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Lykiltölur 

Mannfjöldaspá 

+5 ár (miðspá) 

Mannfjöldaspá 

+10 ár (miðspá) 

Íbúðir í byggingu    

(september 2021) 

Íbúðir í byggingu    

(september 2022) 

0 ↑0,0% 0 ↑0,0% 0 0 ↑0,0% 

Áætluð íbúðaþörf +5 

ár (miðspá) 

Áætluð íbúðaþörf +10 

ár (miðspá) 

Fjöldi íbúða á 

skipulögðum lóðum  

+5 ár  

Fjöldi íbúða á 

skipulögðum lóðum 

+10 ár  

0 ↑0,0% 0 ↑0,0% 0 0 
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Mannfjöldaspá 

Forsendur fyrir mannfjöldaspá 

Háspá: Mannfjöldi eykst um að meðaltali 1% á ári. 

Miðspá: Mannfjöldi helst óbreyttur. 

Lágspá: Mannfjöldi dregst saman um að meðaltali 0,5% á ári. 

Mannfjöldi Skagabyggðar í nóvember 2022 var samkvæmt Þjóðskrá Íslands 88 manns.   

MANNFJÖLDASPÁ 

Lýsing á atvinnuástandi 

Í Skagabyggð er ágætt atvinnuástand, flestir íbúar eru í sjálfstæðum rekstri á lögbýlum sínum eða 

sækja vinnu til Skagastrandar og/eða Blönduós. 
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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 

Sveitarfélagið hefur engin markmið varðandi íbúðauppbygginu eitt og sér en eru í byggðasamlagi 

með Húnabyggð og Skagaströnd varðandi félagsleg úrræði og þar rýmast að einhverju leyti ákveðin 

uppbygging fyrir meðal annars aldraða. Síðan er sveitarfélagið með samning við Skagafjörð  sem leið-

andi sveitarfélag varðandi þjónustu við fatlaða og er ákveðin uppbygging í gangi þar. 

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 

Sveitarfélagið á mjög lítið land og engan þéttbýliskjarna þannig það er ekki okkar að skipuleggja 

íbúðalóðir. Það land sem sveitarfélagið á er undir ferðaþjónustu, félagsheimili og síðan bara afréttur. 

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. 

0 

Er eftirspurn eftir lóðum? 

Nei 

 

Viðauki  

Spurningar úr áætlanakerfi 


