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Helstu niðurstöður 

 88,2% þeirra sem eiga íbúðarhúsnæði (þ.m.t. sumarhús/frístundahús) í dreifbýli 

Borgarbyggðar hafa áhuga á ljósleiðaratengingu inn í hús sitt. 

o Þar af hafa 91,5% mjög eða frekar mikinn áhuga. 

o A.m.k. helmingur hefur þennan áhuga vegna atvinnutengdra verkefna og 94% af 

persónulegum ástæðum 

 85% þátttakenda voru ekki með atvinnurekstur í dreifbýli Borgarbyggðar.     

 70% þátttakenda töldu sig dvelja fleiri daga á ári eða lengri tíma á dag í íbúðarhúsnæði sínu í 

dreifbýli Borgarbyggðar ef ljósleiðaratenging væri til staðar. 

o Sú aukning var metinn til 49% að jafnaði. 

 208.000 kr. var talið ásættanlegt að borga að hámarki í eingreiðslu fyrir ljósleiðaratengingu ef 

sú tenging væri í boði og ef mánaðargjald fyrir afnot af ljósleiðaranum væri síðan sambærilegt 

og annars staðar á landinu. 

 64% þáttakenda voru tilbúnir að sjá sjálfir um lagningu ljósleiðarans síðustu 200 metrana heim 

að húsinu – ef sú vinna kæmi þá til lækkunar á eingreiðslunni. 

o Sú lækkun þyrfti að vera 90.000 kr. að jafnaði. 

 59% þátttakenda átti sumarhús, 19% hús á sérlóð og 22% lögbýli. 

 76% þátttakenda var ekki með lögheimili í Borgarbyggð. 

 Þátttakendur sögðust dvelja 58,2 daga á ári, að jafnaði í húsnæði sínu í Borgarbyggð 

o Samkvæmt því eru efri mörk duldrar búsetu vegna umrædds hóps, 1.636 einstaklingar. 

Þá á eftir að telja dulda búsetu sem rekja má til annarra hópa eins og háskólanemenda 

og ferðamanna sem eiga ekki íbúðarhúsnæði í dreifbýli Borgarbyggðar.  
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Forsendur og framkvæmd könnunarinnar 

 Könnunin var framkvæmd 23. mars 2016. 

 Eigendur að íbúðum í dreifbýli Borgarbyggðar eru 2.298 og er það því þýði könnunarinnar 

jafnvel þó svo fleiri en einn eigandi geti verið um sömu eignina. Rúmlega 1.300 sumarhús eru í 

Borgarbyggð. Minnsta úrtak m.v. 95% öryggismörk fyrir 2.000 manna hóp er 322 (Veal, 2006). 

357 er síðan minnsta úrtak fyrir 5.000 manna hóp. 

 Könnunin var send rúmlega 500 eigendum íbúðarhúsnæðis í dreifbýli Borgarbyggðar og voru 

þeir valdir tilviljunarkennt úr þýðinu. 

 Könnunin var framkvæmd þannig að einstaklingum í úrtakinu voru send bréf með netslóð inn 

á vefkönnun. Þeim var einnig boðið að svara skriflega. 

 163 tóku þátt og má ætla að sjónarmið þeirra endurspegli afstöðu þýðisins þar sem þátttakan 

var u.þ.b. 50% sé horft til minnsta úrtaks við 95% öryggismörk. 
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Niðurstöður skoðanakönnunar 
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Viðauki I: Svör við opnum spurningum 

 

5. Er áhuginn af persónulegum eða viðskiptalegum ástæðum? (má merkja við alla valmöguleika) 

Annað hvað? 

 Er kennari, vinn við að fara yfir verkefni, fjarkennsla 

 Viljum gjarnan ljósleiðaravæða orlofshús sem eru til útleigu 

 mjög vinsælt hjá námsmönnum að fara í sveitina að læra 

 Er fulltrúi sumarhús og það mun auka ágæti staðarinns 

 Bókanir í Sumarhús 

 Mikilvægt af persónulegum ástæðum og vegna atvinnu 

 náms 

6. Ertu með atvinnurekstur í dreifbýli Borgarbyggðar og þá hvernig? 

Annað hvað? 

 Handverkstengda ferðaþjónustu 

 Verkfræðiráðgjöf 

 Sauðfjárbúskap 

 Farþegaflutninga 

 Orlofssjóð 

 Verktöku 

 skógrækt og fjarvinna 

 Skógrækt og fjarvinnu 

 Skógrækt, útleigu á gröfu o.fl tækjum, sölustarf 

 vinna við bókhald v/reksturs míns 

 Sumarhús starfsmanna 

 sjálfstætt starfandi  

 Dagvistun 

 Hef hug á að geta unnið fjarvinnu 

 bókhaldsþjónust byggða á netsamskiptum 

16. Hvernig er búsetu þinni best lýst utan þéttbýlis í Borgarbyggð? 

Annað hvað? 

 Kofi án vatns og rafmagns 

 bý í húsi sambíliskonunnar. 

 sumarhús er í eigu fyritæki með útleigu 

 Aðkoma að rekstri í Borgarbyggð. Ekki föst búseta.  

 Varðar börn hér að neðan, fjöldi er breytilegur ekki fastur 



Blaðsíða | 17  
 

 Starfsmenn af öllu landinu koma og dvelja í sumarhðúsinu 

 Svokallað heilsárshús á eignalóð 

 Bý í Borgarnesi 

 Leigi auk þess hús til ferðaþjónustu 

 Það er tvö íbúðarhús 

24. Er það eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum varðandi efni könnunarinnar? 

 Vistvænni sorpflokkun. 

 Mér fynnst ég ekki vera marktæk  í þessa könnun 

 Þetta væri frábært við alla fjarskiftaþjónustu á svæðinu og eg vona að af þessu verði sem first 

 Ég þarf að vita hvað þetta kostar, ef  mér finnst það of dýrt hætti ég við. 

 Nei 

 Nei 

 Mér finnst undarlegt að þurfi að meta þörf fyrir ljósleiðara - hélt það væri deginum ljósara að 

það vilja allir fá ljósleiðara 

 Vonandi verður þetta að veruleika 

 Ég ÞRÁI ljósleiðara...  

 Nei 

 Við erum 5 systkin sem eigum húsið ásamt mökum. Persónulegar upplýsingar miðuðust við 

mig en áætluð notkun við alla. 

 Gott væri að fá góða gagnatengingu vegna vinnu okkar hjóna, við munum dvelja enn meir ef 

svo væri. 

 Áhugaverð hugmynd 

 Nei 

 Varðandi sumarhúsahverfi þá eru þau oft á köldum svæðum, vantar vinkill tengdan lagningu 

hitaveitu og ljósveitu. 

 Nei 

 Ég hefði viljað fá meira og betra GSM samband 4G t.d. 

 Gangi ykkur vel. 

 Nettengingin hér er mjög léleg, netið dettur út og er mjög hægt, óhenntugt fyrir námsfólk og 

alla fjarvinnslu 

 Fínt framtak 

 Furðulegar  spurningar ! 

 4G nettenging virkar fínt fyrir okkur! 

 Það er verið að leggja ljósleiðara í Dölunum og það er ekki spurning að Borgarbyggð á líka að 

vera með. 

 Athyglisvert hvernig spurt er.   Nettenging er hluti af daglegu lífi í dag.  Að einhver "þurfi" að 

greiða sérstaklega fyrir slíkt er að mínu mati dónaskapur 

 Nei 

 Því að borga háar fjárhæðir ef ég næ 4G á svæðinu. Of há greiðsla borgar sig ekki þá tengingin 

verði betri. 4G er nægilega hratt í flest sem maður gerir. Nema þá ef fólk er að ná í ólöglegt 

efni.  

 Því fyrr því berta. Takk 

 Er með örbylgjusamband sem er nokkuð gott, en alls ekki alltaf í lagi 

 Vegna lélegs símasambands á bústaðarlóðinni er mikill áhugi fyrir hendi. 
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 Synir mínir uppkomnir nota sumarbústaðinn mikið með sínum fjölskyldum 

 Spurningarnar áttu ekki allar við því ég er fulltrúi starfsmanna um sumarhús.  Ljóleiðari mun 

auka notagildi og áhuga fólks á að dvelja í sumarhúsinu 

 Ljósleiðaratenging er á öll lögbýli er grundvöllur að áfamhaldandi búsetu í dreifðu byggðum 

landsins. 

 Bý í  Reykholti sem telst þéttbýli og gjöld til sveitarfélags miðast við það 

 Þetta veltur allt á kostnaði. 

 Mjög mikilvægt fyrir gestakomur í bústaðinn að fá ljósleiðara. 

 Ítreka þá skoðun, að í könnuninni virðist gengið út frá því að borgfirsk heimili greiði háar 

fjárhæðir fyrir þjónustu sem heyrir til mannréttinda. Þess utan háttar svo til hér í sveitum að 

fyrir hálfum öðrum áratug var lagður ljósleiðari á samfélags vegum, og hefur ekki verið tengdur 

til notkunar fyrir íbúana, sem jafnlengi hafa krafist úrbóta í fjarskiptamálum. Það er líkt því að 

sé buið að malbika hraðbraut í hlaðinu - en fólki sé meinaður aðgangur. Maður saknar 

spurninga um afstöðu íbúa til athafnaleysis ríkis og sveitarstjórnar.  

 Höfum mikinn áhuga á betra sambandi, síminn hefur líka verið lelegur þar sem við erum. Í dag 

vinna flestir þannig störf að gott og stöðugt netsamband er mjög mikilvægt.  

 Þetta væri frábært við alla fjarskiftaþjónustu á svæðinu og eg vona að af þessu verði sem first 

!!!! 

 Ég spyr mig hversu sjálfsagt það er að íbúar í dreifbýli borgi dýru gjaldi ljósleiðaralagningu. 

 Sumarhús í byggingu, sem brátt verður tekið í notkun, ekki enn hægt að svara spurningum um 

dvalartíma eða fjölda gesta 

 Nei 

 Ljósleiðaratenging er eitt mikilvægasta byggðamálið í dag og skiptir sköpun uppá uppbyggingu 

í ferðaþjónustu  

 það eru tvær fjölskyldur í tveim húsum 

 ljósleiðari er sjálfssögð þjonusta og mannréttindi á 21.öldinni.  Annað er orðið rugl.  

 Gott framtak  og enn betra ef þetta næði fram að ganga.   Takk.  

 Heimtaug er um 20 m. Met kostnað út frá nýjum ljósleiðara á heimili í Reykjavík. Á erfitt með 

að meta eign kostnað til lækkunnar, þekki ekki efnis-, tækjakostnað etc. 

 Þetta er stórt atriði til að stuðla meiri þjónustutekjum fyrir byggðalagið 

 Ég styð lagningu ljósleiðara heilshugar. Ég gæti unnið hluta af minni vinnu í sumarhúsi mínu í 

Borgarbyggð ef almennileg nettenging væri í boði. Eins og staðan er í dag er ekki einu sinni 3G 

tenging í húsinu. 
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Viðauki II: Spurningalisti 
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