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Samantekt 
 
Markmið húsnæðisáætlunar fyrir Fljótsdalshérað er að greina núverandi stöðu 
húsnæðismála, efnahags- og atvinnumála og spá fyrir um mannfjölda í sveitarfélaginu 
á næstu 8 árum. Einnig setja fram áætlun um hvernig best sé að mæta húsnæðisþörf 
á Fljótsdalshéraði til næstu átta ára. Sveitarstjórnir annast framkvæmd laga um 
almennar íbúðir og er sú skylda höfð til hliðsjónar við gerð áætlunarinnar. Helstu 
forsendur sem liggja til grundvallar eru gildandi skipulagsáætlanir, ásamt greiningu á 
lýðfræði-og tölfræðiupplýsingum frá Hagstofunni, Byggðastofnun og Þjóðskrá. 
Einnig er byggt á samantekt Íbúðalánasjóðs um húsnæði og tekjur íbúa 
sveitarfélagsins. Atvinnuþróun í sveitarfélaginu, sérstaklega m.t.t. framtíðar 
uppbyggingar  Egilsstaðaflugvallar getur haft mikil áhrif á búsetuþróun í 
sveitarfélaginu. 
 
Spá um íbúafjölgun á Fljótsdalshéraði gerir ráð fyrir hóflegri fjölgun íbúa þ.e. að 
fjölgun þeirra verði svipuð því sem hefur verið síðustu 25 ár, rúmt 1% á ári. Því er gert  
ráð fyrir að íbúum í sveitarfélaginu fjölgi um 400 næstu 8 árin. Ef miðað er við 
núverandi fjölda íbúa á hverja íbúð (2018) í sveitarfélaginu, þ.e. 2,4 íbúar á íbúð, er 
þörf fyrir rúmlega 20 nýjar íbúðir á ári, eða alls 160 - 170 íbúðir á næstu 8 árum. Breytt 
búsetumynstur og nýir atvinnumöguleikar á svæðinu kalla á reglulega endurskoðun á 
húsnæðisáætlun. 
 
Í mars 2018 á sveitarfélagið 59 lóðir tilbúnar til notkunar. Allar líkur eru á að nægilegt 
framboð byggingahæfra lóða sé fyrir fyrra 4 ára tímabil húsnæðisáætlunarinnar. 
 
Í húsnæðisáætluninni er gerð grein fyrir því hvaða eiginleika íbúðarhúsnæðið eigi að 
hafa þegar litið er til húsnæðisgerðar og herbergjafjölda í íbúðum og byggir á 
fjölskyldustærðum. Flatarmál íbúða taki mið af leiðbeiningum Íbúðalánasjóðs þegar 
leiguhúsnæði er byggt með stofnframlögum. Verktakar og þróunaraðilar meta sjálfir 
hvaða stærðir kunna að seljast á frjálsum markaði. 
 
Með hliðsjón af líklegri þróun fjölskyldustærða ætti um helmingur nýrra íbúða til 
næstu 8 ára að vera litlar og meðalstórar íbúðir. Með tilliti til byggðarmynsturs og 
algengra óska íbúa um gæði húsnæðis, ætti að gera ráð fyrir að hluti meðalstórra og 
stærri íbúða verði í par- og raðhúsum. Þá eru litlar íbúðir í raðhúsum eða parhúsum 
eflaust áhugaverður kostur fyrir vaxandi fjölda fólks sem er 60 ára og eldri. Gert er ráð 
fyrir að í þeim aldurshópi muni fjölga hlutfallslega mest á landinu öllu á næstu árum. 
 
Ekki er talin þörf á að auka við skólahúsnæði til að taka á móti þeim vexti sem 
áætlaður er. Áætlanir um stækkun eða byggingu leikskóla eru sem stendur í skoðun 
hjá sveitarfélaginu. 
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Hvað varðar uppbyggingu á tímabili húsnæðisáætlunarinnar eru kynntar þrjár 
sviðsmyndir:  
 
Í fyrstu sviðsmynd er lagt upp með óbreytt kerfi frá því sem verið hefur, þ.e. að 
sveitarfélagið eigi og reki félagslegar íbúðir. Í dag er ein félagsleg íbúð í 
sveitarfélaginu á hverja 100 íbúa. Miðað við þær forsendur og núverandi biðlista eftir 
félagslegum íbúðum má áætla að þörf sé fyrir 6 - 8 félagslegar íbúðir á því tímabili 
sem áætlunin nær til. Til að halda í við þörf og m.v. sömu forsendur og verið hefur er 
lagt til að sveitarfélagið byggi eða kaupi 4 íbúðir á árunum 2018 - 2022. Á árunum 
2022 - 2026, verði keyptar eða byggðar 2 - 4 íbúðir. 

Í annari sviðsmynd er tillaga um að sveitarfélagið leiti samkomulags við meðeigendur 
að Ársölum um breytingu á hlutverki og tilgangi Ársala. Í stað þess að félagið leggi 
áherslu á að eiga og leigja út húsnæði fyrir 60 ára og eldri þá verði tilgangi og 
hlutverki þess breytt í átt að almennu leigufélagi og aldurstakmark þeirra sem njóta 
íbúða hjá Ársölum verði afnumið. Þá verði skoðað hvort hagkvæmni sé í samrekstri 
Ársala og félagslegra íbúða í eigu sveitarfélagsins.  
 
Í þriðju sviðsmynd er gert ráð fyrir að Fljótsdalshérað reki áfram félagslegar íbúðir en 
beiti sér fyrir því með öðrum eigendum að breyta hlutverki Ársala þannig að félagið 
fái stöðu Leiguheimilis. Hugsanlega mætti bjóða verkalýðsfélögum á Héraði eða á 
landsvísu aðild að félaginu og þannig hleypa endurnýjuðum krafti í starfsemi Ársala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 	 Húsnæðisáætlun 2018-2026 
 

5	
   

1. Staða 
 
1.1. Fjölbreytilegt samfélag 
 
Sveitarfélagið Fljótsdalshérað var stofnað árið 2004 við sameiningu Austur- Héraðs, 
Fellahrepps og Norður- Héraðs. Héraðið nær yfir um 8.900 km² svæði og er landmest 
sveitarfélaga á Íslandi. Þar bjuggu 3.547 íbúar þann 1. janúar 2018. Velflestir íbúar búa 
á Egilsstöðum og í Fellabæ. Sveitarfélagið er dreifbýlla að meðaltali en landið allt, 
þar sem vel yfir 90% landsmanna búa í þéttbýli. Á Fljótsdalshéraði er nokkuð 
áberandi byggðin í dreifbýlinu, blómleg landbúnaðarsvæði og smærri 
þjónustukjarnar á Hallormsstað, Eiðum og Brúarási.  

Á Fljótsdalshéraði er þjónusta við íbúa frá hendi sveitarfélagsins eins og best gerist á 
landinu. Mikill meirihluti íbúa, samkvæmt nýlegri þjónustukönnun eru ánægðir með 
langflesta þjónustuþætti sveitarfélagins. Sveitarfélagið hefur lagt áherslu á að 
samfélagið sé fjölskylduvænt, stuttar vegalengdir og nálægð við flesta þjónustu, 
umhverfi öruggt og mikið lagt upp úr góðu skóla-og íþróttastarfi fyrir íbúa.1  

 

1.2. Atvinnustefna og efnahagsþróun 
 
Atvinnustefna Fljótsdalshéraðs er frá 2008 og í endurskoðun. Í henni stendur m.a: 
		

,,Fljótsdalshérað vill hafa aðdráttarafl fyrir fólk og fyrirtæki á öðrum 
landssvæðum, fyrst og fremst vegna þess hvernig búið er í haginn heima fyrir í 
góðu samstarfi íbúa og sveitarstjórnar. Þótt fjölgun íbúa sé ekki markmið í 
sjálfu sér er æskilegt að sóst sé eftir búsetu á Fljótsdalshéraði og það leiði til 
aðflutnings sem jafnframt færir samfélaginu aukinn þrótt og ný tækifæri”.2 

 
Það er styrkur Fljótsdalshéraðs að atvinnustarfsemi í sveitarfélaginu er fjölbreytt. Ef 
horft er til síðustu 10 ára hefur uppbygging opinberrar þjónustu í sveitarfélaginu, 
flugvöllurinn á Egilsstöðum, þjónusta við virkjun við Kárahnjúka, Fljótsdalsstöð, 
atvinna í álveri Alcoa á Reyðarfirði ásamt annarri þjónustu og verslunarstarfsemi að 
miklu leyti komið í veg fyrir sveiflur í atvinnustarfsemi sem hefur gjarnan einkennt 
sjávarplássin í fjórðungnum. Á sama tíma hefur orðið svipaður samdráttur í 
hefðbundnum landbúnaði og annars staðar á landinu. 
 
Undantekningin eru ,,sveifluárin” sem koma glögglega fram í íbúafjölda áranna 2004 
- 2009 og tengjast uppbyggingu við Kárahnjúka, Fljótsdalsstöð og álveri Alcoa á 
Reyðarfirði. Eftir þann uppbyggingartíma hefur atvinnulíf og íbúafjöldi í 
sveitarfélaginu aftur leitað jafnvægis og jafnrar íbúaþróunar. Síðustu ár, hefur eins og 
víða á landinu, uppbygging tengd ferðaþjónustu verið vaxtarbroddur í 

																																																								
1	Þjónustukönnun	Gallup	des	2017	
2	Atvinnustefna	Fljótsdalshéraðs	frá	5.	mars	2008	2	Atvinnustefna	Fljótsdalshéraðs	frá	5.	mars	2008	
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atvinnustarfsemi sveitarfélagsins. Þó gætu þar verið ákveðin teikn á lofti, þar sem 
gistinóttum á Austurlandi fer fækkandi miðað við síðasta ár.3 
 
Egilsstaðaflugvöllur er einn af fjórum alþjóðlegum flugvöllum á Íslandi og er opinn 
allt árið. Völlurinn gegnir mikilvægu hlutverki sem varaflugvöllur fyrir flug á milli 
Evrópu og Íslands, Bandaríkjanna og Íslands og flug yfir Ísland.4  Að 
Egilstaðaflugvöllur fái aukið hlutverk sem alþjóðaflugvöllur er mikilvæg forsenda fyrir 
vaxandi umsvifum í ferðaþjónustu og að atvinnugreinin styrkist í sessi enn frekar á 
Austurlandi sem heilsársatvinnugrein. Ferðaþjónustan á Austurlandi er enn sem 
komið er, mest árstíðabundin (6 -8 mánuðir) en tekur til sín vaxandi fjölda starfsmanna 
yfir háönnina.  
 

1.3. Tekjur 

Eins og sést á myndinni hér að neðan eru heildartekjur karla á Fljótsdalshéraði 
nokkurn veginn á pari við landsmeðaltal, á meðan heildartekjur kvenna eru lægri en 
landsmeðaltal. Skýringarinnar gæti verið að leita í atvinnusamsetningu á svæðinu. 

 

Heildartekjur á Fl jótsdalshérað i  2010 - 20165 

 
 
 
Atvinnuleysi í sveitarfélaginu hefur verið undir landsmeðaltali frá árinu 2003. Í febrúar 
2018 er mannafli á vinnumarkaði samtals 1.899 manns. Atvinnulausir eru 1,5% af 
mannafla.6 
 
 

																																																								
3	Hagsjá	-	Ferðaþjónusta	Hagfræðideild	Landsbankans	22.	desember	2017 
4	Isavia	apríl	2018	
5	Hagstofan	mars	2018	
6	Vinnumálastofnun	apríl	2018	
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Fjöldi íbúa undir tekju- og eignamörkum 
 

 
 

Taflan hér að ofan er frá Íbúðalánasjóði og byggir á staðgreiðsluskrá Ríkisskattstjóra. 
Alls eru 440 íbúar í sveitarfélaginu undir tekju- og eignarmörkum árið 2017 og er þar 
miðað við mörk samkvæmt lögum 52/2016 um almennar íbúðir.7  
 
2.  Aðalskipulag  Fljótsdalshéraðs 2008 – 2028 
 
Sveitarfélagið hefur lagt áherslu á að fólk á öllum aldri geti fundið sér búsetukost sem 
því hentar. Við gerð aðalskipulags sveitarfélagsins var lögð áhersla á að stefna 
Fljótsdalshéraðs endurspeglist í öllum málaflokkum þannig að auðvelt sé fyrir 
stjórnvöld sveitarfélagsins og íbúa alla að nýta sér aðalskipulagið við ákvarðanatöku. 
Fljótsdalshérað samþykkti árið 2006 víðtæka stefnu þar sem þrjú svið eða stoðir eru 
lagðar til grundvallar framþróunar í samfélaginu. Þessar stoðir eru velferð, þekking og 
þjónusta. Við endurskoðun á stefnu sveitarfélagins á árinu 2007 var ákveðið að bæta 
við fjórðu stoðinni, umhverfi. Þessar fjórar stoðir eru því lagðar til grundvallar 
aðalskipulagsáætluninni8.  

2.1. Uppbygging íbúðarhúsnæð is samkvæmt Aðalskipulagi 2008-
2028 

Aðalskipulag gerði ráð fyrir árið 2008 að sveitarfélagið komi vel undirbúið til móts við 
óvissa íbúaþróun með því að tiltaka í nýju aðalskipulagi nýbyggingarsvæði í þéttbýli 
fyrir íbúafjölgun sem nemur 2% að meðaltali á ári, allt skipulagstímabilið til 2028. Það 
gefur heildaríbúafjölda um 3.900 manns, eða fjölgun um 1.300, þ.e. 50%. Til þess að 
hýsa þennan fjölda þarf 520 – 650 íbúðir. Við upphaf skipulagstímabilsins var gert ráð 
fyrir að þegar væru skipulagðar lóðir fyrir um 200 íbúðir. Því var gert ráð fyrir að  
íbúðarsvæði þurfi að rúma 300-400 íbúðir á skipulagstímabilinu.9  

																																																								
7	Sérvinnsla,	Íbúðalánasjóður	mars	2018	
8	Aðalskipulag	Fljótsdalshéraðs	2008-2028	
9	Aðalskipulag	Fljótsdalshéraðs	2008-2028	
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Sveitarfélagið hefur ekki gert sérstakar áætlanir um íbúðabyggingar vegna 
efnahagsþróunar, svæðisbundinnar atvinnustefnu eða vegna fólksflutninga á milli 
svæða umfram það sem kemur fram í Aðalskipulagi Fljótsdalshéraðs 2008-2028.  
Sveitarfélagið hefur litið svo á, að þörf á þessum sviðum hafi að mestu verið mætt af 
leigufélögum, verktökum og öðrum þróunaraðilum á íbúðamarkaði. Hlutverk 
sveitarfélagsins sé að sjá markaðnum fyrir nægilegu framboði af lóðum og að í 
aðalskipulagi sé gert ráð fyrir byggingalandi til frekara skipulags. Hvað félagsleg 
húsnæðisúrræði varðar, hefur sveitarfélagið sinnt hlutverki sínu samkvæmt lögum. 
 
Ef horft er til ferðaþjónustu, er uppbygging íbúðarhúsnæðis fyrir starfsmenn eitt af 
verkefnum ofantaldra aðila, auk fyrirtækja í atvinnugreininni. Verði ákveðið að breyta 
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áherslum, t.d. vegna breyttra aðstæðna á íbúðamarkaði í sveitarfélaginu, eða breyttra 
þarfa sveitarfélags og atvinnulífs er það einföld endurskoðun á húsnæðisáætlun.  
 

2.2. Þétting byggðar 
 
Fyrir sveitarstjórn liggur tillaga að nýju deiliskipulagi fyrir miðbæ Egilsstaða. Þar er 
gert ráð fyrir talsverðri þéttingu byggðar og nýbyggingu íbúðarhúsnæðis á efri 
hæðum verslunar- og þjónustuhúsnæðis.  
 
3. Húsnæð i  og húsnæð ismarkaður 
 
3.1. Húsnæð isstofn  
 
Einbýli er nánast eina búsetuformið í dreifbýli en húsagerðir eru fjölbreyttari á 
Egilsstöðum og í Fellabæ. Stór hluti af húsum í dreifbýli voru byggð um miðja síðustu 
öld, en minna hefur verið byggt eftir árið 1980. Í þéttbýlinu snýst dæmið hins vegar 

við, húsnæði þar er að miklum hluta byggt eftir árið 1985.10 
 
Hlutfall húsnæðis eftir byggingarári 
 
25%  húsnæðis í 
sveitarfélaginu 
byggingaár  
1946 -1970 

15%  húsnæðis í 
sveitarfélaginu 
byggingaár  
1970 -1985 

20%  húsnæðis í 
sveitarfélaginu 
byggingaár  
1985 - 2000 

40%  húsnæðis í 
sveitarfélaginu 
byggingaár  
2000 – 2008 

 

 
 
 
Sú þróun hefur verið frá árinu 2000 að meiri áhersla en áður hefur verið á byggingu 
íbúða í fjölbýlishúsum. Þrátt fyrir það eru langflestar íbúðir á svæðinu einbýlishús. Alls 

																																																								
10 	Yfirmaður	eignasjóðs	og	byggingafulltrúi	Fljótsdalshéraðs	
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eru á árinu 2017, 1483 íbúðir í sveitarfélaginu.11 Miðað við íbúafjölda 2018 eru 2,4 
íbúar í hverri íbúð, sem fylgir svipaðri þróun og annars staðar á landinu, þó ívið færri 
íbúar á íbúð en á höfuðborgarsvæðinu (2,5 íbúar á íbúð). Með hækkandi meðalaldri 
og breyttu fjölskyldumynstri er líklegt að fjöldi íbúa á hverja íbúð haldi áfram að 
lækka á næstu árum.  

                      
 
3.2. Húsnæð ismarkaður 
 
Umtalsverðar íbúðabyggingar voru tengdar uppsveiflunni samhliða byggingu 
virkjunar við Kárahnjúka og álvers á Reyðarfirði á árunum 2004-2009. Þegar frá leið 
reyndist eftirspurn ekki í takti við væntingar eða áætlanir. Af þeim sökum stóð talsvert 
af íbúðarhúsnæði autt um tíma og þar af leiðandi hefur lítið verið byggt af 
íbúðarhúsnæði á Fljótsdalshéraði síðustu 8 ár. Nú eru hins vegar íbúðir frá þessum 
tíma að fullu gengnar út og fremur lítið framboð á íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu. 
Með vaxandi eftirspurn fer meðalverð fermetra í seldum eignum hratt að nálgast 
áætlaðan byggingakostnað. Mun það væntanlega kalla á framkvæmdir hjá verktökum 
og öðrum þróunaraðilum á svæðinu.12 
 
Stærðarbil húsnæðis á Fljótsdalshéraði og byggingarár 

 
																																																								
11	Þjóðskrá	mars	2018	
12	Byggingafulltrúi	Fljótsdalshéraðs	febrúar	2018	
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Ef skoðuð er þróun markaðarins frá 1. jan. 2010 til 31.des. 2015, eru gerðir 189 
samningar um sölu/kaup á sérbýli í sveitarfélaginu.  Meðalverð m2 er kr.  162.640  
Þegar horft er til fjölbýlis eru alls 138 kaupsamningar gerðir á tímabilinu og 
meðalverð fermetra 168.543.13  
 
Eins og sést á töflunni hér að neðan hefur fermetraverð í sveitarfélaginu hækkað 
umtalsvert og fjöldi kaupsamninga aukist til muna á síðustu tveimur árum. Þetta 
kemur vel heim og saman við reynslu og upplifun staðkunnugra á breytingum sem 
orðið hafa á fasteignamarkaðnum.14 
 
Fljótsdalshérað 1.1.2016-
1.2.2018 

Meðalverð m2 Fjöldi samninga 

   

Sérbýli 201.111 76 

Fjölbýli 189.253 68 

 
Ásett verð, bæði fyrir fjölbýli og einbýli á Egilsstöðum og í Fellabæ m.v. 
fasteignaauglýsingar, er nokkuð hærra á fermetra, en ofangreindar tölur gefa til 
kynna. Fasteignamat og verð fasteigna á Fljótsdalshéraði er það hæsta á Austurlandi 
og hefur verið um all langa hríð.15 

 
3.3. Byggingarkostnaður 
 
Einhver munur er á byggingarkostnaði íbúðarhúsnæðis í sveitarfélaginu miðað við 
höfuðborgarsvæðið. Aðföng eru dýrari á Fljótsdalshéraði, en aðrir þættir, s.s. 
lóðaverð, og ýmis gjöld lægri en þar. Samkvæmt áliti þeirra sem þekkja til á svæðinu 
má gera ráð fyrir því að byggingarkostnaður í sérbýli sé á bilinu 250 - 300 þús á m2.  Í 
fjölbýli er byggingarkostnaður eitthvað lægri.16 
 

3.4. Lóð ir  og lóðaframboð  
 
Í mars 2018 á sveitarfélagið alls 59 lóðir tilbúnar til notkunar. Einbýlislóðir eru 32, 
parhúsalóðir eru 13, raðhúsalóðir eru 9, lóðir fyrir keðjuhús eru 4 og ein lóð er fyrir 
hæðir, 2/4 íbúðir.17 Samþykkt frá 15. febrúar 2017 um gatnagerðargjald, byggingar-

																																																								
13	Þjóðskrá	febrúar	2018	
14	Starfsmaður	Domus	fasteignasölu	mars	2018	
15	Þjóðskrá	Íslands	apríl	2018	
16	Byggingafulltrúi	Fljótsdalshéraðs	mars	2018.	Hagstofa	Íslands	reiknar	mánaðarlega	byggingarkostnað	á	
hvern	fermetra	í	svokölluðu	vísitölufjölbýlishúsi	sem	var	fyrir	maí	2017	kr.	203.356,-	á	fermetra	án	lóðar	og	
án	bílageymslu.	Samkvæmt	tölum	sem	ÞG	verk	hefur	tekið	saman	kostar	tæplega	240	þús.	kr.	á	fermetra	að	
byggja	hagkvæma	íbúð	án	bílageymslu	og	þá	er	lóðarhlutinn	áætlaður	kr.	14.000,-	sem	á	líklega	við	um	
sveitarfélög	fyrir	utan	höfuðborgarsvæðið.	Bygging	íbúðar	miðsvæðis	í	Reykjavík	kostar	um	365	þús.	kr.	á	
fermetra	með	lóð	og	gatnagerðargjöldum.	
17	Byggingafulltrúi	Fljótsdalshéraðs	mars	2018	
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leyfisgjald og þjónustugjöld byggingarfulltrúa er að finna á heimasíðu 
sveitarfélagsins.18  
 
Ekki verður annað séð en sveitarfélagið eigi nægar lóðir fyrir íbúðir næstu 4 ár. Líklegt 
er að nýjar lóðir þurfi ekki að koma í deiliskipulag fyrr en eftir 2022.  
 

3.5. Íbúðarhúsnæð i  í  byggingu 
 
Í lok mars 2018 eru í byggingu í sveitarfélaginu 4 einbýlishús, eitt parhús (2 íbúðir) og 
2 raðhús (7 íbúðir):19 

I. Einbýli:  
• A. 299,5m² + bílskúr 31,4m²  6 svefnherbergi 
• B. 155,2m² + bílskúr 56,5 m²  3 svefnherbergi 
• C. 236,8m² + bílskúr 48,0 m²  4 svefnherbergi 
• D. 133,5m² + bílskúr 38,0 m²  3 svefnherbergi 

II. Parhús  
• A. m² 91,5 m² + bílskúr 27,1 m²  2 svefnherbergi 

1. Raðhús 
• A. 3 íbúðir. 142m² + bílskúr 33,5 m²  3 svefnherbergi 
• B. 4. Íbúðir. 32m² m²  1 svefnherbergi 

 
4. Leigumarkaður 
 
Líklegt er að í sveitarfélaginu sé svipað ástand og annars staðar á Íslandi, þ.e. að ekki 
eru allir leigusamingar gerðir opinberir og því getur reynst erfitt að meta umfang 
leigumarkaðar á hverjum stað. Könnun á vegum Íbúðarlánasjóðs bendir til að um 
þriðjungur eða fleiri leigusamningum er ekki þinglýst og eingöngu 43% leigjenda 
þigga húsnæðisbætur.20 Einnig eru íbúðir í skammtíma- eða langtímaleigu til 
ferðamanna eða til ferðaþjónustufyrirtækja sem gera það að verkum að erfitt er að 
rýna í tölur um leigumarkaðinn. Lausleg könnun leiddi í ljós að á bilinu 60-70 eignir í 
sveitarfélaginu eru boðnar til leigu á Airbnb21. 

4.1. Leigufélög 
 
Á leigumarkaði í sveitarfélaginu eru þrír aðilar stærstir:  Heimavellir sem eiga og 
leigja út 44 íbúðir í sveitarfélaginu. Að sögn framkvæmdastjóra Heimavalla eru ekki 
fyrirliggjandi áætlanir um að fjölga íbúðum á vegum fyrirtækisins á Austurlandi á 
næstunni.22  Ársalir sem leigja út 25 íbúðir sem ætlaðar eru fyrir 60 ára og eldri.23 

																																																								
18	Heimasíða	Fljótsdalshéraðs	mars	2018	
19	Byggingafulltrúi	Fljótsdalshéraðs	mars	2018	
20	Könnun	Zenter	2017	
21	Vefur	Airbnb	mars	2018		
22	Guðbrandur	Sigurðsson	forstjóri	Heimavalla	febrúar	2018	
23	Umsjónamaður	fasteigna	Ársala,	Hreinn	Halldórsson	febrúar	2018.	Ársalir	eru	leigufélag	í	eigu	
Fljótsdalshéraðs	88,5%	Borgarfjarðarhrepps	7,2%	og	Fljótsdalshrepps	4,3%	
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Brynja hússjóður Öryrkjabandalagsins á 12 íbúðir og er að byggja 4 til viðbótar (sjá 
kafla 4.5.). 
 
Á tímabilinu 1.1.2017 - 1.2.2018 var alls 41 leigusamningi þinglýst. Meðal leiguverð er 
132.791 kr. og er meðal leiguverð á fermetra 1.587 kr.24. 
 

4.2. Búseturéttaríbúð ir  
 
Búseti á Héraði hsf. á 10 búseturéttaríbúðir. Þar af eru 8 á Egilsstöðum og 2 í 
Fellabæ. Ekki hefur verið rætt um fjölgun á þeim og er ekki líklegt að neitt verði gert í 
þeim málum á þessu ári (2018)25. 
 

4.3. Félagslegar leiguíbúð ir  
 
Fljótsdalshérað hefur yfir 35 félagslegum leiguíbúðum að ráða. Almennar félagslegar 
leiguíbúðir eru 23 og 12 íbúðir eru sérstaklega ætlaðar fötluðum einstaklingum 
samkvæmt lögum þar að lútandi (sjá kafla 4.4. um búsetuúrræði fyrir fatlaða). Biðlistar 
eftir félagslegu húsnæði hjá sveitarfélaginu hafa verið óverulegir. Það er fyrst á árinu 
2015 sem einstaklingar hafa þurft að sætta sig við nokkra bið eftir úthlutun íbúða. 
Jafnan eru þeir látnir ganga fyrir sem metnir eru í mestum vanda og þörf. Í lok mars 
2018 voru 4 umsækjendur á biðlista eftir 3-4 herbergja íbúðum, þar af einn sem þegar 
er í öðru félagslegu húsnæði á vegum sveitarfélagsins, en óska eftir flutningi í stærra 
húsnæði. Á biðlista eftir eins til tveggja herbergja íbúðum voru 5 einstaklingar, þar af 
3 sem þegar eru búsettir í annarri félagslegri íbúð. Einn umsækjandi var um 5 
herbergja íbúð. Enginn þessara umsækjenda fellur undir 46. gr. laga nr. 40/1991 þ.e. 
telst vera húsnæðislaus. 26  
 
Sveitarfélagið reynir eftir bestu getu að mæta vanda einstaklinga sem leita til þess, 
þegar málefni þeirra koma á borð félagsþjónustunnar. Skóinn kreppir helst í fjölda 
almennra félagslegra leiguíbúða því hækkandi húsnæðisverð samfara aukinni 
eftirspurn hefur haft áhrif til hækkunar á almennum leigumarkaði.27  
 
Fljótsdalshérað hefur markað sér reglur um félagslegt húsnæði og reglur um 
sérstakan húsnæðisstuðning samkvæmt lögum og reglum þar að lútandi.28 
 
4.4. Búsetuúrræð i  fyrir fatlaða 

Samkvæmt lögum um málefni fatlaðs fólks og reglugerð um þjónustu við fatlað fólk á 
heimilum sínum, skal veita fólki félagslega þjónustu og sérstakan stuðning til þess að 

																																																								
24	Þjóðskrá	mars	2018	
25	Sigurjón	Jónason	hjá	Búseta	á	Héraði	febrúar	2018	
26	Félagsmálastjóri	Fljótsdalshéraðs	mars	2018	
27	Svar	félagsmálastjóra	Fljótsdalshéraðs	til	umboðsmanns	Alþingis	11.	Jan	2018	
28	Sjá	heimasíðu	Fljótsdalshéraðs	apríl	2018	
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geta búið þannig að sem best henti hverjum og einum. Á Fljótsdalshéraði er til 
staðar sértækt húsnæði vegna sérstakra og mikilla þjónustuþarfa fatlaðs fólks. 
Húsnæðisúrræði fyrir fatlað fólk er:  

 Bláargerð i  9 -  11 eru fjórar sérhannaðar íbúðir fyrir fólk með hreyfihömlun ásamt 
sameiginlegu rými og aðstöðu fyrir starfsfólk. 

Hamragerð i  5 er þjónustukjarni sem samanstendur af nokkrum íbúðum ásamt 
starfsmannaðstöðu.  Þaðan er auk þess veitt þjónusta í nærliggjandi íbúðir. 

Miðvangur 18 er þjónustukjarni sem samanstendur af fjórum íbúðum á sömu 
hæðinni ásamt starfsmannaðstöðu.  Þaðan er auk þess veitt þjónusta í nærliggjandi 
íbúðir. 

4.5. Brynja hússjóður Öryrkjabandalagsins 

Brynja hússjóður Öryrkjabandalagsins á eftirfarandi húseignir á Fljótsdalshéraði:  
 

Staðsetning 

Ranavað 1 

Árskógar 20 

Hamragerði 5 

Hamragerði 5 

Hléskógar 1-5 

Brekkubrún 3B 

Kelduskógar 1-3 

Hamragerði 5 

Hamragerði 3 

Blómvangur 2 

Ranavað 1 

Blómvangur 2 
 

Tegund 

Parhús 

Parhús 

Fjölbýli 

Fjölbýli 

Fjölbýli 

Parhús 

Fjölbýli 

Fjölbýli 

Fjölbýli 

Fjölbýli 

Parhús 

Fjölbýli 
 

Fermetrar 

64,0 

104,8 

98 

93,2 

59,9 

118,0 

110,5 

90,0 

93,2 

70,6 

64,0 

71,3 
 

 
Brynja er með leyfi fyrir byggingu fjögurra lítilla íbúða í Norðurtúni í raðhúsi. Þar er 
um tveggja herbergja íbúðir að ræða.29  
 

5. Mannfjöldaþróun 
 
Þann 1. janúar 2018 voru 3.547 íbúar á Fljótsdalshéraði. Íbúum hafði þá fjölgað um 
27,04% frá 1998 eða 1,08% að meðaltali á ári. Miðað við að þessi þróun haldist að 
mestu óbreytt, má gera ráð fyrir því að íbúar sveitarfélagsins gætu orðið um 4.000 
árið 2026. Þó fjölgunin sé örlítið undir landsmeðaltali (1,14%) þá má segja að 
Fljótsdalshérað standi föstum fótum sem öflugt búsetu- og vaxtarsvæði utan 
höfuðborgarsvæðisins. 
 

																																																								
29	Upplýsingar	frá		skrifstofu	Fljótsdalshéraðs	mars	2018	
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Þegar horft er á kynjasamsetningu íbúa Fljótsdalshéraðs kemur fram örlítill kynjahalli. 
Karlar 1. janúar 2018 eru 1.816 en konur 1.731.30 
 
 

 
 
Þegar horft er til aldurssamsetningar íbúa Fljótsdalshéraðs gæti verið áhyggjuefni 
hversu fáir einstaklingar eru á aldursbilinu 24 - 42 ára. Einnig vekur það athygli hve 
sterkur aldurshópurinn frá 0-10 ára er. Að öðru leyti er aldurssamsetning að mestu 
sambærileg þeirri þróun sem hefur verið á landsvísu.  
 

5.1. Mannfjöldaspá  
 
Samkvæmt svæðisbundinni útgáfu Íbúðarlánasjóðs af mannfjöldaspá Hagstofunnar 
er gert ráð fyrir því að mannfjöldi á Austurlandi standi í stað út allt spátímabilið (til 

																																																								
30	Hagstofan	apríl	2018	
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2050).31  Mannfjöldaspá Byggðastofnunar byggir á sama grunni og gefur svipaða 
niðurstöðu.32  Fljótsdalshérað hefur síðustu 20 árin ekki fylgt sömu þróun og aðrir 
þéttbýlisstaðir á Austurlandi hvað mannföldaþróun varðar og er þá tekið tillit til 
stórframkvæmda á árunum 2004 - 2009.  
 
Fjölgun og fækkun íbúa á Austurlandi 1. des. 1993 – 1. jan. 2018  33  
 

		 		 		 		 		 		 		 		 		

		
	 	

1.jan	'18	 		
1.	des	

'93	 Breyting	 		 		

		
	

Seyðisfjörður	 676	
	

878	 -202	 -23,01%	 		

		
	

Fjarðabyggð	 4.777	
	

4.662	 115	 2,47%	 		

		
	

Fljótsdalshérað	 3.547	
	

2.792	 755	 27,04%	 		

		
	

Vopnafjarðarhreppur	 655	
	

886	 -231	 -26,07%	 		

		
	

Fljótsdalshreppur	 76	
	

117	 -41	 -35,04%	 		

		
	

Borgarfjarðarhreppur	 108	
	

189	 -81	 -42,86%	 		

		
	

Breiðdalshreppur	 185	
	

332	 -147	 -44,28%	 		

		
	

Djúpavogshreppur	 461	 		 591	 -130	 -22,00%	 		

		 		 		 10.485	 0	 10.447	 38	 0,36%	 		

 
Taflan hér að neðan sýnir spá um hver fjölgun íbúa gæti orðið næstu 4 árin og síðan 
eftir 8 ár. Spárnar byggja á núverandi íbúafjölda. Lágspá byggir á meðaltali fjölgunar 
íbúa síðustu 25 ár eða 1,08% fjölgun. Miðspá gerir ráð fyrir 1,5% fjölgun íbúa. Háspá 
2,0% fjölgun íbúa út spátímbilið. 
 
Fljótsdalshérað Fjölgun íbúa  2018-2022 Fjölgun íbúa 2022 – 2026 

Lágspá 153 159 

Miðspá 212 225 

Háspá 283 306 
 
Í lágspá er gert ráð fyrir litlum sem engum breytingum í atvinnumálum frá því sem nú 
er, eða tilflutningi íbúa frá öðrum svæðum umfram það sem verið hefur síðustu 25 
árin. 
 
Í miðspá er gert ráð fyrir svipaðri þróun og hefur verið á landinu öllu, þ.e. að íbúar 
flytji frá dreifbýlinu og komi sér fyrir í þéttbýli þar sem er miðstöð þjónustu, verslunar 
og samgangna.  
 
Í háspánni er gert ráð fyrir að fjölgun íbúa verði hraðari og að umsvif í atvinnulífi 
sveitarfélagsins kalli á aukinn íbúafjölda næstu 8 árin. Hér er sérstaklega horft til 
aukinna umsvifa við Egilsstaðaflugvöll. Einnig ber að nefna áætlanir um að hálendi 

																																																								
31	Birt	á	heimasíðu	Íbúðarlánasjóðs	2018	
32	Mannfjöldaspá	Byggðastofnunar	2018-2066	
33	Samantekt	gerð	af	fjármálastjóra	Fljótsdalshéraðs	apríl	2018	
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Íslands verði einn þjóðgarður, en hugsanlega leiði þær áætlanir til aukinna umsvifa 
Vatnajöklulsþjóðgarðs.34 
 
Líkleg útkoma er sú, að næstu 4 ár verði fjölgun í sveitarfélaginu um 150-170 íbúa, 
sem liggur nærri lágspá. Síðan gæti tekið við tímabil miðspár eða fjölgun um 220-250 
íbúa sem síðan leitar jafnvægis á ný í lágspá sem byggir á áframhaldandi fjölbreyttu 
atvinnulífi í jöfnum en hægum vexti. Alls yrðu þá rúmlega 4.000 íbúar í sveitarfélaginu 
árið 2026 sem er svipað og núverandi aðalskipulag Fljótsdalshéraðs gerir ráð fyrir. 
Verði slík íbúafjölgun kallar hún á aukinn fjölda leikskóla og grunnskólaplássa og er 
Fljótsdalshérað vel í stakk búið til að taka við auknum fjölda nemenda í grunnskóla en 
tillögur að nýbyggingu leikskóla eru sem stendur á borði sveitarstjórnar. 
 

6. Þörf fyrir nýtt íbúðarhúsnæð i  
 
Gera má ráð fyrir að húsnæðismarkaður á Fljótsdalshéraði næstu 8 ár einkennist af 
uppbyggingu smærri íbúða fyrir fámennar fjölskyldur. Fjölskyldusamsetning breytist  
og verði þannig, að um helmingur heimila samanstandi af einum eða tveimur 
einstaklingum. Aðeins þriðjungur heimila verði með þrjá eða fleiri í heimili. Fimm 
manna fjölskyldur eða stærri verði aðeins tíundi hluti markaðarins. Nokkuð augljóst er 
að þeir hópar sem eru að koma inn á húsnæðismarkaðinn í sveitarfélaginu, bæði ungt 
fólk og eldra mun ekki leysa húsnæðisþörf sína alfarið með kaupum á eldra húsnæði. 
Afar snúið er að áætla hver skiptingin verður milli hópanna hvað varðar kaup á nýju 
húsnæði.  

Þar sem íbúar Fljótsdalshéraðs eru hlutfallslega að eldast þarf að huga að fleiri 
íbúðum fyrir eldri borgara. Eins og víða annars staðar á landinu býr eldra fólk í of 
stóru húsnæði og hefur áætlanir um að minnka við sig. Það getur hins vegar reynst 
erfitt þar sem nýrra og minna húsnæði er hlutfallslega dýrara en eldra húsnæðið sem 
það býr í. Bygging íbúða fyrir þennan hóp á hóflegu verði gæti losað eldra húsnæði 
sem hentar yngra fjölskyldufólki og minnkað þörfina á því að byggja húsnæði fyrir 
það. Þetta er einnig virkur þáttur í þéttingu byggðar. 

Spá um íbúafjölgun á Fljótsdalshéraði gerir ráð fyrir að íbúum í sveitarfélaginu fjölgi 
um rúmlega 400 íbúa næstu 8 árin. Ef miðað er við núverandi íbúafjölda á íbúð (2018) 
í sveitarfélaginu, þá er þörf fyrir rúmlega 20 nýjar íbúðir á ári, eða alls 160 - 170 íbúðir 
á tímabilinu. Breytt búsetumynstur og nýir mögleikar er varðar atvinnu á svæðinu, 
kalla á reglulega endurskoðun. Við þetta kann að bætast svipuð þróun og annars 
staðar á landinu, þ.e. að einhver aukning verði í sveitarfélaginu á húsnæði í eigu fólks 
sem hvorki býr þar né starfar. Húsnæðið gæti verið nýtt til sumardvalar, leigt til 
ferðamanna eða farið á almennan leigumarkað.  

																																																								
34	Forsendur	fyrir	stofnun	þjóðgarðs	á	miðhálendi	Íslands.	Áfangaskýrsla	nefndar:	Samantekt	um	greiningu	
og	kortlagningu	á	miðhálendi	Íslands	3.	febrúar	2017 
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Margt bendir til þess að á næstu árum verði lögð áhersla á byggingu minni og 
meðalstórra íbúða í minni fjölbýlishúsum. Einnig verði lögð áhersla á lítil raðhús og 
parhús tveggja til þriggja herbergja. Þegar leiguhúsnæði er byggt með 
stofnframlögum þarf byggingaraðili að taka mið af leiðbeiningum Íbúðalánasjóðs um 
flatarmál íbúðarhúsnæðis. Verktakar og þróunaraðilar meti sjálfir hvaða stærðir kunni 
að seljast á frjálsum markaði. Líklegt má telja að framboð á minna sérbýli fyrir eldri 
borgara gæti stuðlað að aukinni velferð þeirra og betri heilsu. Sú stefna gæti, ásamt 
miklum framförum í velferðartækni minnkað álag á stofnanir sem veita þjónustu við 
þá t.d. öldrunarheimili.35 
 

6.1. Stofnframlög – húsnæð isstuðningur 

Á fjárhagsáætlun sveitarfélagins fyrir 2018 er ekki sérmerkt fjármagn til stofnframlaga 
sem ætluð eru til bygginga eða kaupa á almennum leiguíbúðum. Umsóknir um 
byggingu eða kaup á almennum leiguíbúðum sem uppfylla reglur sveitarfélagsins um 
stofnframlög eru afgreiddar hjá sveitarstjórn samkvæmt reglum þar um.36    

Til staðar eru hjá sveitarfélaginu reglur um sérstakan húsnæðisstuðning. Sérstakur 
húsnæðisstuðningur er ætlaður þeim fjölskyldum og einstaklingum sem ekki eru á 
annan hátt færir um að sjá sér fyrir húsnæði eða eru með íþyngjandi 
húsnæðiskostnað sökum lágra tekna, lítilla eigna, þungrar framfærslubyrðar og 
annarra félagslegra erfiðleika. Aðstæður umsækjenda eru metnar út frá ákveðnum 
viðmiðum. 37 

 

7. Uppbygging 2018-2026 - sviðsmyndir 
 
a. Félagslegar leiguíbúð i r  á vegum Fljótsdalshéraðs:  
 
Miðað við forsendur og núverandi biðlista eftir félagslegum íbúðum má áætla að þörf 
sé fyrir 6 -8 félagslegar íbúðir á því tímabili sem áætlunin nær til. Í dag er ein 
félagsleg íbúð í sveitarfélaginu á hverja 100 íbúa. Í þessari sviðsmynd er gert ráð fyrir 
að  sveitarfélagið byggi eða kaupi 4 íbúðir á árunum 2018 - 2022. Á árunum 2022-
2026, verði keyptar eða byggðar 2 - 4 íbúðir. Allar íbúðirnar verði fjármagnaðar að 
hluta með stofnframlögum frá ríki og sveitarfélagi. Þessar íbúðir eru ætlaðar fyrir íbúa 
sem falla undir tekjuviðmið í lögum 52/2016 um félagslegar íbúðir. Jafnframt verði 
leitað leiða til að selja tvær (félagslegar) íbúðir á Hallormsstað sem sveitarfélagið á 
með Fljótsdalshreppi. Í þessari sviðsmynd lætur sveitarfélagið leigufélögum t.d. 
Ársölum og öðrum þróunaraðilum eftir almenna leigumarkaðinn, en kemur til móts 
við þá sem standa höllum fæti og eru tekjulágir með sérstökum húsnæðisstuðningi 
samkvæmt reglum sveitarfélagsins. 

																																																								
35	http://www.nordicwelfare.org	
36	Fjármálastjóri	Fljótsdalshéraðs	mars	2018	
37	Heimasíða	Fljótsdalshéraðs	mars	2018	
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b. Breytingar á t i lgangi og hlutverki Ársala og gerð  þ jónustusamnings:  
 
Sveitarfélagið leiti samkomulags við meðeigendur að Ársölum um breytingu á 
hlutverki og tilgangi félagsins. Í stað þess að það leggi áherslu á að eiga og leigja út 
húsnæði fyrir 60 ára og eldri, þá verði hlutverk og tilgangur útvíkkaður og 
aldursmarkið afnumið. Íbúðir Ársala verði ætlaðar yngri sem eldri íbúum, með áherslu 
á þá sem falla undir tekjuviðmið í lögum 52/2016 um almennar leiguíbúðir. 
Samkvæmt upplýsingum frá Íbúðalánasjóði eru 28% af íbúum sveitarfélagsins undir 
ofangreindum tekju –og eignaviðmiðunum. Í þessu ljósi gæti verið þörf fyrir að Ársalir 
byggi eða kaupi á árunum 2018 - 2022, um 17 íbúðir, eða 20% af áætlaðri 
markaðsþörf á íbúðamarkaðnum. Gert er ráð fyrir sömu þörf eða um17 íbúðum fyrir 
tímabilið 2022 - 2026.   
 
Þörf fyrir félagslegt leiguhúsnæði á vegum sveitarfélagsins er samkvæmt áætlun hér 
að framan, 4 íbúðir á fyrra 4 ára tímabilinu og 2 - 4 íbúðir á seinna tímabilinu. Lagt er 
til í þessari sviðsmynd að félagslegt húsnæði verði sem fyrr til að mæta húsnæðisþörf 
þeirra sem ekki geta staðið undir greiðslubyrði lána vegna íbúðakaupa og eiga ekki 
kost á leiguhúsnæði á viðráðanlegum kjörum, eða standa með öðrum hætti höllum 
fæti.  
 
Félagslegt leiguhúsnæði á vegum sveitarfélagsins verður áfram á ábyrgð og í umsjá 
félagsmálanefndar og félagsþjónustu Fljótsdalshéraðs. Úthlutun á félagslegu 
húsnæði fer fram samkvæmt reglum sveitarfélagsins.  
 
Kannað verði hvort hagkvæmt sé fyrir sveitarfélagið að gera þjónustusamning við 
Ársali um umsjón með öllu viðhaldi og öðrum rekstartengdum þáttum sem viðkoma 
félagslegu leiguhúsnæði í eigu sveitarfélagsins. Þetta gæti leitt til hagræðingar hjá 
báðum aðilum, t.d. að nýta stærðarhagkvæmni við innkaup, rekstur, umsjón osfv.  
Einnig gæti verið fólgin hagræðing í að ,,flytja” eignir á milli leigukerfa, eftir þörf 
hverju sinni. Ef sú staða skapast að félagslegt leiguhúsnæði vanti, gæti verið mögleiki 
að leigja eða kaupa slíkt húsnæði af Ársölum, ef félagið er aflögufært. Á hinn bóginn, 
ef offramboð er á félagslegu húsnæði, en Ársali vantar húsnæði fyrir viðskiptavini 
sína, mætti snúa dæminu við. 
 
c. Leiguheimil ið  Ársalir :   
 
Í þessari sviðsmynd er gert ráð fyrir að Fljótsdalshérað reki áfram félagslegar íbúðir 
(sbr sviðsmynd a) en beiti sér fyrir því með öðrum eigendum að breyta hlutverki og 
tilgangi Ársala þannig að félagið fái stöðu Leiguheimilis. Hugsanlega mætti bjóða 
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verkalýðsfélögum á Héraði eða á landsvísu aðild að félaginu38 og þannig hleypa 
nýjum krafti í Ársali. 
 
Leiguheimili er kerfi að danskri fyrirmynd sem gerir meðaltekjufólki kleift að komast í 
langtímaleigu en greiðslur verða að meðaltali 20 - 30% lægri en markaðsleiga er í 
dag. Kerfið byggir á nýjum húsnæðislögum um almennar íbúðir þar sem ríkissjóður 
og sveitarfélög leggja til 30 – 44% af eigin fé húsnæðis sem myndar ígildi eigin fjár í 
félögunum. Tekjumörkin fyrir einstakling í Leiguheimiliskerfinu eru hærri en í almenna 
og félagslega kerfinu.  
 
Stofnframlög eru veitt til byggingar eða kaupa á Leiguheimilum til að stuðla að því að 
í boði verði leiguíbúðir á viðráðanlegu verði fyrir þá sem þurfa á því að halda, þ.m.t. 
fyrir námsmenn, ungt fólk, aldraða og fatlaða. Stofnframlög ríkisins nema 18% af 
stofnvirði eignarinnar og framlag sveitarfélags 12% sem getur falist í niðurfellingu á 
gjöldum sveitarfélags. Eitt af skilyrðum fyrir veitingu stofnframlags hjá ríki er að 
umsækjandi hafi þegar fengið samþykkt stofnframlag hjá sveitarfélagi. Stofnframlagið 
getur verið veitt til húsnæðissjálfseignarstofnana, sveitarfélaga, lögaðila í eigu 
sveitarfélaga og annarra lögaðila sem uppfylla ákveðin skilyrði.39 
 
Helsti kosturinn við þessa breytingu er útvíkkun á starfsemi Ársala, hugsanlega í takt 
við vaxandi þörf fyrir leiguheimili í sveitarfélaginu, með hækkandi húsnæðisverði, 
fjölgun eldri borgara og vaxandi eftirspurn hjá ungu fólki eftir leiguheimili í stað 
fjárfestinga í húsnæði. Sem leiguheimili gætu Ársalir byggt 34 íbúðir á næstu 8 árum, 
eða sem svarar til um 20% af áætlaðri þörf fyrir íbúðahúsnæði í sveitarfélaginu á 
tímabilinu. 
 
Apríl 2018 
 
SkýrSýn Ráðgjöf 
 
Hermann Ottósson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
38	Bjarg	íbúðafélag	er	húsnæðissjálfseignastofnun	stofnuð	af	ASÍ	og	BSRB.			Félagið	er	rekið	án	
hagnaðarmarkmiða	og	er	ætlað	að	tryggja	tekjulágum	fjölskyldum	á	vinnumarkaði	aðgengi	að	hagkvæmu,	
öruggu	og	vönduðu	íbúðarhúsnæði	í	langtímaleigu.	
39	Upplýsingar	um	leiguheimili	á	heimasíðu	Íbúðalánasjóðs	
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Heimildaskrá – r itaðar heimildir  
 

• Aðalskipulag Fljótsdalshéraðs 2008-2028. Skipulagsstofnun mars 2018 
• Þjónustukönnun Gallup fyrir Fljótsdalshérað des. 2017 
• Innviðagreining Fljótsdalshéraðs (drög)  Austurbrú mars 2018  
• Atvinnustefna Fljótsdalshéraðs frá 5. mars 2008 
• Hagsjá - Ferðaþjónusta Hagfræðideild Landsbankans 22. desember 2017 
• Isavia heimasíða um Egilstaðaflugvöll 
• Hagstofan mars og apríl 2018 ýmsar upplýsingar og töflur  
• Vinnumálastofnun feb. 2018 
• Íbúðalánasjóður sérvinnsla mars 2018 
• Þjóðskrá mars 2018 ýmsar upplýsingar og töflur 
• Heimasíða Fljótsdalshéraðs mars 2018 
• Könnun Zenter fyrir Íbúðalánasjóð 2017 
• Svar félagsmálastjóra Fljótsdalshéraðs til umboðsmanns Alþingis, janúar 2018 
• Fasteignamarkaðurinn á Akureyri Fólksfjölgun og fleiri atvinnutækifæri auka eftirspurn 

eftir íbúðarhúsnæði© Reykjavik Economics / Nónó ehf 2018 
• Mannfjöldaspá Byggðastofnunar mars 2018 
• Nordic Welfare.org 
• Bjarg íbúðafélag heimasíða mars 2018 
• Forsendur fyrir stofnun þjóðgarðs á miðhálendi Íslands. Áfangaskýrsla nefndar: 

Samantekt um greiningu og kortlagningu á miðhálendi Íslands 3. febrúar 2017 
 
Fundir og samtöl 
 
Starfsmenn Fljótsdalshéraðs 
 

• Björn Ingimarsson bæjarstjóri  
• Gunnlaugur Sæbjörnsson fjármálastjóri 
• Stefán Bragason skrifstofu og starfsmannastjóri 
• Júlía Sæmundsdóttir félagsmálastjóri 
• Helga Guðmundsdóttir fræðslustjóri 
• Gunnlaugur Rúnar Sigurðsson skipulags og byggingafulltrúi 
• Óðinn Gunnar Óðinsson atvinnu, menningar og íþróttafulltrúi 
• Kjartan Róbertsson yfirmaður Eignasjóðs  
• Guðbjörg Gunnardóttir verkefnastjóri 
• Guðlaug Bachman þjónustufulltrúi 
• Hreinn Halldórsson umsjónamaður fasteigna hjá Ársölum 

 
Aðr ir :  
 

• Kristján Arnarson Íbúðalánasjóði 
• Guðbrandur Sigurðsson forstjóri Heimavalla 
• Sigurjón Jónason hjá Búseta á Héraði 
• Starfsmaður Dómus fasteignasölu 
• Bjarni Þór Þórólfsson framkvæmdastjóri Búseta 


