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1. Inngangur 

Í mars 2003 var skrifað undir samninga um orkusölu til álvers Alcoa á Reyðarfirði. Þar með var 

ákveðið að ráðast í stærstu framkvæmdir Íslandssögunnar með byggingu Kárahnjúkavirkjunar til 

orkuöflunar fyrir álver Alcoa. Markmið þessara framkvæmda var ekki síst að snúa við neikvæðri 

þróun íbúafjölda á Austurlandi.  

Hér er gert ráð fyrir að áhrifasvæði framkvæmdanna sé Fljótsdalshérað, Fljótsdalshreppur og 

Fjarðabyggð, þó að reiknað hafi verið með að áhrifa gætti víða s.s. á Seyðisfirði og Borgarfirði 

eystra. Lítillega verður skoðað hver áhrifin hafa verið til þessa á þessi jaðarsvæði en aðaláherslan 

verður lögð á skilgreint „áhrifasvæði“. 

Fljótsdalshérað er stærst sveitarfélaga á landinu að flatarmáli og nær frá Dyngjujökli austur fyrir 

Brúarjökul og til sjávar að Héraðsflóa. Landfræðilega er Fljótsdalshreppur á Fljótsdalshéraði en 

hefur ekki samþykkt að sameinast Fljótsdalshéraði. Fjarðabyggð nær frá Norðfirði í norðri og 

suður fyrir Stöðvarfjörð. Þar eru þéttbýliskjarnarnir: Neskaupsstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, 

Fáskrúðsfjörður og Stöðvarfjörður. 

Leitast verður við að skoða áhrif framkvæmdanna á fólksflutninga og hvort spár hafi gengið 

eftir. Í því ljósi verður litið á fólksfjölgun, fjölda nemenda í grunnskólum, þjóðerni og kyn 

aðfluttra ásamt því að litið verður á fasteignamarkaðinn og annan rekstur á svæðinu. Ber þó að 

líta til þess að framkvæmdum er rétt í þessu að ljúka og álverið að komast í fullan rekstur. Því er 

erfitt að segja til um langtímaáhrif.  

Austfirðingar hafa beðið lengi eftir virkjanaframkvæmdum á svæðinu eða allt frá því að 

virkjanaleyfi var veitt í Jökulsá í Fljótsdal. Fólki hafði fækkað, ungt fólk sem hélt suður til náms, 

snéri ekki aftur í heimabyggð að loknu námi, að nokkru leyti vegna þess að atvinnuframboð var 

fremur fábreytt, atvinnulífið snérist um að mestu um fiskveiðar og vinnslu.  

Aftur á móti var atvinnuleysi ekkert vandamál á Austurlandi. Atvinnuleysi hefur raunar sveiflast 

í takt um land allt síðustu ár og áratugi og meðal atvinnuleysi verið 2,1% síðan árið 1980 á 

landinu öllu. 
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Heimild: Hagstofa Íslands (2008). 

Mynd 1.1. Atvinnuleysi síðan 1980 
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óánægðum og ánægðum fjölgaði, sem var líka tilfellið þegar litið var til alls svæðisins. Á norður- 

og suðursvæði voru breytingarnar þó svo litlar að þær teljast varla marktækar. 

Miðsvæðið sker sig í raun áberandi mikið úr þar sem ánægðum fjölgaði mest þar og er ekki hægt 

að rekja það til neins annars en þessara framkvæmda. Sambærilegar kannanir hafa verið gerðar 

fyrir allt landið og nær miðsvæðið því sem næst sama „ánægjustigi“ og höfuðborgarsvæðið og 

stendur höfuðborgarsvæðinu næst af öðrum landsbyggðarsvæðum. Með þessari miklu 

ánægjuaukningu á Austurlandi hefur það skotist upp fyrir Eyjafjarðarsvæðið. Ánægjubreytingin 

á miðsvæðinu er s.s. nægilega mikil til að draga allt Austurlandið upp fyrir önnur landsvæði, 

þ.m.t. Eyjafjarðarsvæðið. Áhugavert væri að gera aðra slíka ánægjukönnun eftir 5 ár, eftir að 

álverið er komið í fullan rekstur og sjá hvort að þetta stig helst til lengri tíma eftir að mesta 

sveiflan er gengin yfir.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að skoða stöðuna á þeim tímapunkti þegar öllum 

byggingaframkvæmdum er að ljúka og spá fyrir um hver líkleg þróun kann að verða næstu árin í 

ljósi stöðunnar í dag. Áhrifasvæði hefur verið skilgreint yfir öllu minna svæði en í skýrslum sem 

skrifaðar voru í aðdraganda framkvæmdanna en það er gert til að reyna að glöggva sig á beinum 

áhrifum á það svæði þar sem framkvæmdirnar eiga sér stað. Einnig er ástæðan sú að áhrifin á 

svokölluðum „jaðarsvæðum“ (Suðurfirðir, fyrir sunnan Stöðvarfjörð og Norð – Austurland, fyrir 

norðan Héraðsflóa) eru í raun engin, þessi svæði hafa ekkert orðið vör við hinar miklu 

framkvæmdir sem  eiga sér stað á Mið – Austurlandi.  
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2. Niðurstöður 

 Fólki hefur fjölgað gríðarlega hratt í Fjarðabyggð og á Egilsstöðum síðan 2003. Áhrifin 

eru þó afmörkuð við þau svæði og verða fyrst og fremst skýrð með erlendu vinnuafli, sem 

kom til landsins tímabundið til að vinna við byggingaframkvæmdir við 

Kárahnjúkavirkjun og álver Alcoa við Reyðarfjörð. Nú, þegar sér fyrir endann á 

byggingaframkvæmdum, fækkar íbúum þar sem erlenda vinnuaflið flytur aftur úr landi.  

 Minni áhrifa hefur gætt á Seyðisfirði og Borgarfirði eystri en ráð var gert fyrir. 

Framkvæmdirnar virðast ekki  „smita“ út frá sér yfir jafnstórt svæði og gert var ráð fyrir í 

fyrstu. Fólki fækkar jafnt og þétt á Seyðisfirði og íbúafjöldi helst óbreyttur á Borgarfirði 

eystri.  

 Grunnskólanemum fjölgar hvergi í Fjarðabyggð að neinu ráði nema á Reyðarfirði, þar 

fjölgar þeim umtalsvert. Á Egilsstöðum hefur grunnskólanemum fjölgað talsvert en fer nú 

fækkandi á nýjan leik.  

 Nær allir starfsmenn, sem ráðnir hafa verið til álversins, eru íslenskir og allir 

íslenskumælandi. Tæplega helmingur er aðfluttur. Vel hefur gengið að ráða í störfin og 

ásókn verið töluverð. Hlutfall kvenkyns starfsmanna er með því allra hæsta sem gerist í 

heiminum í þessum geira eða um 28% samkvæmt nýjustu tölum. 

 Þrátt fyrir aukin umsvif í atvinnulífinu hefur sumt þurft undan að láta. Fiskvinnslu hefur 

víða verið hætt og fyrirtækjum í matvælavinnslu hefur verið lokað. Þá hafa minni 

fyrirtæki, sem rekin voru af heimamönnum, pakkað saman og vikið fyrir stærri keðjum, 

sem hafa opnað útibú á Austurlandi. Fjallaskáli, sem Ferðafélag Fljótsdalshéraðs rak við 

Snæfell, stendur ekki lengur undir rekstri og rekstrargrundvöllur hans hrundi í kjölfar 

byggingar Kárahnjúkavirkjunar. 

 Starfsmenn álversins kjósa að setjast að annað hvort á Reyðarfirði við álverið sjálft eða á 

Egilsstöðum eða Neskaupstað þar sem betri aðgangur er að verslun og opinberri þjónustu. 

Færri setjast að í minni bæjarkjörnum Fjarðabyggðar og vekur athygli hversu miklu fleiri 

setjast að í Neskaupstað heldur en t.d. Eskifirði. 

 Fasteignamarkaðurinn fór á flug í Fjarðabyggð og á Fljótsdalshéraði. Verð hækkaði 

skarpt og velta jókst. Ró hefur nú færst yfir fasteignamarkaðinn á nýjan leik og verð 

stendur í stað á Fljótsdalshéraði. Það sem veldur meiri áhyggjum þó er að fasteignaverð 
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er tekið að lækka hratt í Fjarðabyggð og velta á fasteignamarkaði er lítil. Virkur og góður 

leigumarkaður er í Fjarðabyggð. Áhrifa á fasteignamarkaði hefur þó aðeins gætt í 

Fjarðabyggð, Fljótsdalshéraði og Fljótsdalshreppi, engra áhrifa gætir á norður- og 

suðursvæði Austurlands og fasteignamarkaðurinn á Seyðisfirði nýtur heldur ekki góðs af 

framkvæmdunum.  

 Gríðarlega margar eignir eru nú til sölu, bæði á Egilsstöðum og í Fjarðabyggð, mest 

nýbyggingar og stór hluti þeirra eru raðhús og blokkaríbúðir sem verktakar byggðu í 

góðri von um mikla sölu. Erfiðlega gengur nú að selja margar þessara eigna og stefnir í 

verðfall á fasteignum og er það nú þegar hafið í Fjarðabyggð. 

 Fjarðabyggð, Fljótsdalshérað og Fljótsdalshreppur eru þau einu sem hagnast á tímabilinu 

með jákvæðar heildartekjur en önnur sveitarfélög á Austurlandi sýna neikvæðar 

heildartekjur. Þessi sveitafélög hafa þurft að fjárfesta mikið á tímabilinu til að koma til 

móts við mikinn fjölda nýrra íbúa. Þau hafa þurft að fara í gatnagerð með tilkomu nýrra 

íbúðahverfa, þurft að auka við þjónustu svo sem með byggingu leikskóla og stækkun 

grunnskóla á svæðinu. Fljótsdalshérað og Fjarðabyggð hafa þó farið örlítið ólíkar leiðir í 

sínum fjárfestingum, vegna þess að fleiri framtíðarstörf skapast í Fjarðabyggð þar sem 

álverið er staðsett þar. Fljótsdalshérað hefur því verið örlítið varkárara í sínum 

fjárfestingum en Fjarðabyggð. 

 Áhrifin hafa í heild verið minni en gert hafði verið ráð fyrir í fyrstu. Áhrifa gætir ekki yfir 

jafnstórt svæði og eru einangruð við þau svæði þar sem framkvæmdirnar sjálfar fara fram 

en smita ekki út frá sér eins og t.d. yfir á Seyðisfjörð eða á norður- og suðursvæði 

Austurlands. Áhrifin eru því staðbundnari en gert var ráð fyrir.  
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3. Mannfjöldi 

Íbúum á áhrifasvæði framkvæmdanna hefur fjölgað mikið frá árinu 2000 og hefur fjölgað hratt. 

En til að fá betri yfirsýn yfir á raunveruleg áhrif framkvæmdanna á mannfjölda er gott að 

skyggnast aðeins á bak við tölurnar. 

Fyrst má skoða breytingar á áður skilgreindu áhrifasvæði. 

Frá árinu 2000 hefur íbúum á áhrifasvæðinu fjölgað úr 6.904 í 9.550 eða um 38%. Mestur var 

íbúafjöldinn árið 2006 eða 10.873 en hefur farið minnkandi síðan. 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2008). 

Mynd 3.1. Þróun íbúafjölda á áhrifasvæði síðan 2000. 

Íbúum fækkaði um 1.323 árið 2007 eða um 12% á einu ári. Munar þar mest um brottflutning 

erlendra verkamanna þar sem vinnu við byggingu álvers fer að ljúka og hefur dregið stórlega úr 

framkvæmdum við það. Einnig er framkvæmdum við Kárahnjúkavirkjun að ljúka nú þegar 

Kárahnjúkastífla er fullbyggð og virkjanir á Eyjabakkasvæðinu langt komnar. Við það fækkar 

stórlega á svæðinu enda risu heilu þorpin, s.s. vinnubúðir við Kárahnjúka, sem síðan hverfa aftur 

eftir að virkjunin hefur verið byggð.  
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Ef skoðuð er skipting á þjóðerni þessara aðfluttu íbúa vekur athygli að á Austurlandi öllu fjölgaði 

íbúum með íslenskt ríkisfang aðeins um 0,6% á árunum 2003 – 2007 og árið 2006 voru erlendir 

ríkisborgarar rúmur  fjórðungur íbúa á Austurlandi. En áhrif framkvæmdanna eru þó strax ljós 

því á árunum 1997 – 2002 hafði íbúum á Austurlandi fækkað um 1,3%  og hafði fækkað í öllum 

sveitarfélögum sem saman mynda Fjarðabyggð á þessum tíma en sú þróun snérist við eftir að 

framkvæmdir hófust. 

Ef við skoðuð er þróun íbúafjölda á landsvísu kemur í ljós að síðan árið 1997 og til ársins 2007 

hefur landsmönnum fjölgað að jafnaði um 1,4%. Þau svæði, sem hér hafa verið skilgreind sem 

áhrifasvæði, héldu ekki í við þessa þróun fyrr en framkvæmdir hófust, en þá tók svæðið langt 

fram úr landinu öllu. Ef skoðaður er ferill frá árinu 1997 til 2007, þar sem 1,4% fjölgun á 

landsvísu er stöðug, og fjölgun í Fjarðabyggð og í Fljótsdalshéraði er borin saman við sést 

þróunin greinilega. 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2008) 

Mynd 3.2. Samanburður á þróun íbúafjölda frá 1997 
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Það skal þó tekið tillit til þess að inn í tölur fyrir landið allt, reiknast tölur Fjarðabyggðar og 

Fljótsdalshéraðs, en áhrifin eru þó hlutfallslega ekki sterk þar sem einungis 4,5% þjóðarinnar eru 

búsett á Austurlandi. 

Fólksfækkun í Fjarðabyggð var mikið áhyggjuefni og pólitískur þrýstingur frá heimamönnum 

var mikill á ríkisstjórn Íslands að grípa til aðgerða til að snúa þróuninni við.  
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3.1. Fljótsdalshérað 

 

Mynd 3.3. Lega Fljótsdalshéraðs. 

Fljótsdalshérað er stærsta sveitarfélag landsins að flatarmáli og jafnframt með mjög dreifða 

búsetu en stærsti bæjarkjarninn er Egilsstaðir og þar, 2 km norðar er Fellabær, næst stærsti 

bæjarkjarninn. Aðra bæjarkjarna tekur ekki að nefna innan sveitarfélagsins og má því segja að 

utan þeirra sé sveitarfélagið  dreifð sveitabyggð og auðn, samanber hálendið norðan Vatnajökuls. 

Egilsstaðir er stærsti bæjarkjarninn á Austurlandi með 2.229 íbúa í lok árs 2007. 

Egilsstaðir og Fellabær njóta nokkurrar sérstöðu meðal bæjarkjarnanna á Austurlandi. Þeir eru 

ekki staðsettir við sjávarsíðuna og eru fyrst og fremst þjónustumiðstöð fyrir Austurland. Á 

Egilsstum eru krossgötur og bærinn er miðlægt á Austurlandi. Þar er menntaskóli, alþjóðlegur 

flugvöllur, sem er notaður sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkurflugvöll, svæðisútvarp 

Ríkisútvarpsins á Austurlandi og margskonar önnur þjónusta fyrir fjórðunginn. 

Íbúum á Egilsstöðum hefur ekki fækkað undanfarin ár og áratugi en í sveitunum í kring, sem eru 

hluti af Fljótsdalshéraði, fækkaði íbúum þar til framkvæmdir hófust.  

Innan marka Fljótsdalshéraðs er sjálf Kárahnjúkavirkjun, sem þýðir að starfsmenn við byggingu 

virkjunarinnar, sem eru búsettir í vinnubúðum við stíflustæðið, eru skráðir íbúar Fljótsdalshéraðs.  
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Á tímabilinu fór fjöldi íbúa á Fljótsdalshéraði upp í 4.644 árið 2006. Árið 2000 voru íbúar 2.790 

og er því nánast um tvöföldun að ræða. Skv. nýjustu tölum eru íbúar nú 4.073 og hefur því 

fjölgað um tæp 46% til dagsins í dag en fer nú aftur fækkandi. En þó að það hafi fækkað á 

Fljótsdalshéraðifjölgaði á Egilsstöðum árið 2007 um 3,2% og er því hér fyrst og fremst um að 

ræða brottflutning farandverkamanna.  

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2008). 

Mynd 3.4. Þróun íbúafjölda á Fljótsdalshéraði síðan 2000 

Munar hér mest um starfsmannaþorp við Kárahnjúka en þar störfuðu ríflega 1.300 manns þegar 

mest var. Þar af voru um 270 Íslendingar eða um 20% starfsmanna. Það er örlítið minna en gert 

hafði verið ráð fyrir en spár gerðu ráð fyrir að um 20% - 25% þeirra sem myndu starfa við 

Kárahnjúkavirkjun yrðu Austfirðingar. Ljóst má vera að ekki nema brot þessara starfsmanna 

voru Austfirðingar þar sem fyrirtæki annars staðar af landinu tóku að sér verkefni við stífluna og 

tóku starfsmenn með sér til að starfa tímabundið á svæðinu. Má þar nefna fyrirtæki eins og SBA 

– Norðurleið, sem tók að sér akstur um vinnusvæðið tímabundið og notaði einungis starfsmenn 

frá Reykjavík og Akureyri, sem störfuðu nokkra daga í einu á svæðinu. Má einnig nefna 

Arnarfell, sem hafði eingöngu Íslendinga á sínum snærum eða um 70 manns. Aðalverktakinn, 
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eða um 12% sem er töluvert langt undir þeim markmiðum um fjölda Íslendinga, sem sett voru í 

fyrstu. 

Það var þó ljóst að þensluáhrif vegna byggingar virkjunarinnar yrðu tímabundin og frekar 

öfgakennd en aðeins 15 framtíðarstörf skapast við virkjunina eftir að byggingu hennar er lokið. 

Ein leið til að reyna að glöggva sig á hverjir flytja á svæðið er að skoða nemendafjölda í 

grunnskólum á svæðinu. Í grunnskólanum á Egilsstöðum hefur nemendum fjölgað ört á 

tímabilinu en er nú tekið að fækka aftur með sama hætti og íbúum. Veturinn 2000 – 2001 voru 

283 nemendur skráðir í skólann en nú í vetur (2008 – 2009) eru 343 nemendur skráðir og hefur 

þeim því fjölgað um 22,8% sem er töluvert minni fjölgun en í sveitarfélaginu. Því virðist 

fjölskyldufólk ekki stærsti hluti þeirra sem flytja inn á svæðið. Það var þó viðbúið þar sem 

stærsti hluti starfsmanna við virkjunina eru erlendir farandverkamenn. Þó hlýtur það að vera 

áhyggjuefni að nemendum skuli fækka úr 366 í 343, eða um 6,3% frá því veturinn 2006 – 2007, 

sem gefur til kynna að fjölskyldufólk sé ekki að setjast að á Egilsstöðum. 

 

Heimild: Grunnskólinn á Egilsstöðum (2008) 

Mynd 3.5. Fjöldi nemenda við grunnskóla Egilsstaða síðan 2000.
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3.2. Fjarðabyggð 

 

Mynd 3.6. Lega Fjarðabyggðar. 

Það má leiða líkum að því að mestra áhrifa framkvæmdanna í heild gæti í Fjarðabyggð. Í miðju 

sveitarfélaginu, á Reyðarfirði, rís álverið með um 450 framtíðarstörf og á meðan byggingu þess 

stóð sköpuðust um 1.500 störf við það, auk afleiddra starfa við þjónustu s.s. starfsmannakeyrslu, 

sölu og flutning á aðföngum o.s.frv. 

Fjarðabyggð er fjölmennasta sveitarfélag Austurlands og er eingöngu myndað af sjávarþorpum 

og fáeinum sveitabæjum. Innan marka Fjarðabyggðar er Fjórðungssjúkrahús Austurlands en það 

er staðsett í Neskaupstað, stærsta bæjarkjarna Fjarðabyggðar. Eina vegatengingin við 

Neskaupstað er um Oddskarð, upp frá Eskifirði, en sá vegur hefur oft reynst erfiður farartálmi. 

Þrátt fyrir tilkomu jarðganga er liggur vegurinn hátt yfir sjó og hefur talsvert verið rætt að grafa 

önnur göng, neðar í fjallinu til að tryggja öruggari vegasamgöngur til Neskaupstaðar.  

Þann 9. september árið 2005 voru jarðgöng milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar formlega 

vígð. Þau stytta leiðina á milli þessara tveggja bæjarkjarna um 31 kílómetra og eru því aðeins 21 

kílómetri þarna á milli, eftir opnun ganganna en voru áður 52 km.  
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Í skýrslu nr. C05:04 frá Hagfræðistofnun Háskóla Íslands, sem nefndist Þjóðhagsleg áhrif 

álverksmiðju Fjarðaáls á Reyðafirði, og var skrifuð 2005, var gert ráð fyrir að um 380 manns 

myndu starfa að jafnaði í álverinu og að það myndi jafnframt skapa 1,43 starf til viðbótar við 

hvert starf í álverinu, skv. aðfanga- og afurðagreiningu. Hrein viðbót starfa á svæðinu til lengdar 

yrði þá 931 starf.  

Of snemmt er að segja til um það hvort þessi spá muni rætast en hægt er að skoða vísbendingar í 

mannfjöldaþróun. Fleiri vísbendingar, s.s. fjölgun annarra fyrirtækja á svæðinu og lokanir 

fyrirtækja, verða skoðaðar síðar. 

Fólksfjölgunarferillinn fyrir Fjarðabyggð er keimlíkur þeim á Fljótsdalshéraði. Fjölgun varð ör  

eftir árið 2003 og svo fækkun á síðasta ári. 

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2008). 

Mynd 3.7. Þróun íbúafjölda í Fjarðabyggð. 
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Fjarðabyggð kemur því ekki á óvart. Of snemmt er að segja til um hver langtímaáhrif á 

fólksfjölda verða en ljóst er að manna þarf þessi 450 störf við álverið. Síðar verður reynt að 

komast að því hvort þessi 450 störf séu hrein viðbót við atvinnutækifæri á svæðinu eða hvort 

álverið hafi „rutt“ öðrum fyrirtækjum í burtu. 

Fyrrnefnd göng á milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar gerðu Fáskrúðsfjörð álitlegri kost til 

búsetu fyrir þá sem ætluðu sér að vinna í álverinu. Og áhrifin á íbúafjölda eru augljós. Íbúum við 

fjörðinn hafði fækkað jafnt og þétt. Árið 1997 voru þar 631 íbúi, í lok árs 2002, rétt fyrir 

sameiningu sveitarfélagsins við Fjarðabyggð voru þar skráðir 569 íbúar. Í dag búa um 680 íbúar 

við fjörðinn og er því um verulega fjölgun að ræða. Tölur yfir nemendafjölda í grunnskólum hér 

neðar gefa þó vísbendingu um að ekki megi rekja þessa fjölgun til fjölskyldufólks, þar sem ekki 

verður vart við mikla fjölgun nemenda við Grunnskóla Fáskrúðsfjarðar. 

Eitt af yfirlýstum markmiðum þessara framkvæmda, sem byggðaaðgerð, var að fjölga 

fjölskyldufólki. Lítið var um að ungt fjölskyldufólk settist að á Austurlandi og ungt fólk á 

staðnum fór til höfuðborgarinnar í nám og snéri sjaldnast aftur í heimabyggð.  

Þróun nemendafjölda í grunnskólum í Fjarðabyggð er athygliverð. Hún gefur okkur vísbendingu 

um hvar fólk sest að og hvert fjölskyldufólkið leitar. Á línuritinu er grunnskólanum á Mjóafirði 

sleppt en á tímabilinu hafa verið þar 3 – 5 nemendur á hverju ári og enga breytingu að sjá á því. 
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Heimild: Skólaskrifstofa Austurlands (2008). 

Mynd 3.8. Nemendafjöldi í grunnskólum í Fjarðabyggð síðan 1999. 

Grunnskólinn á Reyðarfirði sker sig nokkuð úr hér en um helmingsfjölgun verður á nemendum 

þar á tímabilinu og verður fróðlegt að fylgjast með þróuninni þar á næstu árum. Ekki fengust 

tölur fyrir þann skólavetur sem nú er nýhafinn og því ekki hægt að sjá hvort fækkun verður í 

grunnskólanum eins og í bænum. Þessar niðurstöður gefa okkur þó ástæðu til að ætla að ungt 

fjölskyldufólk, með börn á grunnskólaaldri, setjist í auknum mæli að á Reyðarfirði, frekar en 

öðrum bæjarkjörnum innan Fjarðabyggðar.  

Á Reyðarfirði fækkaði fólki langmest árið 2007 eða um 31,7% en fjölgaði á sama tíma á 

Eskifirði um 3,5% og Neskaupstað um 2,6%. Þessi mikla fækkun á Reyðarfirði verður rakin til 

brottflutnings verkamanna úr vinnubúðum Bechtel. Vert verður að fylgjast með þróuninni á 

næstu árum eftir að álverið er komið á fullt skrið. 
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3.3 Fljótsdalshreppur 

 

Mynd 3.9. Lega Fljótsdalshrepps. 

Fljótsdalshreppur hefur þá sérstöðu, ólíkt hinum sveitarfélögunum, að enginn þéttbýliskjarni er á 

svæðinu. Þó má segja að þéttbýliskjarni hafi myndast með tilkomu vinnubúða við stöðvarhús 

Kárahnjúkavirkjunar í Fljótsdal. 

Í raun er um afar litla atvinnustarfsemi að ræða í Fljótsdalshreppi fyrir utan 

virkjanaframkvæmdir og starfsemi í tengslum við þær. Fyrst og fremst er þetta bændasamfélag 

og sækja íbúar þjónustu til Egilsstaða. 

Hlutfallslega fjölgaði mest í Fljótsdalshreppi á tímabilinu eða úr 86 manns í 524 þegar mest var. 

Þetta er rúmlega sexföldun á íbúafjölda á fjórum árum en hefur nú tekið að fækka aftur og var 

íbúafjöldi 2007 366 manns. 
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Heimild: Hagstofa Íslands (2008). 

Mynd 3.10. Þróun íbúafjölda í Fljótsdalshreppi. 

Þessa miklu fjölgun má rekja til byggingu stöðvarhúss Kárahnjúkavirkjunar, sem er í 

sveitarfélaginu, sem og byggingar fleiri mannvirkja svo sem nýrrar brúar yfir Jökulsá í Fljótsdal 

og gerð aðganga við Axará. Vinnubúðir voru reistar í Fljótsdal vegna þessara framkvæmda. Þau 

15 framtíðarstörf, sem skapast við Kárahnjúkavirkjun, verða staðsett í Fljótsdalshreppi, þ.e.a.s. í 

stöðvarhúsinu og er líklegt að starfsmenn verði búsettir í Fljótsdalshreppi eða á Egilsstöðum eða 

í Hallormsstað, sem eru hluti af Fljótsdalshéraði. Eftir sem áður mun íbúum fækka gríðarlega 

næstu árin og líklega verður íbúafjöldinn litlu meiri en áður en framkvæmdir hófust. 

Fljótsdalshreppur er þó vel stætt sveitarfélag fjárhagslega, sem útskýrir ef til vill hvers vegna það 

hefur ekki enn sameinast Fljótsdalshéraði. 

Fljótsdalshreppur rekur ekki eigin grunnskóla en grunnskólanemar, búsettir í Fljótsdalshreppi, 

sækja nám í Hallormsstaðaskóla, sem rekinn er af Fljótsdalshéraði.  Sveiflur í nemendafjölda 

verða því ekki aðeins skýrðar með búferlaflutningum fjölskyldufólks í Fljótsdalshreppi heldur 

einnig á Fljótsdalshéraði. 
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Heimild: Skólaskrifstofa Austurlands (2008). 

Mynd 3.11. Nemendafjöldi við Hallormsstaðarskóla síðan 1999. 

Þó að hér sé ekki um mikinn fjölda að ræða sjást sömu sveiflur og í íbúafjölda annarsstaðar á 

áhrifasvæðinu. Í raun eru hér sjáanlegar sterkari sveiflur en í hinum sveitarfélögunum þar sem 

nemendum fækkar um 16,7% á einu ári, árið 2006.  
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3.4. Jaðarsvæðin 

Seyðisfjörður er í 28 km fjarðlægðfrá Egilsstöðum. Í aðdraganda framkvæmdanna var mikið rætt 

um að jákvæðra áhrifa myndi gæta víðar en á þeim svæðum sem framkvæmdirnar sjálfar eru 

staðsettar og var Seyðisfjörður þar á meðal. En ef skoðaðar eru tölur fyrir mannfjölda og 

nemendafjölda á Seyðisfirði kemur annað á daginn. Síðan árið 2000 hefur íbúum Seyðisfjarðar 

aðeins fjölgað á einu ári, 2005 en hefur fækkað öll hin og eru íbúar þar árið 2007 716 

samanborið við 795 árið 2000 og hefur því fækkað um 10% á þessu mikla uppgangstímabili.  

 

Heimild: Hagstofa Íslands (2008). 

Mynd 3.12. Þróun íbúafjölda á Seyðisfirði. 

Það er þó eitt og annað, sem ef til vill getur útskýrt þetta. Seyðisfjörður er endastöð í vegakerfinu 

en ekki krossgötur eins og t.d. Egilsstaðir og Reyðarfjörður og þó að stutt sé til Egilsstaða eftir 

malbikuðum vegi er um háan fjallveg að ræða, sem oft lokast á vetrum. Því kann að vera að 

Seyðfirðingar freistist til að flytja upp á Hérað, nær þjónustu og öruggari samgöngum. Íbúafjöldi 

er öllu stöðugri á Borgarfirði eystra en hann er sá sami árið 2007 og árið 2000 eða 146.  

Sama þróun er á nemendafjölda í grunnskólunum í þessum tveim sveitarfélögum. Það verður 

reyndar að teljast athyglivert hvað Borgarfjörður heldur í sína íbúa. Ekki er að merkja 
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umtalsverða fækkun á grunnskólanemum. Borgarfjörður er botnlangi í vegakerfinu, rétt eins og 

Seyðisfjörður og er 71 km. frá Egilsstöðum. Er um fjallveg og skriður að fara og um helmingur 

leiðarinnar er malarvegur. Stór hluti íbúa eru bændur en einnig er fiskverkun á staðnum. 

Sveitarfélagið rekur grunnskóla fyrir alla bekki og hefur nemendafjöldi haldist næsta óbreyttur 

síðan árið 2000. Því virðist nokkurt jafnvægi ríkja í íbúafjölda á Borgarfirði og ungt 

fjölskyldufólk virðist koma í stað eldri kynslóða því þótt grunnskólinn hafi ekki marga nemendur 

hefur þeim ekki fækkað verulega, a.m.k. ekki síðustu 8 árin. Samfélagsgerðin á Borgarfirði er 

aukin heldur sérstök fyrir margra hluta sakir. Íbúarnir eru nær allir hluti af 2 ættum og 

samheldnin er mikil. Það má því ef til vill segja að ættjarðarástin haldi byggðinni lifandi. Það 

verður þó að teljast líkleg þróun, þegar fram í sækir, að afkomendur núverandi íbúa taki við 

íbúðarhúsunum á staðnum og noti þau sem sumarhús, fremur en að eiga þar fasta búsetu. Þetta er 

svipuð þróun og hefur sést t.a.m. á afmörkuðum svæðum á Vestfjörðum. 

 

Heimild: Skólaskrifstofa Austurlands (2008) 

Mynd 3.13. Nemendafjöldi í grunnskólum Seyðisfjarðar og Borgarfjarðar síðan 1999. 

Þessi munur á Seyðisfirði og Borgarfirði verður að teljast ansi merkilegur. Hvað er það sem 

ræður því hvar fólk velur sér búsetu? Hver er valröðun fólks? Það skal þó taka tillit til þess að 

hér er stutt tímabil skoðað og að eitt sinn voru íbúar Borgarfjarðar mun fleiri eða um 280 árið 

1970. Því eru þær vísbendingar, sem gögnin gefa, ef til vill ekki alveg marktækar.   
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3.5. Hlutfall erlendra ríkisborgara, samanburður við spár 

Mikið var ritað og fullyrt um skiptingu starfsmanna við byggingu virkjunar og við álverið. Því er 

ráð að skoða bæði hvernig kynjaskiptingin er á svæðinu, sem og hlutfall erlendra ríkisborgara. 

3.5.1. Virkjunin og byggingarframkvæmdir við álverið. 

Þrír aðilar spáðu í aðdraganda framkvæmdanna fyrir um áætlaða þörf á mannafla og hvernig 

skiptingin yrði á milli heimamanna og aðfluttra og síðan milli þjóðernis starfsmanna. Iðnaðar- og 

viðskiptaráðuneytið, Nýsir og svo Grétar Þór Eyþórsson ásamt fleirum fyrir Rannsóknarstofnun 

Háskólans á Akureyri (RHA). Það sem reyndar skekkir niðurstöður þess sem spáð var, og síðan 

þess sem gerðist, eru þær miklu breytingar sem urðu á íslenskum vinnumarkaði á 

framkvæmdatímanum. Vinnumarkaðurinn opnaðist mikið eftir að íslensk stjórnvöld skuldbundu 

sig til að taka upp tilskipanir Evrópusambandsins um sameiginlega markaði vegna aðildar 

Íslands að Evrópska efnahagssvæðinu. Einnig varð meiri þensla á vinnumarkaði, og raunar 

hagkerfinu öllu, um allt land en gert hafði verið ráð fyrir og þörfin fyrir vinnuafl almennt mun 

meiri en annars hefði orðið.  

Iðnaðar- og viðskiptaráðuneytið gaf sér að heildar umframeftirspurn eftir vinnuafli í öllum 

stéttum yrði um 18% af mannafla vegna heildarframkvæmda og studdist við gögn frá 

framkvæmdaaðilum. Miðað við þessa tölu ætti fjöldi erlendra verkamanna vegna 

framkvæmdanna þegar mest var, að vera um 350 manns. Nokkuð ljóst varð, um leið og 

framkvæmdir hófust, að þessi tala stóðst engan veginn. 

Ráðgjafafyrirtækið Nýsir ehf. gerði einnig spá sem nefndist Mat á samfélagslegum og 

efnahagslegum áhrifum álvers í Reyðarfirði (2002). Skýrsla þeirra var lögð fram sem fylgiskjal 

með stjórnarfrumvarpi Iðnaðarráðherra til laga um heimild til samninga um álverksmiðju í 

Reyðarfirði. Það má því geta sér þess til að þessi skýrsla hafi spilað nokkuð stórt hlutverk í 

aðdraganda og ákvarðanatökunni um þessar framkvæmdir. Nýsir gaf út eftirfarandi töflu yfir 

skiptingu starfa við stóriðjuframkvæmdir á Austurlandi. 
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 Álvers og hafnarframkvæmdir Virkjana-og 

raflínuframkvæmdir 

Heimamenn 10% 15% 

Aðfluttir 15% 3% 

Erlendir 30% 20% 

Innlendir 45% 62% 

 Heimild: Nýsir 2002 

Tafla 3.14. Skipting þjóðernis og búsetu starfsmanna við álvers-, hafnar-, virkjana-, og 

raflínuframkvæmdir. 

Miðað er við að heimamenn séu íbúar miðsvæðis, aðfluttir séu tímabundnir innflytjendur, 

erlendir séu erlendir starfsmenn og að innlendir séu Íslendingar, búsettir í vinnubúðum. 

Niðurstaða Nýsis er því í stuttu máli sú að meirihluti starfsmanna verði  Íslendingar í 

vinnubúðum og að afgerandi meirihluti starfsmanna verði Íslendingar. Miðað við hvert 

raunverulegt hlutfall erlendra starfsmanna varð, eins og greint var frá hér fyrr,  má sjá að sú varð 

alls ekki raunin og hlutfall innlendra starfsmanna við framkvæmdirnar var langt undir 

væntingum. 

Nýsir skilgreindi jafnframt matssvæðið sem Mið-Austurland en innan þess eru Borgarfjörður 

eystri og Seyðisfjörður. Frá miðsvæðinu á fólk að geta sótt vinnu í álverið með góðu móti. 

Jafnframt var því spáð að áhrifa á framkvæmdatímanum myndi gæta um allt Austurland, þ.m.t. 

suður á Höfn í Hornafirði og norður fyrir Vopnafjörð. Sú hefur hins vegar ekki orðið raunin. 

Skýrsla RHA gekk undir nafninu Kárahnjúkavirkjun, mat á samfélagsáhrifum (2001) en þar var 

aðeins fjallað um efnahags- og félagsleg áhrif Kárahnjúkavirkjunar, óháð öðrum tengdum 

framkvæmdum svo sem lagningu rafmagnslína o.s.frv. Almennt má segja að sú skýrsla hafi verið 

öllu varkárari. Reynt var að meta vinnuaflsþörfina út frá áætluðu hlutfalli heimamanna og var 

stuðst við gögn frá byggingu annarra virkjana, svo sem Blönduvirkjunar. Niðurstaðan var að 

hlutfall heimamanna yrði um 20% - 25%. Það reyndist þó ekki raunin eins og fyrr hefur verið 

rakið.  RHA gerði jafnframt ítarlegri fyrirvara við sína spá þar sem nokkuð var um óþekktar 

stærðir, svo sem hið gríðarlega umfang framkvæmdanna, en annað eins hafði ekki sést hér á 

landi fyrr. 
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3.5.2. Starfsmenn álversins. 

Bygging álversins er fyrst og fremst byggðaaðgerð og, sem slík, gríðarlega pólitísk. Mikið var 

rætt um þessa hreinu viðbót starfa  við þau störf sem í boði voru í fjórðungnum og rík áhersla 

lögð á að hlutur kvenna yrði mikill í álverinu og stefnt væri að því að ráða fjölmargar konur. Þær 

voru raunar hvattar til þess að sækja um störf í álverinu og auglýsingaherferðir voru keyrðar til 

þess að koma þessum áherslum til skila.  

Snemma árs 2003 var byrjað að ráða starfsmenn til álversins. Til að byrja með voru aðeins 

nokkrir starfsmenn ráðnir en frá þriðja ársfjórðungi 2005 varð mikill skriður í mannaráðningum. 

Í október 2007 voru ráðningar langt komnar og átti þeim að vera lokið á fyrsta ársfjórðungi 2008. 

Í ljósi gefinna fyrirheita um kynjaskiptingu starfsmanna við álverið, tók RHA saman þróun í 

mannaráðningum þar sem skýrt kom fram skipting karla og kvenna. Hlutur kvenna er nokkuð 

ríkulegur og það hæsta sem gerist í álverum í heiminum. Hæst fór hlutfall kvenna upp í 32% um 

haustið 2007 en í febrúar 2008 var það komið í um 28% sem verður þó að teljast nokkuð gott. 

Myndin hér að neðan er fengin frá RHA og sýnir þróun mannaráðninga, sem og kynjaskiptingu 

starfsmanna. 
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Heimild: RHA 2008 

Mynd 3.15. Kynjaskipting starfsmanna við álver Alcoa Fjarðaáls. 

Svartsýnismenn spáðu því að Íslendingar myndu ekki fást til að starfa í álverinu og töldu að það 

yrði að manna það með erlendum verkamönnum. Alcoa svaraði ekki fyrirspurn höfundar um 

skiptingu þjóðernis starfsmanna en samkvæmt frétt Austurgluggans í október 2007 voru nánast 

allir sem höfðu verið ráðnir Íslendingar og allir íslenskumælandi (Austurglugginn 2007b, 25. 

október). Það hljóta að teljast góðar fréttir fyrir fylgjendur virkjunarinnar, burtséð frá allri 

pólitískri réttsýni og með fullri virðingu fyrir erlendum verkamönnum. 

Annað, sem haldið var fram í aðdraganda framkvæmdanna, var aðdráttarafl álversins til að fá 

fólk til að flytja í fjórðunginn og voru allir útreikningar, t.d. fyrir þörfina á framboði á 

fasteignum, miðaðir við að störfin í álverinu væru hrein viðbót við flóruna í fjórðungnum. 

Gríðarlega erfitt er að átta sig á breytingum á framboði starfa á svæðinu. Miklar breytingar urðu 
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og á meðan stór fyrirtæki að sunnan, eins og Blómaval og Byko opnuðu útibú á svæðinu, lokuðu 

önnur sambærileg heimafyrirtæki eins og Blómabær og Byggingarvöruverslun KHB.  

Samkvæmt skýrslu RHA, sem urðu sér úti um upplýsingar frá Alcoa, voru 54% starfsmanna 

álversins af Austurlandi og 46% aðfluttir. Þeir Austfirðingar, sem hófu störf við álverið, komu 

víða að og erfitt er að greina nákvæmlega hreyfingar á vinnumarkaði. Þó er vitað að konur, sem 

ekki voru á vinnumarkaði áður, sóttu um starf í álverinu en samkvæmt viðhorfskönnunum var 

almenn óánægja meðal kvenna með framboð á „kvennastörfum“ í fjórðungnum. Í fréttum var 

fjallað um að margir kennarar hættu kennslu og tóku sér störf í álverinu vegna betri kjara, í 

kjölfarið hækkaði hlutfall leiðbeinanda í grunnskólum á svæðinu. Einnig ber að líta til annarra 

atvinnugreina. Fiskvinnsla hafði dregist saman í fjórðungnum, rétt eins og annarsstaðar á 

landinu. Gróin matvinnslufyrirtæki eins og Austmat og KK matvæli á Reyðarfirði lögðu upp 

laupana og má teljast  líklegt að fyrrum starfsmenn þessara fyrirtækja hafi leitað á náðir álversins 

með starf þótt vitað sé að einhverjir fluttu burtu.  

Ferðafélag Fljótsdalshérað rak skála við Snæfell, sem er nálægt Kárahnjúkum og hefur tilkoma 

vegar með bundið slitlag að Kárahnjúkum stytt ferðatímann þangað verulega. Mikið var rætt um 

að tilkoma Kárahnjúkavirkjunar myndi efla ferðaþjónustu á svæðinu en samkvæmt upplýsingum 

frá Ferðafélagi Fljótsdalshéraðs er ekki lengur grundvöllur fyrir rekstri skálans. Gistinóttum 

hefur fækkað og tekjur af rekstrinum dregist saman. (Þórhallur Þorsteinsson. 2008) 

Það má því draga þá ályktun að mörg þeirra fyrirtækja, sem áður veittu störf á svæðinu, hafi ekki 

getað keppt um mannaflann. Álverið býður góð kjör og ryður öðrum fyrirtækjum í burtu og 

fyrrum starfsmenn þeirra fyrirtækja taka störf við álverið. Ekki var fjallað um þessi áhrif í þeim 

skýrslum sem gefnar voru út í aðdraganda framkvæmdanna. Engu að síður má segja að þau hafi 

verið nokkuð fyrirsjáanleg. 

Kvótaniðurskurður hefur einnig haf mikil áhrif á þetta svæði. Því má segja að álverið hafi að 

einhverju leyti komið í stað starfa sem féllu niður við kvótaniðurskurð síðustu ára. Má nefna í 

því sambandi að eitt sinn var síldarbræðsla á Reyðarfirði en er ekki lengur. Að sama skapi hefur 

öll fiskvinnsla á Stöðvarfirði lagst niður.  

Bygging álversins og virkjunarinnar hefur þó ekki eingöngu rutt fyrirtækjum í burtu. Þessi mikla 

uppsveifla bjó til rekstrargrundvöll fyrir mörg ný fyrirtæki, svo sem þjónusta byggingarverktaka, 
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og síðar álverið sjálft. Rútufyrirtæki á Austurlandi stækkuðu til muna og var nýjum stoðum 

komið undir rekstur þeirra, sem hafði gengið brösuglega fram til þessa. Einnig urðu umsvif 

rafvirkja mun meiri og svo mætti lengi telja. Uppbyggingin hefur því haft mikil og jákvæð áhrif 

á rekstur margskonar fyrirtækja á svæðinu og valdið því að stórhuga fólk leggur í rekstur nýrra 

fyrirtækja, dæmi um það er snyrtistofa, sem var opnuð nýlega á Eskifirði, en slíkt hefði verið 

ólíklegt fyrir 6 árum síðan eða svo. (Morgunblaðið. 7. September). 

Tímabundin uppsveifla varð líka á ýmsum starfssviðum. Morgunblaðið opnaði nokkurs konar 

útibú á Egilsstöðum með starfsmanni í fullu starfi en hefur nú lokað því aftur. Iceland Express 

hóf beinar flugferðir til Danmerkur frá Egilsstöðum en fyrirtækið gafst nýlega upp á því. 

Byggingaverktakar fóru í miklar framkvæmdir með byggingu íbúðarhúsnæðis en eru nú farnir að 

draga saman seglin aftur og svo mætti lengi telja.  

Það eru því merki um að samdrátturinn eftir þessa miklu uppbyggingu verði meiri en æskilegt 

gæti talist. Fleiri fyrirtæki eru að minnka við sig, og jafnvel loka, en búist hafði verið við í fyrstu. 

Í lok október 2007 gaf Austurglugginn út töflu sem sýndi skiptingu búsetu starfsmanna álversins. 

Með það í huga að 46% þeirra, sem ráðnir voru til starfa við álverið voru aðfluttir er athyglivert 

að skoða skiptinguna til að glöggva sig á því hvar fólk sest að og þá í framhaldinu, hvað ræður 

því hvar fólk sest að og hægt er að draga  einhverjar ályktanir af því. 
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Búseta Hlutfall 

Reyðarfjörður 29% 

Egilsstaðir 27% 

Neskaupsstaður 16% 

Eskifjörður 14% 

Fáskrúðsfjörður 10% 

Stöðvarfjörður 5% 

Heimild: Austurglugginn 2007b, 25. október. 

Tafla 3.16. Skipting búsetu starfsmanna álvers Alcoa Fjarðaáls á Reyðarfirði. 

Eins og við er að búast eru flestir starfsmenn búsettir á Reyðarfirði og í heild eru 73%  búsett í 

Fjarðabyggð. Þó er hér eitt og annað sem vekur athygli. Fleiri kjósa að búa á Egilsstöðum en á 

Eskifirði sem þó er mun nær. Enn athygliverðara hlýtur að teljast að fleiri kjósa að búa í 

Neskaupstað en á Eskifirði en til að komast til Neskaupstaðar frá Reyðarfirði  þarf að aka í 

gegnum Eskifjörð og yfir Oddskarð, sem er frekar brattur vegur í mikilli hæð og oft vond veður 

þar. Það sem Egilsstaðir og Neskaupsstaður eiga þó sameiginlegt, og gæti togað í fólk, er hærra 

þjónustustig. Fjórðungssjúkrahús Austurlands er staðsettí Neskaupstað og á Egilsstöðum er rekin  

heilsugæslustöð. Jafnframt er meiri verslun á Egilsstöðum en víðast hvar annarsstaðar í 

fjórðungnum. Það má ef til líta á þessa röðun á bæjarkjörnum sem einskonar valröðun 

starfsmanna álversins. Í framhaldi af því er hægt að raða upp því sem togar í fólk. Svo virðist 

sem nálægð við vinnustað togi ekki jafn mikið og ætla mætti og að verslun og þjónusta eiga því 

sem næst jafn mikilvægan þátt í vali fólks.  

Þó skal sá fyrirvari settur hér að þetta eru allir starfsmenn álversins en ekkert í þessum gögnum 

segir hverjir eru aðfluttir til Austurlands og hverjir voru búsettir á Austurlandi fyrir. Því er þetta 

einungis vísbending um val fólks á búsetusvæði en hátt hlutfall starfsmanna í Neskaupstað og 

lágt hlutfall á Eskifirði og Fáskrúðsfirði hlýtur að teljast merkilegt. 

Þetta hlýtur að vera umhugsunarefni fyrir stjórnmálamenn sem ætla sér að efla blómlega byggð á 

landsbyggðinni og koma með háleitar yfirlýsingar þess efnis. Á sama tíma og störfum er fjölgað 

er dregið úr opinberri þjónustu. Sem dæmi um slíkt má nefna að ekki er lengur hægt að fæða 

börn á Egilsstöðum eins og var til skamms tíma. Nú er einungis hægt að taka á móti fæðingum á 
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Fjórðungssjúkrahúsinu í Neskaupstað, sem þýðir að austfirskar konur úr öðrum byggðarlögum 

þurfa að keyra til Neskaupstaðar til að fæða börn. Það verður að teljast afar óheppilegt í ljósi 

ótryggra samgangna til Neskaupstaðar og mikilla vegalengda þangað frá stórum hluta 

Austurlands.  
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4. Fasteignamarkaðurinn 

Miklar væntingar voru til aukinnar fasteignasölu í kjölfarið á framkvæmdunum. Íbúðarverð var 

töluvert lægra en á höfuðborgarsvæðinu og hálfgerð stöðnun ríkti á fasteignamarkaði. Lítið sem 

ekkert var byggt af íbúðarhúsnæði á svæðinu og lítil velta var á markaði með fasteignir.  

 

4.1. Verðþróun 

Þær miklu væntingar sem voru gerðar til fasteignamarkaðarins endurspegluðust í verðþróun á 

tímabilinu.  

Ef skoðað er meðal verð á fermetra á föstu verðlagi á tímabilinu 2000 – 2008 fyrir Fjarðabyggð 

og Fljótsdalshérað sjást áhrif væntinga greinilega. 

 

Heimild: Fasteignamat Ríkisins(2008) 

Mynd 4.1. Verð á fermetra á föstu verðlagi á íbúðarhúsnæði á Egilsstöðum og 

Fjarðabyggð.  
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Það sem einna helst vekur athygli er að verð er þegar tekið að lækka aftur í Fjarðabyggð. Hlýtur 

það að teljast vísbending um að væntingarnar hafi verið of miklar í upphafi og að erfitt sé að 

selja eignir. Þetta er þó ekki vandamál sem er einskorðað við Fjarðabyggð því lánsfjárkreppa um 

allan heim hefur haft áhrif á fasteignaverð. En það verður að teljast athyglivert, í fyrsta lagi 

hversu snemma þessi áhrif koma fram, og í öðru lagi, að verð á fasteignum á Egilsstöðum skuli 

halda áfram að hækka meðan það lækkar í Fjarðabyggð. 

Eins og sést þrefaldaðist verðlag á tímabilinu að núvirði. Það hlýtur að teljast mjög skörp 

hækkun á 4 árum og við svo mikinn samdrátt á íbúafjölda eins og blasir við núna er viðbúið að 

hækkunin gangi að einhverju leyti til baka. Einnig bætist við að á sama tíma og framkvæmdirnar 

á Austurlandi minnka skellur á lánsfjárkreppa sem hefur haft áhrif á fasteignamarkað um allan 

heim. Hægt hefur mjög á verðhækkunum á fasteignum á höfuðborgarsvæðinu og verð raunar 

lækkað miðað við verðbólgu.  

Væntingar á fasteignamarkaði á þessu svæði voru líka gríðarlega miklar. Byggingaverktakar á 

höfuðborgarsvæðinu opnuðu útibú á Austurlandi, mikið var byggt, verktakar byggðu heilu 

blokkirnar og raðhúsin og fólki var ráðlagt að byggja stór hús. Samkvæmt fasteignasölum á 

Austurlandi voru þessar væntingar keyrðar of mikið upp og eru þeir, sem og byggingarverktakar, 

nú að súpa seyðið af því. (Fasteignasalar í Fjarðabyggð og Egilsstöðum. 2008) 

Sé leitað á fasteignavef Morgunblaðsins að íbúðum í Fjarðabyggð í dag (26.08.2008) fást 335 

niðurstöður, sem hlýtur að teljast mikið fyrir sveitarfélag með 5.111 íbúa. Ef við gefum okkur að 

íbúðirnar séu hæfilega stórar fyrir 3 íbúa hver, þá er hér um að ræða íbúðir fyrir 1.005 nýja íbúa 

eða tæp 20% núverandi íbúa. Það er því ólíklegt að fasteignaverð í Fjarðabyggð hækki á næstu 

misserum, miðað við núverandi ástand og þróun. Hér er einungis um lauslega athugun að ræða 

en þessar tölur gefa þó vísbendingu um hver þróunin gæti orðið næstu misserin. 

Reyndar ber að taka tillit til þess að stór hluti nýrra íbúa, sem fluttist til Fjarðabyggðar á þessum 

tíma, settist að í vinnubúðum, sem ekki eru hluti af fasteignamarkaði. Starfsemi Alcoa Fjarðaáls 

er þó nú komin á fullt skrið og hefur fyrirtækið þegar ráðið 400 manns. 

Fasteignasalar á Austurlandi segja jafnframt að virkur og góður leigumarkaður sé í Fjarðabyggð 

en það eru nýmæli á svæðinu. Raunar hefur leigumarkaður alltaf verið frekar lítill á Íslandi og 

fólk lagt ríkari áherslu á að eignast sín eigin hús. Þennan leigumarkað má því ef til vill túlka sem 
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vísbendingu um að fólk setjist ekki að til frambúðar heldur vinni það tímabundið við annað hvort 

byggingarframkvæmdir eða í álverinu en sé ekki tilbúið að setjast að til frambúðar.  

Einnig var leitað að fasteignum á Egilsstöðum og nágrenni með sömu leitarskilyrðum og fyrir 

Fjarðabyggð og fengust þá 296 niðurstöður. Ef við gefum okkur aftur að hver íbúð hýsi 3 íbúa er 

hér íbúðahúsnæði til sölu fyrir 888 manns, og miðað við nýjustu íbúatölur á Fljótsdalshéraði 

bjuggu þar 4.073 manns og er því hér til sölu íbúðarhúsnæði fyrir tæplega 22% íbúafjöldans, sem 

er hærra hlutfall en í Fjarðabyggð. Einnig verður að taka tillit til ólíkrar samsetningar 

sveitarfélaganna. Fjarðabyggð er minna sveitarfélag, að flatarmáli, með 5 bæjarkjörnum, á 

meðan Fljótsdalshérað er gríðarlega mikið landflæmi. Allar nema 4 af þessum 296 íbúðum, sem 

auglýstar eru á fasteignavef Morgunblaðsins, eru staðsettar á Egilsstöðum og í Fellabæ. Árið 

2008 voru 2.229 íbúar skráðir á Egilsstöðum og eru því íbúðir til sölu fyrir nálægt helming íbúa 

þorpsins. Stór hluti þessara íbúða eru nýbyggingar en erfitt er að komast að því fyrir víst hve stór 

hluti þessara íbúða stendur auður á sölu og í hvað stórum hluta er búið.  

Ekki fengust sambærilegar tölur fyrir Seyðisfjörð og Borgarfjörð eystri. En þó er hægt að átta sig 

á stöðunni með því að skoða framboð á eignum á fasteignavef Morgunblaðsins. 

Ekki fundust eignir til sölu á Borgarfirði eystri, en með sambærilegri leit og framkvæmd var fyrir 

Egilsstaði og Fjarðabyggð fengust 18 niðurstöður fyrir Seyðisfjörð. Ef við notumst við sömu 

aðferð og fyrr þá eru þetta íbúðir fyrir 54 íbúa eða 7,5% íbúafjöldans. Einnig er ekki um að ræða 

nýbyggingar í langflestum tilfellum og lítið hefur verið byggt á Seyðisfirði síðustu árin.  

Það sem er einna athygliverðast að sjá er verð á íbúðarhúsnæði á Seyðisfirði. Ekki fengust 

sambærileg gögn og fengust fyrir Fjarðabyggð og Egilsstaði en þó er hægt að líta á verð þeirra 

íbúða sem skráðar eru á sölu og reikna fermetraverð á þeim. 

Lausleg athugun leiddi í ljós að meðalverð á fermetra á Seyðisfirði er á bilinu 70.000 – 80.000 

krónur sem er langt undir þeim 180.000 krónum sem eru á Egilsstöðum.  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að fasteignamarkaðurinn sé mun daufari á Seyðisfirði en á 

Egilsstöðum.  

Þetta er líka vísbending um hvað fólk er tilbúið að borga aukalega fyrir að vera nær vinnustað og 

skóla. Á suðvesturhorni landsins er mikið um að fólk, búsett á Reykjanesi, Akranesi og í Ölfusi, 
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stundi atvinnu sína á höfuðborgarsvæðinu og setji það ekki fyrir sig að aka daglega á milli. Hér 

er um styttri vegalengdir að ræða en engu að síður er meðal fermetraverð á Seyðisfirði ekki 

helmingurinn af verðinu á Egilsstöðum.  

Þetta veltir upp spurningum um hegðun fólks og hvort jarðgöng undir Fjarðarheiði myndu 

einhverju breyta, líkt og göng  milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar gerðu vissulega.  
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5. Tekjur og fjárfestingar sveitarfélaganna. 

Þessar miklu framkvæmdir hafa vitaskuld haft mikil áhrif á fjárhag sveitarfélaganna. 

Sveitarfélögin hafa líka þurft að fara í miklar fjárfestingar í kjölfar gríðarlegrar fjölgunar íbúa. 

Þau þurfa að veita alla grunnþjónustu, sem er á hendi sveitarfélaganna, s.s. grunnskóla, sorphirðu 

og heilsugæslu. RHA gerði afar áhugaverða úttekt á heildartekjum sveitarfélaganna frá árinu 

2002 til 2006, sem sýnd er í meðfylgjandi töflu. 

 2002 2003 2004 2005 2006 Breyting 

Seyðisfjarðarkaupstaður 404.161 445.370 471.455 489.091 501.555 24% 

Fjarðabyggð 1.869.898 1.944.013 2.163.855 2.631.529 3.791.770 103% 

Fljótsdalshreppur 38.530 48.371 119.721 191.384 216.265 461% 

Borgarfjarðarhreppur 61.371 55.795 61.093 62.187 80.070 30% 

Fljótsdalshérað 1.173.513 1.226.552 1.491.082 1.977.250 2.299.155 96% 

Heimild: RHA 2008 

Tafla 5.1. Heildartekjur sveitarfélaga á áhrifasvæðinu 2002 – 2006 (þús. kr. samantekin 

reikningsskil á verðlagi hvers árs). 

Þessar tölur eru fengnar úr árbók sveitarfélaganna og birtar eins og þær birtust þar. Á þessu 

tímabili var breyting á landsmeðaltali jákvæð um 55% og því eru þau þrjú sveitarfélög, sem 

skilgreind eru hér sem áhrifasvæðið, vel fyrir ofan það. Jafnframt skal það tekið fram að í öllum 

sveitarfélögunum á suður- og norðursvæði voru breytingarnar neikvæðar, þessi þrjú sveitarfélög 

eru því þau einu sem hagnast verulega á þessum framkvæmdum á tímabilinu og verður 

niðurstaða Seyðisfjarðar að teljast þó nokkur vonbrigði. Afkoma sveitarfélaganna árið 2006 segir 

sömu sögu. Fjarðabyggð, Fljótsdalshreppur og Fljótsdalshérað koma vel út en Seyðisfjörður og 

norður- og suðursvæði koma ekki eins vel út.  

Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað hafa fjárfest mikið að undanförnu, enda er búist við mestri 

varanlegri fólksfjölgun þar. Ný hverfi hafa risið og skólar verið endurbættir og byggðir. 

Fjarðabyggð hefur verið öllu öflugri í að byggja upp sína þjónustu og eflt hana meira en 

Fljótsdalshérað enda mun álverið sitja þar eftir með ríflega 400 vel launuð varanleg störf. Meiri 

óvissa er um varanleg áhrif á Fljótsdalshéraði en þó er ljóst að það mun ennþá þjóna sem 
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miðstöð verslunar og þjónustu í fjórðungnum og því mun álverið væntanlega efla 

atvinnustarfsemi á svæðinu með því að sækja þjónustu þangað. Fljótsdalshérað fór þó varlegar í 

hlutina og beið t.d. með að byggja við grunnskólann á Egilsstöðum þó að þörfin hafi vissulega 

verið til staðar á tímabilinu. Húsnæðisvandinn var leystur til bráðabirgða með  nokkurskonar 

skúrum á skólalóðinni. Byggingarframkvæmdir við skólann eru þó hafnar núna (haust 2008).  

Eignir þessara þriggja sveitarfélaga hafa aukist mikið á tímabilinu og skuldir að sama skapi. 

Tekjustofn þeirra er þó orðinn mun tryggari en áður, þá sérstaklega Fjarðabyggðar með tilkomu 

álversins og útsvars, því tengdu.  
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6. Lokaorð 

Það er ljóst að framkvæmdirnar höfðu mikil áhrif á þau sveitarfélög sem mest hefur verið fjallað 

um hér. Áhrifa hefur þó ekki gætt eins víða eins og talað var um í fyrstu heldur hafa einangrast 

innan þessara sveitarfélaga og staðir í næsta nágrenni, eins og Seyðisfjörður, hafa ekki notið góðs 

af. Það er einnig útlit fyrir að niðursveiflan, í kjölfar þess að byggingarframkvæmdum er að 

ljúka, verði sterkari en talið var. Ástæða er til að fylgjast sérstaklega með fasteignamarkaði á 

Austurlandi næstu árin.  

Nú um stundir er mikil umræða um álversframkvæmdir á Bakka við Húsavík. Því er rík ástæða 

til að líta til reynslunnar á Austurlandi, hvað tókst vel, hvað mætti betur fara og hvaða lærdóm 

getum við dregið af þessari reynslu. 

Svo virðist sem áhrif framkvæmdanna séu öllu minni en gert var ráð fyrir í fyrstu og vonir stóðu 

til. Væntingarnar voru of miklar og fasteignamarkaðurinn spenntur um of. Fólk virðist í auknum 

mæli leita að öðrum þáttum þegar kemur að búsetuvali, s.s. öruggri heilbrigðisþjónustu, góðum 

aðgangi að menntun o.s.frv. Það er því ef til vill röng forgangsröðun hjá hinu opinbera að skella 

niður einum risastórum vinnustað til að snúa við íbúaþróun. Höfundur þessarar ritsmíðar telur 

hlutverk hins opinbera frekar vera að skapa atvinnulífinu skilyrði og styrkja þann rekstur sem 

snýr að hinu opinbera. Betri samgöngur, bætt heilbrigðisþjónusta, aukin áhersla á menntun og 

fleira er eitthvað sem ætti að skoða fyrir þessi svæði ef ætlunin er að snúa íbúaþróuninni við.  

Breytingar í sjávarútvegi hafa líka reynst þessum sjávarþorpum erfið. Ef til vill er það 

óhjákvæmileg þróun að mörg þessara litlu sjávarþorpa muni leggjast í eyði og byggð safnast 

saman á færri staði með stærri byggðarkjörnum.    
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