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Lykiltölur 

Mannfjöldaspá 

+5 ár (miðspá) 

Mannfjöldaspá 

+10 ár (miðspá) 

Íbúðir í byggingu    

(september 2021) 

Íbúðir í byggingu    

(september 2022) 

259 ↑8,5% 499 ↑16,4% 34 47 ↑38,2% 

Áætluð íbúðaþörf +5 

ár (miðspá) 

Áætluð íbúðaþörf +10 

ár (miðspá) 

Fjöldi íbúða á 

skipulögðum lóðum  

+5 ár  

Fjöldi íbúða á 

skipulögðum lóðum 

+10 ár  

75 ↑5,6% 160 ↑11,9% 148 251 
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Mannfjöldaspá 

Forsendur fyrir mannfjöldaspá 

Gert verður ráð fyrir stöðugri fjölgun í sveitarfélaginu á næstu árum. 

Lágspá: Gert er ráð fyrir lítilsháttar fjölgun í sveitarfélaginu um 0,6% á ári. Meðaltal íbúa per íbúð því 
2.25 íbúar per íbúð.  

Miðspá: Gert er ráð fyrir fjölgun íbúa um 1,6% á tímabilinu. íbúar per íbúð 2,29 - 2,35 per íbúð.  

Háspá: Gert er ráð fyrir fjölgun um 2-2,5% á ári í sveitarfélaginu. Meðaltal íbúa per íbúð því 2,3-2,4 

íbúar per íbúð. 

MANNFJÖLDASPÁ 
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MANNFJÖLDASPÁ 

Lýsing á atvinnuástandi 

Uppbygging grænna iðngarða á Bakka sem og annarar atvinnustarfsemi felur í sér að íbúafjöldi Húsa-
víkur getur vaxið ansi hratt á stuttum tíma vegna nýrra starfa á svæðinu. Á síðustu árum hafa ýmis 
fyrirtæki sýnt áhuga á uppbygginu í Norðurþingi og má t.d. nefna að mikil uppbygging er á starfsemi 
fiskeldis á Kópaskeri, Öxarfirði og Kelduhverfi sem styrkir þessa hluta sveitarfélagsins mikið.  

Störfum og afleiddum störfum hefur fjölgað í tengslum við uppbyggingu á fiskeldi á Kópaskeri, Öxar-

firði og Kelduhverfi. 
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Áætluð íbúðaþörf 

Óuppfyllt íbúðaþörf er mat sveitarfélagsins á fjölda íbúða sem þörf hefði verið á til viðbótar við 
byggðar íbúðir síðastliðinna ára til þess að mæta íbúðaþörf mv. þróun mannfjölda. Árleg íbúðaþörf 
segir til um hversu margar íbúðir þarf að byggja á ári til þess að uppfylla áætlaða íbúðaþörf. Upp-
söfnuð þörf segir til um hversu margar íbúðir þurfi að byggja frá árinu 2023 fram að viðkomandi ári 
til þess að uppfylla áætlaða íbúðaþörf.  

ÍBÚÐAÞÖRF 

Markmið um hagkvæmar íbúðir 

Taflan hér að neðan sýnir fjölda íbúða samkvæmt markmiðum rammasamnings milli ríkis og sveitar-
félaga um íbúðauppbyggingu á árunum 2023-2032.  
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Markmið sveitarfélagsins varðandi íbúðauppbyggingu 

Norðurþing stefnir á að fækka félagslegum leiguíbúðum með því að selja íbúðir sem henta illa sem 

félagslegar leiguíbúðir. Byggja þarf fleiri íbúðir sem sértækt búsetuúrræði.  

ÍBÚÐAÞÖRF 

Búsetuform 

Taflan hér að neðan sýnir fjölda íbúða eftir búsetuformum árið 2022 og fjölda einstaklinga á bið-
listum. 
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Áætluð þörf eftir búsetuformum 

Taflan hér að neðan sýnir áætlaða þörf eftir búsetuformum fram til ársins 2032. Umframþörf tekur 
tillit til til núverandi fjölda rýma sem eru til staðar ásamt samþykktum áformum um fjölgun rýma á 
tilteknu ári. Einnig tekur hún tillit til þeirrar notkunar sem er á rýmunum árið 2022, biðlistum og 
þróun á mannfjölda skv. mannfjöldaspá. Neikvæð umframþörf merkir að þörf sé á að fjölga rýmum. 
Núverandi þörf fyrir hvert búsetuform er sá fjöldi rýma sem er í notkun árið 2022 að viðbættum 
fjölda einstaklinga á biðlista. 

ÍBÚÐAÞÖRF 
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ÍBÚÐAÞÖRF 

Samanburður á áætlaðri þörf eftir búsetuformum og getu 
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ÞJÓNUSTA OG INNVIÐIR 

Þjónusta og innviðir 

Taflan hér að neðan sýnir fjölda einstaklinga sem nota tiltekna þjónustu árið 2022 og fjölda einstak-
linga á biðlistum. 
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Samanburður á áætlaðri þörf á þjónustu og getu 

Taflan hér að neðan sýnir áætlaða þörf eftir þjónustutegund fram til ársins 2032 fyrir sveitarfélagið í 
heild. Umframþörf tekur tillit til núverandi fjölda einstaklinga sem nota tiltekna þjónustu. Hún tekur 
einnig tillit til samþykktra áforma um fjölgun á plássum fyrir tiltekna þjónustu á tilteknu ári, getu 
þjónustu hvert ár, fjölda einstaklinga á biðlista og þróun á mannfjölda skv. mannfjöldaspá. Neikvæð 
umframþörf merkir að þörf sé á að fjölga plássum. 
Núverandi þörf fyrir hverja þjónustu er fjöldi einstaklinga í dag að viðbættum biðlista.

ÞJÓNUSTA OG INNVIÐIR 
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Samanburður á áætlaðri þörf á þjónustu og getu 

ÞJÓNUSTA OG INNVIÐIR 
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Lóðir og skipulag 

Markmið sveitarfélagsins í lóðamálum 

LÓÐIR OG SKIPULAG 

Markmiðið er að útvega lóðir fyrir minni íbúðir parhús/raðhús/fjölbýli (50-100 fm) í kjölfar húsnæðis-

könnunar 2017. Unnið hefur verið í samræmi við þessa stefnu síðustu árin.   

Taflan hér að neðan sýnir áætlanir sveitarfélagsins fyrir skipulag lóða/lóðasvæða og stöðu þeirra í 
skipulagsferlinu. Einnig má sjá hvort lóð/lóðasvæði sé byggingarhæf, hvenær sveitarfélagið stefnir á 
að hefja úthlutun á tiltekinni lóð/lóðasvæði og hversu margar íbúðir eru áætlaðar á úthlutuðum 
lóðum fram til ársins 2032. 
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ÍBÚÐIR Í BYGGINGU 

Taflan hér að neðan sýnir niðurstöður úr talningu HMS á íbúðum í byggingu sem framkvæmd var í 
september 2022. Framvindan er sett fram sem hlutfall af fullbúnu m.t.t. hefðbundins framkvæmdar-
tíma íbúðarhúsnæðis þar sem gefið er upp ákveðið prósentubil sökum þess að byggingafram-
kvæmdir, aðstæður og aðferðir eru mismunandi. 

Íbúðir í byggingu 
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SAMANBURÐUR 

Taflan hér að neðan sýnir hvernig vænt framboð íbúða og vænt framboð íbúða samkvæmt lóðaskipu-
lagi mætir áætlaðri íbúðaþörf samkvæmt mannfjöldaspá. 

Samanburður 
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VIÐAUKI 

Fjöldi íbúða í eigu sveitarfélags. 

44 

Er eftirspurn eftir lóðum? 

Já 

Ef svarið við fyrri spurningu er Já, þá hvers konar íbúðartegund er mest eftirspurn eftir?  

Parhús/raðhús/tvíbýli 

Hvers konar íbúðartegund er næstmest eftirspurn eftir? 

Fjölbýli 

Hvers konar íbúðategund er minnst eftirspurn eftir? 

Einbýli 

Annar sveitarfélagið eftirspurn eftir lóðum? 

Já 

Viðauki  

Spurningar úr áætlanakerfi 


