/2016. Sérstakur húsnæðisstuðningur er ætlaður þeim 

fjölskyldum og einstaklingum sem ekki eru á annan hátt færir um að sjá sér 

fyrir húsnæði sökum lágra launa og þungrar framfærslubyrðar og 

félagslegrar aðstæðna. 

Sérstakur húsnæðisstuðningur er reiknaður sem ákveðið hlutfall af 

húsnæðisbótum þannig að fyrir hverjar 1.000 kr. fær leigjandi greiddar 500 

kr. í sérstakan húsnæðisstuðning, að teknu tilliti til lækkunar samkvæmt 

öðrum skilyrðum. 

Húsnæðisbætur og sérstakur húsnæðisstuðningur geta aldrei numið hærri 

fjárhæð en samtals 74.000 kr. Framangreindar fjárhæðir koma til 

endurskoðunar þegar breyting verður á grunnfjárhæðum húsnæðisbóta 

samkvæmt lögum um húsnæðisbætur nr. 75/2016. Húsnæðisbætur og 

sérstakur húsnæðisstuðningur geta aldrei farið yfir 75% af 

húsnæðiskostnaði. Ekki er greiddur sérstakur húsnæðisstuðningur þegar 

húsnæðiskostnaður einstaklings að frádregnum húsnæðisbótum er 50.000 

kr. eða lægri, hjóna, sambúðarfólks og annarra íbúar eldri en 18 ára kr. er 

85.000 kr. eða lægri. 

Skilyrði fyrir samþykki umsóknar: 

— Réttur til húsnæðisbóta á grundvelli laga nr. 75/2016 

— Umsækjandi skal vera orðinn 18 ára og eiga lögheimili í Norðurþingi 

— Leiguhúsnæði skal vera í Norðurþingi 

— Samanlagðar tekjur umsækjanda og annarra heimilismanna eldri en 18 

ára skulu vera undir eftir tekjumörkum skv. 5. gr. reglna Norðurþings um 

sérstakan húsnæðisstuðning 

— Samanlagðar eignir umsækjanda og annarra heimilismanna eldri en 18 

ára skulu ekki vera hærri en kr. 5.126.000 

Reglur þessar gilda frá 1. janúar 2017 Samþykkt í félagsmálanefnd 

Norðurþings 19. janúar 2017 Staðfest af sveitarstjórn Norðurþings 24. janúar 

2017. 

Sérstakur húsnæðisstuðningur gefur fólki tækifæri á að leigja frekar á 

almennum markaði og því mikilvægt að efla frekar slíkt úrræði. 

Húsnæðisbætur frá Íbúðalánasjóði 

Fjöldi heimila sem fékk greiddar húsnæðisbætur frá Íbúðalánasjóði í febrúar 

2019 í sveitarfélaginu voru alls 153. Heildarfjárhæð greiddra bóta nemur 4,9 

m.kr. en heildarleigufjárhæð er 15,4 m.kr. Meðalfjárhæð greiddra bóta á 

hverja umsókn er um 32 þús.kr. 
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6 Heimildaskrá 
 

Hagstofa Íslands - íbúaþróun 

https://hagstofa.is/talnaefni/ibuar/mannfjoldi/sveitarfelog-og-byggdakjarnar/ 

 

Hagstofa - kjarnafjölskyldur eftir sveitarfélögum og fjölskyldugerð 

1998-2019 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/Ibuar__fjolsk__Fjolskyldan/MAN07

108.px/table/tableViewLayout1/?rxid=c2c860a6-abb5-4be9-8475-

5c8cdb26b520 

 

Hagstofa og Íbúðalánasjóður – mannfjöldaspá 

https://hagstofa.is/talnaefni/ibuar/mannfjoldaspa/mannfjoldaspa/ 

https://www.ils.is/um-okkur/frettir/frett/2018/11/08/Mannfjoldaspa-eftir-

landsvaedum-og-sveitarfelogum/ 

 

Hagstofa - tekjur eftir sveitarfélögum og kyni 1990-2018 

http://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Samfelag/Samfelag__launogtekjur__3_t

ekjur__1_tekjur_skattframtol/TEK01002.px/table/tableViewLayout1/?rxid=e

a7fc36f-74b4-4272-ae3b-23d6528004fc 

 

Þjóðskrá - fjöldi íbúða 

https://skra.is/markadurinn/talnaefni/fjoldi-ibuda/ 

 

Þjóðskrá – fasteigna- og leigumarkaður 

https://verdsja.skra.is/#/kaupverd 

https://verdsja.skra.is/#/leiguverd 

 

Þjóðskrá - Fjöldi íbúa eftir sveitarfélögum 

https://www.skra.is/library/Samnyttar-skrar-

/Frettir/fjoldi_eftir_sveitafelogum_1mars2019.xlsx 

 

 

Vinnumálastofnun – atvinnuleysi 

https://www.vinnumalastofnun.is/um-okkur/tolfraedi-og-utgefid-efni/ymis-

tolfraedi-i-excelskjolum 

 

Íbúðalánasjóður – mannfjöldaspá eftir landssvæðum 

https://www.ils.is/library/4-Hagdeild-

skrar/Mannfj%C3%B6ldasp%C3%A1_eftir_landsv%C3%A6%C3%B0um%

20og%20sveitarf%C3%A9l%C3%B6gum_2019-2050.xlsx 

 

Íbúðalánasjóður – ýmis gögn um nýbyggingar, yfirlit íbúðarhúsnæðis, 

fjölda Airbnb íbúða, upplýsingar um bótagreiðslur og fjölda undir tekju- 

og eignamörkum. - Gagnalisti frá Íbúðalánasjóði 

https://www.ils.is/hagdeild/husnaedisaaetlanir/ 

 

Reglur um húsnæðisstuðning 

https://www.nordurthing.is/static/files/reglur-um-serstakan-

husnaedisstudning.pdf 

 

Reglur um félagslegar leiguíbúðir 

https://www.nordurthing.is/static/files/reglur-um-felagslegar-leiguibudir-i-

nordurthingi-28.11.17.-lokaeintak.pdf 

 

Aðalskipulag Norðurþing 2010-2030 

https://www.nordurthing.is/is/thjonusta/skipulags-og-

byggingarmal/skipulagsmal/adalskipulag 

 

Skýrsla ALTA (júní 2016) - Tillögur að forgangsröðun og áherslum við 

uppbyggingu íbúðarhúsnæðis á Húsavík. 

 

Íbúðamarkaður á Norðurlandi – Íbúðalánasjóður 

http://ils.is/um-okkur/frettir/frett/2018/04/13/Liflegur-ibudamarkadur-a-

Nordurlandi/ 
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