
 
Tölvupóstur dags. 18. desember 2019: 
 
 

Sæll Gísli,  

 

Faxaflólahafnir, ásamt Elkem og Norðuráli hafa stutt dyggilega við bakið á Þróunarfélaginu á 

Grundartanga undanfarin ár og gert það að verkum að félagið hefur getað ráðist í stór og 

mikilvæg verkefni sem eru til þess fallin að efla Grundartanga sem atvinnusvæði, greina og 

nýta þau tækifæri sem fólgin eru í samvinnu Faxaflóahafna, öflugra iðn- og þjónustufyrirtækja 

og aðliggjandi sveitarfélögum.  Vil ég í því sambandi nefna nokkur verkefni sem eru í vinnslu 

eða er lokið: 

Gerð innviðalýsingar 

Sviðsmyndagreining með þátttöku hagaðila, háskóla, eftirlitsstofnana og 

nýsköpunarmiðstöðvar 

Stefnumótun sem byggði á sviðsmyndagreiningu 

Gerð heimasíðu 

Stofnun fjölnýtingarklasa á Grundartanga og gerð klasakorts. 

Hagnýting glatvarma frá Elkem og Norðuráli s.s. til raforkuframleiðslu og til að setja upp 

heitaveitu á svæðinu.  Fýsileikakönnun hefur verið gerð á hitaveitu á Grundartanga og gefur 

hún væntingar um að hægt verði að nýta varmann með arðbærum hætti og jafnvel mætti nýta 

hann til að styrkja hitaveitu á Akranesi og í Hvalfjarðarsveit sem er til þess fallið að auka 

arðsemi veitunnar.  Unnið er að frekari greiningum á mögulegri hitaveitu og mikilvægt að 

komast áfram í því verkefni.  Einnig hefur Þróunarfélagið unnið ötullega ásamt fyrirtækjum á 

Grundartanga að því að iðnaðarsvæðið verði í fremstu röð í heiminum þegar kemur að því að 

fanga, nýta eða geyma koldíoxíð og þar eru mjög spennandi verkefni sem blasa við. 

Þróunarfélagið hefur auk þess staðið í mikilli baráttu fyrir því á opinberum vettvangi að horft 

verði til hagsmuna atvinnusvæðisins á Grundartanga í framtíðarfyrirkomulagi raforkumála á 

Íslandi.  Í því sambandi má nefna að nýlega komu bæði fjármála- og efnahagsráðherra og 

ferðamála- iðnaðar og nýsköpunarráðherra fyrir tilstilli Þróunarfélagsins og áttu nær 3 klst. 

fund með fyrirtækjum á Grundartanga. 

 

Að framansögðu  óskar Þróunarfélagið eftir 15 milljóna styrk á árinu 2020 með vísan til þeirra 

mikilvægu verkefna sem félagið vinnur að og munu án efa skila Faxaflóahöfnum tekjum í 

sölu lóða og stuðla að aukinni sátt um iðnaðarsvæðið á Grundartanga öllum til hagsbóta.  

 

Með góðum kveðjum af Skaga 

Ólafur Adolfsson 
 


