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1. Inngangur
Sveitarfélög þurfa að setja sér húsnæðisáætlun til að vita hvert skal stefna í þeim málaflokki. Til að slík
áætlun megi verða að veruleika þarf að greina stöðu húsnæðismála innan sveitarfélagsins. Áætlunin á
að veita sýn um hver staðan er í húsnæðismálum og hvert skuli stefna á komandi árum.
Hrunamannahreppur er eitt af átta sveitarfélögum í Árnessýslu. Íbúafjöldinn er um 800 og eru aðal
atvinnuvegir hreppsins landbúnaður og ferðaþjónusta. Einn þéttbýliskjarni er í Hrunamannahreppi
sem heitir Flúðir og eru þar meðal annars skólar, félagsheimili, íþróttahús, sundlaug, ráðhús, verslun
og fleira. Um helmingur íbúa hreppsins búa á Flúðum

2. Staða húsnæðismála í Hrunamannahreppi
2.1.

Framboð íbúða

Í Hrunamannahreppi eru 294 íbúðir skráðar samkvæmt Þjóðskrá og þar af eru einbýli í lang stærstum
hluta eða 210 talsins.
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Tafla 1: Íbúðahúsnæði í Hrunamannahreppi1
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Graf 1: Skipting íbúða eftir gerð
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Tafla 2:Fjöldi herbergja íbúða

Íbúðafjöldi eftir fjölda herberga
80

73

70
60

51

49

50

41

40
30
20

28

25
16

11

10
0
2

3

4

5

6

7

8

Samtals
210
2
3
11
16
34
16
1
10
3
49
294
37

Annað

Graf 2: Íbúðafjöldi og fjöldi herbergja
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Tafla 3: Stærð íbúða í fermetrum

Fjöldi eigna eftir fermetrafjölda
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Graf 3: Íbúðafjöldi og stærð í fermetrum

2.1.1. Algild hönnun
Ekki er til nein skrá yfir húsnæði sem uppfylla skilyrði um algilda hönnun en hús sem eru hönnuð nú til
dags eiga að leitast við að fullnægja þeim kröfum. Þrátt fyrir það hafa einstaklingar breytt húsnæði sínu
þannig að hreyfihamlaðir einstaklingar hafa getað búið þar með því bæta aðgengismál. Í
sveitarfélaginu eru margar íbúðir á einni hæð án allra stiga sem auðvelt væri lagfæra til að gera
íbúðirnar hentugar fyrir hreyfihamlaða einstaklinga.

2.2.

Fjölskyldugerðir Hrunamannahrepps

Í Hrunamannahreppi í byrjun árs 2017 var íbúafjöldi 773. Karlar voru 412 og konur 361. Hlutföllin eru
því 53/47. Þar af eru börn 17 ára og yngri 154 og er kynjaskiptingin sú sama og fyrir heildina. Íbúar
Hrunamannahrepps með erlent ríkisfang eru 145 og eru einstaklingar frá Póllandi lang flestir. Í
mannfjöldaspá í nýju endurskoðuðu aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032 er gert ráð fyrir að
2025 verði íbúafjöldi um 850 manns (sjá graf 4).
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Graf 4: Spá um íbúafjölda
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Graf 5: Þróun íbúafjölda
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Graf 6: Þróun aldurs íbúa
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Aldur Hrunamanna hefur verið að vaxa á undanförnum árum eins og sést á grafi 6 meðan yngri íbúum
fer fækkandi. Eins og sést á grafi 7 fer hlutfall eldri íbúa úr 23% árið 2007 í tæp 40% árið 2017.
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Graf 7: Hlutfallaskipting milli aldurshópa

Á töflu 4 má sjá hvernig fjölskyldugerðin er samansett innan Hrunamannahrepps. Börn teljast þau sem
eru yngri en 18 ára. Þegar barn fer yfir 18 ára aldurinn færist hann yfir í einstaklingar og foreldrar
flokkast þá í sambúð án barna eða sem einstaklingur.
Út frá íbúðafjölda í hreppnum má gróflega áætla að meðal fjöldi í íbúð séu 2,63 einstaklingar per íbúð.
𝑥̅ =

773 𝑚𝑎𝑛𝑛𝑠
≈ 2,63
294 í𝑏úð𝑖𝑟

Þar sem ekki eru allar íbúðir notaðar fyrir íbúa gefur þetta ekki alveg rétta mynd. Draga þarf frá
,,sumarhús‘‘ og auk þess er þó nokkur fjöldi sem býr ekki í samþykktum íbúðum.
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Tafla 4: Fjölskyldugerð íbúa Hrunamannahrepps
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2.3.

Hlutfall leiguíbúða í Hrunamannahreppi

Íbúðir í Hrunamannahrepp eru 294 talsins en leigu- og starfsmannaíbúðir eru um 542

Hlutfall leiguhúsnæðis

18%
Leiguhúsnæði og
starfsmannaíbúðir
Annað húsnæði

82%

Graf 8: Hlutfall leiguhúsnæðis

Til þess að gera sér betur grein fyrir leigumarkaðnum í Hrunamannahreppi er hann greindur niður í
flokka sem sjá má í töflu 5.
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Tafla 5: Skipting leiguíbúða

Almenn leiga

Graf 9: Tegundir leiguíbúða

2

Samkvæmt talningu höfundar með aðstoð starfsfólks Hrunamannahrepps.
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2.4.

Hlutfall búseturéttaríbúða

Engar búseturéttaríbúðir eru í Hrunamannahreppi og eru ekki horfur á því að það muni breytast í náinni
framtíð.

2.5.

Íbúðir í byggingu
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Parhús
Fjölbýlishús

Fjöldi
íbúða

Fjöldi herbergja
per íbúð

8
2
10

3-6
3
2-3

Tafla 6: Gildandi byggingarleyfi

Samkvæmt upplýsingum frá Skipulags- og byggingarfulltrúa Uppsveita bs eru 20 íbúðir sem hafa
byggingarleyfi í júlí 2017. Er um að ræða einbýlishús, fjölbýlishús og parhús. Í þremur af þeim er nú
þegar búið í. Áætlað er að lokaúttekt fari fram á þremur af þeim árið 2017 og þrjú til viðbótar árið 2018.
Ekki hefur enn verið gefin út tímasetning á lokaúttekt fyrir afganginn. Í fjölbýlishúsinu er gert ráð fyrir
10 íbúðum. Auk þess er búið að úthluta lóð undir raðhús með 5 íbúðum í minni kantinum sem er í
umsókn um byggingarleyfi. Á grafi 10 má sjá hvernig þróun nýbygginga hefur verið og sést að mest
hefur verið byggt af stærri eignum.

Graf 10: Þróun nýbygginga eftir fjölda herbergja

2.6.

Ónýtt framboð

Ekki eru allar íbúðir sem skráðar eru í sveitarfélaginu í notkun sem húsnæði fyrir íbúa með lögheimili í
hreppnum. Þó nokkuð hátt hlutfall af húsnæði er nýtt sem „sumarhús“ eða þá leigð út sem Airbnb og
þess háttar. Mestur hluti af þessum íbúðum eru í Flúðahverfinu en dreifist samt um alla sveit. Af þeim
294 íbúðum sem skráðar eru í hreppnum 2017 eru í það minnsta 47 íbúðir þar sem ekkert lögheimili er
í. Á grafi 11 má sjá hvernig eignarhald á íbúðarhúsnæði í Hrunamannahreppi skiptist milli þeirra sem
hafa lögheimili í hreppnum og þeirra sem hafa það ekki. Á grafi 12 má sjá nákvæmara niðurbrot á
skiptingunni.
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Graf 11: Lögheimili fasteignaeigenda

Þessi 19% eru samt ekki öll „sumarhús“ þar sem nokkrir aðilar bæði einstaklingar og lögaðilar utan
Hrunamannahrepps leigja húsnæði sitt út.
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Graf 12: Lögheimili fasteignaeigenda
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Tafla 7: Framboð húsnæðis
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Hlutfallsleg nýting húsnæðis
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Graf 13: Hlutfallsleg nýting íbúðahúsnæðis

Á grafi 13 sést að ekki er nein búseta í 16% af íbúðahúsnæðinu og er það húsnæði mest notað sem
„sumarhús“ fyrir eigendur þeirra. Þar sem mikil eftirspurn er eftir húsnæði væri mjög æskilegt að fá
þetta húsnæði út á markaðinn til kaups eða leigu sem gæti að stórum hluta mætt þeirri þörf sem nú er
uppi eftir húsnæði í hreppnum.

2.7.

Ósamþykktar íbúðir

Innan Hrunamannahrepps er vitað um þó nokkrar íbúðir sem búið er í en eru ekki samþykktar sem
slíkar. Í flestum tilfellum felst það í að búið er að innrétta bílskúra undir íbúðir eða stórum
einbýlishúsum hefur verið skipt upp og gerðar nokkrar íbúðir. Einnig er þekkt að gerðar hafa verið
íbúðir í iðnaðarhúsnæði og að föst búseta eigi sér stað í frístundahúsum. Að minnsta kosti eru 20 íbúðir
óskráðar innan Hrunamannahrepps og má gera ráð fyrir að fjöldinn sé aðeins meiri3.

3. Skipulagsmál og þarfagreining
3.1.

Húsnæði á skipulagi í Hrunamannahreppi

Búið er að skipuleggja mikið af landi í Hrunamannahreppi og má nálgast upplýsingar um gildandi
deiliskipulög inná vefsíðunni www.map.is/sudurland. Talsvert magn er til af skipulögðu svæði undir
húsnæði sem gæti farið í byggingu í framtíðinni. Mest er skipulagt á Flúðum og þar í kring. Í
samþykktum deiliskipulögum í Hrunamannahreppi eru um 210 íbúðir4. Þá eru deiliskipulög fyrir um 50
íbúðir í samþykktarferli. Margar af þessum íbúðum eru búnar og vera lengi á skipulagi og ekki líklegt
að allt komist til framkvæmda á næstu árum. Lang mestur hluti íbúðanna eru á deiliskipulagi sem
tilheyrir Sunnuhlíð eða um 120 íbúðir. Þar er um að ræða mikið af einbýlishúsum en einnig parhúsum.
Þá eru eitt og eitt einbýlishús á deiliskipulagi víðs vegar um hreppinn fyrir utan þær heimildir sem eru
til bygginga í aðalskipulagi í dreifbýlinu. Að lang stærstum hluta er um að ræða stórar íbúðir en gert er
ráð fyrir minni íbúðum í deiliskipulagi sem er í vinnsluferli. Til er á deiliskipulagi minni íbúðir fyrir eldri

3
4

Upplýsingar út frá óformlegri rannsókn starfsmanna Hrunamannahrepps
Gróf talning úr deiliskipulögum, ekki til yfirlit yfir heildar fjölda

12

borgara þar sem gert er ráð fyrir 42 íbúðum. 12 íbúðir tilheyra Heimalandsreit á núverandi svæði eldri
borgara en 30 íbúðir eru á skipulagi á nýju svæði á Grafarbakka sem óvíst er um uppbyggingu á.

3.2.

Lóðaframboð

Hrunamannahreppur á til nokkrar lóðir undir íbúðahúsnæði á Flúðum. Eru þær 16 talsins en inni í því
eru tvær lóðir fyrir húsnæði eldri borgara. Eru þetta lóðir sem eru klárar til úthlutunar. Einnig er búið
að skipuleggja 4 íbúðalóðir til viðbótar á Högnastíg en ekki verður hægt að sækja um þær lóðir fyrr en
búið er að úthluta þeim lausu lóðum sem fyrir eru á Högnastíg. Nokkrar aðrar lóðir eru innan Flúða sem
eru á skipulagi en eru ekki á forræði Hrunamannahrepps að fullu leyti. Þær lóðir eru fjórar og eru
staðsettar í suðurbænum.
Á lóð fyrir eldri borgara er gert ráð fyrir 12 íbúðum, í raðhúsum eða í fjölbýli.
Hrunamannahreppur selur ekki lóðir en við fokheldi byggingar þarf að greiða gatnagerðargjöld og gjöld
vegna tengingar á hita-, vatns- og fráveitu. Við úthlutun lóðar þarf að greiða kr. 1.000.000 sem gengur
upp í gatnagerðargjöldin.

Tafla 8: Gatnagerðargjöld Hrunamannahrepps

Greiða þarf heimæðargjald fyrir vatnsveitu og er lágmarkið kr. 218.928. Annars fer það eftir stærð rörs
og lengdar hversu mikið þarf að greiða.
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Tafla 9: Tengigjöld vatnsveitu

Heimæðagjöld vegna hitaveitu:

Tafla 10: Tengigjöld hitaveitu

Tengigjöld fyrir fráveitu:

Tafla 11: Tengigjöld fráveitu
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3.2.1. Dæmi um gjöld vegna lóðar
Dæmi um gjöld sem greiða þyrfti til Hrunamannahrepps vegna úthlutunar á lóð innan Flúða má sjá í
töflu 12.

Einbýli
Fermetrar
Gatnagerðargjöld kr/m2
Lágmarksgjald gatnagerðargjalda
Gatnagerðargjöld alls
Tengigjöld kalt vatn 25 mm
Tengigjöld heit vatn 20 mm
Tengigjöld fráveita <150 mm
Gjöld til Hrunamannahrepps
Tengigjöld rafmagns 50A, Rarik
Gjöld alls

120
15.752 ISK
2.100.000 ISK
2.100.000 ISK
218.928 ISK
219.674 ISK
229.548 ISK
2.768.150 ISK
178.000 ISK
2.946.150 ISK

Tafla 12: Dæmi um gjöld vegna úthlutunar á lóð

3.3.

Atvinnustefna og efnahagsþróun

Mikið er til af lóðum á skipulögðum íbúðasvæðum þannig að auðvelt er að ráðast í byggingu íbúða.
Hrunamannahreppur hefur það ekki á stefnuskrá sinni að byggja sjálft húsnæði þar sem sveitarfélagið
á fyrir margar íbúðir en aðstoðar áhugasama aðila að koma sér af stað. Hrunamannahreppur hefur
atvinnustefnu en byggir hún aðallega á því að tryggja innviði, leggja áherslu á lagningu ljósleiðara og
almennt hafa góðar aðstæður til að atvinnufyrirtæki geti hafið starfsemi sína, m.a. með miklu framboði
af lóðum undir atvinnuhúsnæði.

3.4.

Þétting byggðar

Hrunamannahreppur hefur undanfarið unnið að þéttingu innan Flúða með fjölgun lóða á opnum
svæðum sem eru í tengslum við aðra byggð, m.a. til að mæta þörf eftir minna húsnæði. Einnig hafa
verið gerðar lóðir þar sem ekki var áður gert ráð fyrir lóðum undir íbúðahúsnæði. Þá hefur verið gert
skipulag fyrir þéttingu byggðar í landi Sunnuhlíðar milli Flúða og Efra-Sels á vegum einkaaðila. Húsum
hefur fjölgað á bæjartorfum í sveitarfélaginu í gegnum tíðina og er alltaf eitt og eitt hús að byggjast um
hreppinn en aðalskipulag Hrunamannahrepps gerir ráð fyrir að auðvelt sé að byggja upp á
bæjartorfum.

3.5.

Skilgreining hópa

Þeir hópar sem Hrunamannahreppur hefur þurft að veita aðstoð eru eldri borgarar, fatlaðir
einstaklingar og aðrir sem hafa lent í meiriháttar áföllum. Felst sú aðstoð í heimilisaðstoð og almennri
liðveislu. Einnig styrkir hreppurinn börn á aldrinum 6 – 16 ára með hvatagreiðslum til íþrótta-, lista- og
tómstundastarfs. Eldri borgarar geta fengið heitan mat í hádegi á virkum dögum sem dreift hefur verið
heim til þeirra sem búa á Flúðum. Heilsugæslan sinnir heimahjúkrun að einhverju leyti á svæðinu.
Tekjuminni eldri borgarar og öryrkjar geta sótt um niðurfellingu af hluta fasteignagjalda að ákveðnum
skilyrðum uppfylltum.
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Greiðslugeta þeirra íbúa Hrunamannahrepps sem nýta þjónustu sveitarfélagsins er mismunandi en
laun eru almennt frekar lág innan Hrunamannahrepps en stór hluti vinnuafls vinnur almenn
verkamannastörf.

3.6.

Áætluð húsnæðisþörf

Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings bs. var falið að framkvæma þarfagreiningu vegna þarfa á,
félagslegu húsnæði fyrir aldraða í Uppsveitum, félagslegu húsnæði og sérstöku búsetuúrræði í
Hrunamannahreppi. Horft var til þarfar næstu 8 ára:
Almennt félagslegt leiguhúsnæði
Félagslegt húsnæði fyrir aldraða
Sértækt búsetuúrræði

4 2ja herb.íbúðir
6 – 8 íbúðir5
1 einstaklingsíbúð með sameiginlegu rými6

Önnur húsnæðisþörf hefur ekki verið greind en mikið hefur komið inn af fyrirspurnum á skrifstofu
Hrunamannahrepps eftir leiguhúsnæði. Hrunamannahreppur á 17 íbúðir til útleigu og eru þær allar í
leigu. Þörf er á meira húsnæði, sérstaklega til leigu og eftirspurn eftir minna húsnæði hefur aukist
mikið.
Íbúar Hrunamannahrepps eru að verða hlutfallslega eldri og þarf að huga að því að auka framboð af
húsnæði fyrir eldri borgara. Margir eldri borgarar búa í stærra húsnæði sem gæti þá nýst öðru
fjölskyldufólki.

4. Markmið og aðgerðaráætlun
4.1.

Uppbygging til að mæta íbúðaþörf

Hrunamannahreppur hefur almennt ekki á stefnu sinni að fara sjálft í uppbyggingu íbúða þar sem
sveitarfélagið er nú þegar stærsti aðilinn á leigumarkaði í hreppnum. Fram kemur í kafla 2.5. að það
eru nokkuð margar íbúðir að fara í byggingu og þar af 12 íbúðir á Flúðum sem ekki er búið að ráðstafa
sem ættu að geta slegið aðeins á þá eftirspurn sem er núna í gangi. Ætti það sérstaklega við um þá
sem yngri eru og eru að sækjast eftir minna húsnæði. Einnig er væntanlegt í byggingu raðhús með fimm
minni íbúðum á Flúðum og einnig eru 3 einbýlishús í byggingu í dreifbýlinu.

Almennt telur sveitarfélagið að stefna þurfi að eftirtöldum atriðum varðandi húsnæðismál í
Hrunamannahreppi á árunum 2017-2025
1.

Húsgerðir, stefnt að lágreistri byggð að hámarki 2-3 hæðir og stefnt að auka fjölda minni íbúða
í deiliskipulagsvinnu.

2.

Klára deiliskipulag í Laxárhlíð og undirbúa svæðið til úthlutunar lóða.

3.

Staðið verði vörð um þá stefnu að gjaldskrá gatnagerðargjalda á Flúðum sé ekki ósanngjörn
gagnvart byggingu minni íbúða.

4.

Gjaldskrám á húsnæði og vegna tenginga við veitur verði haldið í hófi.

5

Áætluð þörf fyrir öll sveitarfélögin í uppsveitum Árnessýslu og yrðu þá byggð öll í einum af þéttbýliskjörnum
sveitarfélaganna fjögurra.
6
Rými sem ætlað er fötluðu fólki sem þarf þjónustu allan sólarhringinn. Þyrfti að gera í samstarfi við Bergrisannbyggðarsamlags um málefni fatlaðs fólks.
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5.

Skipulagsmál standi ekki í vegi fyrir uppbygginu íbúðarhúsnæðis í dreifbýli.

6.

Ekki verði samþykkt að breyta íbúðarhúsnæði á skipulögðum íbúðasvæðum í gistiheimili.

7.

Samstarf verði við Bergrisann bs. um uppbyggingu íbúða fyrir fatlaða á Suðurlandi og skoðað
verði hvort sveitarfélagið myndi sækja um stofnframlag til byggingar/kaupa á félagslegri
leiguíbúð vegna þeirra þarfa á Flúðum.

8.

Skoðað verði með samstarf sveitarfélagsins með einstaklingum og fyrirtækjum um
uppbyggingu fjögra íbúða til leigu eða sölu á Heimalandsreitnum og mögulega sækja um
stofnframlög ef um væri að ræða leiguíbúðir.
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