
8508 

Mýrdalshreppur 

461283-0399 

Suðurland 

Austurvegi 17, 870 Vík 

Sveitarfélagsnúmer: 

Áætlunarsvæði: 

Kennitala:  

Landshluti: 

Heimilisfang: 

Húsnæðisáætlun 2022 



Efnisyfirlit 

Mannfjöldaspá ............................................................................................................................................ 3 

Forsendur fyrir mannfjöldaspá ......................................................................................................... 3 

Lýsing á atvinnuástandi ...................................................................................................................... 3 

Húsnæðisþörf ............................................................................................................................................. 4 

Markmið sveitarfélagsins varðandi íbúðauppbyggingu ............................................................. 4 

Búsetuform ............................................................................................................................................. 5 

Áætluð þörf eftir búsetuformum ..................................................................................................... 6 

Þjónusta og innviðir ............................................................................................................................. 7 

Samanburður á áætlaðri þörf á þjónustu og getu ....................................................................... 8 

Lóðir og skipulag ....................................................................................................................................... 9 

Markmið sveitarfélagsins í lóðamálum ........................................................................................... 9 

Íbúðir í byggingu .................................................................................................................................... 10 

Samanburður........................................................................................................................................... 11 

Viðauki – Spurningar úr áætlanakerfi .............................................................................................. 12 

Lykiltölur 

Mannfjöldaspá +4 

ár (miðspá 2025) 

Mannfjöldaspá +10 

ár (miðspá 2031) 

Fjöldi íbúða á 

skipulögðum 

lóðum 

Íbúðir í byggingu    

(september 2021) 

187 ↑24,7% 438 ↑57,8% 85 9 
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Mannfjöldaspá 

Forsendur fyrir mannfjöldaspá 

Áframhaldandi uppbygging í ferðaþjónustu, flestir íbúar á aldrinum 20 til 39 ára , á 

síðustu tveimur árum hefur börnum fjölgað hratt frá því sem var. Þetta kallar á að þeir 

sem áður létu sér linda að búa á verðbúð vilja nú íbúð. 

Taflan hér að neðan sýnir áætlun á þróun mannfjölda fram til ársins 2031. Fjöldi íbúða er 

reiknuð stærð og tekur mið af mannfjölda og fjölda íbúða per íbúð. 

MANNFJÖLDASPÁ 

Lýsing á atvinnuástandi 

Áfram  er gert ráð fyrir að byggja upp ferðaþjónustu ásamt fyrirætlunum um að flytja út 

sand sem gerir ráð fyrir a.m.k. 20 til 30 störfum.  



 

4 

Húsnæðisþörf 

HÚSNÆÐISÞÖRF 

Árleg þörf segir til um hversu margar íbúðir þarf að byggja á ári til þess að uppfylla á-

ætlaða íbúðaþörf. Uppsöfnuð þörf segir til um hversu margar íbúðir þurfi að byggja frá 

árinu 2021 fram að viðkomandi ári til þess að uppfylla áætlaða íbúðaþörf. 

Markmið sveitarfélagsins varðandi íbúðauppbyggingu 

Stuðla að bygginu leiguhúsnæði í gegnum leigufélög t.d. Bríet. Þörf er á íbúðum með 

stofnframlagi og mögulega íbúðum í almennakerfinu. Það er mikið af ungu fólki í sveitar-

félaginu sem er að stofna fjölskyldu og vantar öruggt þak yfir höfuðið hvort sem er til 

eignar eða langtímaleigu.  
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HÚSNÆÐISÞÖRF 

Búsetuform 

Taflan hér að neðan sýnir fjölda íbúða eftir búsetuformum árið 2021 og fjölda einstak-

linga á biðlistum. 
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Áætluð þörf eftir búsetuformum 

Taflan hér að neðan sýnir áætlaða þörf eftir búsetuformum fram til ársins 2031. Umfram-

þörf tekur tillit 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 2021, 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 í dag að við-

bættum biðlista. 

HÚSNÆÐISÞÖRF 
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HÚSNÆÐISÞÖRF 

Þjónusta og innviðir 

Taflan hér að neðan sýnir fjölda einstaklinga sem nota tiltekna þjónustu árið 2021 og 

fjölda einstaklinga á biðlistum. 
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HÚSNÆÐISÞÖRF 

Samanburður á áætlaðri þörf á þjónustu og getu 

Taflan hér að neðan sýnir áætlaða þörf eftir þjónustutegund fram til ársins 2031. 

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.
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Í skipulagsvinnu sem gert er ráð fyrir að klárist á þessu og næsta ári er gert ráð fyrir  

u.þ.b. 80 lóðum undir einbýlis, rað og parhús. Einnig á eftir að úthluta tveimur lóðum 

undir fjölbýli.  

Lóðir og skipulag 

Markmið sveitarfélagsins í lóðamálum 

LÓÐIR OG SKIPULAG 

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 2031. 
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ÍBÚÐIR Í BYGGINGU 

Taflan hér að neðan sýnir niðurstöður úr talningu HMS á íbúðum í byggingu sem fram-

kvæmd var í september 2021. Framvindan er sett fram sem hlutfall af fullbúnu m.t.t. 

hefðbundins framkvæmdartíma íbúðarhúsnæðis þar sem gefið er upp ákveðið prósentu-

bil sökum þess að byggingaframkvæmdir, 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 sam-

kvæmt lóðaskipulagi mætir áætlaðri íbúðaþörf samkvæmt mannfjöldaspá. 

Samanburður 
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VIÐAUKI 

Er nægt framboð af íbúðarhúsnæði til að uppfylla þörf og tryggja eðlilega framþróun 

sveitarfélagsins? 

Nei 

Ef svarið við fyrri spurningu er Nei, hversu margar íbúðir er þörf fyrir? 

Til að vinna upp uppsafnaða þörf þar sem margir búa við óviðunandi aðstæður og/eða í 

húsnæði sem vinnuveitandi skaffar þeim þá þyrfti íbúðir á bilinu 30 til 40. 

Er sveitarfélagið með reglur um sérstakan húsnæðisstuðning? 

Já 

Er sveitarfélagið með reglur um veitingu stofnframlaga? 

Nei 

Fjöldi íbúða í eigu sveitarfélags. 
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Er húsnæði til staðar í sveitarfélaginu sem er í dag ekki nýtt sem íbúðarhúsnæði en gæti 

verið breytt í íbúðir? 

Nei 

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? 

Einbýli 

Hvers konar íbúðategund er minnst eftirspurn eftir? 

Fjölbýli 

Annar sveitarfélagið eftirspurn eftir lóðum? 

Nei 

Viðauki 

Spurningar úr áætlanakerfi 


