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SAMANTEKT
Samkvæmt niðurstöðum könnunar um búsetugæði í Þingeyjarsýslum eru íbúar í Þingeyjarsýslum
nokkuð ánægðir með búsetugæði sín þegar á heildina er litið en ánægðastir eru þeir með návígið
við náttúruna, gæði heilbrigðisstofnana og aðgengi að grunnskóla. Þeir voru þó síður ánægðir
með stöðuna á húsnæðismarkaði og matvöruverð á svæðinu. Framtíðarsýn íbúa var heilt yfir góð
og væntingar þeirra til þátta er vörðuðu atvinnulíf, fjárhagslega afkomu og mannfjöldaþróun á
svæðinu voru nokkuð meiri nú en í fyrri könnun.
Niðurstöður könnunarinnar sem lögð var fyrir á árinu 2018 voru á margan hátt svipaðar og í
hliðstæðri könnun frá árinu 2009 þó ánægja íbúa hefði greinilega aukist í atvinnu- og
samgöngumálum. Líkt og í fyrri könnun var nokkur munur á upplifun íbúa eftir svæðum á
matsþáttunum. Íbúar á austursvæðinu voru óánægðari en aðrir með flest það er sneri að þjónustu
við íbúa sem og fjölbreytni atvinnu- og mannlífs en voru þó ánægðari með verð á
húsnæðismarkaði.
Athygli vekur að þegar spurt var um starfsemi kísilvers PCC BakkiSilicon hf. töldu flestir íbúar á
nærsvæði starfseminnar að hún myndi hafa jákvæð áhrif á samfélag sitt og styrkja byggð í því.
Á sama tíma töldu þeir ólíklegt að hún myndi auka atvinnumöguleika þeirra eða að þeir myndu
sjálfir sækja vinnu í kísilverinu eða í tengdum störfum. Svipuð svör komu fram hjá íbúum
varðandi umskipunarhöfnina í Finnafirði þó heldur færri teldu að hún myndi styrkja byggð í
samfélaginu.

V

FORMÁLI
Rannsókn þessi var unnin af Þekkingarneti Þingeyinga (ÞÞ) sumarið 2018. Markmið hennar er að
fá fram almenn viðhorf íbúa í Þingeyjarsýslum til ýmissa samfélagsþátta, þjónustu og
búsetuskilyrða. Er hún hliðstæð og samanburðarhæf við rannsókn sem ÞÞ framkvæmdi árið 2009
og því eru niðurstöður beggja rannsókna bornar saman í skýrslunni. Endurspeglar það mat íbúa á
ýmsum þáttum er viðkoma þjónustu og búsetugæðum á svæðinu á tímabilinu.
Könnunin var sett upp sem netkönnun og hringt var í úrtak Þingeyinga og þátttöku þeirra óskað.
Almennt voru viðbrögðin góð og þátttakan ásættanleg.
Að framkvæmd verkefnisins stóðu Gréta Bergrún Jóhannesdóttir, Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir
og Helena Eydís Ingólfsdóttir sérfræðingar á rannsóknasviði ÞÞ og Óli Halldórsson
forstöðumaður. Aðrir starfsmenn hringdu út könnun, lásu yfir og tóku þátt í samráðsvinnu eftir
þörfum.

VI

INNGANGUR
Þekkingarnet Þingeyinga hefur um árabil fylgst með mannfjöldaþróun og ánægju íbúa með
búsetugæði á starfssvæði sínu. Í þessari rannsókn eru kynntar niðurstöður könnunar um
búsetugæði sem framkvæmd var árið 2018 ásamt því að þær eru bornar saman við niðurstöður
sambærilegrar könnunar sem var gerð árið 2009. Rannsóknarsvæðið nær líkt og í fyrri könnun
frá Vaðlaheiði til vesturs að Bakkaflóa til austurs og samanstendur af sex sveitarfélögum.
Sveitarfélagaskipan hefur haldist óbreytt á tímabilinu.

BYGGÐAÞRÓUN
Eftir langvarandi fólksfækkun í Þingeyjarsýslum hefur mannfjöldaþróun tekið jákvæðari stefnu
allra síðustu ár. Þar hafa breyttar aðstæður á atvinnumarkaði mikið að segja þar sem hæst ber
vöxtur í ferðaþjónustu og stóriðnaði. Talsverðar samgöngubætur áttu sér einnig stað á tímabilinu
þar sem helst ber að nefna opnun Hófaskarðsleiðar og áætlunarflug til Húsavíkur.1 Frá því fyrri
könnunin var gerð árið 2009 fjölgaði íbúum í Norðurþingi, Skútustaðahreppi og Þingeyjarsveit,
staðan var óbreytt í Tjörneshreppi en nokkur fækkun varð í Langanesbyggð og Svalbarðshreppi.
Heildarfjölgun íbúa á svæðinu öllu nam 6,2% á tímabilinu. Hlutfall karla er hærra en kvenna og
jókst úr 52% í 56% á milli kannana.
Tafla 1. Íbúafjöldi í hverju sveitarfélagi árin 2009 og 2018.

Sveitarfélag

Íbúafjöldi

Karlar

2009

2018

2009

2018

2009

2018

Langanesbyggð

508

481

269

267

239

214

Svalbarðshreppur

108

92

61

51

47

41

58

58

33

27

25

31

3001

3234

1516

1837

1485

1397

Þingeyjarsveit

948

962

504

552

444

410

Skútustaðahreppur

388

493

208

248

180

245

5011

5320

2591

2982

2420

2338

52%

56%

48%

44%

Tjörneshreppur
Norðurþing

Samtals
Kynjahlutfall

1

Konur

Vaðlaheiðargöngin höfðu ekki opnað þegar könnunin var framkvæmd.
1

SVÆÐISSKIPTING
Þekkingarnetið hefur skipt rannsóknarsvæðinu í þrjú
áhrifasvæði og er þar notast við sömu svæði og í fyrri
rannsókn, sem og öðrum verkefnum á vegum
stofnunarinnar. Svæðin voru ekki valin með
sveitarfélagamörk í huga heldur var horft í einkenni
svæðanna, staðsetningu og atvinnumöguleika.
Atvinnuþróunarfélag Þingeyinga hefur unnið með
svipaða svæðaskilgreiningu þó nákvæm mörk séu
ekki alltaf þau sömu með tilliti til atvinnusvæða.2

Áhrifasvæði 1
Á svæði eitt eru íbúar á Húsavík sem tilheyra
póstnúmeri 640.

Mynd 1. Svæðisskipting áhrifasvæða.2

Íbúafjöldi 1. janúar 2018 stóð í 2611 íbúum og er það nokkur fjölgun frá árunum þar á undan
þar sem fjöldinn var kominn niður í 2191 árið 2016. Þarna hefur nokkur fjöldi erlendra
verkamanna áhrif og ljóst að stöðugleiki í íbúafjölda verður ekki ljós fyrr en eftir lengri starfstíma
Kísilversins á Bakka.
Atvinnulíf hefur breyst mikið á Húsavík og má segja að bærinn hafi farið úr því að vera
sjávarútvegssamfélag yfir í ferðaþjónustu- og iðnaðarsamfélag auk þess að veita ýmsa þjónustu fyrir
nærliggjandi byggðarlög.
Menntun á staðnum nær frá leikskólastigi upp í framhaldsskólastig. Á Húsavík eru leikskóli,
grunnskóli og framhaldsskóli. Háskólanámssetur og aðstaða til fjarnáms er góð en slíka þjónustu
má finna hjá Þekkingarneti Þingeyinga.
Félagslíf er fjölbreytt með öflugt áhugamannaleikfélag og margvísleg félagasamtök. Íþróttafélagið
Völsungur býður upp á íþróttir fyrir börn og fullorðna, hvort tveggja fyrir keppnisfólk og í flokki
almenningsíþrótta.

Áhrifasvæði 2
Svæði tvö samanstendur af nágrenni Húsavíkur: Tjörnesi, Þingeyjarsveit og Mývatnssveit, nánar
tiltekið af póstnúmerum 6013, 641, 645, 650 og 660.
Íbúafjöldi á svæðinu 1. janúar 2018 stóð í 1638 manns og er það nokkur fjölgun frá árunum á
undan en árið 2009 voru íbúar á svæðinu 1493 talsins. Munar þarna hvað mestu um fjölgun í
Skútustaðahreppi en íbúum þar hefur fjölgað jafnt og þétt frá árinu 2014 eða um nærri 33%.
Atvinnulíf á svæðinu byggir nokkuð á ferðaþjónustu og landbúnaði. Ferðaþjónusta hefur aukist
mikið í Mývatnssveit þar sem töluverð uppbygging hefur átt sér stað undanfarin ár. Gistirýmum
hefur fjölgað sem og annarri ferðaþjónustutengdri starfsemi. Þá hefur uppbygging á
Þeistareykjasvæðinu einnig haft nokkur áhrif á mannfjöldaþróun og atvinnulíf.
Menntun á svæðinu er á öllum stigum. Í Skútustaðahreppi eru leikskóli og grunnskóli. Í
Þingeyjarsveit eru tveir grunnskólar og einn framhaldsskóli auk þess sem þar eru reknir tveir
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Kortið er unnið upp úr korti af norðausturlandi á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga www.samband.is.
Þátttakendur í póstnúmeri 601 voru íbúar í Þingeyjarsveit sem nú tilheyra póstnúmeri 607.
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leikskólar og ein leikskóladeild innan annars grunnskólans. Háskólaþjónustu er hægt að sækja til
Húsavíkur og Akureyrar, ásamt því að rekið er þekkingarsetrið Mikley í Mývatnssveit og aðstaða
er fyrir námsmenn í Seiglu á Laugum.
Félagslíf á svæðinu tengist að nokkru áhugafélögum af ýmsu tagi s.s. leikfélögum og kvenfélögum.
Þá eru samkomuhús og grunnskólar nokkurs konar menningarmiðstöðvar þar sem hægt er að
sækja menningarviðburði en einnig er menning og félagslíf sótt í nálæga þéttbýliskjarna.

Áhrifasvæði 3
Svæði þrjú nær frá Kelduhverfi að Bakkafirði, þ.e. póstnúmer 670, 671, 675, 676, 680, 681, 685
og 686.
Íbúafjöldi á svæðinu 1. janúar 2018 stóð í 1071 manns, sem er töluverð fækkun síðastliðinn
áratug. Árið 2009 voru 1239 íbúar á svæðinu og hefur fækkað nokkuð jafnt síðan. Þar var
hlutfallslega mest fækkun í póstnúmeri 671 sem er Kelduhverfi og Öxarfjörður, auk þess sem
nokkur fækkun var á Bakkafirði og Raufarhöfn.
Atvinnulíf byggir að mestu á sjávarútvegi og landbúnaði. Nokkur uppbygging hefur verið hjá
Ísfélagi Vestmannaeyja á Þórshöfn síðan fyrirtækið keypti rekstur þar árið 2007 og munar þar
mestu um vertíðar í vinnslu á uppsjávarfiski. Landbúnaður byggir að mestu á sauðfjárbúskap en
búum á svæðinu hefur fækkað síðustu ár.
Menntun er á leik- og grunnskólastigi auk þess sem framhaldsskóladeild á Þórshöfn var starfrækt
á tímabilinu. Háskólanámsþjónustu má sækja í námsverum Þekkingarnetsins eða til Akureyrar.
Félagslíf liggur að mestu í áhugafélögum af ýmsu tagi s.s. björgunarsveitum, kvenfélögum og
íþróttastarfi. Samkomuhús og skólar í byggðarlögunum gegna mikilvægu hlutverki sem
samfélagsmiðstöðvar.

3

AÐFERÐAFRÆÐI
Rannsóknin var megindleg (e. quantitative research) og grundvallaðist á spurningakönnun sem sett
var upp í netforritinu Survey Monkey. Listinn samanstóð af 46 spurningum (sjá viðauka 4) sem
voru flestar lokaðar (e. structured questions) þar sem svarendur merktu við þann svarmöguleika sem
best átti við í þeirra tilfelli. Spurningar sem snéru að skoðunum og upplifun á kísilveri PCC
BakkiSilicon hf. og mögulegri umskipunarhöfn í Finnafirði voru opnar.
Almennt má flokka efni spurninganna í:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almennar bakgrunnsspurningar.
Dagvistun og menntun.
Atvinnulíf og tekjur.
Húsnæðismarkaður.
Opinber þjónusta.
Önnur þjónusta og afþreying.
Samgöngur og fjarskipti.
Framtíðarvæntingar.
Líkur á búferlaflutningum og eða frekari skólasókn.
Viðhorf til fyrirhugaðra framkvæmda á svæðinu.

Stærð þýðis var heildaríbúafjöldi í Þingeyjarsýslum 1. janúar 2018 eða alls 5.320 íbúar.
Þátttakendur voru á aldrinum 18-80 ára, en heildarfjöldi íbúa á þeim aldri var 4.250 (Hagstofa
Íslands, e.d.c.). Úrtakið var lagskipt slembiúrtak (e. stratified random sample) þar sem leitast var við
að halda hlutföllum svarenda eftir sveitarfélögum þeim sömu og hjá mannfjöldaskrá
Hagstofunnar. Hlutfall þátttakenda í Langanesbyggð var 8%, Svalbarðshreppi 2%, Norðurþingi
62%, Tjörneshreppi 1%, Skútustaðahreppi 11% og Þingeyjarsveit 17% sem endurspeglar
ágætlega hlutfallslegan fjölda sveitarfélaganna af heildarmannfjölda svæðisins. Fjöldi svara var vel
yfir lágmarksstærð úrtaks miðað við 95% öryggismörk og ±5% úrtaksskekkju (Vaske, 2008, p.
180).
Listi með nöfnum 1650 Þingeyinga var fenginn hjá Ferli ehf. sem síðan var keyrður saman við
símanúmeraskrá Já hf. Úr þeirri keyrslu fengust 1138 símanúmer. Hringt var í öll númerin en
ekki náðist í 434 aðila og 188 vildu ekki taka þátt. Af þeim sem náðist í samþykktu 516 þátttöku.
Þátttakendur fengu sendan tengil inn á netkönnunina í tölvupósti sem langflestir svöruðu sjálfir.
Nokkrir völdu að svara könnuninni í síma. Könnunin var bæði á íslensku og ensku og henni var
svarað í vefforritinu Survey Monkey. Við úrvinnslu gagna var notast jafnt við tölfræðiforritið SPSS
og Excel. Til að meta hvort marktækur munur væri á niðurstöðum á milli kannana var notast við
Pearson kí-kvaðrat próf. Niðurstöður úr marktektarprófunum má finna í töflum 5-9 í viðauka 1.
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ÞÁTTTAKENDUR
Heildarfjöldi þátttakenda var 516 og svörunin 45%. Hlutfall kvenna var 52% og karla 48% svo
þátttaka kvenna var heldur betri en karla þar sem þeir eru fjölmennari á svæðinu. Þegar
svarendum var skipt niður á áhrifasvæði var hlutfall svæðis eitt alls 51%, svæðis tvö 31% og svæðis
þrjú 18%. Þrátt fyrir að könnunin hafi bæði verið á íslensku og ensku gekk erfiðlega að ná til
erlendra íbúa á svæðinu. Einungis þrír þátttakendur voru með erlent ríkisfang sem útilokaði
greiningu á svörum eftir ríkisfangi, þ.e. íslensku og erlendu ríkisfangi.

Grunnskólapróf eða minna

16%

1-3 ára nám á framhaldsskólastigi (svo sem grunnnám,
starfsnám, iðnnám, tækninám, listnám, sveinspróf eða
sambærilegt)

27%

Stúdentspróf

14%

Iðnmeistarapróf / starfsnám eftir framhaldsskóla sem
leiðir til starfsréttinda

10%

Stutt hagnýt námsbraut í háskóla (diplóma eða
sambærilegt)

4%

BA, BS, BEd eða sambærileg háskólagráða

20%

MA, MS, MEd, MBA eða sambærileg háskólagráða

9%

Doktorspróf

0,2%

Mynd 2. Menntunarstig svarenda.

Þátttakendur voru spurðir um hæsta stig menntunar sem þeir höfðu lokið. Alls sögðust 16% hafa
lokið grunnskólaprófi eða minna, 51% höfðu lokið starfs- eða framhaldsskólamenntun og 33%
háskólamenntun. Þessar niðurstöður eru í nokkru ósamræmi við niðurstöður á landsvísu sem og
við fyrri könnun Þekkingarnetsins. Samkvæmt Hagstofu Íslands höfðu 30% Íslendinga lokið
grunnmenntun árið 2018, 35% starfs- og framhaldsskólamenntun og 35% háskólamenntun. Utan
höfuðborgarsvæðisins var hlutfall grunnmenntunar hærra eða 40%, starfs- og framhaldsmenntunar 37% og háskólamenntunar 23% (Hagstofa Íslands, e.d.d.). Ólíklegt verður því að
teljast að menntunarstig þátttakenda endurspegli raunstöðu svæðisins. Líklegra er að þátttaka í
könnuninni hafi verið meiri meðal þeirra sem lokið höfðu hærra menntunarstigi en
grunnmenntun sem hafa ber í huga við lestur skýrslunnar. Áhugavert er að bera þessi hlutföll
saman við þjónustukönnun Byggðastofnunar á sömu svæðum 2017. Þar voru hlutföll þátttakenda
heldur líkari þessum þar sem 20-25% höfðu lokið grunnskólaprófi, 48-58% framhaldsskólaprófi
5

og 18-32% háskólaprófi (Sigríður Elín Þórðardóttir, 2018).4 Nánari útlistun á menntunarstigi
eftir bakgrunnsbreytum má finna í viðauka 1.

Launþegi í fullu starfi

54%

Launþegi í hlutastarfi

10%

Atvinnurekandi / sjálfstætt starfandi
Í vinnu og námi

16%
3%

Í námi

2%

Heimavinnandi

0,4%

Á eftirlaunum

9%

Öryrki
Atvinnulaus / í leit að vinnu
Í fæðingarorlofi

5%
0,6%
1%

Mynd 3. Staða á vinnumarkaði.

Þegar spurt var um stöðu á vinnumarkaði sögðust 70% vera í fullu starfi eða sjálfstætt starfandi.
Um 10% voru í hlutastarfi, 9% voru eftirlaunaþegar, 5% í námi og 5% öryrkjar. Atvinnulausir
voru 0,6% sem er heldur lægra en hlutfall atvinnulausra á svæðinu sem var 2,3% á sama tíma
(Vinnumálastofnun, e.d.).

4

Um var að ræða úrtakskönnun á Norðurlandi eystra. Hlutföllin sýna niðurstöður á fjórum svæðum: a) Húsavík og Tjörneshreppi,
b) Langanesbyggð og Svalbarðshreppi, c) Norðurþing dreifbýli, Kópasker og Raufarhöfn og d) Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppi.
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Lægri en 250 þúsund

7%

10%
12%

250 - 399 þúsund

23%

550 - 799 þúsund

Milljón - 1.249 þúsund

1.250 - 1.499 þúsund

1.500 þúsund eða hærri

40%
27%
28%
26%

400 - 549 þúsund

800 - 999 þúsund

31%

21%

20%
7%
2%

27%

13%

2%
3%
1%
0%
0%
1%
1%

Alls

Karlar

Konur

Mynd 4. Heildartekjur einstaklinga á mánuði fyrir skatta

Á mynd 4 má sjá tekjur einstaklinga á mánuði en ekki er tekið fram hvort um sé að ræða
atvinnutekjur, lífeyri eða aðra innkomu. Um 10% svarenda voru með tekjur undir 250 þúsund á
mánuði sem er undir lágtekjumörkum. Hafa ber í huga að hér eru tekjur ekki reiknaðar eftir
fullvinnandi launamönnum. Af þeim sem voru í lægsta tekjuþrepinu (lægra en 250 þúsund kr.) voru
7% launþegar í fullu starfi og 24% atvinnurekendur eða sjálfstætt starfandi. Aðrir voru í hlutastarfi,
öryrkjar, ellilífeyrisþegar, námsmenn eða atvinnulausir.
Sé menntun borin saman við tekjur má sjá að af þeim sem voru í lægstu tveimur þrepunum með
undir 399 þúsund krónur á mánuði höfðu 83% lokið grunnmenntun, stúdentsprófi og styttri
iðnmenntun og 17% háskólaprófi. Afar fáir einstaklingar voru í efstu þrepunum, en aðeins 3%
svarenda svöruðu því til að vera með milljón eða hærri tekjur á mánuði. Nánara niðurbrot eftir
bakgrunnsbreytum á finna í viðauka 1.
Augljós munur var á tekjum eftir kyni en 52% kvenna voru með heildartekjur fyrir skatt á bilinu
399 þúsund kr. eða lægra á meðan sama hlutfall var 28% hjá körlum. Áhugavert er að bera þessar
tölur saman við samantekt Byggðastofnunar á atvinnutekjum eftir svæðum. Þar kemur fram að
hlutfall kvenna í Þingeyjarsýslum af heildaratvinnutekjum svæðisins hafi verið 37,5% árið 2018. Til
samanburðar var hlutfallið 38,7% á Akureyri og 40,0% á landsvísu. Heildar atvinnutekjur í
Þingeyjarsýslum hækkuðu meira en á landsvísu síðustu 10 ár (Byggðastofnun, 2019). Nánar verður
fjallað um atvinnutekjur í kaflanum um atvinnulíf síðar í þessari skýrslu.
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Lægri en 250 þúsund

2%

250 - 399 þúsund

8%

400 - 549 þúsund

17%

550 - 799 þúsund

23%

800 - 999 þúsund

18%

Milljón - 1.249 þúsund

18%

1.250 - 1.499 þúsund

9%

1.500 þúsund eða hærri

5%

Mynd 5 Heildartekjur heimilis á mánuði fyrir skatta.

Heildartekjur heimilis er áhugavert að bera saman við hjúskaparstöðu en af þeim sem voru í efstu
tekjuþrepunum með milljón eða hærri tekjur á mánuði voru flestir (89%) giftir eða í sambúð. Af
þeim sem voru með heildartekjur heimilis undir 550 þúsund á mánuði voru rúmur helmingur
(57%) í sambúð eða giftir. Helmingur þátttakenda voru með meðaltekjur heimilis á bilinu 800
þúsund eða hærra og helmingur með 799 þúsund og lægra. Miðgildi þess er því áætlað um 800
þúsund krónur á mánuði.
Meðalfjöldi á heimili var 2,95. Algengasti fjöldi heimilismanna á svæðinu var tveir (35%) og fjórir
(21%).

35%

21%
18%
12%

11%

2%
1

2

3

4

Mynd 6. Fjöldi íbúa á heimilinu.

8

5

6

1%
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NIÐURSTÖÐUR
Líkt og áður var tilgangur könnunarinnar að mæla ánægju íbúa með búsetugæði á svæðinu. Felur
það í sér mat á hinum ýmsu samfélagsþáttum s.s. skólaþjónustu, heilbrigðisþjónustu, samgöngum,
atvinnulífi, menningarlífi o.fl. Sama orðalag var notað í spurningunum árið 2009 og 2018 sem
gerir samanburð á milli ára og svæða mögulegan. Niðurstöðurnar byggja á fimm stiga Likertkvarða og eru ýmist birtar sem hlutfallstölur eða meðalskor. Skorið reiknast þannig að þeir sem
gefa matsþættinum mjög góða einkunn fá fimm stig en mjög slæma einkunn eitt stig. Meðalskorið
er því á skalanum 1-5 hverju sinni þar sem fimm gefur besta einkunn. Þeir sem eru hlutlausir
mælast með gildið þrír.
Í hlutfallstölum eru sums staðar teknar saman niðurstöður þeirra sem teljast vera ánægðir. Á það
við um þá sem svara „mjög gott“ og „frekar gott“ við mat á samfélagsþáttum. Sömuleiðis teljast
þeir vera óánægðir sem svara „mjög slæmt“ og „frekar slæmt“.
Niðurstöðurnar eru birtar í stöplaritum í skýrslunni. Töflur með niðurstöðunum og
marktektarprófum má finna í viðauka 1.
Almennt voru íbúar á svæði eitt ánægðari en aðrir með fjölbreytni í atvinnulífi, atvinnuöryggi og
framboð á íbúðarhúsnæði, en síður ánægðir með framboð og verð á leiguhúsnæði.
Íbúar á svæði tvö voru ánægðari en aðrir með möguleika á eigin atvinnurekstri og launatekjur en
síður ánægðir með framboð á íbúðarhúsnæði.
Íbúar á svæði þrjú virtust vera ánægðari en aðrir með verð á íbúðar- og leiguhúsnæði en síður
ánægðir með fjölbreytni mannlífs sem og lista- og menningarlífs. Þar virtist ánægja íbúa einnig
minni en á öðrum svæðum með ýmsa þjónustu s.s. gæði og aðgengi að framhaldsskóla, þjónustu
sveitarfélagsins, póst- og fjármálaþjónustu o.fl. Sama átti við um mat á löggæslu, aðgengi að
þjónustu sýslumanns, almenningssamgöngur og nettengingu.
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4.1 SKÓLAÞJÓNUSTA
Í Þingeyjarsýslum eru starfræktir sex grunnskólar sem er fækkun úr níu þegar fyrri könnunin var
lögð fyrir árið 2009. Þrjár sameiningar áttu sér stað á tímabilinu, Þingeyjarskóli varð til við
sameiningu Hafralækjarskóla og Litlulaugaskóla og Svalbarðsskóli og Grunnskólinn á Bakkafirði
sameinuðust Grunnskólanum á Þórshöfn. Leikskóladeildir voru á níu stöðum árið 2018 en hafði
fækkað úr ellefu árið 2009. Tveir framhaldsskólar eru á svæðinu, Framhaldsskólinn á Húsavík og
Framhaldsskólinn á Laugum.
Í könnuninni var spurt um mat á gæðum og aðgengi að skólaþjónustu á öllum stigum. Einnig var
spurt hve miklu þessir þættir skiptu íbúa þegar horft væri til áframhaldandi búsetu á svæðinu.

Aðgengi að leikskóla

45%

Gæði leikskóla

42%

Aðgengi að grunnskóla
Gæði grunnskóla

48%
50%

25%

47%

Frekar gott

Frekar slæmt

4%

10% 6%4%
21%

39%
Hvorki né

5%
14%

31%

40%
Mjög gott

10% 2%
22%

33%

Aðgengi að fjarnámi/aðstöðu til fjarnáms

8% 3%

45%
69%

Aðgengi að framhaldsskóla
Gæði framhaldsskóla

42%

15%

4%
4%

Mjög slæmt

Mynd 7. Mat á skólaþjónustu.

Spurning 14. Leggðu mat á eftirfarandi þætti í þínu samfélagi varðandi dagvistun og menntun.

Almennt voru þátttakendur ánægðir með gæði og aðgengi að skólaþjónustu á svæðinu. Mest var
ánægjan með aðgengi að grunnskóla sem 91% svarenda sögðu vera gott.5 Ánægja með gæði og
aðgengi að leikskóla var einnig töluverð (87%) en gæði framhaldsskóla fékk aðeins lægri einkunn
(72%). Ítarlegri greiningu á niðurstöðunum má finna í næstu köflum.

5

Hér eru tekin saman svör þeirra sem svöruðu “mjög gott” og “frekar gott”.
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Aðgengi að leikskóla
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Aðgengi að grunnskóla

12% 5%

15%

66%

Gæði grunnskóla
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Gæði framhaldsskóla
Aðgengi að fjarnámi/aðstöðu til fjarnáms
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Mjög miklu

Frekar miklu
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20%
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14% 4% 10%
14% 2% 9%

25%
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5% 8%
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Mynd 8. Mikilvægi skólaþjónustu.

Spurning 19. Ef horft er til áframhaldandi búsetu á svæðinu, hversu miklu eða litlu máli skipta eftirfarandi þættir varðandi dagvistun og menntun fyrir
þig?

Þegar horft var til áframhaldandi búsetu á svæðinu sögðu 81% svarenda að aðgengi að grunnskóla
skipti þá miklu máli, 73% sögðu aðgengi að framhaldsskóla skipta miklu máli og 67% aðgengi að
leikskóla. Aðgengi að fjarnámi eða aðstöðu til fjarnáms skipti miklu máli í 70% tilvika. Þegar spurt
var um mikilvægi gæða sögðu 83% aðspurðra að gæði grunnskóla skiptu miklu máli, 72% leikskóla
og 76% framhaldsskóla. Samkvæmt niðurstöðunum skipti aðgengi og gæði skólaþjónustu íbúa því
almennt miklu máli þó grunnskólinn hafi fengið aðeins hærra skor en önnur skólastig.
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Í Norðurþingi eru reknar alls tíu leikskóladeildir. 6 Á Húsavík er átta deilda leikskóli og í
Öxafjarðarskóla eru tvær leikskóladeildir, önnur á Kópaskeri en hin í húsnæði grunnskólans í
Lundi. Þegar könnunin var
framkvæmd árin 2009 og 2018 var
þar að auki rekin leikskóladeild í 5,0
Grunnskólanum á Raufarhöfn en 4,0
hún var ekki starfrækt við útgáfu 3,0
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grunnskólans. Þrír einnar deildar
leikskólar eru í Þingeyjarsveit, á Mynd 9. Aðgengi og gæði leikskóla.
Hafralæk,
Stórutjörnum
og
Laugum. Árið 2009 var að auki rekin leikskóladeild í Bárðardal og á Bakkafirði en þeim hafði
báðum verið lokað í þegar könnunin 2018 var framkvæmd.
Þegar spurt var um mikilvægi aðgengis
að leikskóla mátti greina nokkra
hækkun milli kannanna en minni
munur var þegar svarendur lögðu mat á
gæði leikskóla hverju sinni.
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Mikilvægi aðgengis að leikskóla

Mat á aðgengi hækkaði mest á svæði eitt
sem gæti m.a. stafað af því að áAðgengi
og gæði grunnskóla. Húsavík lækkaði
inntökualdur barna á leikskóla á milli
kannanna.

3,8
4,0

3,8
3,1
3,6

3,2

Mikilvægi gæða leikskóla
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Mynd 10. Aðgengi og gæði leikskóla eftir svæðum.
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Deildirnar voru ellefu þegar könnunin fór fram.
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Mikilvægi aðgengis og gæða leikskóla
hækkaði mest á milli kannanna á svæði
tvö og þrjú. Fjöldi barna á leikskólaaldri
í Skútustaðahreppi jókst töluvert á milli
kannana sem gæti hafa haft áhrif á
niðurstöðurnar á svæði tvö. Lokun
leikskóladeildarinnar á Bakkafirði gæti
einnig hafa haft áhrif á niðurstöður á
svæði þrjú en á því svæði hefur þó orðið
nokkur fækkun meðal barna á
leikskólaaldri.
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Mynd 11. Aðgengi og gæði grunnskóla.
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Í Norðurþingi eru starfræktir þrír grunnskólar, Borgarhólsskóli á Húsavík, Öxarfjarðarskóli í
Lundi og Grunnskóli Raufarhafnar. Þingeyjarsveit rekur tvo grunnskóla, Stórutjarnaskóla í
Ljósavatnsskarði og Þingeyjarskóla á
Hafralæk. Skútustaðahreppur rekur
5,0
Reykjahlíðarskóla og í Langanesbyggð er einn grunnskóli, Grunn- 4,0
3,0
skólinn á Þórshöfn.

Þrátt fyrir nokkrar breytingar í grunnskólamálum á svæðinu á tímabilinu eru
niðurstöðurnar nokkuð áþekkar á milli
kannana. Mat á aðgengi að grunnskóla
mældist það sama bæði árin og
smávægilegur munur mældist á gæðum.
Þegar horft var til áframhaldandi búsetu
á svæðinu töldu þátttakendur mikilvægi
aðgengis og gæða vera nokkuð svipað og
árið 2009 og lítill munur var á
niðurstöðum eftir svæðum. Athygli
vekur að aðgengi að skóla fái betri
einkunn á svæði þrjú árið 2018 en 2009
þrátt fyrir sameiningar.
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Mynd 12. Aðgengi og gæði grunnskóla eftir svæðum.
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Tveir framhaldsskólar eru á svæðinu, Framhaldsskólinn á Laugum og Framhaldsskólinn á Húsavík.
Báðir skólarnir bjóða upp á fjarnám og þegar könnunin fór fram starfrækti Framhaldsskólinn á
Laugum einnig sérstaka framhaldsdeild í Menntasetrinu á Þórshöfn.7 Skólarnir eru að auki aðilar
að Fjarmenntaskólanum sem er starfsvettvangur tólf framhaldsskóla á landsbyggðinni.
Þekkingarnet Þingeyinga rekur mönnuð námsver fyrir fjarnema á framhaldsskóla- og háskólastigi á
Húsavík, Þórshöfn og í Reykjahlíð auk aðstöðu á Laugum, Raufarhöfn, Kópaskeri og Bárðardal.
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Mynd 13. Aðgengi og gæði framhaldsskóla og fjarnáms.

Mat á aðgengi framhaldsskóla
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Ánægja með aðgengi að framhaldsskóla
hækkaði úr 3,8 í 4,2 á milli kannanna og
aðgengi að fjarnámi úr 3,6 í 4,1. Minni
breytingar voru á öðrum þáttum.
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hækkaði mest á svæði þrjú, úr 2,2 í 2,9.
Menntasetrið á Þórshöfn hefur að
öllum líkindum haft áhrif á þá þróun en
það opnaði haustið 2009. Þar hefur
síðan þá verið rekin framhaldsskóladeild á vegum Framhaldsskólans á
Laugum.
Ánægja með aðgengi að fjarnámi
hækkaði mest á svæði tvö og þrjú.
Aukin þjónusta Þekkingarnets Þingeyinga við fjarnema á tímabilinu gæti
hafa haft áhrif þar.
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Mynd 14. Mat á aðgengi og gæðum framhaldsskóla og fjarnáms eftir svæðum.
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Framhaldsskóladeildin var ekki starfrækt þegar skýrslan var gefin út.
14

5,0

4.2 ATVINNULÍF
Umtalsverðar breytingar áttu sér stað í atvinnulífi Þingeyinga á milli kannanna. Ber þar helst að
nefna nýja kísilmálmverksmiðju PCC á Bakka sem hóf starfsemi árið 2018 eftir umfangsmikið
framkvæmdatímabil frá árinu 2015 auk þess sem Þeistareykjavirkjun var tekin í gagnið árið 2017
eftir tveggja ára framkvæmdatíma.
Mikil uppbygging átti sér einnig stað í ferðaþjónustu á tímabilinu og hefur fjöldi ferðamanna
margfaldast frá fyrri könnun. Nýir veitingastaðir, hótel, barir, gistiheimili, sjóböð og önnur
afþreyingarfyrirtæki hafa orðið til á sama tíma og þjónustan sem fyrir var hefur eflst. Enn gætir þó
töluverðrar árstíðarsveiflu í atvinnugreininni. Nokkurra breytinga gætti í verslunarþjónustu á
tímabilinu, bæði í mat- og sérvöru á öllu svæðinu. Nýjar verslanir opnuðu og aðrar hættu starfsemi.
Talsverður samdráttur átti sér stað í fiskveiðum á tímabilinu. Hlutfall aflamarks í þorskígíldum af
heildarúthlutun lækkaði úr 2,39% árið 2009 í 2,15% árið 2018. Talsverð aukning varð þó í tekjum
af fiskvinnslu þrátt fyrir að Vísir hefði flutt starfsemi sína frá Húsavík til Grindavíkur árið 2014.
Uppbygging átti sér stað hjá Ísfélagi Vestamannaeyja á Þórshöfn og uppgangur var í fiskeldi á
nokkrum stöðum á tímabilinu.
Nokkur aukning varð í atvinnutekjum af landbúnaði þótt búum hefði heldur fækkað sem og
búfénaði (Gaumur, e.d.; Byggðastofnun, 2019). Aukist hefur að bændur vinni afurðir heima og selji
beint frá býli eða nýti eigin afurðir t.d. í tengslum við ferðaþjónustu sem stunduð er samhliða
búskap.
Þegar atvinnutekjur í Þingeyjarsýslum eru skoðaðar á tíu ára tímabili (2008 til 2018) má sjá að
mestur vöxtur var í tekjum af ferðaþjónustu en mestur samdráttur í tekjum af fiskveiðum (mynd
15). Árið 2008 voru atvinnutekjur mestar af fræðslustarfsemi og fiskvinnslu en nú tíu árum síðar
voru hæstu tekjuliðirnir mannvirkjagerð og iðnaður sem stafar væntanlega að stærstu leyti af
iðnaðaruppbyggingunni á Bakka. Vöxtur atvinnutekna í Þingeyjarsýslum á tímabilinu var yfir
landsmeðaltali þar sem hann mældist 32% hér en 24% á landinu öllu. Hlutfall kvenna af
heildaratvinnutekjum svæðisins jókst jafnframt úr 34% árið 2008 í 38% árið 2018 (Byggðastofnun,
2019).
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Mynd 15. Atvinnutekjur í Þingeyjarsýslum 2008 og 2018 (Byggðastofnun, 2019).

Í búsetugæðakönnuninni árið 2009 var stutt liðið frá efnahagshruni og atvinnuleysi á svæðinu
mældist þá 6,3%. Árið 2018 var atvinnuleysið talsvert lægra eða um 2,3% (mynd 16). Hæst mældist
það í Langanesbyggð en lægst í Tjörneshreppi bæði árin. Þegar atvinnuleysið 2018 er flokkað eftir
starfsgreinum mældist það hæst meðal verkafólks og eftir menntun var það hæst meðal fólks með
grunnskólamenntun (Vinnumálastofnun, e.d.).
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Mynd 16. Atvinnuleysi eftir sveitarfélögum árin 2009 og 2018. Ársmeðaltal (Vinnumálastofnun, e.d.).

Þátttakendur í könnuninni voru beðnir að leggja mat á atvinnu- og tekjutengda þætti í samfélaginu
og sagðist helmingur íbúa vera ánægður með fjölbreytni atvinnulífsins á svæðinu og 73% töldu
atvinnuöryggið gott. Rétt rúmur helmingur taldi sig eiga góða möguleika á eigin atvinnurekstri en
einungis 37% sögðu launatekjur á svæðinu góðar.

Fjölbreytni í atvinnulífi

Atvinnuöryggi

Möguleikar á eigin atvinnurekstri

9%

41%

14%

59%

8%

Launatekjur 4%

Mjög gott

27%

19%

43%

34%

33%

42%

Frekar gott

Mynd 17. Atvinnulíf og tekjur.

Hvorki né

Spurning 15. Leggðu mat á eftirfarandi þætti í þínu samfélagi varðandi atvinnulíf og tekjur.
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19%

Frekar slæmt

4%

7%1%

12% 3%

19%

3%

Mjög slæmt

Þegar horft var til áframhaldandi búsetu á svæðinu skiptu atvinnuöryggi, launatekjur og fjölbreytni
í atvinnulífi langflesta íbúa miklu máli eða um 90% þeirra. Möguleikar á eigin atvinnurekstri
mældust aðeins lægri (62%).

Fjölbreytni í atvinnulífi

54%

Atvinnuöryggi

Möguleikar á eigin atvinnurekstri

34%

69%

33%

Launatekjur

23%

29%

60%

Mjög miklu

Frekar miklu

Mynd 18. Mikilvægi atvinnu og tekna.
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7%

4%
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Spurning 20. Ef horft er til áframhaldandi búsetu á svæðinu, hversu miklu eða litlu máli skipta eftirfarandi þættir varðandi atvinnulíf og tekjur fyrir
þig?
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Ljóst er að breytingarnar á Mynd 19. Fjölbreytni í atvinnulífi og atvinnuöryggi.
atvinnulífi svæðisins sem lýst
var í kafla 4.2. hafa haft áhrif á þessar niðurstöður auk þess sem stutt var liðið frá efnahagshruni í
könnuninni 2009.
Fjölbreytni í atvinnulífi mældist
mest á svæði eitt (3,6) en minnst á
svæði þrjú (2,6). Sama átti við um
mat á atvinnuöryggi sem mældist
3,9 á svæði eitt og 3,4 á svæði þrjú.
Þegar horft var til áframhaldandi
búsetu á svæðinu skiptu báðir
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Mynd 20. Mat á fjölbreytni í atvinnulífi og atvinnuöruggi eftir svæðum.
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Meðalskor fyrir möguleika á eigin
atvinnurekstri hækkaði úr 2,8 í 3,4
og launatekjur úr 2,8 í 3,2.
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Eigin atvinnurekstur og launatekjur
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Möguleikar á eigin atvinnurekstri
mældust mestir á svæði tvö (3,6) en
minnstir á svæði þrjú (3,1). Mest
varð þó hækkunin á milli ára á
svæði eitt, eða úr 2,6 í 3,4.
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Mynd 21. Möguleikar á eigin atvinnurekstri og launatekjur.

Mat á launatekjum mældist aðeins
hærra á svæði eitt og tvö en á svæði
þrjú.
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2,6
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Möguleikar á eigin atvinnurekstri

Þegar horft var til áframhaldandi
búsetu á svæðinu urðu litlar
breytingar á mikilvægi möguleika á
eigin rekstri á milli kannana. Skorið
var aðeins hærra á svæði tvö og þrjú
en á svæði eitt.
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Launatekjur skiptu þátttakendur
almennt miklu máli og litlar
breytingar voru á milli ára og svæða.
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Mynd 22. Eigin atvinnurekstur og launatekjur eftir svæðum.
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5,0

4.3

HÚSNÆÐI

Húsnæðismarkaðurinn í Þingeyjarsýslum hefur gengið í gegnum talsverða sveiflu á síðustu 10 árum.
Efnahagshrunið 2008, uppgangur í atvinnulífi á staðnum og nýir lánamöguleikar eru meðal þess
sem hafði áhrif á stöðu markaðarins. Eftirspurn eftir húsnæði jókst umfram framboð á tímabilinu
og þá sérstaklega á leigumarkaðnum.

Mynd 23. Verðþróun á fermetraverði á sérbýli í Þingeyjarsýslum 2010-2019 (Þjóðskrá Íslands, e.d.a.)

Árið 2010 var meðalkaupverð íbúða í Þingeyjarsýslum 14,6 mkr. en 27,8 mkr. árið 2018 sem þýðir
verðhækkun um 91% á tímabilinu (Þjóðskrá Íslands, e.d.a.). 8 Á sama tíma hækkaði vísitala
húsnæðisverðs utan höfuðborgarsvæðisins um 92% sem er nánast alveg sama hækkun og í
Þingeyjarsýslum (Hagstofa Íslands, e.d.a.).

Mynd 24. Verðþróun leiguverðs í Þingeyjarsýslum 2011-2019 (Þjóðskrá Íslands, e.d.b.)

Meðalleiguverð á svæðinu hækkaði úr 68 þús.kr. árið 2011 í 128 þús.kr. árið 2018 (Þjóðskrá Íslands,
e.d.b.).9 Er það hækkun um 88% á tímabilinu.

Niðurstöðurnar byggja á meðalkaupverði íbúða á ári í sérbýli samkvæmt þinglýstum kaupsamningum á svæðinu. Elstu fáanlegu
upplýsingarnar voru frá árinu 2010 hjá Þjóðskrá. Hækkun meðalfermetraverðs var 84% yfir sama tímabil.
9 Niðurstöður byggja á þinglýstum leigusamningum ár hvert og miðast við herbergjafjölda á bilinu 2-6. Elstu fáanlegu upplýsingarnar
voru frá 2011 hjá Þjóðskrá.
8
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Húsnæðismarkaður

Þátttakendur voru beðnir um að leggja mat á nokkra þætti er tengdust húsnæðimálum á svæðinu.
Spurt var um mat þeirra á húsnæðisframboði og hvort þeir teldu verð á sölu- og leiguhúsnæði gott
eða slæmt. Gott verð á söluhúsnæði gat bæði átt við lágt og hátt verð eftir því hvort svarendur voru
í kaup- eða söluhugleiðingum svo niðurstaðan túlkar ekki verðlagið á svæðinu heldur almenna
upplifun þátttakenda á því hversu gott eða slæmt þeim fannst verð á húsnæði vera. Sömuleiðis fór
mat svarenda á leiguhúsnæði eftir því hvort þeir settu sig í spor leigusala eða leigjenda.
Greinilegur skortur var á leiguhúsnæði árið 2018 þar sem einungis 4% svarenda töldu framboð
þess gott og 85% sögðu það slæmt. Alls töldu 18% svarenda framboð á húsnæði til sölu vera gott
en 57% slæmt. Verð á leiguhúsnæði var gott að mati 18% svarenda en slæmt að mati 44% þeirra.
Verð á húsnæði til sölu fékk aðeins betri niðurstöður þar sem 30% svarenda töldu það gott og 32%
slæmt.
Framboð á íbúðarhúsnæði til leigu

11%

Verð á leiguhúsnæði

16%

Framboð á íbúðarhúsnæði til sölu
Húsnæðisverð

41%

44%

37%

17%

25%

25%

34%

27%
Mjög gott

23%

38%
Frekar gott

19%

18%

Hvorki né

14%

Frekar slæmt

Mjög slæmt

Mynd 25. Húsnæðismarkaður.

Spurning 15. Leggðu mat á eftirfarandi þætti í þínu samfélagi varðandi húsnæðismarkað.

Þegar horft var til áframhaldandi búsetu á svæðinu sögðu 58% svarenda framboð leiguhúsnæðis
vera mikilvægt fyrir sig og 64% töldu framboð söluhúsnæðis vera mikilvægt. Þegar spurt var um
leiguverð sögðu 60% svarenda það skipta miklu máli en 72% svarenda mátu verð á húsnæði til sölu
mikilvægt.

Framboð á íbúðarhúsnæði til leigu
Verð á leiguhúsnæði
Framboð á íbúðarhúsnæði til sölu

35%

23%

38%

22%

36%

Húsnæðisverð

Mynd 26. Mikilvægi húsnæðismarkaðar.

Hvorki né
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17%
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Frekar miklu

7%

20%

28%

45%
Mjög miklu

19%

14%

7%
14%

Frekar litlu

12%

4% 9%
Mjög litlu

Spurning 20. Ef horft er til áframhaldandi búsetu á svæðinu, hversu miklu eða litlu máli skipta eftirfarandi þættir varðandi húsnæðsmarkað fyrir þig?
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M i k i l væg i
h ú s næð is verðs

2018

Samkvæmt niðurstöðunum var framboð
húsnæðis til sölu minnst á svæði tvö þar
sem það mældist einungis 1,8 og hafði þá
lækkað úr 2,9 árið 2009. Á svæði eitt
minnkaði húsnæðisframboðið einnig
töluvert þar sem meðalskorið lækkaði úr
3,6 í 2,7 á tímabilinu.

2,8
2,7
2,8
3,0
2,9
3,2

Húsnæðisverð mældist best á svæði þrjú
þar sem meðalskorið hækkaði úr 2,9 í 3,2
á milli kannana. Um er að ræða mat íbúa
á því hvort verðið sé gott eða slæmt en
það getur verið bæði hátt eða lágt eftir því
hvort þeir eru í kaup- eða söluhugleiðingum.
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3,8
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Þegar horft var til áframhaldandi búsetu
á svæðinu hækkaði mikilvægi húsnæðisframboðs mest á svæði tvö þar sem
framboðið hafði versnað mest á sama
tíma. Á sama svæði jókst mikilvægi
húsnæðisverðs einnig á milli kannana.
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Mynd 27. Húsnæðisverð og framboð íbúðarhúsnæðis.
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Mat á húsnæðisverði
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3,6

Mat á húsnæðisframboði
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4,0

3,1

3,7

5,0
3,1

Athygli vekur hve framboð
á húsnæði til sölu virðist
hafa minnkað mikið á milli
2009 og 2018. Á skalanum
1-5 lækkaði meðalskorið úr
3,1 árið 2009 í 2,4 árið 2018.
Lítil breyting varð þó á mati
á húsnæðisverði á sama
tíma. Þegar horft var til
áframhaldandi búsetu á
staðnum jókst mikilvægi
húsnæðisframboðs úr 3,1 í
3,7 og meðalskor húsnæðisverðs hækkaði úr 3,7 í 3,9 á
sama tíma.
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Mynd 28. Húsnæðisverð og framboð íbúðarhúsnæðis eftir svæðum.
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Leigumarkaður

Niðurstöður spurningarinnar
um framboð á leiguhúsnæði
benda til greinilegs versnandi
ástands þar sem meðalskorið
lækkaði úr 3,1 árið 2009 í 1,8
árið 2018. Mat á leiguverði
lækkaði jafnframt úr 3,1 í 2,6 á
sama tíma. Þegar horft var til
áframhaldandi búsetu á svæðinu
jókst mikilvægi framboðs
leiguhúsnæðis og leiguverðs á
sama tíma.
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Mynd 29. Leiguverð og framboð leiguhúsnæðis.

Framboð leiguhúsnæðis fékk lágt
meðalskor á öllum svæðum en lækkaði
þó mest á svæði eitt á milli kannana þar
sem það fór úr 3,4 í 1,7. Leiguverð
mældist jafnframt verst á svæði eitt þar
sem það lækkaði úr 3,0 í 2,1 á tímabilinu.
Leiguverð og framboð leiguhúsnæðis
skiptu svarendur meira máli nú en árið
2009 á öllum svæðum.
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Mynd 30. Leiguverð og framboð leiguhúsnæðis eftir svæðum
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4.4 MENNING, AFÞREYING OG UMHVERFI
Fjölbreytileg og sérstæð náttúra Þingeyjarsýslna hefur lengi verið aðdráttarafl ferðamanna til
svæðisins. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar kunna heimamenn ekki síður en ferðamenn að
meta náttúruna þar sem 99% þátttakenda sögðu að nálægð við fjölbreytta náttúru væri góð.
Menningarlíf svæðisins fær þó heldur lægri einkunn en náttúran þar sem einungis 32% þátttakenda
sögðu lista- og menningarlíf svæðisins fjölbreytt. Um 70% svarenda töldu tækifæri til íþrótta og
tómstundaiðkunar góð og 64% sögðu mannlífið fjölbreytt. Nokkuð færri töldu tækifæri til
afþreyingar góð eða einungis 39% svarenda.
Tækifæri til afþreyingar
Tækifæri til íþrótta- og tómstundaiðkunar
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32%

34%

15%

20%

55%

Nálægð við fjölbreytta náttúru
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79%

Fjölbreytt mannlíf

20%
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Mynd 31. Menning, afþreying og tómstundir.

Spurning 16. Leggðu mat á eftirfarandi þætti í þínu samfélagi varðandi þjónustu og afþreyingu.

Þegar horft var til áframhaldandi búsetu á svæðinu skipaði náttúran aftur mikilvægan sess meðal
svarenda en 91% töldu nálægð við fjölbreytta náttúru skipa sig miklu máli. Um 79% sögðu tækifæri
til íþrótta- og tómstundaiðkunar skipta sig miklu máli og svipað hlutfall nefndi tækifæri til
afþreyingar og fjölbreytt mannlíf. Nokkuð færri eða um 59% sögðu fjölbreytt lista og menningarlíf
skipta miklu máli.
Tækifæri til afþreyingar

43%

Tækifæri til íþrótta- og tómstundaiðkunar

48%

Nálægð við fjölbreytta náttúru
Fjölbreytt mannlíf
Fjölbreytt lista- og menningarlíf

38%
31%
62%

Mjög miklu

Mynd 32. Mikilvægi menningar, afþreyingar og tómstunda.
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Spurning 21. Ef horft er til áframhaldandi búsetu á svæðinu, hversu miklu eða litlu máli skipta eftirfarandi þættir varðandi menningu og afþreyingu
fyrir þig?
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urðu
á
niðurstöðum milli kannana er
vörðuðu tækifæri til afþreyingar og
íþrótta- og tómstundaiðkunar.
Þegar horft var til áframhaldandi
búsetu mældist mikilvægi þessara
þátta 4,2 árið 2018 en 4,0 árið
2009. Tækifæri til íþrótta- og
tómstundaiðkunar mældist heldur
betra en tækifæri til afþreyingar
bæði árin.
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Mynd 33. Íþróttir og afþreying.

Niðurstöðurnar
voru
nokkuð
sambærilegar á milli ára og svæða þó
tækifæri til íþrótta- og tómstundaiðkunar mældust heldur lægri á
svæði þrjú (3,4) en á svæði eitt (3,8)
árið 2018.
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Mynd 34. Íþróttir og afþreying eftir svæðum

26

5,0

Niðurstöður
þjónustukönnunar
Byggðastofnunar endurspegla að
nokkru leyti hlutföllin um mat á
tækifæri til íþróttaiðkunar en hlutfall
þeirra sem sögðust nýta sér
sundlaugar og líkamsræktaraðstöðu
var hæst á svæði eitt en lægst á svæði
þrjú samkvæmt þeirri könnun. Á
svæði eitt sögðust 45% íbúa hafa
farið í sund á síðustu 12 mánuðum
og 19% í líkamsrækt. Á svæði tvö
fóru 31% í sund og 14% í líkamsrækt
og í Langanesbyggð og Svalbarðshreppi sögðust 26% hafa farið í sund
en 9% í líkamsrækt (Sigríður Elín
Þórðardóttir, 2018).

Náttúra, mannlíf og menning
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Litlar breytingar urðu á mati þátttakenda á menningar- og mannlífi svæðisins á milli kannana.
Langflestir mátu nálægð við fjölbreytta náttúru mjög góða en meðalskorið þar var 4,8 bæði árin.
Meðalskor fjölbreytts mannlífs og menningarlífs var heldur lægra eða 3,7 og 3,1.
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Mynd 35. Náttúra, mannlíf og menning.

Fjölbreytni mannlífs mældist lægra á
svæði þrjú (3,5) en á öðrum svæðum
(3,8). Svipað var upp á teningnum með
lista og menningarlíf sem mældist lægra á
svæði þrjú (2,6) en á öðrum svæðum
(3,2). Nálægð við fjölbreytta náttúru fékk
hins vegar mjög svipað meðalskor á
öllum svæðum (4,7-4,8).
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miklu máli. Mikilvægi fjölbreytts lista- og
menningarlífs fékk aðeins lægra skor á
öllum svæðum.
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Mynd 36. Náttúra, mannlíf og menning eftir svæðum.
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Áhugavert er að skoða niðurstöður
þjónustukönnunar
Byggðastofnunar
þessu tengt. Þar sögðust t.a.m. 44% íbúa
á svæði eitt hafa farið í leikhús sl. 12
mánuði og þar af höfðu 70% farið í
leikhús á Húsavík. Hlutfallið var 39% í
Þingeyjarsveit og Skútustaðahreppi, þar
af höfðu 25% séð leiksýningu á
búsetusvæðinu. Í Langanesbyggð og
Svalbarðshreppi höfðu 17% farið í
leikhús og þar af 34% á sýningu í
heimabyggð (Sigríður Elín Þórðardóttir,
2018).

4.5 ÞJÓNUSTA
Talsverðra sviptinga hefur gætt í opinberri þjónustu á svæðinu frá því könnunin var lögð fyrir
árið 2009. Ber þar hæst sameiningar heilbrigðisstofnana á Norðurlandi og aðskilnaður embætta
lögreglustjóra og sýslumanna sem og breytingar á umdæmaskipan þeirra í kjölfarið. Töluverðar
breytingar áttu sér einnig stað í fjármálaþjónustu með sameiningum og breyttu eignarhaldi auk
þess sem nokkrar breytingar urðu á matvöruverslunum á svæðinu.
Þátttakendur voru beðnir að leggja mat á aðgengi og gæði opinberra stofnana sem og annarrar
þjónustu í samfélaginu auk þess að meta mikilvægi sömu þátta.

Aðgengi að heilsugæslu og sjúkrast.

27%

Gæði heilsugæslu og sjúkrastofnana

29%

Aðgengi að stjórnkerfi sveitarfél.
Almenn þjónusta sveitarfélagsins

49%
52%

16%
10%

28%

43%

32%

15%

43%

Löggæsla

16%

43%

Þjónusta á vegum

17%

Aðgengi að póstþjónustu
9%

Hagstætt vöruverð matvöru 3%

38%
36%

35%
23%

Mjög gott

Hvorki né

11% 5%
6% 7%2%

8%

24%
28%

Frekar gott

11% 5%

17%

40%

8% 4%

10% 3%

25%

48%

4%
1%

11% 4%

28%

51%

Aðgengi að fjármálaþjónustu

9% 3%

14%

44%

Aðgengi að þjónustu sýslumanns

Vöruúrval matvöru

12%

22%
32%
Frekar slæmt

10% 6%
10%
14%
Mjög slæmt

Mynd 37. Þjónusta á vegum hins opinbera og sveitarfélaga, fjármálaþjónusta og matvöruverslanir.
Spurning 16. Leggðu mat á eftirfarandi þætti í þínu samfélagi varðandi þjónustu og afþreyingu.

Samkvæmt niðurstöðum spurningarinnar virtist ánægja íbúa vera mest með heilsugæslu- og
fjármálaþjónustu á svæðinu á sama tíma og mest óánægja var með verðlag og úrval matvöru. Alls
sögðust 76% svarenda vera ánægðir með aðgengi að heilsugæslu og sjúkrastofnunum og 81% með
gæði þeirra. Um 61% voru ánægðir með aðgengi að stjórnkerfi sveitarfélags síns og 53% með
þjónustu þess. Niðurstöðurnar voru svipaðar fyrir aðgengi að þjónustu sýslumanns sem 59% taldi
gott og löggæslu svæðisins sem 60% sögðu góða. Um 67% voru ánægðir með vegaþjónustuna, um
85% með aðgengi að fjármálaþjónustu og 76% með aðgengi að póstþjónustunni. Heldur færri voru
ánægðir með matvöruúrval (45%) og matvöruverð (27%).

28

Aðgengi að heilsugæslu og sjúkrast.

86%

13%

Gæði heilsugæslu og sjúkrastofnana

88%

11%

Aðgengi að stjórnkerfi sveitarfélagsins

39%

38%

Almenn þjónusta sveitarfélagsins
Aðgengi að þjónustu sýslumanns

17%

58%

34%

32%

37%

Löggæsla

6%

22%

58%

8% 3%

79%

Aðgangur að fjármálaþjónustu

42%

Aðgangur að póstþjónustu

18%
37%

48%

Vöruúrval matvöru

13%

39%

65%

Hagstætt vöruverð matvöru

Frekar miklu

27%

5%

21%
Hvorki né

5%
9% 3%

73%
Mjög miklu

7%

30%

Þjónusta á vegum

4%

Frekar litlu

5%

Mjög litlu

Mynd 38. Mikilvægi þjónustu hins opinbera og sveitarfélaga, fjármálaþjónustu og matvöruverslana.

Spurning 23. Ef horft er til áframhaldandi búsetu á svæðinu, hversu miklu eða litlu máli skipta eftirfarandi þættir varðandi þjónustu fyrir þig?

Þegar horft var til áframhaldandi búsetu á svæðinu sögðu nánast allir (99%) að gæði og aðgengi að
heilsugæslu og sjúkrastofnunum skipti miklu máli. Um 78% sögðu aðgengi að stjórnkerfi
sveitarfélagsins skipta sig miklu máli og 92% að þjónusta þess væri mikilvæg. Alls sögðu 69% að
aðgengi að þjónustu sýslumanns skipti sig miklu máli og 88% að löggæslan á svæðinu væri mikilvæg.
Vegaþjónusta skipti fólk miklu máli í 97% tilvika, aðgangur að fjármálaþjónustu í 79% tilvika og að
póstþjónustu 87%. Hagstætt matvöruverð skipti fólk einnig miklu máli (94%) og sömuleiðis
matvöruúrval (92%).
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4,0

4,9

4,8

4,8

4,8

4,2

4,0

5,0

4,1

Töluverðar breytingar hafa átt sér stað í
rekstri heilsugæslu á svæðinu á
tímabilinu. Heilbrigðisstofnun Þingeyinga sameinaðist fimm öðrum
heilbrigðisstofnunum á Norðurlandi í
nýrri
stofnun,
Heilbrigðisstofnun
Norðurlands, árið 2014.

3,9

Heilsugæsla og sjúkrastofnanir

3,0
2,0
1,0

Í Þingeyjarsýslum eru starfræktar fimm 0,0
Mat á
Mat á
M i k i l væg i
M i k i l væg i
heilsugæslustöðvar og eitt heilsugæslusel
a ð g e ngi
g æð u m
a ð g e ngi s
g æð a
sem er sami fjöldi og fyrir sameiningu.
2009 2018
Heilsugæslustöðvarnar eru staðsettar á
Húsavík,
Raufarhöfn,
Kópaskeri, Mynd 39. Heilsugæsla og sjúkrastofnanir.
Þórshöfn og í Mývatnssveit og
heilsugæsluselið er á Laugum. Nokkur breyting varð á þjónustuskipulagi á tímabilinu s.s.
símsvörun vaktlæknis sem fluttist frá heilbrigðisstofnuninni á læknavaktina 1770.
Aðgengi að heilsugæslu- og sjúkrastofnunum á svæðinu mældist 3,9 árið
2018 sem var lækkun úr 4,1 árið 2009.
Meðalskorið fyrir gæði fór úr 4,2 í 4,0.

4,3
4,0
3,8
3,8
4,1
3,8

Mat á aðgengi heilbrigðisþj.

Mat á gæðum lækkaði mest á svæði þrjú
þar sem það fór úr 4,3 í 3,9 og mat á
aðgengi lækkaði aðeins á svæði eitt og
þrjú en hélst óbreytt á svæði tvö.

4,2
4,1
4,0
4,0
4,3
3,9

Mat á gæðum heilbrigðisþj.

Mikilvægi aðgengis að
heilbrigðisþj.

4,8
4,9
4,7
4,8
4,8
4,9

Mikilvægi gæða heilbrigðisþj.

4,8
4,9
4,7
4,8
4,7
4,9

1,0

2,0
2009 Svæði 1
2009 Svæði 2
2009 Svæði 3

3,0

Þegar horft var til áframhaldandi búsetu
á svæðinu mátu þátttakendur aðgengi og
gæði heilsugæslu og sjúkrastofnana
mikils á svæðinu (4,8 og 4,9). Lítill
munur var á milli ára og svæða.

4,0

5,0

2018 Svæði 1
2018 Svæði 2
2018 Svæði 3

Mynd 40. Heilsugæsla og sjúkrastofnanir eftir svæðum.
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Mat á aðgengi
stjórnkerfis

4,5

4,3

4,1

3,4

3,4

3,6

3,5

Spurt var um aðgengi
að stjórnkerfi sveitarfélaga svæðisins og
þjónustugæði þeirra.
Sveitarfélögin sem um
ræðir eru Norðurþing,
Þingeyjarsveit,
Skútustaðahreppur,
Tjörneshreppur,
Svalbarðshreppur og
Langanesbyggð.

4,0

Sveitarfélög

Mat á
þjónustugæðum

2009

Mikilvægi
aðgengis
stjórnkerfis

Mikilvægi
þjónustugæða

2018

Mynd 41. Þjónusta sveitarfélaga.

Alls töldu 61% svarenda aðgengi að
stjórnkerfi sveitarfélagsins gott og
meðalskorið mældist 3,6 sem eru mjög
svipaðar niðurstöður og árið 2009 þegar
það var 3,5. Rétt rúmur helmingur taldi
þjónustu sveitarfélagsins góða sem gaf
skor upp á 3,4 líkt og árið 2009.
Aðgengi þátttakenda að stjórnkerfi
sveitarfélagsins og gæði þjónustunnar
mældust best á svæði tvö en síst á svæði
þrjú.

3,6
3,6
3,8
4,0

Mat á aðgengi

3,0
3,2
3,6
3,4
3,5
3,8

Mat á gæðum

2,7
3,0
4,1
4,2
3,9
4,0
3,9
4,2

Mikilvægi aðgengis

Þegar horft var til áframhaldandi búsetu
á svæðinu sögðu flestir að aðgengi að
stjórnkerfi
sveitarfélagsins
væri
mikilvægt fyrir sig (4,1) og að þjónusta
sveitarfélagsins skipti sig miklu máli
(4,5). Niðurstöðurnar voru nokkuð
jafnar eftir svæðum og litlar breytingar
urðu á milli kannanna.

4,3
4,5
4,3
4,4
4,3
4,5

Mikilvægi gæða

1,0

2,0
2009 Svæði 1
2009 Svæði 2
2009 Svæði 3

3,0

4,0

5,0

2018 Svæði 1
2018 Svæði 2
2018 Svæði 3

Mynd 42. Þjónusta sveitarfélaga eftir svæðum.
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Sýslumaður og löggæsla

Um 59% svarenda sögðu aðgengi að
þjónustu sýslumanns vera gott árið 2018
sem gaf sama meðalskor og árið 2009
þegar það var 3,6. Ánægjan var mest á
svæði eitt (3,9) og minnst á svæði þrjú
(2,8).

Mat á aðgengi að þjónustu
sýslumanns

4,2
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3,5
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Mynd 43. Löggæsla og aðgengi að þjónustu sýslumanns.

Alls sögðu 60% svarenda að löggæslan á
svæðinu væri góð (3,6) sem er lítilsháttar
lækkun frá árinu 2009 þegar meðalskorið
mældist 3,8. Mest var ánægjan á svæði tvö
(3,9) og minnst á svæði þrjú (3,1).
Þegar horft var til áframhaldandi búsetu
á svæðinu sögðu 69% svarenda að
aðgengi að þjónustu sýslumanns skipti
sig miklu máli sem er hækkun úr 3,7 í 3,9
á milli ára. Mikilvægið mældist mest á
svæði eitt og minnst á svæði tvö.
Alls sögðu 88% svarenda að löggæslan á
svæðinu skipti sig miklu máli sem er
hækkun úr 4,2 í 4,4. Skorið var hæst á
svæði eitt og lægst á svæði þrjú.

4,4
4,6
3,9
4,2
4,1
4,1

Mikilvægi löggæslu

3,8
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4,0
4,1
3,4
3,6
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Mikilvægi aðgengis að þjónustu
sýslumanns

3,6

4,0

3,6

Ljóst er að töluverðar breytingar hafa átt
sér stað í rekstri þessara stofnana á milli
kannanna. Í könnununum 2009 og 2018
var annars vegar spurt um mat á aðgengi
að þjónustu sýslumanns og hins vegar
um mat á löggæslu svæðisins almennt.

3,6

Aðskilnaður embætta lögreglustjóra og sýslumanna og fækkun umdæma þeirra tók gildi árið 2015.
Sýslumaðurinn á Húsavík sameinaðist embættum sýslumannsins á Siglufirði og Akureyri undir hatti
Sýslumannsins á Norðurlandi eystra og Lögregluembættin á sömu stöðum sameinuðust í eitt
umdæmi Lögreglustjórans á Norðurlandi eystra. Í Þingeyjarsýslum eru lögreglustöðvarnar
staðsettar á Húsavík og á Þórshöfn og
5,0
skrifstofa sýslumannsins er á Húsavík.
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2018 Svæði 3

Mynd 44. Mat á löggæslu og aðgengi að þjónustu sýslumanns eftir svæðum.
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3,0
2,0
1,0

Töluverðar samgöngubætur áttu sér stað á
svæði þrjú á milli kannanna með tilkomu
Hófaskarðsleiðar auk þess sem dögum
vetrarþjónustu fjölgaði úr sex í sjö á því svæði.
Nánar er fjallað um samgöngur í kafla 4.6.

0,0
M a t á v e g a þ jónu stu

2009

3,7
3,6
3,2
3,7

4,5
4,7
4,6
4,8
4,6
4,9

1,0

2,0

2018

Ánægja með vegaþjónustu var nokkuð jöfn á
svæðunum en hún hækkaði þó mest á svæði
þrjú á milli kannana. Þar hækkaði meðalskorið
úr 3,2 í 3,7. Þegar horft var til áframhaldandi
búsetu á svæðinu sögðu langflestir íbúarnir að
vegaþjónusta skipti sig miklu máli en
meðalskor mikilvægis var á bilinu 4,7-4,9 þar
sem það var hæst á svæði þrjú.

3,6

Mikilvægi vegaþjónustu

M i k i l væg i
v e g a þj ónus tu

Mynd 45. Vegaþjónusta.
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Mat á vegaþjónustu

3,6

4,0

3,5

5,0

4,8

Þingeyjarsýslur eru víðfeðmar og dreifbýlar og
margir þurfa að fara um langan vel til að komast
til vinnu og skóla. Bundið slitlag er um alla
helstu stofnvegi svæðisins og vetrarþjónustu er
sinnt sjö daga vikunnar á milli byggðakjarna
með að lágmarki 50 íbúa (Vegagerðin, e.d.).
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Vegaþjónusta
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2009 Svæði 1

2018 Svæði 1

2009 Svæði 2

2018 Svæði 2

2009 Svæði 3

2018 Svæði 3
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Mynd 46. Vegaþjónusta eftir svæðum.
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Póst- og fjármálaþjónusta
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Alls eru rekin átta bankaútibú í Þingeyjarsýslum. Landsbankinn er með útibú á fjórum stöðum,
Íslandsbanki á einum og Sparisjóður Þingeyinga á þremur stöðum. Nokkur breyting varð á rekstri
fjármálastofnana á tímabilinu þar sem Sparisjóður Þórshafnar sem áður rak útibú á Kópaskeri,
Raufarhöfn og Þórshöfn
sameinaðist
tveimur 5,0
öðrum sparisjóðum í 4,0
Sparisjóði Norðurlands
árið 2014. Ári síðar átti 3,0
sér svo stað samruni milli 2,0
Sparisjóðs Norðurlands
og Landsbanka Íslands. 1,0
Fjöldi bankaútibúa á
0,0
svæðinu er óbreyttur frá
M a t á a ð g a ng i a ð M a t á a ð g a ng i a ð
M i k i l væg i
M i k i l væg i
fj á r m ál aþj ónu st u pó s t þj ónus tu fj á r m ál aþj ónu st u pó s t þj ónus tu
fyrri könnun þrátt fyrir
ofangreindar breytingar.
2009 2018
Pósturinn rekur útibú á Mynd 47. Fjármála- og póstþjónusta.
sex stöðum á svæðinu.
Á Kópaskeri, Þórshöfn, Laugum og í Mývatnssveit er samstarf um póstþjónustu við
fjármálastofnanir og á Raufarhöfn við sveitarfélagið Norðurþing.
Ánægja með aðgang að fjármálaþjónustu var mest á svæði eitt (4,6) en
minnst á svæði þrjú (2,9). Svipaða sögu
var að segja með aðgang að póstþjónustu þar sem íbúar á svæði eitt voru
töluvert ánægðari (4,5) en íbúar á svæði
þrjú (3,0).
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Þegar horft var til áframhaldandi búsetu
á svæðinu mældist mikilvægi póst- og
fjármálaþjónustu nokkuð jafnt á milli
svæða og lítill munur var á milli ára.
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Mynd 48. Fjármála- og póstþjónusta eftir svæðum.
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Mynd 49. Úrval og verð matvöru.

Athygli vekur að ánægja íbúa með verð
og úrval matvöru var minnst á svæði eitt
þar sem úrvalið var mest og verðið lægst.
Líklegast er að væntingar og kröfur íbúa
á svæði eitt til vöruúrvals og verðs séu
meiri en á öðrum svæðum. Íbúar á svæði
tvö og þrjú voru mun ánægðari með
vöruúrval og verð matvöru árið 2018 en
2009. Hefur þar eflaust haft áhrif að árið
2017 breyttust matvöruverslanirnar á
Þórshöfn og í Reykjahlíð úr Strax í
Kjörbúðir og meiri áhersla var lögð á
lægra vöruverð og lengri opnunartíma.
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Mat á vöruúrvali matvöru

2,7

4,0

3,1

5,0
3,0

Í Þingeyjarsýslum eru helstu matvöruverslanirnar í eigu Samkaupa hf.
Á Húsavík eru það Nettó og
Krambúðin og í Mývatnssveit og á
Þórshöfn er það Kjörbúðin. Á
Laugum og Kópaskeri er verslunin
rekin af einkaaðilum. Nokkrar
breytingar hafa átt sér stað í rekstri
matvöruverslana frá árinu 2009 á
svæðinu. Verslanir Samkaupa hafa
allar skipt um nafn og áherslur og
verslunin á Bakkafirði lokaði árið
2016. Hún var opnuð aftur árið 2019.
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Matvöruverslun
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Mynd 50. Úrval og verð matvöru eftir svæðum.
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4.6 SAMGÖNGUR
Samgöngur í Þingeyjarsýslum hafa tekið töluverðum breytingum frá því að könnunin var
framkvæmd árið 2009. Meðal þess sem helst má nefna er að Hófaskarðsleið opnaði síðla árs 2010
en hún er mikil samgöngubót á austursvæðinu þar sem hún tengir nú saman Kópasker, Raufarhöfn
og Þórshöfn með malbikuðum heilsársvegi. Vaðlaheiðargöng voru á lokametrunum þegar
könnunin var framkvæmd árið 2018 en þau opnuðu í lok þess árs. Sama átti við um Kísilveg sem
nú er lagður bundnu slitlagi en framkvæmdir stóðu enn yfir þar meðan á könnun stóð.
Dettifossvegur hefur dottið inn og út af vegaáætlun á tímabilinu en allt bendir nú til að sá vegur
verði tilbúinn árið 2021. Áætlunarflug milli Húsavíkur og Reykjavíkur hófst aftur árið 2012 eftir hlé
frá árinu 2000 og boðið er upp á flug milli Reykjavíkur og Þórshafnar með millilendingu á Akureyri.
Samgöngur á milli Þórshafnar og Bakkafjarðar eru óbreyttar frá fyrri könnun, en þar er malarvegur
á þremur mislöngum köflum og um fjallveg.

Vegasamgöngur
Umferðaröryggi

10%
6%

Flugsamgöngur

Gæði nettengingar
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42%
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18%
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31%

19%
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Mjög gott

16%
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Hvorki né
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17%
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Frekar gott
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11%

Frekar slæmt

12%

4%

12%

5%

Mjög slæmt

Mynd 51. Samgöngur.

Spurning 17. Leggðu mat á eftirfarandi þætti í þínu samfélagi varðandi samgöngur og fjarskipti.

Rúmur helmingur þátttakenda (57%) taldi vegasamgöngur á svæðinu góðar og tæpur helmingur
(48%) sagði umferðaröryggi gott. Meiri ánægja var með flugsamgöngur sem 73% sögðu vera góðar
á svæðinu. Lítil ánægja var hins vegar með almenningssamgöngur þar sem einungis 27%
þátttakanda taldi þær vera góðar. Alls sögðu 68% farsímasamband vera gott og 73% nettengingu.

36

Vegasamgöngur

83%

14%

Umferðaröryggi

84%

12%

Flugsamgöngur

57%

Almenningssamgöngur

27%

41%

Gæði farsímasambands

24%

22%

79%

Gæði nettengingar

Frekar miklu
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17%

84%

Mjög miklu

12% 3%

14%

Hvorki né

Frekar litlu

3%

2%

Mjög litlu

Mynd 52. Mikilvægi samgangna og fjarskipta.

Spurning 22. Ef horft er til áframhaldandi búsetu á svæðinu, hversu miklu eða litlu máli skipta eftirfarandi þættir varðandi samgöngur og fjarskipti fyrir
þig?

Þegar horft var til áframhaldandi búsetu á svæðinu skiptu vegasamgöngur og umferðaröryggi miklu
máli þar sem 97% sögðu vegasamgöngur skipta frekar eða mjög miklu máli og 96% umferðaröryggi.
Alls töldu 84% svarenda að flugsamgöngur skiptu miklu máli og 64% almenningssamgöngur.
Nánast allir (97%) sögðu að gæði farsímasambands skipti miklu máli og 98% gæði nettengingar.
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Mikilvægi ofangreindra þátta óx í
báðum tilvikum úr 4,6 í 4,8 þegar
horft var til áframhaldandi
búsetu á svæðinu.
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Mynd 53. Umferðaröryggi og vegasamgöngur.

Þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar eftir
svæðum kemur fram greinileg hækkun í
mati á vegasamgöngum á svæði þrjú þar
sem meðalskorið hækkaði úr 2,5 í 3,4.
Vafalaust hefur nýr vegur um Hófaskarð
mest um það að segja.
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Mat á umferðaröryggi lækkaði á svæði eitt
og tvö á milli kannana en hækkaði á svæði
þrjú.
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3,2

Lítil breyting varð á milli kannana
í mati þátttakenda á vegasamgöngum. Meðalskorið á
svæðinu öllu hækkaði úr 3,2 í 3,4
en það lækkaði úr 3,6 í 3,3 í
umferðaröryggi.
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Vegasamgöngur og umferðaröryggi
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2009 Svæði 3

Litlar breytingar urðu á mikilvægi
vegasamgangna og umferðaröryggis á
milli kannana og svæða. Almennt telja
íbúar svæðisins mikilvægi þessa þátta
mikið.
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Mynd 54. Umferðaröryggi og vegasamgöngur eftir svæðum.
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Almennings- og flugsamgöngur

Talsverðar breytingar áttu sér stað á tímabilinu á flugsamgöngum þar sem áætlunarflug til
Húsavíkur hófst aftur árið 2012 eftir hlé frá árinu 2000. Einnig er boðið er upp á flug milli
Þórshafnar og Reykjavíkur með millilendingu á Akureyri. Strætó BS heldur uppi áætlunarferðum á
milli Akureyrar og Húsavíkur og einnig á milli Akureyrar og Egilsstaða þar sem ekið er í gegnum
Lauga og Reykjahlíð. Almenningssamgöngur milli Þórshafnar og Húsavíkur voru felldar niður árið
2017.

2,9

2,0

3,8

2,0

3,0

3,9
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2,7

3,8

4,0

5,0

4,3

Ánægja með flugsamgöngur hækkaði úr 2,0 í 3,8 á tímabilinu en mat á almenningssamgöngum
lækkaði úr 2,9 í 2,7. Þegar horft var til áframhaldandi búsetu á svæðinu hækkaði mikilvægi
flugsamgangna úr 4,0 í 4,3 en mikilvægi almenningssamgangna lækkaði lítillega.

1,0

0,0
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Mynd 55. Almennings- og flugsamgöngur.

Mest hækkaði mat þátttakenda á flugsamgöngum á svæði eitt, enda er nálægðin við
Húsavíkurflugvöll þar mikil. Árið 2009 var
meðalskorið fyrir flugsamgöngur þar 1,5 en
4,0 árið 2018. Greinileg hækkun varð einnig á
svæði tvö þar sem meðalskorið hækkaði úr 2,3
í 3,5 og svæði þrjú þar sem það hækkaði úr 2,4
í 3,5.
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Mat á flugsamgöngum

2,4

Mat á almenningssamgöngum
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Mest lækkun varð á mati á almenningssamgöngum á svæði þrjú á tímabilinu. Líklegt
verður að teljast að niðurfelling þjónustu
Strætó á milli Húsavíkur og Þórshafnar
haustið 2017 hafi haft áhrif á þá niðurstöðu.

4,2
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Mikilvægi flugsamgangna

Mikilvægi flugsamgangna hækkaði á öllum
svæðum og mældist hæst á svæði eitt.
Mikilvægi almenningsamgangna var nokkuð
svipað á milli svæða og ára.
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Mynd 56. Almennings- og flugsamgöngur eftir svæðum.
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Farsíma- og netsamband
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Lagning ljósleiðara hófst á tímabilinu en var ekki lokið alls staðar þegar könnunin var framkvæmd
árið 2018. Mat svarenda á gæðum farsímasambands hækkaði úr 3,5 í 3,7 á tímabilinu en mat á
gæðum nettengingar hækkaði úr 3,2 í 3,8. Mikilvægi farsíma- og netsambands var nokkuð svipað á
milli ára.
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Mynd 57. Farsíma- og netsamband.

Mest bötnuðu gæði nettengingar á svæði
tvö á milli kannana þar sem skorið
hækkaði úr 2,5 árið 2009 í 4,5 árið 2018
og mældist þá hærra þar en á öðrum
svæðum. Ekki er ólíklegt er að lagning
ljósleiðara á svæðinu hafi þar haft áhrif.
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Gæði farsímasambands bötnuðu einnig
mest á svæði tvö þar sem þau hækkuðu
úr 3,2 í 3,6 á tímabilinu. Minni breytingar
voru annars staðar. Ljóst er að gott netog farsímasamband skiptir íbúa mjög
miklu máli, enda mældist meðalskor
mikilvægis þess 4,7 til 4,9 á öllum
svæðum árið 2018 þegar horft var til
áframhaldandi búsetu.
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Mynd 58. Farsíma- og netsamband eftir svæðum.
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Aksturstími til vinnu

Meðalaksturstími til vinnu mældist 6,9 mínútur í Þingeyjarsýslum. Stystan tíma tók að aka til vinnu
á svæði eitt, um 4,8 mínútur. Íbúar á svæði tvö voru aðeins lengur þar sem það tók þá 11 mínútur
að komast til vinnu og á svæði þrjú var meðalaksturstíminn 6,2 mínútur. Tveir svarendur (0,5%)
sögðust þurfa að taka flug til vinnu.10 Til samanburðar tók það íbúa á höfuðborgarsvæðinu að
meðaltali um 14 mínútur að ferðast á milli heimilis og vinnu sumarið 2018 (Bjarni Reynarsson,
2018). Í þjónustukönnun Byggðastofnunar sagðist helmingur svarenda (51%) í Þingeyjarsveit og
Skútustaðahreppi sækja vinnu út fyrir þéttbýlið eða sveitabæinn þar sem þeir bjuggu. Hlutfallið var
40% í Langanesbyggð og Svalbarðshreppi, 24% á Húsavík og Tjörneshreppi og 56% í Kelduhverfi,
Kópaskeri og Raufarhöfn (Sigríður Elín Þórðardóttir, 2018).
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Mynd 59. Aksturstími til vinnu
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Mynd 60. Akurstími eftir svæðum

10

Þeir tilheyra hér flokki 46-60 mín.
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Svæði 3

1-2 klst
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Samgönguúrbætur

Þátttakendur voru spurðir hverjar af þeim mögulegu/fyrirhuguðu samgöngubótum á svæðinu þeir
teldu mikilvægastar. Fimm möguleikar voru í boði og töldu flestir þátttakenda á svæði eitt og tvö
að styttingar í Aðaldalshrauni og ný brú yfir Skjálfandafljót væru mikilvægastar. Á svæði þrjú töldu
flestir að nýr vegur eða malbik yfir Brekknaheiði og Langanesströnd væru mikilvægastar.
Styttingar í Aðaldalshrauni og ný brú yfir Skjálfandafljót

58%

Dettifossvegur

24%

Kísilvegur (tenging milli Mývatnssveitar og Húsavíkur)
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Mynd 61. Mat á mikilvægi fyrirhugaðra samgönguúrbóta á Norðausturlandi.

Þegar niðurstöðunum er gefið skor eftir
mikilvægi 11 raðast styttingar í Aðaldalshrauni í fyrsta sæti, Dettifossvegur í
annað sæti og Kísilvegur í það þriðja. Þar
á eftir kom nýr vegur eða malbik yfir
Brekknaheiði og Langanesströnd og
lestina rak tenging af Hólasandi að
Þeistareykjum.
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Mynd 62. Mikilvægi samgönguúrbóta eftir svæðum.
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Mikilvægustu úrbæturnar fá 5 stig og þær síst mikilvægu 1 stig.
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Áætlunarflug til Húsavíkur

Áætlunarflug til Húsavíkur hófst aftur árið 2012 eftir hlé frá árinu 2000. Þátttakendur voru beðnir
um að meta hve mikil áhrif það hafði fyrir þá og sögðu 64% að flugið hefði mikil eða mjög mikil
áhrif. Áhrifin voru mest á svæði eitt þar sem 80% svarenda töldu að flugið hefði mikil eða mjög
mikil áhrif fyrir þá en minni annars staðar. Meðalskorið mældist 4,1 á svæði eitt, 3,2 á svæði tvö og
3,3 á svæði þrjú.
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33%

Hvorki né
15%
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Mynd 63. Áhrif flugs á Húsavík.

Spurning 27. Hversu mikil eða lítil áhrif hefur tilkoma flugs á Húsavík haft fyrir þig?
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Mynd 64. Áhrif Húsavíkurflugs eftir svæðum.
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Frekar lítil áhrif

7% 3%

21%

18%

7%

Mjög lítil áhrif

Alls höfðu 69% þátttakenda nýtt sér flug til eða frá Húsavík síðastliðið ár. Um þriðjungur hafði
flogið 1-3 sinnum, fimmtungur 4-5 sinnum, 12% svarenda 6-10 sinnum og 4% oftar.
11 sinnum eða
oftar
6-10 sinnum
4%
12%
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31%

4-5 sinnum
20%

1-3 sinnum
33%

Mynd 65. Fjöldi skipta með flugi.

Spurning 28. Hversu oft á síðastliðnum 12 mán hefur þú nýtt þér flug til eða frá Húsavík?

Nýting flugsins var mest á svæði eitt þar sem 83% þátttakenda höfðu flogið einu sinni eða oftar
síðastliðið ár. Á svæði tvö var hlutfallið 65% og 47% á svæði þrjú. Ljóst er því að nálægð við
flugvöllinn hafði áhrif á svörin. Á svæði þrjú sinnir Norlandair áætlunarflugi á milli Akureyrar og
Þórshafnar fimm sinnum í viku. Þar er einnig hægt að bóka flug til Reykjavíkur í samstarfi við Air
Iceland Connect með millilendingu á Akureyri (Isavia, e.d.).
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Mynd 66. Nýting Húsavíkurflugs eftir svæðum
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6-10 sinnum
Svæði 3

11 sinnum eða oftar

Í flestum tilvika nýttu þátttakendur flugið til að stytta ferðatíma (53%). Alls sögðust 30%
þátttakenda nota flugið til að sækja þjónustu suður og 24% ferðuðust í tengslum við vinnu. Alls
sögðust 19% þátttakenda hafa nýtt sér flugið til að sækja menningu eða afþreyingu.
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Mynd 67. Ástæða flugferðar.

Spurning 29. Hvers vegna nýtir þú flug til eða frá Húsavík?

Af þeim sem höfðu flogið til eða frá Húsavík á slíðastliðnum 12 mánuðum höfðu 75% nýtt sér
afsláttarkjör stéttarfélaganna. Á svæði eitt höfðu 76% flugfarþega nýtt þau, en hlutfallið var 73% á
svæði tvö og 82% á svæði þrjú.

Nei 25%

Já 75%

Mynd 68. Nýting afsláttarkjara á flugi.

Spurning 30. Hefurðu nýtt þér afsláttarkjör hjá stéttarfélögunum í tengslum við flug til eða frá Húsavík?

Svæði 1

Svæði 2

Svæði 3

76%

24%

73%

28%

82%

Já

18%

Nei

Mynd 69. Nýting afsláttarkjara eftir svæðum.
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Flug frá Akureyri til Keflavíkur

Air Iceland Connect bauð upp á beint innanlandsflug milli Keflavíkur og Akureyrar í tengslum við
millilandaflug yfir vetrartímann á tímabilinu 2017-2019. Þegar könnunin fór fram var flugið á
áætlun og spurt var um hve mikil áhrif það hefði fyrir þátttakendur.
Alls sögðu 23% að flugið hefði mikil áhrif fyrir sig, 22% voru hlutlausir og 55% töldu að það hefði
lítil áhrif.
41%

22%

14%

14%

9%

Mjög mikil áhrif

Frekar mikil áhrif

Hvorki né

Frekar lítil áhrif

Mjög lítil áhrif

Mynd 70. Áhrif flugs á milli Akureyrar og Keflavíkur.

Spurning 31. Hversu mikil eða lítil áhrif hefur flug á milli Akureyrar og Keflavíkur í tengslum við millilandaflug haft fyrir þig?

Svæði 1

Svæði 2

Svæði 3

7%

13%

13%

8%

23%

17%

10%

Mjög mikil áhrif

13%

21%

23%

Frekar mikil áhrif

43%

13%

18%

Hvorki né

Mynd 71. Áhrif Keflavíkurflugs eftir svæðum.
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36%

43%

Frekar lítil áhrif

Mjög lítil áhrif

Já 20%

Nei 80%

Mynd 72. Nýting Keflavíkurflugs.

Spurning 32. Hefur þú nýtt þér flug á milli Akureyrar og Keflavíkur í tengslum við millilandaflug?

Um 20% þátttakenda höfðu nýtt sér flugið á milli Akureyrar og Keflavíkur. Hlutfallið var hæst á
svæði tvö (26%) en lægst á svæði þrjú (13%).

Svæði 3

Svæði 2

Svæði 1

13%

87%

26%

74%

18%

82%

Já

Nei

Mynd 73. Nýting Keflavíkurflugs eftir svæðum.

Mjög ólíklegt
13%

Mjög líklegt
25%

Frekar ólíklegt
15%

Hvorki né
20%

Frekar líklegt
28%

Mynd 74. Líkur á notkun Keflavíkurflugs í framtíðinni.

Spurning 33. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að þú munir í framtíðinni nýta þér flug á milli Akureyrar og Keflavíkur í tengslum við
millilandaflug?
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Rúmur helmingur þátttakenda (53%) taldi líklegt að þeir myndu nýta sér flugið í framtíðinni en
28% taldi það ólíklegt. Líklegast var að íbúar á svæði tvö myndu nýta sér þennan kost (66%) en
ólíklegast að íbúar á svæði þrjú gerðu það (39%).

Svæði 1

22%

Svæði 2

Svæði 3

27%

21%

34%

17%

Mjög líklegt

32%

22%

Frekar líklegt

15%

22%

Hvorki né

Mynd 75. Líkur á nýtingu Keflavíkurflugs í framtíðinni eftir svæðum.
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15%

14%

10%

22%

Frekar ólíklegt

Mjög ólíklegt

10%

16%

4.7 BROTTFLUTNINGAR OG MENNTUN NÆSTU TVÖ ÁRIN
Í könnuninni var sérstaklega spurt hvort íbúar svæðisins hefðu hug á að mennta sig, skipta um starf
eða flytjast búferlum næstu tvö árin. Um 28% töldu líklegt að þeir myndu stunda fjarnám eða sækja
símenntun innan Norðausturlands. Um 19% hugðust sækja símenntun utan Norðausturlands og
20% skipta um vinnu. Færri töldu líklegt að þeir myndu flytjast búferlum. Alls sögðu 10% líklegt
að þeir flyttu innan Norðausturlands, 9% hugðust flytja af svæðinu tímabundið og 12% töldu líklegt
að þeir flyttu burt af svæðinu innan tveggja ára.
Stundir fjarnám
Sækir símenntun innan Norðausturlands

11%
7%

17%

18%

21%

21%

23%

30%

25%

26%

Sækir símenntun utan Norðausturlands

8% 11%

21%

28%

32%

Skiptir um atvinnu

8% 12%

20%

30%

29%

Flytjist búferlum innan Norðausturlands
Flytjir burt af svæðinu tímabundið t.d. vegna náms
Flytjir burt af svæðinu
Mjög líklegt

4% 6%

14%

6% 3% 10%

4%

8%

Frekar líklegt
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48%

26%

14%

54%

21%

Hvorki né

Mynd 76. Líkur á búferlaflutningum, atvinnuskiptum og skólasókn.
Spurning 24. Á næstu tveimur árum, hversu líklegt eða ólíklegt er að þú:

28%

53%
Frekar ólíklegt

Mjög ólíklegt

Líkur á skólasókn

Líkurnar á því að þátttakendur
myndu sækja símenntun utan
Norðausturlands hækkuðu úr 2,1 í
2,4.
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Litlar breytingar urðu á milli ára í
líkum á skólasókn. Meðalskor þeirra
sem hugðust stunda fjarnám næstu
tvö árin hækkaði úr 2,5 í 2,6 og
þeirra sem hugðust stunda
símenntun innan Norðausturlands
úr 2,4 í 2,6.
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Mynd 77. Líkur á skólasókn.

Niðurstöðurnar voru nokkuð svipaðar
eftir svæðum og litlar breytingar áttu sér
stað á milli ára.

2,5
2,6
2,4

Líkur á að þú stundir fjarnám

Aðstaða til fjarnáms er til staðar á öllum
svæðum.
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Norðausturlands
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Mynd 78. Líkur á skólasókn eftir svæðum.
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Líkur á atvinnuskiptum og/eða flutningi af svæðinu

Litlar breytingar áttu sér stað meðal þeirra sem hugðust skipta um starf á milli kannanna. Sama var
upp á teningnum meðal þeirra sem hugðust flytjast búferlum innan eða utan Norðausturlands.
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Mynd 79. Líkur á atvinnuskiptum eða flutningi af svæðinu.
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Líkur á atvinnu-skiptum

Líkur á búferla-flutningi
innan Norðausturlands

1,7
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Líkur á brottflutningi af
svæðinu tímabundið

1,8
1,8
1,7
1,7
1,8
1,9

Líkur á brottflutningi af
svæðinu

Alls töldu
20% þátttakenda líklegt að þeir myndu
skipta um atvinnu á næstu tveimur árum
en 60% ólíklegt. Meðalskorið reiknaðist
2,4 við þann þátt en var 2,3 árið 2009.
Einungis 10% töldu líklegt að þeir myndu
flytjast búferlum innan Norðausturlands
og 76% taldi það ólíklegt. Meðalskor þess
þáttar hækkaði úr 1,7 í 1,9 á milli
kannanna. Engin breyting varð á milli
kannanna meðal þeirra sem töldu líklegt
að þeir myndu flytja tímabundið af
svæðinu (1,8) og örlítil hækkun var hjá
þeim sem töldu líklegt að þeir myndu
flytja alfarið af svæðinu (1,9).
Niðurstöðurnar voru mjög svipaðar á
milli svæða. Meðalskor þeirra sem töldu
líklegt að þeir skiptu um vinnu mældist
2,3 á svæði tvö en 2,4 á svæði eitt og þrjú.
Íbúar á svæði tvö voru ólíklegri en íbúar á
svæði þrjú til að flytja af svæðinu.
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Mynd 80. Líkur á atvinnuskiptum eða búferlaflutningum eftir svæðum.

51

4.8 VÆNTINGAR OG FRAMTÍÐARSÝN
Almennt var framtíðarsýn þátttakenda góð og væntingar þeirra til ýmissa þátta er vörðuðu
búsetugæði miklar. Um 68% svarenda höfðu miklar væntingar til mannfjöldaþróunar í samfélaginu,
65% til fjölbreytni atvinnulífs og 70% til gæða atvinnulífs. Um 69% höfðu miklar væntingar til gæða
menntaþjónustu og 72% til gæða heilbrigðisþjónustu. Alls höfðu 82% þátttakenda miklar væntingar
til möguleika í ferðaþjónustu og 76% til almennra búsetugæða. Um 65% sögðust hafa miklar
væntingar til fjárhagslegrar afkomu og 65% til atvinnu við hæfi. Hlutfall þeirra sem höfðu litlar
væntingar til ofangreindra þátta var einungis á bilinu 3-13% svo langflestir horfðu björtum augum
til framtíðar.
Mannfjöldaþróun
Fjölbreytni atvinnulífs
Gæði atvinnulífs
Gæði menntaþjónustu
Gæði heilbrigðisþjónustu

13%
11%

Fjárhagsleg afkoma
Atvinna við þitt hæfi

22%

54%

13%

24%
29%

Mjög góðar

8%

16%

11%

53%

15%

59%

18%

52%

19%

27%

46%
Frekar góðar

Mynd 81. Framtíðarvæntingar.

Hvorki né

24%
Frekar slæmar

Spurning 34. Þegar litið er almennt á framtíð þíns samfélags, hvernig eru væntingar þínar til eftirfarandi þátta?
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6%

21%

48%

13%

11%
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17%
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22%

56%

18%

Möguleikar í ferðaþjónustu
Almenn búsetugæði

54%

2%
5%
6%

7% 4%
Mjög slæmar

Væntingar um atvinnulíf

3,0

3,7

3,4

3,7

3,3

3,7
3,0

3,6
2,8

4,0

4,1

5,0

4,1

Væntingar til fjölbreytni í atvinnulífinu hækkuðu talsvert á milli kannana þar sem meðalskorið
mældist 2,8 árið 2009 en 3,6 árið 2018. Væntingar til gæða atvinnulífsins hækkuðu úr 3,0 í 3,7, til
fjárhagslegrar afkomu úr 3,3 í 3,7 og til atvinnu við hæfi úr 3,4 í 3,7. Mestar væntingar voru til
möguleika í ferðaþjónustu þar sem meðalskorið var 4,1 líkt og árið 2009. Töluverð
atvinnuuppbygging hefur átt sér stað á svæðinu á milli kannana og þá sérstaklega í ferðaþjónustu
og stóriðju. Undanfarin fimm ár hefur árlegur hagvöxtur á Norðurlandi eystra verið að jafnaði um
4% sem byggir að mestu leyti á uppgangi í ferðaþjónustu (Sigurður Jóhannesson, 2019).
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Mynd 82. Væntingar til atvinnulífsins.
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Væntingar til fjölbreytni atvinnulífsins
voru mestar á svæði eitt (3,9) en minnstar
á svæði þrjú (2,9). Svipaðar niðurstöður
voru í væntingum til gæða atvinnulífsins
þar sem skorið var einnig 3,9 á svæði eitt
en 3,2 á svæði þrjú. Minni munur var á
milli svæða er varðaði væntingar til
möguleika í ferðaþjónustu, til fjárhagslegrar afkomu og til atvinnu við hæfi.
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Mynd 83. Væntingar til atvinnulífsins eftir svæðum.
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Væntingar um aðra þætti
Væntingar til mannfjöldaþróunar jukust talsvert á milli kannana þar sem meðalskor þeirra
hækkaði úr 2,8 í 3,7. Minni breytingar voru á væntingum til menntaþjónustu,
heilbrigðisþjónustu og almennra búsetugæða.
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Mynd 84. Væntingar um aðra þætti.

Væntingar til mannfjöldaþróunar voru
mestar á svæði eitt (3,9) en minnstar á
svæði þrjú (3,0).
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Mynd 85. Væntingar til annarra þátta eftir svæðum.
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4.9 STARFSEMI KÍSILVERS PCC BAKKI SILICON HF. Á BAKKA
Starfsemi PCC á Bakka hófst vorið 2018 eftir umfangsmikið framkvæmdatímabil frá árinu 2015.
Spurt var út í áhrif starfseminnar á nokkra samfélagslega og atvinnutengda þætti. Þátttakendum
þótti almennt líklegt að starfsemi kísilversins hefði jákvæð áhrif á samfélag sitt og að hún myndi
styrkja byggð í því. Á sama tíma töldu þeir ólíklegt að þeir myndu sjálfir sækja vinnu í kísilverinu
eða í tengdum störfum.
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Mynd 86. Áhrif kísilvers PCC BakkiSilicon hf.
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Mjög ólíklegt

Spurning 35. Í tengslum við starfsemi kísilvers PCC BakkiSilicon hf. á Bakka, hversu líklegir eða ólíklegir eru eftirfarandi þættir?
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17%

Reiknað meðalskor var hæst þegar spurt var um líkindi þess að starfsemin myndi styrkja byggð í
samfélaginu (3,4) en 60% svarenda töldu það líklegt. Skorið mældist einnig nokkuð hátt þegar spurt
hvort starfsemin myndi breyta samfélaginu (3,1) sem 48% töldu líklegt sem og hafa jákvæð áhrif á
samfélagið (3,2) líkt og 48% töldu líklegt. Einungis 3% þátttakenda töldu líklegt að þeir myndu
sækja vinnu í kísilverinu og 8% að þeir myndu sækja vinnu tengda starfseminni. Alls töldu 10%
þátttakenda líklegt að þeir myndu sækja vinnu í afleiddum störfum en þó töldu 25% líklegt að
starfsemin myndi auka atvinnumöguleika sína.
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Mynd 87. Meðalskor tengdra þátta Kísilvers PCC Bakka hf.
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Líkt og við var að búast mældust áhrif kísilversins mest á nærsvæði þess (svæði eitt) þar sem íbúar
þess töldu líklegra en íbúar á svæði tvö og þrjú að starfsemin hefði jákvæð áhrif á samfélagið.
Jafnframt töldu þeir líklegra en aðrir að hún myndi breyta samfélaginu, styrkja byggð í því og auka
atvinnumöguleika. Um 39% íbúa svæðis eitt töldu líklegt að starfsemin myndi auka
atvinnumöguleika þeirra, 15% á svæði tvö en einungis 2,5% á svæði þrjú. Um 72% íbúa á svæði
eitt taldi sömuleiðis líklegt að starfsemin myndi breyta samfélaginu, 27% á svæði tvö en 9% á svæði
þrjú. Alls sögðu 85% þátttakenda á svæði eitt líklegt að starfsemin myndi styrkja byggð í
samfélaginu á meðan hlutfallið var 38% á svæði tvö og 20% á svæði þrjú. Ljóst er því að áhrifin
eru margfalt meiri á nærsvæði kísilversins en annars staðar. Reiknað meðalskor fyrrgreindra þátta
má sjá eftir svæðum á mynd 88.
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Mynd 88. Meðalskor tengdra þátta Kísilvers PCC Bakka hf. eftir svæðum.
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Um 18% þátttakenda höfðu mjög mikla eða frekar mikla trú á því að starfsemi kísilversins myndi
bæta fjárhagslega afkomu þeirra í náinni framtíð. Heldur fleiri (57%) höfðu litla trú á því að það
gerðist.
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Mynd 89. Áhrif kísilversins á fjárhagslega afkomu.

Spurning 36. Hefur þú mikla eða litla trú á því að starfsemi kísilvers PCC BakkiSilicon hf. á Bakka muni bæta fjárhagslega afkomu þína í náinni
framtíð?

Íbúar á svæði eitt höfðu meiri trú á því að starfsemin myndi bæta fjárhagslega afkomu þeirra en
íbúar á öðrum svæðum. Alls höfðu 28% íbúa á því svæði mikla trú á því en 42% litla trú á því. Á
svæði tvö höfðu 8% þátttakenda mikla trú á því en 71% litla. Hlutföllin voru 4% og 79% á svæði
þrjú.
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Mynd 90. Áhrif kísilversins á fjárhagslega afkomu eftir svæðum.
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Þegar spurt var hvort starfsemi kísilversins hefði nú þegar haft áhrif á fjárhagslega afkomu íbúa
töldu flestir (77%) svo ekki vera. Um 19% þátttakenda töldu að starfsemin hefði haft jákvæð áhrif
en 4% neikvæð áhrif.
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Mynd 91. Áhrif kísilversins á fjárhagslega afkomu nú þegar.

Spurning 37. Telur þú að starfsemi kísilvers PCC BakkiSilicon hf. á Bakka hafi nú þegar haft jákvæð eða neikvæð áhrif á fjárhagslega afkomu þína?

Áhrifin voru mest á svæði eitt þar sem 29% þátttakenda töldu að starfsemin hefði nú þegar haft
jákvæð áhrif á fjárhagslega afkomu sína og 5% neikvæð. Flestir (66%) töldu að áhrifin væru engin.
Á svæði tvö sögðu 10% að starfsemin hefði haft jákvæð áhrif á afkomu sína en 4% neikvæð. Um
86% töldu hana ekki hafa haft nein áhrif. Langflestir (97%) á svæði þrjú sögðust ekki hafa fundið
fyrir neinum áhrifum.
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Mynd 92. Áhrif kísilversins á fjárhagslega afkomu nú þegar eftir svæðum.
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Alls töldu 52% þátttakenda að starfsemi kísilversins myndi koma til með að hafa jákvæð áhrif á
mannlíf í sínu samfélagi en 8% neikvæð áhrif. Um 40% töldu starfsemina hvorki hafa áhrif á
mannlíf til hins betra né hins verra þegar á heildina var litið.
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Mynd 93. Áhrif kísilversins á mannlífið.

Spurning 38. Þegar á heildina er litið, hvort telur þú að starfsemi kísilvers PCC BakkiSilicon hf. á Bakka komi til með að hafa jákvæð eða neikvæð
áhrif á mannlíf í þínu samfélagi?

Líkt og áður voru áhrifin mest á svæði eitt þar sem 70% íbúa taldi að starfsemin myndi koma til
með að hafa jákvæð áhrif á mannlífið en 8% neikvæð áhrif. Á svæði tvö töldu 39% að hún hefði
jákvæð áhrif, 10% neikvæð áhrif og 51% engin áhrif. Langflestir á svæði þrjú (81%) töldu að
starfsemin hefði engin áhrif mannlífið í samfélaginu, 14% jákvæð áhrif og 5% neikvæð áhrif.
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Mynd 94. Áhrif kísilversins á mannlífið eftir svæðum.
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Þegar spurt var um hvað helst væri jákvætt við starfsemi kísilvers PCC BakkiSilicon hf. á Bakka
nefndu langflestir (78%) atvinnutengda þætti. Þar kom m.a. fram aukið atvinnuframboð, meira
atvinnuöryggi og meiri fjölbreytni starfa. Um 9% sögðu kísilverið efla byggð og samfélag og sama
hlutfall taldi að efnahagsumsvif og þjónusta myndu aukast á svæðinu. Alls nefndu 7% að starfsemin
myndi stuðla að fólksfjölgun á svæðinu. Um 5% svarenda sögðust ekki sjá neitt jákvætt við
starfsemina og 2% vildu ekki svara. Færri nefndu aðra þætti s.s. fjölbreyttara mannlíf, hækkun
húsnæðisverðs og bættar samgöngur. Spurningin var opin og nokkrir svarenda nefndu fleiri en einn
þátt. Svörin má finna í viðauka 2 eins og þau komu fyrir.
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Mynd 95. Jákvæðir þættir kísilversins.

Spurning 39. Hvað er í þínum huga það sem er helst jákvætt við starfsemi kísilvers PCC BakkiSilicon hf. á Bakka?

Mengun og slæm loftgæði voru oftast nefnd þegar spurt var um það sem í huga þátttakenda var
helst neikvætt við starfsemina eða í 48% tilvika. Um 12% svarenda töldu ekkert neikvætt vera við
starfsemina, um 11% nefndu ljóta ásýnd og sjónmengun og 10% neikvæð umhverfisáhrif s.s. spjöll
og röskun á náttúru og lífríki. Um 7% nefndu slæma ímynd starfseminnar og neikvæða umræðu
um hana og um 6% sögðu að störfin væru einhæf og illa launuð. Alls nefndu 5% erlent vinnuafl og
eignarhald sem neikvæða þætti og lýstu þar m.a. áhyggjum af því að starfsfólk aðlagaðist
samfélaginu ekki nógu vel. Um 10% nefndu aðra þætti s.s. ójafnvægi á húsnæðismarkaði, raflínur
og virkjun á Þeistareykjum, þungaflutninga um bæinn, stærð verksmiðjunnar og að samsetning íbúa
myndi breytast á svæðinu með lækkandi hlutfalli fjölskyldufólks. Svörin má finna í viðauka 2.
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Mynd 96. Neikvæðir þættir kísilversins.

Spurning 39. Hvað er í þínum huga það sem er helst neikvætt við starfsemi kísilvers PCC BakkiSilicon hf. á Bakka?
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Viðhorf íbúa til starfsemi kísilversins var jákvætt meðal 57% íbúa en neikvætt meðal 17% þeirra.
Um 26% íbúa höfðu hvorki jákvætt né neikvætt viðhorf til starfseminnar.
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Mynd 97. Viðhorf til starfsemi kísilversins.

Spurning 40. Hversu jákvætt eða neikvætt er viðhorf þitt til starfsemi kísilvers PCC BakkiSilicon hf. á Bakka?

Greinilegur munur var á milli svæða þar sem viðhorfið var jákvæðast á svæði eitt. Þar sögðust 72%
íbúa hafa jákvætt viðhorf til starfseminnar, 11% neikvætt og 17% voru hlutlausir. Á svæði tvö
höfðu 39% svarenda jákvætt viðhorf, 25% neikvætt og 36% hvorki né. Á svæði þrjú voru flestir
hlutlausir (41%), um 39% höfðu jákvætt viðhorf til starfseminnar en 20% neikvætt.
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Mynd 98. Viðhorf til starfsemi kísilversins eftir svæðum.
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4.10 UMSKIPUNARHÖFN Í FINNAFIRÐI
Alþjóðleg umskipunarhöfn í Finnafirði hefur verið töluvert í umræðunni undanfarið en tilgangur
þess að staðsetja umskipunarhöfn í Finnafirði er að tengja saman Asíu, austurströnd
Bandaríkjanna og Evrópu þegar siglingaleiðir um norðurslóðir opnast. Umferð stærri gámaskipa
um Íshafið gæti stytt siglingaleiðina á milli Asíu og Evrópu um allt að 5.200 sjómílur eða 15
sólarhringa. Hugmyndin snýst um að farminum verði umskipað í Finnafirði og honum svo siglt
þaðan til Evrópu og Norður-Ameríku. Samstarfssamningar um þróun og uppbyggingu
hafnarstarfsemi á svæðinu hafa verið undirritaðir. Þeir fela m.a. í sér stofnun tveggja hlutafélaga
um verkefnið. Málið hefur verið umdeilt og m.a. verið þrætuepli í sveitarstjórn Langanesbyggðar
(visir.is 2018a og 2018b; ruv.is, 2019). Í könnuninni voru þátttakendur beðnir að lýsa skoðun
sinni á verkefninu og meta áhrif þess á hina ýmsu þætti er tengdust atvinnu og samfélagslegum
þáttum í Þingeyjarsýslum.
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Mynd 99. Áhrif mögulegrar umskipunarhafnar í Finnafirði.

Spurning 41. Í tengslum við mögulega umskipunarhöfn í Finnafirði, hversu líklegir eða ólíklegir eru eftirfarandi þættir?

Meirihluti þátttakenda taldi ólíklegt að framkvæmdirnar myndu veikja byggð (70%) eða hafa
neikvæð áhrif á samfélagið (64%). Um 85% taldi jafnframt ólíklegt að þær myndu þrengja
atvinnumöguleika sína. Um 28% svarenda töldu að framkvæmdirnar myndu styrkja byggð í
samfélaginu og 23% að þær hefðu jákvæð áhrif á samfélagið. Athygli vakti hve fáir töldu líklegt að
framkvæmdirnar hefðu áhrif á atvinnumöguleika þeirra eða að þeir myndu sækja vinnu tengda
framkvæmdunum (2-10%).
Niðurstöðurnar á svæði eitt og svæði þrjú voru heldur jákvæðari en á svæði tvö. Á nærsvæði
Finnafjarðar (svæði 3) töldu 47% svarenda líklegt að framkvæmdirnar myndu breyta samfélaginu
og sama hlutfall taldi að þær myndu styrkja byggð á svæðinu. Um 38% töldu jafnframt að áhrifin
63

yrðu jákvæð á samfélagið en 14% að þau yrðu neikvæð. Þegar spurt var um atvinnu töldu 9%
svarenda líklegt að þeir myndu sækja vinnu tengda framkvæmdunum eða í afleiddum störfum.
Svipað hlutfall (8%) taldi líklegt að þeir myndu sækja um vinnu við starfsemi hafnarinnar en nokkuð
fleiri (22%) töldu að framkvæmdirnar myndu almennt auka atvinnumöguleika þeirra. Því má segja
að fólk telji áhrifin geta verið meiri á samfélagslega þætti en á atvinnutengda þætti. Mynd 100 sýnir
meðalskor líkinda eftir svæðum þar sem „mjög líklegt“ gefur gildið 5, „mjög ólíklegt“ gildið 1 og
„hvorki né“ gildið 3.
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Mynd 100. Áhrif mögulegrar umskipunarhafnar í Finnafirði eftir svæðum.
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Fæstir (5%) höfðu mikla trú á því að framkvæmdir vegna hafnarinnar myndu bæta fjárhagslega
afkomu þeirra. Um 29% sögðust hvorki hafa mikla né litla trú á því en 66% svarenda höfðu almennt
litla trú á því að framkvæmdirnar myndu bæta fjárhagslega afkomu þeirra.
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Mynd 101. Áhrif framkvæmda við umskipunarhöfnina í Finnafirði á fjárhagslega afkomu.

Spurning 42. Hefur þú mikla eða litla trú á því að framkvæmdir vegna mögulegrar umskipunarhafnar í Finnafirði myndu bæta fjárhagslega afkomu
þína?

Mest var trúin á svæði þrjú þar sem 14% svarenda sögðust hafa mjög mikla eða frekar mikla trú á
því að framkvæmdir við höfnina myndu bæta fjárhagslega afkomu þeirra. Einungis 3% svarenda á
svæði eitt og 2% á svæði tvö höfðu mikla trú á því. Aðrir höfðu ýmist litla trú eða voru hlutlausir.
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Mynd 102. Áhrif framkvæmda við umskipunarhöfnina í Finnafirði á fjárhagslega afkomu eftir svæðum.
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Mjög litla trú

Þegar spurt var um starfsemi hafnarinnar voru niðurstöðurnar þær sömu og þegar spurt var um
framkvæmdir hennar. Sama hlutfall þátttakenda (5%) hafði mikla trú á því að starfsemin myndi
bæta fjárhagslega afkomu sína og þeirra sem höfðu litla trú á því (66%).
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Mynd 103. Áhrif starfsemi við umskipunarhöfnina í Finnafirði á fjárhagslega afkomu.

Spurning 43. Hefur þú mikla eða litla trú á því að starfsemi mögulegrar umskipunarhafnar í Finnafirði myndi bæta fjárhagslega afkomu þína?

Alls sögðust 12% þátttakenda á svæði þrjú hafa mikla trú á því að starfsemin myndi bæta
fjárhagslega afkomu þeirra. Hlutfallið var 4% á svæði eitt og 2% á svæði tvö.
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Mynd 104. Áhrif starfsemi við umskipunarhöfnina í Finnafirði á fjárhagslega afkomu eftir svæðum.
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Mjög litla trú

Spurt hvar hvort menn teldu starfsemi umskipunarhafnarinnar hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á
mannlífið í samfélaginu. Langflestir (65%) voru hlutlausir og töldu hvorki að hún hefði jákvæð né
neikvæð áhrif. Alls töldu 27% svarenda starfsemina hafa jákvæð áhrif og 8% neikvæð áhrif.

Frekar
neikvæð áhrif
2%

Mjög neikvæð
áhrif
6%

Mjög jákvæð
áhrif
5%
Frekar jákvæð
áhrif
22%

Hvorki né
65%

Mynd 105. Áhrif umskipunarhafnar á mannlífið í samfélaginu.

Spurning 44. Þegar á heildina er litið, hvort telur þú að starfsemi mögulegrar umskipunarhafnar í Finnafirði myndi hafa jákvæð eða neikvæð áhrif á
mannlíf í þínu samfélagi?

Eins og við var að búast töldu þátttakendur á nærsvæði Finnafjarðar (svæði þrjú) að starfsemin
hefði meiri áhrif á mannlífið en á svæði eitt og tvö. Þar töldu 43% að starfsemin hefði jákvæð áhrif,
18% að hún hefði neikvæð áhrif á mannlífið og 39% hvorki né. Á svæði eitt og tvö voru flestir
svarenda hlutlausir en 29% á svæði eitt töldu þó að hún hefði jákvæð áhrif og 14% á svæði tvö.

Svæði 1

4%

Svæði 2 2%

Svæði 3

25%

67%

12%

14%

Mjög jákvæð áhrif

2%3%

77%

29%

Frekar jákvæð áhrif

2% 7%

39%

Hvorki né

Mynd 106. Áhrif umskipunarhafnar á mannlífið eftir svæðum.
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Frekar neikvæð áhrif

4%

14%

Mjög neikvæð áhrif

Þátttakendur voru beðnir að lýsa því sem þeim fannst helst jákvætt og neikvætt við starfsemi
mögulegrar umskipunarhafnar í Finnafirði. Spurningin var opin og athugasemdirnar eru birtar eins
og þær komu fyrir í viðauka 3. Flest af því sem þátttakendum fannst jákvæðast var tengt atvinnu
en helmingur svarenda nefndi þann þátt. Meðal þess sem þar kom fram var aukið atvinnuframboð,
betri atvinnutækifæri og fjölbreyttari störf. Um 9% svarenda töldu höfnina efla byggð og samfélag
og 6% sögðu hana auka umsvif á svæðinu. Var þar m.a. um að ræða afkomu hafnar og aukna veltu
fyrirtækja. Um 2% svarenda nefndu fjölgun íbúa á svæðinu og 6% aðra þætti s.s. betri
flutningsmöguleika og hafnarmannvirki fyrir Norðurland. Um 10% svarenda sáu ekkert jákvætt við
verkefnið og 22% vildu ekki svara. Spurningin var opin og nokkrir svarenda nefndu fleiri en einn
þátt.
Atvinna

50%

Ekkert jákvætt

10%

Eflir byggð og samfélag

9%

Aukin umsvif á svæðinu

Fólksfjölgun

6%
2%

Annað

6%

Veit ekki / Vil ekki svara

22%

Mynd 107. Jákvæðir þættir umskipunarhafnarinnar.

Spurning 45. Hvað er í þínum huga það sem er helst jákvætt við starfsemi mögulegrar umskipunarhafnar í Finnafirði?

Af því neikvæða sem kom fram var algengast að menn nefndu mengun (25%) og umhverfisáhrif
eða náttúruspjöll (23%) vegna jarðrasks og framkvæmda. Um 16% töldu ekkert neikvætt við
verkefnið. Færri nefndu aðra þætti s.s. röskun á þeirri atvinnu sem fyrir var á svæðinu, aukna
umferð um fjörðinn, aðkomu erlendra aðila, stærð verkefnis og vantrú á því. Um 27% þátttakenda
vildu ekki svara spurningunni.
Mengun

25%

Umhverfisáhrif/náttúruspjöll

23%

Ekkert
Röskun á atvinnu

16%
3%

Aukin umferð um fjörðinn

3%

Erlent eignarhald/ erlent vinnuafl

3%

Of stórt fyrir svo lítið samfélag

2%

Mun aldrei koma til framkvæmdar

2%

Annað

7%

Veit ekki / Vil ekki svara

27%

Mynd 108. Neikvæðir þættir umskipunarhafnarinnar.

Spurning 45. Hvað er í þínum huga það sem er helst neikvætt við starfsemi mögulegrar umskipunarhafnar í Finnafirði?
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Almennt voru þó fleiri jákvæðir en neikvæðir þar sem 34% svarenda sögðu viðhorf sitt til
framkvæmdanna jákvætt en 16% neikvætt. Flestir (50%) sögðust þó hvorki vera jákvæðir né
neikvæðir.
Mjög neikvætt
Frekar 9%
neikvætt
7%

Mjög jákvætt
11%

Frekar
jákvætt
23%

Hvorki né
50%

Mynd 109. Viðhorf til umskipunarhafnarinnar.

Spurning 46. Hversu jákvætt eða neikvætt er viðhorf þitt til framkvæmda vegna mögulegrar umskipunarhafnar í Finnafirði?

Fleiri höfðu myndað sér skoðun á nærsvæði Finnafjarðar (svæði 3) en á öðrum svæðum. Þar
sögðust 42% hafa jákvætt viðhorf til framkvæmdanna, 32% neikvætt og 26% hvorki né. Um 26%
svarenda voru hlutlausir sem er helmingi lægra hlutfall en á hinum svæðunum tveimur.

Svæði 1

10%

Svæði 2

10%

Svæði 3

22%

57%

21%

14%

Mjög jákvætt

5% 5%

53%

28%

Frekar jákvætt

26%

Hvorki né

Mynd 110. Viðhorf til umskipunarhafnar eftir svæðum.
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6%

11%

Frekar neikvætt

11%

21%

Mjög neikvætt

LOKAORÐ
Þegar heilt er á litið eru íbúar í Þingeyjarsýslum nokkuð ánægðir með búsetugæði sín.
Niðurstöður könnunarinnar sem lögð var fyrir Þingeyinga á árinu 2018 voru á margan hátt
svipaðar og í hliðstæðri könnun frá árinu 2009 þó ánægja íbúa hafi greinilega aukist í samgönguog atvinnumálum. Þegar ánægja allra þátta var reiknuð saman mældist hún 3,5 árið 2009 en 3,6
árið 2018 sem er smávægileg hækkun á milli kannanna. Hún mældist hæst eða 3,7, á svæði eitt
(Húsavík), næst hæst eða 3,6 á svæði tvö (Tjörnes, Þingeyjarsveit og Mývatnssveit), en lægst eða
3,2 á svæði þrjú (frá Kelduhverfi að Bakkafirði).12 Mest var ánægjan með návígið við náttúruna,
gæði heilbrigðisstofnana og aðgengi að grunnskóla samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar.
Íbúar svæðisins voru síður ánægðir með stöðuna á húsnæðismarkaði og matvöruverð á svæðinu.
Heilbrigðis- og skólaþjónusta, atvinnuöryggi, launatekjur, samgöngur, umferðaröryggi og nálægð
við náttúru voru þeir þættir sem skiptu íbúa í Þingeyjarsýslum mestu máli þegar horft var til
áframhaldandi búsetu á svæðinu. Því eru niðurstöðurnar jákvæðar að því leyti að ánægja íbúa
snýr helst að því sem þeir telja mikilvægast, þ.e. náttúrunni og heilbrigðis- og skólaþjónustu. Mesta
hækkunin á milli ára átti sér auk þess stað í samgöngu- og atvinnumálum sem þeir meta einnig
sem mikilvægan hluta búsetugæða.
Greinilegt er að væntingar íbúa til atvinnumála hafa aukist á milli kannana enda hefur töluverð
atvinnuuppbygging átt sér stað bæði í ferðaþjónustu og stóriðju. Væntingar til mannfjöldaþróunar höfðu einnig aukist enda tók íbúum loks að fjölga á tímabilinu eftir langvarandi
fólksfækkun undanfarinna ára. Athygli vakti að þegar spurt var um starfsemi kísilvers PCC
BakkiSilicon hf. töldu flestir íbúar á nærsvæði starfseminnar að hún myndi hafa jákvæð áhrif á
samfélag sitt og styrkja byggð í því. Á sama tíma töldu þeir ólíklegt að hún myndi auka
atvinnumöguleika þeirra eða að þeir myndu sjálfir sækja vinnu í kísilverinu eða í tengdum
störfum. Svipað var upp á teningnum varðandi umskipunarhöfnina í Finnafirði þó heldur færri
teldu þar að hún myndi styrkja byggð í samfélaginu.
Líkt og í fyrri könnun var nokkur munur á upplifun íbúa eftir svæðum á matsþáttunum.
Væntingar til atvinnulífsins voru meiri á svæði eitt og tvö en á svæði þrjú. Jafnframt voru íbúar á
svæði þrjú óánægðari en aðrir með flest það er sneri að þjónustu við íbúa sem og fjölbreytni
atvinnu- og mannlífs en voru þó ánægðari með verð á húsnæðismarkaði.
Líklegt er að opnun Hófaskarðsleiðar og áætlunarflug til Húsavíkur hafi haft áhrif á aukna ánægju
í samgöngumálum.13 Á svæði þrjú óx ánægja með vegasamgöngur meira en á öðrum svæðum en
augljós óánægja var þó með almenningssamgöngur á sama svæði. Mest var ánægjan með
flugsamgöngur á svæði eitt sem skýrist af nálægð við flugvöllinn í Aðaldalshrauni. Að mati íbúa
versnaði þó umferðaröryggið aðeins á milli kannana.
Athyglisvert er að bera niðurstöður könnunarinnar saman við niðurstöður úr þjónustukönnun
Byggðastofnunar 2018. Talsverður samhljómur er í niðurstöðum kannananna s.s. varðandi ánægju
með þjónustu hvers svæðis. Hjá Byggðastofnun kom fram að íbúar á svæði eitt voru almennt
ánægðari en aðrir með þjónustu innan búsetusvæðis þeirra. Þar á eftir komu íbúar á svæði tvö en
lökust var ánægjan meðal íbúa á svæði þrjú líkt og í niðurstöðum þessarar könnunar. Líkindi voru
einnig í niðurstöðum um nýtingu íþróttamannvirkja s.s. sundlauga og líkamsræktarstöðva í könnun
Byggðastofnunar með upplifun íbúa á hverju svæði um tækifæri til íþróttaiðkunar í þessari könnun.
Nýting þessara mannvirkja var best á svæði eitt en síst á svæði þrjú sem og upplifun íbúa um
tækifæri til íþróttaiðkunar. Á fleiri stöðum mátti einnig greina samhljóm s.s. í fjölda leikhúsferða á
búsetusvæði og upplifun um menningarlíf innan þess. Því má segja að báðar þessar kannanir gefi
12
13

Mjög ánægðir fengu gildið “5”, hlutlausir “3” og mjög óánægðir “1”.
Vaðlaheiðargöngin voru enn í framkvæmd þegar könnunin fór fram.
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skýrar vísbendingar um að íbúar á svæði þrjú upplifi almennt lakari þjónustugæði en íbúar á öðrum
svæðum í Þingeyjarsýslum.
Könnunin veitir mikilvæga innsýn í upplifun íbúa á margvíslegum þáttum sem hafa áhrif á daglegt
líf þeirra og búsetugæði. Niðurstöðurnar sýna m.a. hvaða áhrif ákveðnar ákvarðanir og
framkvæmdir á vegum sveitarfélaga og hins opinbera höfðu á upplifun þeirra um almenn búsetuog lífsgæði. Notagildi könnunarinnar er því töluvert fyrir sveitarfélög, landshlutasamtök og hið
opinbera sér í lagi við mörkun stefnu og ákvarðanatöku innan svæðisins.
Meðal helstu markmiða stjórnvalda í Byggðaáætlun 2018–2024 er að jafna aðgengi landsmanna að
þjónustu og jafna tækifæri þeirra til atvinnu (Alþingi, 2018). Mikilvægt er því að fylgjast með þessari
þróun og meta hvort markmiðum Byggðaáætlunar sé náð hverju sinni. Með framkvæmd kannana
sem þessarar má greina upplifun íbúa hvers svæðis á því hvort svo sé og því er mikilvægt að þær
séu framkvæmdar með reglulegu millibili og að þær séu samanburðarhæfar.

71

HEIMILDIR
Alþingi. (11. júní 2018). Þingsályktun um stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018–2024. Sótt frá
Þingskjal 1242 — 480. mál: https://www.althingi.is/altext/148/s/1242.html
Bjarni Reynarsson. (2018). Ferðavenjur sumarið 2018. Reykjavík: Land-ráð sf. Sótt frá
http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/Files/greining_ferdavenjur_sumar_2018/$file/Gre
inarg%20fer%C3%B0avenjur%20sumari%C3%B0%202018.pdf
Byggðastofnun. (2019). Atvinnutekjur 2008-2018: eftir atvinnugreinum og landshlutum. Sauðárkrókur:
Þróunarsvið Byggðastofnunar nóvember 2019. Sótt frá https://www.byggdastofnun.is/
static/files/Skyrslur/Atvinnutekjur/atvinnutekjur-2008-2018.pdf
Gaumur. (e.d.). Búvöruframleiðsla og búfénaður. Sótt 8. nóvember 2019 frá Sjálfbærniverkefnið á
Norðausturlandi: https://www.gaumur.is/is/voktun/efnahagur/32-atvinnulif
Hagstofa Íslands. (e.d.a.). Greiningarvísitölur. Sótt frá Vísitala markaðsverðs íbúðarhúsnæðis frá 2000:
https://hagstofa.is/talnaefni/efnahagur/verdlag/visitala-neysluverds/
Hagstofa Íslands. (e.d.b.). Laun: Laun fullvinnandi launamanna eftir starfi og kyni 2014-2018. Sótt frá
https://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/laun-og-tekjur/laun/
Hagstofa Íslands. (e.d.c.). Mannfjöldi eftir kyni, aldri og sveitarfélögum 1998-2019 - Sveitarfélagaskipan 1.
janúar 2018. Sótt 15. apríl 2018 frá https://px.hagstofa.is/pxis/pxweb/is/Ibuar/
Ibuar__mannfjoldi__2_byggdir__sveitarfelog/MAN02005.px/?rxid=32afbd00-c3924a01-b24d-fc9bf45f7d8f
Hagstofa Íslands. (e.d.d.). Menntunarstaða: Mannfjöldi eftir menntunarstöðu samkvæmt ISCED 2011 20032018, hlutfallsleg skipting. Sótt 8. október 2018 frá Hagstofa Íslands:
https://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/menntun/menntunarstada/
Isavia.

(e.d.). Þórshafnarflugvöllur.
thorshafnarflugvollur

Sótt

10.

október

2019

frá

https://www.isavia.is/

ruv.is. (11. apríl 2019). Skrifa undir samning um höfn í Finnafirði. Sótt 21. október 2019 frá
https://www.ruv.is/frett/skrifa-undir-samning-um-hofn-i-finnafirdi
Sigríður Elín Þórðardóttir. (2018). Þjónustukönnun Norðurland eystra. Sauðárkrókur: Byggðastofnun.
Sigurður Jóhannesson. (2019). Hagvöxtur landshluta 2012-2017. Sauðárkrókur: Byggðastofnun.
Vaske, J. J. (2008). Survey Research and Analysis: Applications in Parks, Recreation and Human Dimensions.
Pennsylvania: Venture Publishing.
Vegagerðin. (e.d.). Þjónusta. Sótt frá Vetrarþjónusta: http://www.vegagerdin.is/thjonusta/
Vinnumálastofnun. (e.d.). Atvinnuleysi - Tölulegar upplýsingar. Sótt 14. september 2019 frá Nánari
greining sveitarfélaga á landinu: https://vinnumalastofnun.is/maelabord-og-tolulegarupplysingar/atvinnuleysi-tolulegar-upplysingar/sveitarfelog-itarleg-greining-atvinnuleysis
visir.is. (5. september 2018). Risahöfn í Finnafirði að færast yfir á næsta stig. Sótt 21. október 2019 frá
https://www.visir.is/g/2018180909435
visir.is. (6. september 2018). Höfn í Finnafirði ýmist sögð lyftistöng eða ógn byggðar. Sótt 21. október 2019
frá Höfn í Finnafirði ýmist sögð lyftistöng eða ógn byggðar: https://www.visir.is/
g/2018180909270/hofn-i-finnafirdi-ymist-sogd-lyftistong-eda-ogn-byggdar
Þjóðskrá Íslands. (e.d.a.). Verðsjá fasteigna. Sótt frá Niðurstöður fyrir kaupverð íbúða - sérbýli:
https://verdsja.skra.is/#/kaupverd/nidurstodur

72

Þjóðskrá Íslands. (e.d.b.). Verðsjá fasteigna - leiguverð. Sótt frá Niðurstöður fyrir leiguverð íbúða:
https://verdsja.skra.is/#/leiguverd/nidurstodur

73

VIÐAUKI 1
Töflur
Tafla 2. Menntunarstig eftir bakgrunnsbreytum

Alls

Grunnskólapróf eða minna
1-3 ára nám á framhaldsskólastigi (s.s. grunnnám,
starfsnám, iðnnám, tækninám, listnám, sveinspróf eða
sambærilegt
Stúdentspróf
Iðnmeistarapróf / starfsnám
eftir framhaldsskóla sem leiðir
til starfsréttinda
Stutt hagnýt námsbraut í
háskóla (diplóma eða
sambærilegt)
BA, BS, BEd eða sambærileg
háskólagráða
MA, MS, MEd, MBA eða
sambærileg háskólagráða
Doktorspróf
Samtals

Karlar

Konur

Svæði 1

Svæði 2

Svæði 3

16%

21%

12%

14%

16%

21%

27%
14%

31%
12%

23%
16%

25%
13%

27%
16%

35%
13%

10%

16%

4%

12%

7%

10%

4%

4%

4%

4%

4%

4%

20%

11%

29%

22%

21%

12%

9%
0,2%

5%
0,4%

12%
0,0%

9%
0,0%

9%
0,6%

6%
0,0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Tafla 3. Tekjur einstaklinga eftir bakgrunnsbreytum.
Alls

Karlar

Konur

Svæði 1

Svæði 2

Svæði 3

Lægri en 250 þúsund

10%

7%

12%

1%

4%

2%

250 - 399 þúsund

31%

21%

40%

8%

7%

11%

400 - 549 þúsund

27%

28%

26%

14%

22%

17%

550 - 799 þúsund

23%

27%

20%

22%

28%

21%

800 - 999 þúsund

7%

13%

2%

21%

12%

20%

Milljón - 1.249 þús

2%

3%

1%

19%

14%

18%

1.250 - 1.499 þúsund

0%

0%

0%

9%

9%

7%

1.500 þúsund eða hærri

1%

1%

0%

6%

4%

4%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Samtals
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Tafla 4. Staða á vinnumarkaði eftir tekjum einstaklinga.
Lægri en
250
þúsund

250 - 399
þúsund

400 - 549
þúsund

550 - 799
þúsund

800 - 999
þúsund

Milljón og
hærra

Launþegi í fullu starfi

7%

35%

58%

80%

90%

89%

Launþegi í hlutastarfi
Atvinnurekandi / sjálfstætt
starfandi

7%

16%

13%

4%

0%

0%

24%

18%

18%

11%

0%

11%

Í vinnu og námi

9%

3%

4%

2%

0%

0%

Í námi

9%

1%

2%

0%

3%

0%

20%

16%

3%

4%

0%

0%

24%

11%

2%

0%

6%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Á eftirlaunum
Öryrki/ atvinnulaus/ í
fæðingarorlofi
Samtals

Tafla 5. Tekjur einstaklinga og menntunarstig.
Lægri en
250
þúsund

250 399
þúsund

400 549
þúsund

550 799
þúsund

800 999
þúsund

Milljón
og hærra

Grunnskólapróf eða minna

35%

22%

11%

8%

3%

17%

Starfs- og framhaldsskólamenntun

48%

62%

50%

35%

65%

42%

Háskólamenntun

17%

17%

39%

57%

32%

42%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Svæði 1

Svæði 2

Svæði 3

Samtals

Tafla 6. Heildartekjur heimilis eftir svæðum.
Alls
Lægri en 250 þúsund

2%

1%

4%

2%

250 - 399 þúsund

8%

8%

7%

11%

400 - 549 þúsund

17%

14%

22%

17%

550 - 799 þúsund

23%

22%

28%

21%

800 - 999 þúsund

18%

21%

12%

20%

Milljón - 1.249 þúsund

18%

19%

14%

18%

1.250 - 1.499 þúsund

9%

9%

9%

7%

1.500 þúsund eða hærri

5%

6%

4%

4%

100%

100%

100%

100%

Samtals
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Aðgengi að
fjarnámi

Gæði
framhaldsskóla

Aðgengi að
framhaldsskóla

Gæði grunnskóla

Aðgengi að
grunnskóla

Gæði leikskóla

Aðgengi að
leikskóla

Tafla 7. Menntastofnanir - aðgengi og gæði.

2009 Svæði 1

3,1

3,9

3,5

4,4

4,7

4,3

4,5

2018 Svæði 1

3,0

3,7

4,2

4,4

4,7

4,1

4,6

2009 Svæði 2

3,1

3,6

4,4

4,1

4,6

4,3

4,1

2018 Svæði 2

2,6

3,5

4,4

4,2

4,4

4,1

4,1

2009 Svæði 3

2,6

3,5

4,1

3,8

4,0

4,0

2,2

2018 Svæði 3

2,0

3,0

4,0

3,8

4,3

4,0

2,9

2009 Öll svæði

3,0

3,7

3,9

4,1

4,5

4,2

3,8

2018 Öll svæði

2,7

3,5

4,2

4,2

4,5

4,1

4,2

-0,3

-0,2

0,3

0,1

0,1

-0,2

0,4***

Hækkun/lækkun

***

**

* Marktækt m.v. 95% öryggismörk ** Marktækt m.v. 99% öryggismörk ***Marktækt m.v. 99,9% öryggismörk
Ósamræmi í hækkun/lækkun við meðalskor skapast í nokkrum tilvika vegna aukastafa.
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Fjölbreytni í
atvinnulífi

Atvinnuöryggi

Möguleikar á eigin
atvinnurekstri

Launatekjur

Framboð á
íbúðarhúsn. til
leigu

Verð á
leiguhúsnæði

Framboð á
íbúðarhúsn. til sölu

Húsnæðisverð

Tafla 8. Atvinnumál og húsnæðismarkaður.

2009 Svæði 1

2,4

2,6

2,6

2,7

3,4

3,0

3,6

2,8

2018 Svæði 1

3,6

3,9

3,4

3,2

1,7

2,1

2,7

2,7

2009 Svæði 2

2,6

3,0

3,2

2,9

3,1

3,1

2,9

2,8

2018 Svæði 2

3,2

3,8

3,6

3,3

1,7

3,0

1,8

3,0

2009 Svæði 3

2,0

3,0

2,6

2,8

2,4

3,3

2,9

2,9

2018 Svæði 3

2,6

3,4

3,1

2,9

1,9

3,3

2,4

3,2

2009 Öll svæði

2,4

2,9

2,8

2,8

3,1

3,1

3,1

2,8

2018 Öll svæði

3,3

3,8

3,4

3,2

1,8

2,6

2,4

2,9

-1,3

-0,5

-0,8

0,0

Hækkun/lækkun

1,0

***

0,9

***

0,6

***

0,4

***

***

***

***

* Marktækt m.v. 95% öryggismörk ** Marktækt m.v. 99% öryggismörk ***Marktækt m.v. 99,9% öryggismörk
Ósamræmi í hækkun/lækkun við meðalskor skapast í nokkrum tilvika vegna aukastafa.

Aðgengi að
fjármálaþjónustu

Aðgengi að
póstþjónustu

Vöruúrval matvöru

Hagstætt vöruverð
matvöru

Tækifæri til
afþreyingar

Tækifæri til
íþrótta- og
tómstundaiðkunar

Nálægð við fjölbreytta
náttúru

Fjölbreytt
mannlíf

Fjölbreytt listaog menningarlíf

Tafla 9. Ýmsar þjónustustofnanir.

2009 Svæði 1

4,3

4,5

3,1

2,3

3,3

4,0

4,7

3,8

3,6

2018 Svæði 1

4,6

4,5

2,8

2,5

3,1

3,8

4,7

3,8

3,2

2009 Svæði 2

4,2

3,8

3,0

2,1

3,3

3,7

4,9

3,9

3,5

2018 Svæði 2

4,3

3,5

3,4

2,9

3,3

3,6

4,8

3,8

3,2

2009 Svæði 3

3,9

4,1

2,8

1,8

3,0

3,5

4,8

3,3

2,5

2018 Svæði 3

2,9

3,0

3,5

3,0

3,1

3,4

4,8

3,5

2,6

2009 Öll svæði

4,2

4,2

3,0

2,1

3,2

3,8

4,8

3,7

3,3

4,2

3,9

3,1

2,7

3,1

3,7

4,8

3,7

3,1

0,0***

-0,2***

0,1

0,6***

-0,1

-0,1

0,0

0,0

-0,2***

2018 Öll svæði
Hækkun/lækkun

* Marktækt m.v. 95% öryggismörk ** Marktækt m.v. 99% öryggismörk ***Marktækt m.v. 99,9% öryggismörk.
Þó lítil breyting hafi verið á meðalskori fjármálaþjónustu milli kannana mældist marktækur munur vegna breytinga milli flokka (fleiri voru
mjög ánægðir á sama tíma og fleiri voru óánægðir 2018 en 2009).
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Vegasamgöngur

Umferðaröryggi

Flugsamgöngur

Almenningssamgöngur

Gæði farsímasambands

Gæði
nettengingar

Tafla 10. Samgöngur og fjarskipti.

2009 Svæði 1

3,6

3,8

1,5

3,0

3,9

4,0

2018 Svæði 1

3,3

3,4

4,0

3,0

3,8

3,5

2009 Svæði 2

3,4

3,5

2,3

2,8

3,2

2,5

2018 Svæði 2

3,4

3,0

3,5

2,6

3,6

4,5

2009 Svæði 3

2,5

3,2

2,4

2,7

3,4

2,9

2018 Svæði 3

3,4

3,5

3,5

2,0

3,3

3,4

2009 Öll svæði

3,2

3,6

2,0

2,9

3,5

3,2

2018 Öll svæði
Hækkun/lækkun

3,4

3,3

3,8

2,7

3,7

3,8

0,1*

-0,3***

1,8***

-0,2

0,1

0,6***

* Marktækt m.v. 95% öryggismörk ** Marktækt m.v. 99% öryggismörk ***Marktækt m.v. 99,9% öryggismörk
Ósamræmi í hækkun/lækkun við meðalskor skapast í nokkrum tilvika vegna aukastafa.

Þjónusta á vegum

Löggæsla

Aðgengi að þjónustu
sýslumanns

Almenn þjónusta
sveitarfélagsins

Aðgengi að stjórnkerfi
sveitarfél.

Gæði heilsugæslu og
sjúkrastofnana

Aðgengi að heilsugæslu
og sjúkrastofnunum

Tafla 11. Opinber þjónusta og þjónusta sveitarfélaga.

2009 Svæði 1

4,3

4,2

3,6

3,6

4,2

4,2

3,4

2018 Svæði 1

4,0

4,1

3,6

3,4

3,9

3,9

3,6

2009 Svæði 2

3,8

4,0

3,8

3,5

3,5

3,7

3,7

2018 Svæði 2

3,8

4,0

4,0

3,8

3,4

3,3

3,6

2009 Svæði 3

4,1

4,3

3,0

2,7

3,0

3,2

3,2

2018 Svæði 3

3,8

3,9

3,2

3,0

2,8

3,1

3,7

2009 Öll svæði

4,1

4,2

3,5

3,4

3,6

3,8

3,5

2018 Öll svæði

3,9

4,0

3,6

3,4

3,6

3,6

3,6

-0,2

-0,1

0,1

0,1

-0,1

-0,2

0,2

Hækkun/lækkun

**

*

* Marktækt m.v. 95% öryggismörk ** Marktækt m.v. 99% öryggismörk ***Marktækt m.v. 99,9% öryggismörk
Ósamræmi í hækkun/lækkun við meðalskor skapast í nokkrum tilvika vegna aukastafa.
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**

VIÐAUKI 2
Kísilver PCC BakkiSilicon hf. - Jákvæðir og neikvæðir þættir við starfsemina
Hvað er í þínum huga það sem er helst jákvætt við starfsemi kísilvers PCC Bakki Silicon
hf. á Bakka?
Að útvega atvinnulausum vinnu.

Aukin atvinna fyrir einhverja.

Að þetta skapi atvinnu fyrir heimamenn.

Aukin atvinna og fólksfjölgun.

Allt jákvætt.

Aukin atvinna, fjölgun.

Almennt meiri atvinnuuppbygging.

Aukin atvinna, jákvæð þróun á
húsnæðismarkaði.

Atvinna fyrir þá sem hafa ekki haft vinnu.

Aukin atvinna, tækifæri, styrking fjárhags
sveitafélagsins.

Atvinna og aukin þjónusta.
Atvinna, möguleg uppbygging fyrirtækja á
svæðinu.

Aukin atvinnutækifæri (x 3).
Aukin atvinnutækifæri á svæðinu

Atvinna (x 26).

Aukin atvinnutækifæri og vonandi
fólksfjölgun.

Atvinnuaukning (x 2).
Atvinnumöguleikar (x 8).

Aukin fjölbreytni atvinnulífs (x 2).

Atvinnumöguleikar aukast.

Aukin fjölbreytni í atvinnulífi, meiri umsvif.

Atvinnumöguleikar á Húsavík.

Aukin fjölbreytni í þjónustu á Húsavík.

Atvinnumöguleikar og heildartekjur til
sveitarfélagsins.

Aukin fjölbreytni, samfélaginu til góða.
Aukin störf.

Atvinnumöguleiki fyrir marga.
Atvinnuskapandi (x 2).

Aukin störf á Húsavík.

Atvinnutækifæri (x 2).

Aukin störf og fjölbreytileiki.

Atvinnuuppbygging á Húsavík.

Aukin velta fjármuna.

Atvinnuöryggi (x 2).

Aukinn atvinnumöguleiki.

Atvinnuöryggi fyrir einhverja vonandi.

Aukinn fjöldi starfa (x 2).

Auka vinna, fjölbreytt atvinnulíf.

Aukinn fólksfjöldi, meiri vinna.
Aukinn íbúafjöldi og betra atvinnulíf.

Auki fjölbreytni atvinnulega séð.

Auknar tekjur í bæjarsjóð og fjölbreyttari
atvinna - fleiri íbúar - hækkað fasteignaverð.

Aukið atvinnuframboð (x 2).
Aukið atvinnuöryggi, fjölbreytt atvinna,
aukning húsnæðismöguleika.

Auknar tekjur sveitafélagsins.

Aukið vinnuframboð.

Aukning starfa þ.e afleiddra starfa

Aukið vinnuframboð og vinnuafl og
tekjuframleiðsla.

Auknir atvinnumöguleikar (x 2).
Auknir atvinnumöguleikar og hækkun á
meðaltekjum á svæðinu.

Aukin atvinna (x 15).
Aukin atvinna á svæðinu (x 2).

Betra atvinnu ástand.

Aukin atvinna á svæðinu.

Ef eitthvað, þá atvinna fyrir fleiri.
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Ef öruggt væri að þetta væri mannlega rekið,
sem ég efast um.

Fjölgun fólks og afleidd störf.

Eflir atvinnu, vonandi öflugra samfélag.

Fjölgun íbúa og fjölbreyttara atvinnulíf .

Fjölgun í bæjarfélaginu og afleidd störf .

Eflir Húsavíkurbæ.

Fjölgun íbúa og fjölbreyttari
atvinnumöguleikar, bæði fyrir ófaglært fólk
og faglært.

Eflir nærsamfélagið.
Einhverjir hafa atvinnu.
Ekkert (x 11).

Fjölgun starfa á svæðinu.

Ekkert jákvætt.

Fjölgun starfa og fólksfjölgun.

Ekkert jákvætt við Kísilver.

Fjölgun starfa (x 3).

Eykur atvinnulíf á svæðinu og tekjur fyrir
sveitarfélagið.

Fleiri atvinnugildi.

Eykur fjölbreytni í atvinnulífinu.

Fleiri atvinnutækifæri á svæðinu.

Eykur útsvarstekjur sveitarfélagsins.

Fleiri og fjölbreyttari störf.

Finn ekkert.

Fleiri störf (x 11).

Fjárhagsleg innspýting fyrir sveitarfélagið og
samfélagið í heild.

Fleiri störf og fleiri íbúar.

Fjármagn.

Fleiri störf fyrir Húsvíkinga.

Fleiri atvinnumöguleikar og fjölgun íbúa.

Fleiri störf á svæðinu.

Fjölbreytni.
Fjölbreytni í atvinnulífi.

Fleiri störf sem krefjast ekki endilega
langskólamenntunar.

Fjölbreytni í atvinnulífi og fleiri íbúar.

Fleiri störf, bæði í verinu og afleidd.

Fjölbreytni í atvinnumöguleikum.

Fleiri störf, fleiri atvinnumöguleikar, auknar
tekjur sveitarfélagsins.

Fjölbreytt atvinna (x 2).
Fjölbreytt atvinnutækifæri.

Fólksfjölgun (x 2).

Fjölbreytt mannlíf.

Fólksfjölgun, fleiri atvinnutækifæri.

Fjölbreytt samfélag.

Framboð á vinnu og önnur störf vegna þess.

Fjölbreytt störf.

Gott fyrir Húsvíkinga.
Gott fyrir okkur í Norðurþingi. Bætir
samfélagið.

Fjölbreyttara atvinnulíf (x 3).
Fjölbreyttara atvinnulíf fyrir Húsvíkinga.

Hef ekki skoðun.

Fjölbreyttara atvinnulíf og mannlíf.

Hef enga skoðun á Kísilverinu.

Fjölbreyttara mannlíf.

Hækkandi íbúðaverð á Húsavík.

Fjölbreyttara mannlíf og atvinna.

Kísilver mengar minna en álver.

Fjölbreyttari atvinna (x 2).
Fjölbreyttari atvinnutækifæri.

Lyftistöng fyrir samfélagið í heild, ýmsir
möguleikar.

Fjölbreyttari vinna.

Mann aukning.

Fjöldi starfa sem skapast.

Mannfjöldinn.

Fjöldi starfa (x 2).

Mannfjöldinn og aukin atvinna .

Fjölgun fjölbreyttra starfa.

Mannlíf.
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Meira atvinnulíf.

Skapar atvinnu og þar með fjölgar vonandi
íbúum.

Meira atvinnulíf og fleiri flytja í bæinn.
Meiri almenn umsvif á Húsavíkursvæðinu og
auknar tekjur fyrir sveitarfélögin.
Norðurþing og Þingeyjarsveit (vegna
Þeistareykjavirkjunar). Mengunarkerfið
virkar eins og það á að gera.

Skapar atvinnu (x 2).

Meiri atvinna (x 9).

Sólarselluframleiðslan.

Meiri atvinna fyrir fólk á því svæði.

Stabílt atvinnuástand.

Meiri atvinna og fleira fólk.

Starf fyrir Húsavíkinga.

Meiri atvinna, fjölbreyttari atvinna, fleira
fólk.

Stór og öruggur vinnustaður með mörgum
afleiddum störfum
.

Meiri möguleiki á betri afkomu
sveitarfélagsins.

Stór vinnustaður sem greiðir þokkaleg laun.

Meiri umsvif á Húsavík.

Styrking byggðar, aukin atvinnustarfsemi,
meiri þjónusta í boði.

Skapar störf og flutning til og frá höfninni.
Skapast mörg störf og styrkir byggð.
Skemmtilegt að vinna þar.

Stór vinnustaður.

Meiri umsvif og atvinna.

Styrking samfélagsins, atvinnulífs og annarra
lífsgæða á svæðinu.

Meiri vinna.
Meiri vinna fyrir eiginmanninn.

Styrkir alla atvinnustarfsemi á svæðinu.

Meiri vinna fyrir mig.

Styrkir atvinnulífið.

Mikil atvinna.

Styrkir byggð á norðaustur horni landsins.

Mikill metnaður að gera vel og öflugt
fyrirtæki.

Styrkir grunnstoðir, laun hækka, tekjur
sveitarfélags.

Miklir atvinnumöguleikar.

Styrkir innviði samfélagsins í
Þingeyjarsýslum.

Möguleikar í atvinnu.
Mörg störf í kringum þetta.

Styrkir samfélagið m.t.t. atvinnu og búsetu.

Ný atvinnustarfsemi bætist við.

Styrkir stoðir atvinnulífs á svæðinu og
búsetu.

Ný störf.
Nýir íbúar, fjölbreytt störf, hærra menntastig,
fjölbreyttara samfélag.

Stöðugleiki.

Næg atvinna.
Pass.

Störf, bæði bein og óbein. Hækkun
húsnæðisverðs er jákvætt.

Peningar til samfélagsins.

Tekjur fyrir Húsavíkurhöfn.

Samfélagsleg efling.

Tekjur sveitafélagsins.

Skaffar störf.

Tímabundin innspýting hagkerfis (jákvætt?).

Skapar atvinnu á svæðinu.

Uppbygging.

Skapar atvinnu fyrir marga.

Uppbygging atvinnulífs.

Skapar atvinnu og eykur fjölbreytni í
samfélaginu.

Uppbygging atvinnuvega.

Störf (x 5).

Uppbygging á Húsavík.
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Uppbygging á sveitarfélaginu í heild og
fjölbreyttara mannlíf.

Vinna er í boði.

Uppbygging á svæðinu, meiri atvinnu að
hafa.

Vonandi fjölbreytt atvinna fyrir Þingeyinga.

Vinnan meðan á byggingartíma stendur.
Það fjölgar vel launuðum störfum á svæðinu.

Uppbygging í sveitarfélaginu (Húsavík).

Þjónustu fyrirtæki hafa meira að gera.

Vaðlaheiðargöng.

Öflugra mannlíf og fleiri atvinnutækifæri.

Veitir störf og tekjur inn í sveitarfélagið.

? (x 2).

Vinna (x 4).
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Hvað er í þínum huga það sem er helst neikvætt við starfsemi kísilvers PCC Bakki Silicon
hf. á Bakka?
Að þetta gangi ekki eins vel eins ætlast var
til.

Ekkert (x 17).

Afskaplega ljótt.

Ekkert enn þá.

Ekkert að mínu mati.

Afspyrnu ljótur blettur á umhverfinu. Minni
byggðir sveitarfélagsins látnar sitja á
hakanum á meðan uppbygging þar fer fram.

Ekkert neikvætt (x 2).
Ekkert sem ég kem auga á ennþá.

Afstaða og tilbúningur náttúruverndar
samtaka.

Ekkert svo ég viti.

Allt (x 2).

Ekki skoðun á því.

Allt þ.e. mengun.

Er á móti starfseminni og er hrædd um að
það sé alls ekki öruggt að hún verði til góðs
þegar upp er staðið.

Ekki neitt (x 2).

Alltof lág laun og of margir útlendingar að
störfum. Því miður er launastefna PCC ekki
að draga heimafólk í vinnu og
starfsmannaveltan er svakalega há.

Er ekki beint falleg verksmiðja og passar
ekki inn í náttúruna.

Aukin mengun.

Erfiðleikar við að starta.

Ásýnd.

Erfitt að fá starfsfólk.

Bruni kola og trjábola.

Erlent vinnuafl.

Dettur ekkert í hug (x 2).

Eykur líkur á einsleitu samfélagi.

Djöfulgangurinn.

Ég sé ekki neitt neikvætt.

E.t.v. mengun.

Ég sé svo sem ekkert neikvætt.

Ef erlendir starfsmenn leggja sig ekki fram
við að aðlagast samfélaginu, t.d. ef börn
starfsmanna leggja sig ekki fram að læra
íslensku.

Ég þurfti að týna rusl þarna einu sinni.

Ef loftmengun verður.

Getur komið mengun af og til.

Ef mengun verður áberandi og hafi áhrif á
lífsgæði.

Harðar deilur um starfsemina.

Fjölgun erlends vinnuafls.
Flest.

Ef mengun væri??

Hefði viljað sjá fleiri Íslendinga í vinnu (hef
ekkert á móti erlendum starfsmönnum.

Ef mikil mengun kemur vegna
starfseminnar.

Hlutfall Húsvíkinga er mjög lágt á þessum
vinnustað.

Ef starfsemin fer að menga.

Hræddur við mengun og þar verði reknar
þrælabúðir fyrir stafsmannaleigur.

Ef það mengar mikið.

Hræðileg staðsetning, mikil sjónmengun,
mengun, ljót ásýnd og ótrúlegt að ríkið hafi
byggt jarðgöng fyrir einkafyrirtæki!

Einhver mengun fylgir.
Einhæf atvinna og mengun.
Einhæfur geiri, fólk fer síður í
framhaldsnám, sum fyrirtæki verða háð
verksmiðjunni. Mengandi starfsemi.

Hugsanleg mengun (x 6).
Hugsanleg umhverfisáhrif (x 2).
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Hugsanlega loftgæðismál en treysti á að vel
sé fylgst með.

Mengun ef hún verður. Hef ekki orðið var
við slíkt.

Hugsanlega mengun.

Mengun er aldrei góð vill engin kísilver á
Íslandi.

Húsnæðismál.
Hvað kísilverið er ljótt!

Mengun frá kolabrennslu og sjónmengun.

Hvað PCC hefur lítið látið af sér leiða í
samfélaginu.

Mengun í nánasta umhverfi.
Mengun og aftur mengun. Allur ágóðinn fer
til útlanda, og mögulega erlent vinnuafl sem
að kemur og fer, og ekki er gerð krafa um
íslenskunám.

Hækkun á húsnæðisverði.
Hækkun íbúðaverð.
Hætt við einhæfni og þetta er vaktavinna á
lágu kaupi.

Mengun og annað óvíst.
Mengun og sjónmengun.

Hætta á mengun (x 4).

Mengun og truflun á dýralífi.

Ímynd.

Mengun sem kemur til með að leggjast yfir
Húsavík.

Íslendingar hverfa í bænum, erlendir
einstaklingar eru að yfirtaka bæinn.

Mengun, fækkun fjölskyldufólks í bænum.

Langtímaáhrif á samsetningu íbúa.

Mengun, kolanotkun.

Laun.

Mengun, neikvætt viðhorf utan frá.

Launaþróun þar, vilja ekki borga nógu góð
laun.

Mengun, óttast hana verulega - og finn til
með Húsvíkingum vegna nálægðarinnar. Illa
farið með verðmæta raforku. Einhæf störf
og mikið til láglaunastörf (m.t.t. grunnlauna).

Launin eru ekkert sérstök ennþá.
Láglaunastefna.

Mengun, óumhverfisvænt, ljótt, fáránlegt að
þetta hafi verið byggt.

Léleg laun.
Lélegur vinnuandi og stjórnun.

Mengun, rask á náttúru, rask við flutning og
starfsemi, áhrif á félagslega samsetningu.

Ljósamengun í myrkri.
Ljót ásýnd og mengun.
Ljótar byggingar.

Mengun, sjónmengun, hættulegt starf,
óþjálfaðir starfsmenn, lítil reynsla
starfsmanna. Tilhugsunin um þetta kísilver
er ömurleg á allan hátt.

Loftgæði.

Mengun, umferðartafir, lýti.

Losun gróðurhúsalofttegunda.

Mengun. Mikil ítök PCC í sveitarfélaginu.

Lyktin.

Mengunarhætta.

Lýti í fallegu landslagi.

Mengunarmál ef eru.

Lægri laun, mengun.

MENGUNIN.

Megnið erlent vinnuafl sem heldur sig á
bakka og aðlagast ekki okkar samfélagi.

Mengunin sem fylgir.

Ljót bygging.

Mikil mengun.

Mengun (x 56).

Mikil starfsmannavelta.

Mengun ? (x 2).

Möguleg loft- og sjónmengun.

Mengun af völdum iðnaðar.

Möguleg mengun (x 4).
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Möguleg mengun og lykt sem berst yfir
bæinn.

Sjónmengun + alltof mikill afsláttur gefinn
af hafnar og fasteignagjöldum.

Möguleg mengun, meira álag á
húsnæðismarkaði.

Sjónmengun á Bakka.

Möguleiki á heilsutjóni vegna
umhverfismengunar/slysi.

Sjónmengun og mengun.

Sjónmengun og hefur lítil áhrif á dreifbýlið.
Sjónræn sýn á Bakka (allt of stórt).

Möguleiki á mengun.

Skaðleg áhrif á útsýni, og á umhverfi sem
eiga svo sannarlega eftir að koma í ljós.

Náttúrugæði í nágrenni hafa minnkað mikið.
Meiri neikvæðni í samfélagi. Missir
kjarnafjölskyldur úr bænum.

Slæm áhrif á ímynd sveitarfélagsins.
Slæm áhrif á umhverfi, ekki hvetjandi fyrir
fólk að sækja vinnu.

Náttúruverndarsjónarmið.
Neikvæð umfjöllun um svæðið tengt
samskonar starfsemi í Helguvík.

Slæmt fyrir alla aðra en Húsvíkinga.
Spjöll á náttúru og hugsanleg mengun,
kannski aukin umferð stórra flutningabíla.

Neikvæð umhverfisáhrif.
Neikvæð umræða vegna PCC - vegna
mengunarhættu.

Spúar eiturgufum yfir Húsavík.

Neikvæðni í 101 rvk.

Stærð og umfang verksmiðjunnar.

Neikvætt fólk.

Störf í PCC eru illa borguð og skíta
vinnutími á vöktunum.

Of hátt hlutfall erlendra starfsmanna.

Sú umræða sem hefur skapast á röngum
forsendum.

Of mikið af rafmagni fer í framleiðsluna og
sennilega ódýr líka.

Tekjurnar.

Ófyrirséð mengun.

Til lengri tíma litið, varðandi hugsanlega
mengun.

Ónothæfir stjórnendur og framkoma þeirra
við starfsmenn.

Umhverfi.

Ósveigjanleiki fyrirtækisins.

Umhverfis áhrif varðandi útlit og stærð
verksmiðju og hugsanleg mengun ef einhver
mengun verður.

Óþolandi hávaði og ónæði.
Óæskileg umhverfisáhrif og einhæf atvinna.
Rafmagnslínur og virkjunarframkvæmdir á
Þeistareykjum.

Umhverfis- og sjónmengun.

Röskun á umhverfi.

Umhverfisáhrif verði neikvæð.

Umhverfisáhrif (x 6).

Samgöngur bera ekki aukið álag.

Umhverfismál.

Sé ekkert neikvætt (x 2).

Umhverfisþættir (x 2).

Sé ekki miklar hættur a ferð.

Umræða um mengun og annað.

Sé ekki neitt þar.

Útlitsmengun.

Sé í raun ekkert neikvætt við þessa
uppbygginu.

Vaktavinna.
Vandamál í byrjun.

Sjón mengun. Ljót verksmiðja.

Vandræðafólk sumt.

Sjónmengun (x 4).

Vegna eðlis þessarar starfsemi.
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Veit ekki.

Virkilega ljót verksmiðja á fáránlegum stað.

Verksmiðjan ekki frábær fyrir augað.

Vond áhrif á náttúruna.

Virðist óskipulagt, bæði hvað varðar
starfsfólk og framleiðslu. Hef áhyggjur af því
að framleiðslan verði að mestu mönnuð
með farandverkamönnum en ekki fólki með
fjölskyldur sem kemur hingað og sest að.

Þeistareykjavirkjun og háspennulínur.
Þungaflutningar.
? (x 5).
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VIÐAUKI 3
Umskipunarhöfn í Finnafirði – Jákvæðir og neikvæðir þættir við starfsemina
Hvað er í þínum huga það sem er helst jákvætt við starfsemi mögulegrar umskipunarhafnar
í Finnafirði?
Afsakið – ekkert.

Eflir atvinnulíf á svæðinu.

Atvinna (x 12).

Ekkert (x 10).

Atvinna í brothættri byggð.

Ekkert jákvætt (x 2).

Atvinna og tekjur til byggðarinnar þar.

Ekkert jákvætt við mengandi stóriðju.

Atvinnumöguleikar (x 3).
Atvinnumöguleikar fyrir einhverja.

Ekkert nema kannski að sumir gætu grætt
eitthvað tímabundið.

Atvinnuskapandi (x 2).

Ekkert svo ég viti.
Ekki hugmynd.

Atvinnutækifæri.

Eykur atvinnu (tímabundið).

Atvinnutækifæri fyrir fólk á þessu svæði.

Eykur atvinnumöguleika á viðkomandi
svæði.

Atvinnuöryggi.
Aukið atvinnuframboð.

Ég veit það ekki.

Aukin afkoma til hafnar.

Fjölbreytt atvinna.

Aukin atvinna (x 11).

Fjölbreyttara atvinnulíf (x 3).

Aukin atvinna og mögulega aukin
fólksfjölgun.

Fjölbreyttara atvinnulíf fyrir íbúa í
nágrenninu.

Aukin atvinna og tekjur sveitafélagsins.

Fjölbreyttara atvinnumöguleikar.

Aukin atvinnutækifæri fyrir það svæði.

Fjölbreyttari atvinna.

Aukin starfsemi og fjölbreyttari
atvinnumöguleikar.

Fjöldi starfa á því svæði.

Aukin störf, auknir möguleikar í iðnaði.

Fjölgun íbúa.

Aukin umsvif.

Fleiri störf (x 2).
Fleiri störf á austur svæðinu styrkur fyrir það
svæði.

Aukin umsvif á svæðinu.
Aukin velta.

Fólksfjölgun.

Aukning atvinnutækifæra á norðurlandi.

Framfarir.

Auknir atvinnumöguleikar (x 3).
Auknir atvinnumöguleikar á svæðinu.

Góð uppskipunarhöfn fyrir norðurland.
Atvinna.

Á ekki við (x 2).

Hef ekki kynnt mér.

Bætir atvinnuástand.

Hef ekki kynnt mér þetta málefni.

Bættir flutningsmöguleikar.

Hef ekki myndað mér skoðun.

Efling byggðar á austurhorninu.

Hef ekki neina skoðun á Umskipunarhöfn í
Finnafirði.

Efling byggðarlaganna í kring.
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Hef ekki skoðun (x 3).

Skapar störf á svæðinu.

Hef ekki skoðun á því.

Staðsetning.

Jákvæð áhrif fyrir nærliggjandi samfélög.

Sterkari byggð á Langanesi.

Jákvætt atvinnulíf.

Stór vinnustaður sem borgar góð laun.

Landsbyggðin styrkist.

Stóraukin efnahagsstarfsemi.

Meira atvinnulíf á svæði sem vantar það.

Stuðla að fólksfjölgun á svæðinu.

Meiri atvinna (x 2).

Styrking atvinnulífs og byggðar á svæðinu.

Meiri atvinna á svæðinu.

Styrking byggðar í nágrenni Finnafjarðar.

Meiri atvinna, fjölbreyttari atvinna, fleira
fólk.

Styrking byggðar, meiri þjónusta.

Meiri atvinnuumsvif.

Styrkir byggð eikur störf.

Styrkir byggð á svæðinu.

Meiri breidd í atvinnulífið.
Meiri umsvif á veiku svæði.

Styrkir samfélag á NA horni. Bætir
atvinnustig og margt fleira

Meiri umsvif og atvinna fyrir það svæði.

Störf.

Meiri uppbygging á svæðinu.

Tek ekki afstöðu.

Meiri vinna (x 2).

Treysti mér ekki til að svara því.

Mengun (x 2).

Treystir byggð á svæðinu.

Mikil umsetning á Norðausturlandi og
vegabætur.

Tugir verkamanna fengju verkamannavinnu.

Mikil vinna.

Umsvif þar sem ekki er starfsemi.

Umsvif .

Mundi draga verulega úr vægi
Eyjarfjarðarhafna.

Veit ekki (x 9).
Veitir vinnu.

Mögulega jákvæð áhrif á nærsamfélag.

Verður aldrei af þessu.

Ný störf (x 2).

Vil ekki svara.

Pass (x 3).

Vinna fyrir Húsvíska iðnaðarmenn.

Samfélagsleg efling.

Það er atvinnan sem það skapar.

Sé ekkert jákvætt við mögulega starfsemi.

Þekki ekki nógu vel.

Skaffar störf.

Þetta verður aldrei.

Skapar atvinnu, gerir samfélögin
samkeppnishæfari.

? (x 11).

88

Hvað er í þínum huga það sem er helst neikvætt við starfsemi mögulegrar
umskipunarhafnar í Finnafirði?
Að aðkomnir iðnaðarmenn setji svip sinn á
samfélagið.

Hef ekki myndað mér skoðun.
Hef ekki sérstakar hugmyndir um neitt
neikvætt.

Að hún raski atvinnu smábáta.
Afstaða Eyfirðinga gagnvart öllu jákvæðu
austan Vaðlaheiðar.

Hef ekki skoðun (x 3).

Allt of stórt og mikið fyrir lítil samfélög.

Hlutverk Íslands sem miðstöð vöruflutninga
á norðurslóðum m.a. með mengandi efni og
stríðstól.

Allt saman!

Hvar er Finnafjörður?

Allt, það er verið að skemma búrekstur,
ferðaþjónustu, það fylgir þessu mengun.

Hætta á umhverfisslysum.
Hættuleg áhrif á náttúru og umhverfi.

Aukin stórskipaumferð, mengun fyrir dýralíf.

Kostnaður.

Allt.

Landbreytingar.

Áhrif á fuglalíf.

Líklega flopp, mengun.

Áhrif á náttúruna.

Meiri umferð um svæðið.

Breytir ásýnd svæðisins fyrir einhverja.

Mengun (x 13).

Dettur ekkert í hug (x 2).

Mengun fiskimiða í Bakkaflóa.

Ef það koma of mikið af Kínverjum.

Mengun frá allri þeirri umferð.

Eigendur eru ekki innlendir.

Mengun í sjó og sjónmengun.

Ekkert (x 18).

Mengun og eyðilegging á fallegri náttúru.

Ekkert svo ég viti.

Mengun, ásýnd fjarðarins, skemmir
búsetuskilyrði bænda á svæðinu.

Ekki hugmynd (x 2).

Mengun. Of mikið erlent vinnuafl.
Óviðráðanleg þensla meðan á
framkvæmdum stendur.

Ekki séð.
Engin skoðun.
Eyðilegging á náttúru svæðisins og gríðarleg
mengunarhætta.

Mengunarhætta.

Ég sé ekki margt neikvætt við svona
framkvæmd á þessum stað.

Mengunarhætta (x 3).

Ég veit ekkert um þetta.

Mengunarslys vegna aukinnar sjóumferðar.

Ég veit það ekki.

Mikið jarðrask.

Fámennið.

Mun aldrei koma til framkvæmdar.

Framtíðarhorfur varðandi ferðaþjónustu.

Möguleg mengun.

Gríðarleg mengun og röskun á umhverfinu
til hins verra.

Mögulega óafturkræf umhverfisspjöll.

Harðar deilur um starfsemina.

Náttúruspjöll.

Mengunarslys (x 2).

N/A.

Hef ekki kynnt mér þetta málefni.
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Náttúruspjöll á fallegum stað, þótt hann sé
úr alfaraleið.

Skipaferðir aukist.

Náttúruspjöll.

Tek ekki afstöðu.

Smæð samfélagsins þar.

Óafturkræf nauðgun á óspilltri náttúru.

Treysti mér ekki til að svara því.

Óvissa með veiði og náttúru.

Umhverfisáhrif (x 7).

Óþarfi þegar er kjörið að gera betri höfn á
Þórshöfn.

Umhverfisáhrif sem yrðu slæm fyrir svæðið.
Umhverfismál.

Pass (x 3).

Umhverfisslys (x 3).

Sé bara ekki neitt.

Umhverfisspjöll (x 2).

Sé ekkert eins og er.

Umhverfisspjöll og mengun, veit ekki hverju
verði helst skipað upp.

Sé ekkert neikvætt (x 2).
Sjón og loftmengun og eyðilegging á náttúru
og þarna er helsta hrygningarsvæði þorsks
og lokast fyrir fiskimið.

Umrót náttúru.
Veit ekki (x 10).

Sjónmengun auk annarrar mengunar sem
þessu fylgir.

Vil ekki svara.

Sjónmengun og mengun.

Þessi vitleysa verður aldrei.

Sjónmengun og mikil hætta á olíuslysum.

Þetta ætti að sjálfsögðu að gerast á
Raufarhöfn.

Vil þetta ekki.

Sjónmengun og möguleg mengun.

? (x 14).

Sjónmengun, mengun. Sé ekkert gott við að
hafa risvaxinn viðlegukant og lokað
gámasvæði á þessu fallega svæði.
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VIÐAUKI 4
Spurningakönnunin

Búsetugæði á Norðausturlandi
Búsetugæði á Norðausturlandi
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Búsetugæði á Norðausturlandi

Búset
i á Norðausturlandi

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

