
Starfsemi Þróunarfélags Grundartanga – stutt ágrip í febrúar 2020

Á sl. 12-18 mánuðum hefur Þróunarfélag Grundartanga unnið að fjölbreyttum framfaraverkefnum 
fyrir atvinnusvæðið á Grundartanga og tengda starfsemi. Má þar m.a nefna:

— Undirbúningur og skoðun á fýsileika uppbyggingar hita- og gufuveitu á Grundartanga
— Kynningarfundir og samtöl við sveitarstjórnarmenn vegna verkefna Þróunarfélagsins m.a. 

vegna hitaveitu
— Samskipti við Elkem vegna afhendingar á varmaorku 

til endurvinnslu
— Móttaka og vinnsla kynningarefnis fyrir 

Atvinnuveganefnd Alþingis vegna heimsóknar 
nefndarinnar á Grundartanga

— Upplýsingamiðlun til forsætisráðherra, fjármála- og 
efnahagsráðherra og ferðamála-, iðnaðar og 
nýsköpunarráðherra

— Fundur formanns Þróunarfélagsins með Michael Koenig 
forstjóra Elkem á heimsvísu

— Kynning fyrir Rótarýklúbb  og Lionskúbb Akraness
— Samantekt og uppsetning kynningarefnis um 

Þróunarfélag Grundartanga, þ.m.t. glærukynningar og 
einblöðungur

— Samantekt upplýsinga um innlenda styrktarsjóði
— Umsókn um styrk úr Loftslagssjóði
— Umsókn um styrk úr Orkusjóði

— Samskipti við innlenda og erlenda áhugasama aðila í nýsköpun og atvinnuuppbyggingu varðandi 
tækifæri á Grundartanga

— Fjölbreytt verkefni í tengslum við 40 ára afmæli Elkem Ísland, m.a. afmælisauglýsing, markaðsefni 
og upplýsingaskilti á Grundartanga

— Stuðningur við nýsköpunarsetur á Grundartanga í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 
Elkem o.fl.

— Skipulags- og hugmynda vinna með Elkem í í tengslum við skógrækt og fegrun svæðisins.

Heimasíða

Nú stendur yfir vinna við uppsetningu heimasíðu fyrir Grundartanga þar sem meiningin er að miðla 
ítarlegum og nákvæmum upplýsingum um starfsemina og tækifæri á svæðinu m.a. til almennings, 
innlendra- og erlendra fjárfesta og nærsamfélagsins. Þegar hefur verið unnin ítarleg þarfagreining og 
veftré fyrir síðuna en framundan er vinna við uppsetningu og efnisöflun. 

Innviðalýsing

Hafin er vinna við gerð innviðalýsingar fyrir Grundartangasvæðið. Innviðalýsing er sérstaklega 
mikilvægt innlegg í viðræður við erlenda aðila sem ekki þekkja aðstæður á og í nágrenni við 
Grundartanga. Ljóst er að innviðir og þjónusta við svæðið er með því besta sem þekkist og mikilvægt 
að miðla upplýsingum um það á skilvirkan og nákvæman hátt.



Hita- og gufuveita

Mikill áhugi er hjá fyrirtækjum á svæðinu, Hvalfjarðarsveit, Akraneskaupstað og fleiri aðilum á 
stofnun hitaveitu á Grundartanga þar sem varmaorka sem fellur til á svæðinu er nýtt. Hitaveita getur 
bætt rekstrarskilyrði fyrirtækja á svæðinu og bætt samkeppnisstöðu Grundartanga gagnvart öðrum 
iðnaðarsvæðum en einnig eru mikil tækifæri fólgin í því að veita heitu vatni til almennrar notkunar í 
nágrenninu, bæði í Hvalfjarðarsveit og á Akranesi. Undirbúningur að samningum um uppbyggingu 
hitaveitunnar er yfirstandandi en þegar hafa verið unnar ýmsar greiningar og samantektir vegna 
verkefnisins. 

Fjölnýtingarklasi á Grundartanga

Ásamt varmaendurvinnslu vegna hitaveitu á Grundartanga stendur til að hefja víðtækt klasasamstarf 
fyrirtækja á svæðinu í fjölnýtingu. Markmiðið með klasasamstarfinu er m.a. að nýta betur það hráefni 
sem fellur til á svæðinu. Hugmyndir um raforkuframleiðslu, þörungarækt, fiskeldi og föngun 
koltvísýrings eru á meðal mögulegra verkefna. 

Framleiðsla rafeldsneytis á Grundartanga

Undirbúningur og vinna við að greina helstu þætti og meta fýsileika þess að frameliða rafeldsneyti 
með endurnýjanlegri umframorku í íslensku raforkukerfi og framleiðsla rafeldsneytis á Grundartanga.

Í samstarfi við BMJ consulting , Sunfire, Nýorku hefur verið sótt um styrk í Loftslagssjóð til að vinna að 
framgangi verkefnis í tengslum við framleiðslu á rafeldsneyti með svokallaðri fischer-tropsch tækni.



Til viðbótar við framangreind verkefni hefur Þróunarfélag Grundartanga sinnt ýmiskonar 
upplýsingaöflun og miðlun sem vonir standa til að ný heimasíða muni styðja vel við. Þá er fjöldi 
annarra smærri verkefna ótalin.


