Húsnæðisáætlun
Djúpavogshrepps 2018-2026

Húsnæðisáætlun 2018-2026

Efnisyfirlit:
1.Húsnæðisáætlun - Sam antekt

3

2. Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2014-2024

5

3. M annfjöldaþróun

5

4, M annfjöldaspá til 2026

7

5. Húsnæðismál

8

5.1. Leigum arkaður

8

5.2. Húsnæðisstofn

9

5.3. Byggingakostnaður –lóðir og íbúðir í byggingu

11

5.4. Leigufélög og búseturéttaríbúðir

11

5.5. Félagslegar leiguíbúðir

12

6. Efnahagur og byggð

11

6.1 Tekjur og greiðslugeta

13

6.2. Leik og grunnskólar

14

6.3. Félagþjónusta

15

7. Húsnæ ðisþörf

15

7.1. Uppbygging - skipulag

16

7.2. Stofnfram lög húsnæ ðisstuðningur

16

8. Uppbygging – Sviðsm yndir
Heimildaskrá

16
19

2

Húsnæðisáætlun 2018-2026

1. Húsnæðisáætlun - Samantekt
Húsnæðisáætlunin er hugsuð sem leiðarvísir til næstu átta ára um húsnæðismál á
Djúpavogi. 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 úr tölfræðigrunni Hagstofunnar, Þjóðskrár og Byggðastofnunar um félags- og
hagfræðilega stöðu, ásamt lýðfræði sveitarfélagsins. Einnig er stuðst við gögn frá
Íbúðalánasjóði um tekjudreifingu og íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu.
Miðað við áætlanir um atvinnuþróun næstu ára, og þá sérstaklega með fiskeldi og
afleidda starfsemi þess í huga, er gert ráð fyrir að íbúum Djúpavogs fjölgi nokkuð á
næstu árum. Gangi áætlanir eftir, sérstaklega m.t.t. fiskeldis og vinnslu fiskeldisafurða
virðast vera forsendur fyrir 80 - 90 nýjum íbúum á næstu 8 árum. Jafnframt er tekið tillit til
lýðfræðilegrar þróunar um hækkandi meðalaldur í hreppnum. Lítið þarf að breytast í
áætlunum um atvinnuuppbyggingu, áframhaldandi byggðakvóta og sérstaklega áætlanir
Fiskeldis Austfjarða í sveitarfélaginu til að forsendur húsnæðisáætlunarinnar raskist.
Sveitarfélagið hefur ekki sett sér reglur um stofnframlög, né hefur verið fjallað um hvaða
upphæðir sveitarstjórn hefur séð fyrir sér í því sambandi. Gert er ráð fyrir að málið komi á
borð sveitarstjórnar í framhaldi af samþykkt húsnæðisáætlunar.
Til staðar eru hjá sveitarfélaginu reglur um sérstakan húsnæðisstuðning sem 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.
Eins og staðan er í dag er eftirspurn eftir leiguíbúðum á Djúpavogi. Því verður að teljast
eðlilegt að skoða vandlega þörf og eftirspurn og gera áætlanir um byggingu leiguíbúða.
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 ein félagsleg íbúð i eigu
sveitarfélagsins. Til að halda í við þörf og m.v. sömu forsendur og verið hefur er lagt til
að sveitarfélagið byggi eða kaupi 1 íbúð á árunum 2018 - 2022. Á árunum 2022 - 2026,
séu keyptar eða byggðar 2 íbúðir.
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Í annarri sviðsmynd er gerð tillaga um að sveitarfélagið gerist hluthafi í leigufélaginu
Ársölum. Jafnframt leiti það samkomulags við meðeigendur að Ársölum um breytingu á
hlutverki og tilgangi Ársala og félagið standi fyrir uppbyggingu í sveitarfélaginu. Þá verði
skoðað hvort hagkvæmni sé í samrekstri Ársala og félagslegra íbúða á Djúpavogi.
Í þriðju sviðsmynd er gert ráð fyrir að Djúpavogshreppur reki áfram félagslegar íbúðir
samkvæmt reglum sveitarfélagsins, en beiti sér fyrir stofnun félags um leiguheimili t.d.
með þátttöku atvinnurekenda og verkalýðsfélaga í sveitarfélaginu.
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2. Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008-2020
,,Við gerð Aðalskipulags Djúpavogshrepps 2008 – 2020 er haft að leiðarljósi að draga
fram kosti svæðisins til búsetu, hvort sem um er að ræða heilsárs‐ eða sumarbúsetu. Að
því er stefnt eftir fremsta megni að tryggja þeim sem þar búa eða dvelja í lengri eða
skemmri tíma, örugg og áhugaverð búsetuskilyrði. Í því skyni er sérstaklega litið á hina
sérstöku náttúru svæðisins og menningarminjar sem auðlind og / eða uppsprettu sem
beri að horfa til í sambandi við skilgreiningu á landnotkun innan sveitarfélagsins, s.s.
svæði fyrir landbúnað í víðum skilningi, náttúruvernd, minjavernd, ferðamennsku,
ferðaþjónustu, útivist og sjálfsímynd íbúanna. Skipulagsáætlunin miðast við að íbúum
með lögheimili í sveitarfélaginu fjölgi á skipulagstímabilinu”.1

3. Mannfjöldaþróun
Kynjasamsetning íbúa Djúpavogs er að mestu leyti sambærileg þeirri sem er á
Austurlandi, þar sem karlar eru fleiri en konur. Í sveitarfélaginu 1. janúar 2018 eru alls 461
íbúar, 247 karlar og 214 konur.2
Mynd 1

Þróun íbúafjölda í Djúpavogshreppi 1998-2018
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Íbúafjöldi hefur haldist nokkuð stöðugur frá árinu 2007 þó með undantekningu árið 2015
þegar útgerðarfyrirtækið Vísir flutti starfsemi sína úr sveitarfélaginu.
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Ef skoðuð er íbúaþróun frá árinu 1993 þá hefur íbúum í Djúpavogshreppi fækkað um
22%. Þegar horft er til Austurlands í heild hefur íbúum í fjórðungnum fækkað lítillega eða
um 0,36%.3
Mynd 2
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0

Eins og sést á myndinni hér að neðan, eru flestir íbúar í sveitarfélaginu á bilinu 0 til 45
ára. Það vekur athygli, því hin almenna þróun í sveitarfélögum á landsbyggðinni af
svipaðri stærð og atvinnusamsetningu einkennist af aukningu á fjölda eldri íbúa og
fækkun íbúa undir 50 ára.4 Í desember 2017 voru starfandi í Djúpavogshreppi 194 íbúar
með íslenskan bakgrunn og 45 innflytjendur.5
Mynd 3

Fjöldi og aldur íbúa í Djúpavogshreppi 1. jan. 2018
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3. Mannfjöldaspá til ársins 2026
Gerð hefur verið svæðisbundin útgáfa af mannfjöldaspá Hagstofunnar þar sem má
greina hvernig mannfjöldaspáin er á ólíkum landsvæðum. Grunnspáin er gerð í júní 2016
en hefur verið uppfærð með tilliti til íbúafjölda 1. janúar 2017. Mannfjöldaspáin gerir ráð
fyrir að enginn vöxtur verði í íbúafjölda á Austurlandi allt til ársins 2055. 6
Við gerð húsnæðisáætlunar fyrir Djúpavogshrepp er gert ráð fyrir talsverðri fjölgun íbúa.
Er þar ekki síst litið til þess, hvað forsvarsmenn fyrirtækja sjá fyrir sér hvað varðar vaxandi
umsvif í atvinnulífi á næstu árum. Taflan hér að neðan sýnir spá um hver fjölgun íbúa gæti
orðið næstu 4 árin og síðan eftir 8 ár. Spárnar byggja á íbúafjölda 1. janúar 2018. Lágspá
byggir á meðaltali 1,0 % fjölgun íbúa. Miðspá gerir ráð fyrir 1,75% fjölgun íbúa og háspá
2,5% fjölgun íbúa út spátímabilið.
Mynd 4
Djúpavogshreppur

Fjölgun íbúa 2018-2022
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Í lágspá er gert ráð fyrir hægum en jákvæðum breytingum í atvinnumálum frá því sem nú
er. Í miðspá er gert ráð fyrir jöfnum vexti í uppbyggingu í fiskeldi og afleiddri starfsemi,
jöfnum en hægum vexti í ferðaþjónustu og kvótaaukningu sem leiðir til aukningar í
vinnslu sjávarafurða. Gangi það eftir kallar þessi vöxtur á talsverða eftirspurn eftir
vinnuafli. Háspáin byggir á hröðum vexti í fiskeldi, vinnslu fiskeldisafurða og afleiddum
störfum við fiskeldi auk vaxtar í ferðaþjónustu og sjávarútvegi. Hraður vöxtur fiskeldis
hefur t.d. á Vestfjörðum kallað á umtalsverða íbúafjölgun á skömmum tíma.7
Líkleg útkoma er sú, að næstu 4 ár verði fjölgun í sveitarfélaginu um 20 íbúa, sem
meðaltal lágspá/miðspá. Síðan gæti tekið við tímabil miðspár- jafnvel háspár 8 eða
fjölgun um 20-30 íbúa sem síðan leitar jafnvægis á ný í lágspá sem byggir á
Hagstofan/Íbúðalánasjóður/Byggðastofnun 2018
Hjá Arnarlaxi starfa um 100 manns – Landsamband fiskeldisstöðva 2018. „Miðað við bara það sem er hér á
suðursvæðinu yrði starfsemin hér á Vestfjörðum í kring um 350 til 400 bein störf með fiskeldi bara á þessu
svæði. Það er náttúrlega aðeins meiri óvissa hvað varðar leyfin á norðanverðum Vestfjörðum, hvernig verður
með opnun á Ísafjarðardjúpi sem við erum að berjast fyrir. En ég get talað um það sem er þá að gerast hér sem er
350 til 400 störf og annað eins af óbeinum störfum,“ segir Sigurður Pétursson framkvæmdastjóri
viðskiptaþróunar hjá Arctic Fish í viðtali við Stöð 2.
6
7

Óvissuþátturinn í íbúaspánni er hraði á uppbyggingu á fiskeldi og afleiddum verkefnum. Fjögur ár munu líða
þar til ný leyfi fara að skila störfum á sunnanverðum Austfjörðum.
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áframhaldandi fjölbreyttu atvinnulífi í jöfnum en hægum vexti. Alls yrðu þá rúmlega 500
íbúar í sveitarfélaginu árið 2026 sem er svipaður íbúafjöldi og var árið 2003. Verði slík
íbúafjölgun kallar hún á aukinn fjölda leikskóla og grunnskólaplássa og er
Djúpavogshreppur vel í stakk búinn til að taka við auknum fjölda nemenda í grunnskóla
og leikskóla.

5. Húsnæðismál
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 2008-2020. Sveitarfélagið hefur litið svo á,
að þörf á þessum sviðum hafi að mestu verið mætt af öðrum þróunaraðilum á
íbúðamarkaði. Hlutverk sveitarfélagsins hafi verið 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. Nokkur hreyfing er á húsnæðismarkaði í sveitarfélaginu. Meðfylgjandi
gögn frá Þjóðskrá veita upplýsingar um fasteignaviðskipti undanfarin ár. Tölur eru í
milljónum króna.9
Mynd 5

Þjóðskrá hefur upplýsingar um 29 viðskipti með íbúðahúsnæði á Djúpavogi frá 1. janúar
2011 til 26. apríl 2018. Meðalverð á m2 á þessu tímabili er 92.173 kr. Ef skoðað er
tímabilið frá 1. janúar 2017 til 26. apríl 2018 er meðalverð m2 talsvert hærra eða 124.441
kr. og er það byggt á 6 kaupsamningum. 10

5.1. Leigumarkaður
Þjóðskrá hefur ekki upplýsingar um leigumarkað á Djúpavogi. 11 Líklegt er að í
sveitarfélaginu sé svipað ástand og annars staðar á Íslandi, þ.e. að ekki eru allir
leigusamningar gerðir opinberir og því getur reynst erfitt að meta umfang leigumarkaðar
Gögn frá Þjóðskrá maí 2018
Þjóðskrá apríl 2018
11 Fyrirspurn í gagnakerfi Þjóðskrár apríl 2018
9

10

8
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á hverjum stað. Könnun á vegum Íbúðarlánasjóðs leiðir í ljós að þriðjungi leigusamninga
er ekki þinglýst og eingöngu 43% leigjenda þiggur húsnæðisbætur.12 Einnig eru víða um
land íbúðir í skammtíma- eða langtímaleigu til ferðamanna eða til
ferðaþjónustufyrirtækja sem gera það að verkum að erfitt er að rýna í tölur um
leigumarkaðinn.

5.2. Húsnæðisstofn
Í Djúpavogshreppi er alls 201 íbúð. Þar af eru 172 einbýlishús, 5 íbúðir eru í fjölbýli og 24
íbúðir eru parhúsum.13 Því eru 2,3 íbúar á hverja íbúð í sveitarfélaginu sem er svipað og
annars staðar í dreifbýlinu.
Myndir 6 og 7. Fjöldi eigna í sveitarfélaginu og herbergjafjöldi
Parhús, 24
Fjölbýlishús, 5
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Könnun Zenter 2017
íbúðalánasjóður mars 2018
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Mynd 8. Aldur húsnæðis í Djúpavogshreppi

Eins og sést á samantekt í Aðalskipulagi Djúpavogshrepps hefur íbúðarhúsnæði í
sveitarfélaginu verið að stærstum hluta byggt á þremur tímabilum. Mest er byggt á
árunum 1971-1980, þar næst á árunum 1961-1970 og umtalsvert á árunum 1981-1990.
Eftir það og fram til ársins 2018 hafa íbúðarbyggingar verið frekar fáar.14
Langflestir íbúðareigendur í Djúpavogshreppi eru skráðir til heimilis í hreppnum, en um
20% íbúðareigenda eru búsettir utan sveitarfélagsins.15

14
15

Aðalskipulag Djúpavogshrepps 2008-2020
Þjóðskrá apríl 2018
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Mynd 9. Lögheimili eigenda íbúðarhúsnæðis í Djúpavogshreppi 2017

5.3. Byggingakostnaður - lóðir og íbúðir í byggingu
Einhver munur er á byggingarkostnaði í sveitarfélaginu og á höfuðborgarsvæðinu.
Aðföng eru dýrari á Djúpavogi, en aðrir þættir, s.s. lóðaverð, og ýmis gjöld lægri.
Samkvæmt áliti þeirra sem vel þekkja til, má gera ráð fyrir að byggingarkostnaður í
sérbýli sé á bilinu 220 - 300 þús. á m2. Í fjölbýli er byggingarkostnaður eitthvað lægri.16
Nægt framboð er í þéttbýli Djúpavogs til íbúðabygginga innan markaðra íbúðasvæða
sem sjá má í Aðalskipulagi. Ekki er lokið við að deiliskipuleggja öll íbúasvæði en þess í
stað er unnið sértækt deiliskipulag og skilmálar ásamt grenndarkynningu gagnvart hverri
lóð sem sótt er um. Framboð er því nægt eins og staðan er innan íbúðasvæða eins og
þau eru skilgreind í aðalskipulagi. Þá er jafnframt lögð mikil áhersla á að ljúka heildstæðri
deiliskipulagsgerð í öllum íbúðahverfum innan íbúasvæða svo framboðið og skilmálarnir
verði húsbyggjendum sýnilegri og þá um leið vill sveitarfélagið losna við að
deiliskipuleggja hverja lóð fyrir sig.
Fyrir liggur byggingarleyfisumsóknir fyrir tveimur íbúðarhúsum í dag í þéttbýlinu á
Djúpavogi og hefur skipulags- og byggingartengdum skilmálum þegar verið fullnægt í
báðum tilvikum og búið að gefa út byggingarleyfi.17

5.4. Leigufélög og búseturéttaríbúðir
Ekkert leigufélag um íbúðarhúsnæði og ekkert félag um búseturéttaríbúðir er starfrækt í
sveitarfélaginu.

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 verk32
hefur tekið saman kostartæplega 240 þús. kr. á fermetra að byggja hagkvæma íbúð án bílageymslu og þá er
lóðahlutinn 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 Heimild: Andrés Skúlason form. skipulagsn. Dpv.
16
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5.5. Félagslegar leiguíbúðir
Djúpavogshreppur á eina félagslega leiguíbúð. Félagslegum leiguíbúðum í eigu
Djúpavogshrepps er úthlutað samkvæmt reglum um félagslegt húsnæði.18

6. Efnahagur og byggð
Kauptúnið Djúpivogur stendur á Búlandsnesi milli Hamarsfjarðar og Berufjarðar og er
þéttbýliskjarni svæðisins. Djúpivogur er nátengdur verslunarsögu landsins en þar
hefur verið stunduð verslun frá því Hamborgarkaupmenn fengu leyfi til verslunar á
staðnum árið 1589. Sjávarútvegur hefur verið stundaður að einhverju marki á Djúpavogi
frá því á 19. öld. Þaðan er stutt í gjöful fiskimið og um aldamótin 1900 var Djúpivogur ein
helsta útgerðarstöð á Austurlandi. Sjávarútvegur virðist ekki hafa verið stundaður að
marki frá Djúpavogi, fyrr en komið var á 19. öld, við upphaf hákarlaútgerðar á staðnum.
Árið 1946 var Búlandstindur hf. stofnaður að frumkvæði Kaupfélags Berufjarðar og
annarra heimamanna og hóf byggingu frystihúss á Djúpavogi. Tók það til starfa um
áramótin 1947 – 1948. Um sama leyti komu til staðarins fullkomnari bátar, eins og
Mánatindur, sem þá var stærsti bátur á Austfjörðum.
Næstu áratugi á eftir rak Búlandstindur hf. margþætta starfsemi á Djúpavogi, svo
sem fiskvinnslu, bræðslu og fiskimjölsverksmiðju, auk fiskvinnslu á Breiðdalsvík. Nýtt
frystihús var byggt upp úr 1980 og fiskiskipaflotinn efldur jafnt og þétt og náði hámarki á
10. áratugnum þegar fyrirtækið gerði m.a. út frystitogarann Sunnutind SU og
aflamarksskipið Mánatind SU. Í desember 1998 keypti Vísir hf. í Grindavík meirihluta í
Búlandstindi hf. og urðu þá verulegar breytingar á starfsemi Búlandstinds, svo sem með
sölu fiskvinnsluaðstöðunnar á Breiðdalsvík til heimamanna, sölu skipanna og kaupum
á öðru skipi í staðinn. Þá var fiskimjölsverksmiðjan seld Gautavík hf., sem var
í meirihlutaeigu Festi hf. í Grindavík. Árið 2004 hætti Gautavík hf. starfsemi á
Djúpavogi og dróst löndun á uppsjávarfiski þá gríðarlega saman í kjölfarið.
Djúpavogshreppur
ásamt
öðrum
fjárfestum keypti
fiskimjölsverksmiðjuna
af
þrotabúi Gautavíkur og hélt uppi vinnslu þar tímabundið á árinu 2005 en síðan þá hefur
verksmiðjan ekki verið starfrækt. Árið 2004 yfirtók Búlandstindur hf. Fiskvinnsluna Fjölni
hf. á Þingeyri, Fiskiðjusamlag Húsavíkur hf. og Útgerðarfélagið Garðey ehf. Sögu
Búlandstinds hf. lauk árið 2005 þegar öll félög Vísis hf. voru sameinuð undir einu nafni.
Starfsemi Vísis hf. á Djúpavogi var fyrst og fremst framleiðsla á saltfiskflökum og
hefðbundnum SPIG‐fiski.19

18
19
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Sveitarfélagið varð fyrir áfalli 2015 þegar sjávarútvegsfyrirtækið Vísir ákvað að færa
fiskvinnslu sína frá Djúpavogi til Grindavíkur. Sveitarstjórn stóð í stórræðum í framhaldinu
og kom ásamt fleirum að margvíslegum ráðstöfunum heima fyrir til mótvægis við þessa
miklu blóðtöku. „Við neitum að gefast upp. Uppgjöf er ekki til í orðaforða íbúa
Djúpavogs“.20 Staða atvinnumála vorið 2018 er með þeim hætti að fyrirtæki vantar fólk til
starfa, sérstaklega við vinnslu fiskafurða. Til dæmis má nefna að margir strandveiðibátar
gera út frá Djúpavogi, þegar sú vertíð stendur og um 20% af heildarafla hafnarinnar er
landað af strandveiðibátum.21
Fiskeldi hefur verið stundað í Berufirði síðan árið 2000. Núverandi starfsemi er rekin af
Fiskeldi Austfjarða. Fyrirtækið hefur stundað eldi á regnbogasilungi í Berufirði síðan
2013. Þar eru nú um 3.000 tonn sem verið er að slátra og vinna í vinnslustöð fyrirtækisins
á Djúpavogi. FA er að færa sig yfir í laxeldið og eru laxaseiði þegar í sjókvíum í Berufirði
auk þess sem félagið hyggur á uppbyggingu eldisstöðvar í Fáskrúðsfirði og Mjóafirði.
Fyrirtækið rekur seiðastöðina Ísþór í Þorlákshöfn í samstarfi við Arnarlax. FA er með leyfi
fyrir 11.000 tonna framleiðslu á Austfjörðum en fyrirtækið er að vinna að nauðsynlegum
rannsóknum til að undirbúa stækkun leyfa. Hjá fyrirtækinu starfa nú um 50 manns.
Samkvæmt upplýsingum frá stjórnarformanni FA, þá gerir fyrirtækið ráð fyrir að hver
aukning um 1.000 tonna framleiðslu skili 23 störfum. Vaxandi umfang í fiskeldi mun
fljótlega kalla á meiri afleidda þjónustu, þannig að margfeldisáhrif starfseminnar í
sveitarfélaginu eru (og verða) umtalsverð.22 Síðustu ár, hefur eins og víða á landinu,
uppbygging tengd ferðaþjónustu verið hinn vaxtarbroddurinn í atvinnulífi
sveitarfélagsins. Þó gætu þar verið áveðin teikn á lofti, þar sem gistinóttum á Austurlandi
fer nú fækkandi m.v. þróun síðustu ára.23

6.1. Tekjur og greiðslugeta
Heildartekjur í sveitarfélaginu eru nálægt landsmeðaltali. Það vekur þó eftirtekt að
heildartekjur kvenna eru talsvert lægri en landsmeðaltalið, en skýringin liggur
væntanlega í atvinnusamsetningu í hreppnum þar sem láglaunastörf eru jafnframt
kvennastörf.24

Andrés Skúlason oddviti Djúpavogs. Vísir 20. maí 2014
Ávinningur landsbyggðarinnar af strandveiðum. Lokaverkefni til BS prófs í sjávarútvegsfræði Inga Rut
Hjartardóttir 2016
22 Guðmundur Gíslason stjórnarformaður Fiskeldis Austfjarða, tölvupóstur 25. apríl 2018
23 Hagsjá – Ferðaþjónusta. Hagfræðideild Landsbankans 22. desember 2017. Viðtal við Þórir Stefánsson eiganda
Hótel Framtíðar maí 2018
24 Hagstofan maí 2018. Heildartekjur eru meðaltal allra framteljenda og samtala atvinnutekna, fjármagnstekna
og annarra tekna
20
21
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Mynd 10.
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Eins og sést á töflunni hér að neðan eru alls 31,2% íbúa undir tekju og eignarmörkum í
sveitarfélaginu og þá miðað við lög 52/2016 um almennar íbúðir.
Mynd 11. Fjöldi íbúa undir tekju og eignarmörkum.25
Fjöldi undir tekju- og
eignamörkum

Fjöldi samtals skv. gögnum RSK

Hlutfall undir tekju- og
eignamörkum
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mer
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6.2. Leik- og grunnskólar
Sveitarfélagið rekur með myndarskap leikskólann Bjarkartún og Djúpavogsskóla sem er
einsetinn heildstæður skóli með 65 nemendur í grunnskóla, úr dreifbýli og þéttbýli
Djúpavogshrepps. Í grunnskólanum er lögð mikil áhersla á samkennslu, samvinnu og
þverfaglega vinnu nemenda og kennara. Sveitarstjórn hefur nýverið samþykkt stækkun
grunnskólans og getur brugðist skjótt við ef þörf er á stækkun Bjarkartúns.

Gögn sýna hlutfall fjölskyldna í sveitarfélaginu sem falla innan skilgreindra tekju- og eignaviðmiða sbr.
reglugerð nr. 555/2016 um stofnframlög ríkis og sveitarfélaga, húsnæðissjálfseignarstofnanir og almennar
íbúðir. Upplýsingar þessar á skattframtölum einstaklinga (RSK 1.01)vegna álagningar ársins 2017 á tekjur
ársins 2016 .Gögn þessi miða því við eingöngu við tekjur þeirra sem eru 26 ára og eldri í sveitarfélaginu í því
skyni að fækka einstaklingum sem að öllum líkindum búa enn í foreldrahúsum. Ljóst er að fjöldi fjölskyldna skv.
ofangreindri skilgreiningu er umfram heildarfjölda íbúða í sveitarfélaginu og því er hér talað um fjölskyldur í
stað heimila.
25
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6.3.Félagsþjónusta
Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs veitir íbúum Djúpavogshrepps þjónustu samkvæmt
samningi þar um. Sex sveitarfélög standa jafnframt að sameiginlegri fimm manna
félagsmála- og barnaverndarnefnd samkvæmt samningi um nefndina og samþykktum
fyrir hana. Starfsfólk félagsþjónustunnar annast móttöku á barnaverndartilkynningum og
úrvinnslu þeirra, fyrir öll sveitarfélögin, auk þess að beita stuðningsaðgerðum til
hagsbóta fyrir einstök börn og fjölskyldur þeirra, þegar það á við, samkvæmt
barnaverndarlögum.
Helstu verkefnin sem starfsfólk félagsþjónustunnar sinnir á sviði félagsþjónustu eru
almenn félagsleg ráðgjöf, fjárhagsaðstoð, heimaþjónusta og liðveisla, samkvæmt lögum
um félagsþjónustu sveitarfélaga. Einnig er veitt sértæk þjónusta samkvæmt lögum um
málefni fatlaðs fólks, s.s. þjónusta á heimilum fatlaðs fólks í þjónustu- og íbúðakjörnum
og í sjálfstæðri búsetu, stuðningsfjölskyldur, skammtímavistun og hæfing og iðja. Þá er
félagsmiðstöð og dagvistun fyrir eldri borgara starfrækt á Fljótsdalshéraði.26
Þjónusta hreppsins við öryrkja og fatlaða íbúa falla undir þjónustusamning hér að ofan.
Ekki eru áætlanir um breytingu þar á næstu 4 árin.

8. Húsnæðisþörf
Mikill meirihluti íbúða í Djúpavogshreppi eru einkaeigu/eignaríbúðir. Vilji íbúar breyta til
eða fólk flytja á Djúpavog er varla nokkurt húsnæði að hafa sem stendur. Skortur á
heppilegu leiguhúsnæði í hreppnum, gæti orðið þess valdandi að ekki takist að nýta öll
þau tækifæri sem hugsanlega skapast í atvinnulífi innan sveitarfélagsins.
Gangi áætlanir um atvinnuuppbyggingu eftir, sérstaklega í fiskeldi ásamt slátrun og
vinnslu fiskeldisafurða, má gera má ráð fyrir að tilkoma nýrra leiguíbúða komi hreyfingu á
markaðinn og einhverjir heimamenn í eldri íbúahópnum vilji leigja nýja íbúð og losi þá
um leið aðrar eignir eftir atvikum. Hafa ber í huga að stærðarsamsetning nýrra íbúða þarf
að passa við þarfir þeirra sem vilja flytja á Djúpavog eða þeirra íbúa sem hafa hug á að
breyta um búsetu innan sveitarfélagsins á næstu árum.
Forsendur mannfjöldaspárinnar gefa tilefni til að ætla að íbúum muni fjölga nálægt 20 á
næstu fjórum árum og um 20-30 á næstu fjórum árum þar á eftir. Eins og atvinnuhorfur

Þjónustusamningur um félagsþjónustu. Félagsþjónusta Fljótsdalshéraðs þjónustar einnig Fljótsdalshrepp,
Borgarfjarðarhrepp, Vopnafjörð og Seyðisfjörð
26
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eru í dag, er fyrirsjáanleg eftirspurn og þörf fyrir leiguíbúðir á Djúpavogi fyrir eldra og
yngra fólk sem fellur undir tekju og eignarmörk samkvæmt lögum 52/2016 um almennar
íbúðir.
Ef miðað er áfram við 2,3 íbúa á hverja íbúð í sveitarfélaginu næstu árin, er þörf fyrir 8
nýjar íbúðir í sveitarfélaginu næstu 4 ár og svipuðum eða meiri fjölda næstu 4 ár þar á
eftir.

7.1. Uppbygging - skipulag
Afar erfitt getur verið að stýra hraða á uppbyggingu á húsnæði og reyna að sjá fyrir með
óyggjandi hætti hverjar þarfir núverandi og væntanlegra íbúa munu verða er kemur að
gerð og fjölda íbúða. Það sama á við þegar kemur að þróun byggðar og þeim
ákvörðunum sem tengjast því hvar eigi að byggja upp. Skipulagsáætlanir, aðalskipulag
og deiliskipulag sveitarfélagsins eru leiðbeinandi í þessum efnum. Í sveitarfélögum víða
um land hafa verið reist lítil par- eða raðhús, einnar til tveggja hæða. Víðast hvar hefur sú
uppbygging reynst heppileg og hagkvæm.
Þá taki flatarmál íbúða nánar mið af leiðbeiningum Íbúðalánasjóðs þegar leiguhúsnæði
er byggt með stofnframlögum. Verktakar og aðrir þróunaraðilar meta sjálfir hvaða
stærðir og húsagerðir kunni að seljast á frjálsum markaði.

7.2. Stofnframlög og húsnæðisstuðningur
Sveitarfélagið hefur ekki sett sér reglur um stofnframlög, né hefur verið fjallað um hvaða
upphæðir sveitarstjórn hefur séð fyrir sér í því sambandi. Ætla má að málið komi á borð
sveitarstjórnar í framhaldi af samþykkt húsnæðisáætlunar.
Til staðar eru hjá sveitarfélaginu reglur um sérstakan húsnæðisstuðning sem 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.27

8. Uppbygging - sviðsmyndir
I.

27

Uppbygging á vegum sveitarfélagsins: Í dag eru 1 félagsleg íbúð í
eigu sveitarfélagsins. Aðstæður og þörf fyrir félagslegar íbúðir getur breyst
hratt með hækkandi fasteignaverði og hækkandi leiguverði sem er afleiðing
af vaxandi eftirspurn eftir húsnæði. Víða hefur hinn tekjulági hópur íbúa lent í
hrakningum á leigumarkaðnum við þessar aðstæður. Vakin er athygli á, að
samkvæmt upplýsingum frá íbúðalánasjóði falla rúm 31% íbúa í

Reglur birtar á heimasíðu Djúpavogshrepps
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sveitarfélaginu undir tekjuviðmið í lögum 52/2016 um almennar leiguíbúðir.
Til að koma að einhverju leiti til móts við húsnæðisþarfir þeirra íbúa, væri rétt
að gera ráð fyrir að sveitarfélagið byggi á næstu 4 árum, 2 íbúðir t.d. í litlu
parhúsi með stofnframlagi frá ríki og frá sveitarfélaginu. Þessar íbúðir verði
ætlaðar fyrir íbúa sem falla undir tekjuviðmið í ofangreindum lögum um
almennar íbúðir. Í framhaldi verðir unnar verði áætlanir um að byggja 2
parhús til viðbótar með 4 íbúðum sem byggðar verða á árunum 2022-2026.
II.

II.

Djúpavogshreppur gerist hluthafi í leigufélaginu Ársölum :
Sveitarfélagið leiti eftir samkomulagi við Fljótsdalshérað, Borgarfjarðarhrepp
og Fljótsdalshrepp um að gerast meðeigandi að leigufélaginu Ársölum. Á
sama tíma verði gerð breyting 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 búa hjá Ársölum afnumið. Jafnframt verði leitað
samkomulags við meðeigendur um byggingu á íbúðahúsnæði í hreppnum.
Gert verið ráð fyrir að Ársalir dekki um 20% af áætlaðri íbúðarþörf í
sveitarfélaginu næstu 8 árin. Ársalir byggi á næstu 4 árum, parhús með 2
íbúðum með stofnframlögum frá sveitarfélagi og ríki. Rekstur og ábyrgð á
þessum íbúðum verði hjá Ársölum. Þessar íbúðir verði ætlaðar fyrir íbúa sem
falla undir tekjuviðmið í lögum 52/2016 um almennar íbúðir. Undirbúnar verði
áætlanir um byggingu 2ja parhúsa með 4 íbúðum til viðbótar sem byggðar
verða á árunum 2022-2026 með stofnframlögum. Félagslegt leiguhúsnæði á
vegum sveitarfélagsins verður áfram á ábyrgð og í umsjá félagsmálanefndar
Djúpavogshrepps. Úthlutun á félagslegu húsnæði fer fram samkvæmt reglum
þar um. 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 orðið
til hagræðingar, að “flytja” eignir á milli leigukerfa, eftir þörf hverju sinni. Ef
sú staða skapast að félagslegt leiguhúsnæði vanti, gæti verið möguleiki 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
Stofnun félags um leiguheim ili: Í þessari sviðsmynd er gert ráð fyrir að
Djúpavogshreppur reki áfram félagslegar íbúðir (sbr. sviðsmynd I) en beiti sér
fyrir því með atvinnurekendum og verkalýðsfélögum í sveitarfélaginu (eða á
landsvísu) að stofna félag um leiguheimili á Djúpavogi. Leiguheimili er kerfi
að danskri fyrirmynd sem gerir meðaltekjufólki kleift að komast í
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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. 28 Helsti kosturinn við þessa
sviðsmynd er sá að hún er í takti við vaxandi þörf fyrir leiguheimili í
sveitarfélaginu. Þar er horft til vænlegrar þróunar í atvinnumálum, sem leiðir til
hækkandi húsnæðisverðs, einnig lýðfræðilegrar þróunar með fjölgun eldri
borgara og síðast en ekki síst vaxandi eftirspurn hjá ungu fólki eftir
leiguheimili í stað fjárfestinga í húsnæði. Félag um leiguheimili á Djúpavogi
gæti t.d. byggt (eða keypt) 6 íbúðir á næstu 8 árum, eða sem svarar til 30% af
áætlaðri þörf fyrir íbúðahúsnæði í sveitarfélaginu á tímabilinu.

Maí 2018
Skýr Sýn ráðgjöf
Hermann Ottósson

28

Upplýsingar um leiguheimili á heimasíðu Íbúðalánasjóðs
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Heimildir
Íbúðalánasjóður sérvinnsla mars 2018
Hagstofan, upplýsingar sóttar í gagnagrunn apríl og maí 2018
Þjóðskrá, upplýsingar sóttar í gagnagrunn apríl og maí 2018
Byggðastofnun. Stöðugreining Austurlands 2014
Byggðastofnun Mannfjöldaþróun. Skýrsla mars 2018
Byggðastofnun þjónustugreining á Austurlandi 2018
Vinnumálastofnun gagnagrunnur maí 2018
Landsamband fiskeldisstöðva apríl og maí 2018
Hagsjá – Ferðaþjónusta. Hagfræðideild Landsbankans 22. desember 2017
Blikur á lofti á íbúðamarkaði. Reykjavík Economics Nónó ehf 2018
Bjarg Leiguheimili – heimasíða
Vísir 20. maí 2014
Ávinningur landsbyggðarinnar af strandveiðum Lokaverkefni til BS prófs í sjávarútvegsfræði Inga
Rut Hjartardóttir 2016
Aðalskipulag Djúpavogs 2008-2020
Samband íslenskra sveitarfélaga 2018
Heimasíða Djúpavogshrepps
Andrés Skúlason formaður skipulagsnefndar Djúpavogshrepps
Símtöl og fundir
Sveitarstjóri Djúpavogshrepps
Félagsmálastjóri Fljótsdalshéraðs
Hreinn Halldórsson umsjónamaður fasteigna Ársala
Þórir Stefánsson framkvæmdastjóri Hótel Framtíðar
Rúnar Matthíasson úttektarmaður, byggingafulltrúi Djúpavogshrepps
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Guðmundur Gíslason stjórnarformaður Fiskeldis Austurlands
Kristján Arnarson sérfræðingur hjá Íbúðalánasjóði.
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