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1. Undirritaðir fiárfestingarsamningar og staða beirra verkefna

Lög nr. 99/2010, um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á fslandi, tóku gildi 1. júlí 2010. Á grundvelli þeírra 
laga hafa þegar verið undirritaðir fjórir fjárfestingarsamningar, þ.e. vegna aflþynnuverksmiðju 
Becromal á Akureyri, vegna kísilmálmverksmiðju Thorsil, vegna kísilvers íslenska kísilfélagsins í 
Helguvík og vegna gagnavers Verne í Reykjanesbæ.

Staða þessara fjárfestingarverkefna er sem hér segir:

1.1. Aflþynnuverksmiðja í Eyjafirði

í lok árs 2010 var undirritaður fjárfestingarsamning vegna byggingar aflþynnuverksmiðju í Eyjafirði (í 
framhaldi af samningi sem undirritaður var í júlí 2009). Samningurinn er við ítalska fyrirtækið 
Becromal og þróunarfélagið Strokk Energy sem er í íslenskri eigu. Framleiðsluferli verksmiðjunnar er 
hátæknilegt og þarf um 75 MW í fyrstu. Heildar fjárfestingarkostnaður var áætlaður um 80 milljón 
bandaríkjadollara og um 80 manns starfa við verksmiðjuna. Framleiðsla er þegar hafin. Stækkun 
verksmiðjunnar er fyrirhuguð og hefur verið sótt um sér fjárfestingarsamning vegna þess, sjá neðar.

1.2. Thorsil kísHmálm verksm iðja

í lok árs 2010 var undirritaður fjárfestingarsamningur við Thorsil ehf., Timminco Umited og Strokk 
Energy ehf. um kísilmálverksmiðju (í framhaldi af samningi sem undirritaður var í júlí 2009). Ráðgerð 
stærð verksmiðjunnar er 50,000 metra tonn af kísilmálmi og mun hún þarfnast 85 MW. Áætlanír gera 
ráð fyrir að árleg velta verði um 17 milljarðar króna og að við rekstur fjárfestingarverkefnisins starfi 
um 160 manns. Upphaflega var ráðgert að verksmiðjan yrði staðsett í Þorlákshöfn og að raforkan 
kæmi frá Orkuveitu Reykjavíkur. Núna er hins vegar verið að skoða staðsetningu á Bakka við Húsavík.

1.3. Kísilver f Helguvik

í febrúar 2011 var undirritaður fjárfestingarsamningur við íslenska kísilféiagið ehf. vegna.kísilvers í 
Helguvík. Framkvæmdir eru um það bil að hefjast og eru um 300 ársverk áætluð á framkvæmdatíma.



Um 90 manns fá vinnu við verksmiðjuna tii frambúðar og er þar um að ræða sérfræðinga af ýmsu 
tagi, iðnaðarmenn og ófaglærða. Heildarfjárfesting í verkefninu nemur rúmlega 17 milljarða íslenskra 
króna. Bandaríska fyrirtækið Globe Specialty Metals, einn stærsti framleiðandi í heimi af kísilmálmi og 
sérhæfðu kísilblendi, er eigandi yfir 85 % hluta í íslenska kísilfélaginu ehf., en 15 % eru í eigu 
Tomahawk Development á íslandi ehf. Um er að ræða framleiðslu á 40 þúsund tonnum af hrákísli. 
Kísilverið þarf 550 GWst af raforku til starfsemi sinnar eða sem svarar til 65 MW að jafnaði.

íslenska kísilfélagið ehf. hefur undanfarnar vikur verið að ganga frá iokamálum varðandi 
lánsfjármögnun verkefnisins (með Arion banka og BNP Parnais). Tækjabúnaður var keyptur 
annarsstaðar en upphaflega var ráðgert og það hefur seinkað framkvæmdum. Frestur til að aflétta 
öllum fyrirvörum tengdum þeim samningum sem fyrir liggja um verkefnið rennur út 15. febrúar nk. 
(dagsetningin var áður 15. ágúst 2011) og er unnið hörðum höndum að aflétta þeim. í byrjun febrúar 
koma fulltrúar Globe Speciaíty Metals til landsins.

1.4. Gagnaver að Ásbrú í Reykjanesbæ

í september 2011 var undirritaður fjárfestingarsamningur við Verne Real Estate II ehf. vegna 
byggingar gagnavers að Ásbrú. Áætlanir Verne ganga út á að breyta tveimur vörugeymslum á gamla 
varnariiðssvæðinu í gagnaver og byggja tvær byggingar tíl viðbótar á aðiiggjandi landi. Formleg opnun 
gagnaversins verður 8. febrúar nk. Heildarfjárfestingarkostnaður er áætlaður um 700 milljón 
bandaríkjadoDara (miðað við fullbúið gagnaver í fjórum byggingum árið 2017) og reiknað er með að 
180-220 störf skapist á vegum Veme þegar mest er vegna verkefnisins. Þar af er áætlað að 100 störf 
skapist á vegum Verne þegar rekstur er kominn á fullan skrið og að á sjö ára uppbyggingartímabili er 
reiknað með að um 100 störf skapist i byggingariðnaði.

Þrátt fyrir að formleg opnun sé ekki fyrr en 8. febrúar hefur gagnaverið þegar tekið til starfa og tekið í 
notkun 500 fermetra tæknirými og er þar með þegar orðið stærsta gagnaver á íslandi. Búið er að 
tilkynna opinberlega um fyrsta alþjóðlega viðskiptavininn, Datapipe, og er hann að koma sér fyrir 
innan gagnaversins. Nýir alþjóðlegir viðskiptavinir gagnaversins verða kynntir til sögunnar í tengslum 
við opnunina 8. febrúar (trúnaðarmál). Fjármögnun er afar trygg (Wellcome Trust sjóðurinn) og 
markaðssetning gagnaversins gengur vel.

2. Fvrirliggiandi umsóknir um fíárfestinearsamninga

2.1. Framíeiðsla á kfsilmálmi (PCC)

Þýska fyrirtækið PCC hefur skoðað aðstæður á íslandi fyrir framleiðslu á kísilmálmi. Áhugi þeirra 
vaknaði í kjölfar frétta um að Globe Specialty Metals hygðist reisa kísilver í Helguvík. PCC hefur 
mestan áhuga á Húsavík, vegna aðgengis að orku. Eru í viðræðum við Landsvirkjun um orkusamninga.

í fyrra áfanga (PCC 1) er gert ráð fyrir framleiðslu á 33,000 tonnum af kísilmáli árlega og í áfanga 2 
(PCC 2) er gert ráð fyrir öðrum 33,000 tonnum. Heildarfjárfestingarkostnaður er áætlaður um 150 
milljón evrur og áætlaður starfsfjöldi við verksmiðjuna er 100 til 150 starfsmenn (bein störf). Áætluð



orkuþörf er rúmlega 100 MW. Ef allt gengur eftir er áætlað að framleiðsla hefjist í byrjun árs 2015. 
Ráðgert er að fara í umhverfismat vegna verkefnisins á þessu ári, ganga frá lóðarsamningum (leiga) 
og að sækja um framkvæmdaleyfi t lok árs.

Beiðni um ívilnanir / fjárfestingarsamning hefur verið lögð fram ogyfirferð hennar er langt komin hjá 
ívilnunarnefnd samkvæmt lögum nr. 99/2010. Af hálfu umsækjanda hefur hlns vegar ekki verið kallað 
eftir því að þeirri vinnu Ijúki fyrr en í vor.

2.2. Stálendurvinnsla á Grundartanga (GMR Endurvinnslan ehf.)

Verkefnið snýr að endurvinnslu brotamálma sem falla til við ýmsa framleiðslu á íslandi og að 
framleiða úr þeim nýtanlegt hráefni. Fyrst og fremst er um að ræða endurvinnslu á stáíi sem fellur til 
við rekstur hérlendra álvera. Hráefnið nýtist m.a. áliðnaði á íslandi auk þess sem markaður er fyrir 
það erlendis. Áætlanir ganga út á að framleiða 30,000 tonn af endurunnu stáli. Allir samningar um 
fjármögnun og búnað eru frágengnir. Gert er ráð fyrir að félagið hefji rekstur í nýju 
verksmiðjuhúsnæði á Grundartanga t desember 2012. Heildarfjárfestingarkostnaður er 10.200.000 
evrur og gert er ráð fyrir 20 starfsmönnum í fullu starfi. Orkuþörfin er 6,5 MW á ári. Samkvæmt 
ákvörðun Skipulagsstofnunar er verkefnið ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Möguleiki er á að auka 
framleiðslugetu verksmiðjannar umtaísvert (vegna umsvifa á alþjóðlegum markaði).

Beiðni um ívilnanir / fjárfestingarsamning hefur verið lögð fram og yfirferð hennar er langt komin hjá 
ívilnunarnefnd samkvæmt lögum nr. 99/2010.

2.3. Fiskeldi við Reykjanesvirkjun (Stolt Sea Farm Holdings lceland ehf)

Verkefnið gerir ráð fyrir eldi á Senegalflúru við Reykjanesvirkjun. Heildarfjárfestingarkostnaður er 
46,3 milljón bandaríkjadala og gert er ráð fyrir 25 beinum störfum árið 2015 og 74 störfum árið 2017. 
Fjármögnun er alfarið af hálfu eigenda fyrirtækisins en móðurfélag þess, Stolt-Nielson Limited, er 
skráð félag í kauphöllinni í Osló og er með fiskeldi víða í heiminum. Heitt vatn er nauðsynlegt fyrir 
fiskeldið og þess vegna er þvt valinn staður við hlið Reykjanesvirkjunar. Eru í samstarfi við HS Orku, 
Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja, Hafrannsóknarstofnun, Fisksjúkdómanefnd og 
sjávarútvegsráðuneytið hefur veitt leyfi fyrir innflutningi á þeím fiski sem ætiað er að rækta. 
Skipulagsstofnun hefur úrskurðað að fyrirhugað eldi þurfi ekki að fara í umhverfismat.

Beiðni um ívilnanir / fjárfestingarsamning hefur verið lögð fram og yfirferð hennar er langt komin hjá 
ívilnunarnefnd samkvæmt lögum nr. 99/2010. Nánari upplýsingar um fjármögnun vantar, auk 
endanlegra arðsemisútreikninga (er ívinnslu).

2.4. Endurvinnsla sorps (Arctic Pyro ehf.)

Um er að ræða verksmiðju sem byggir á nýrri tækni við að þurreima (pýrólýsa) sorp (t.d. afgangs 
timbur og plast). Úr endurvinnslunni kemur olía, kol og gas. Heildarfjárfestingarkostnaður er 4 milljón 
evrur og gert ráð fyrir 20 störfum á fyrstu tveimur árunum. Útflutningstekjur eru áætlaðar 3 milljón



evrur á ári. Stærsti hluti fjárfestingarinnar er í þurreimingar tækið sjálft. Þetta er vel þekkt vinnsluferfi 
erlendis en nýtt á íslandi. Horft er tii suðurkjördæmis við staðsetningu verksmiðjunnar en endanleg 
ákvörðun verður tekin á síðari stigum fjármögnunar.

Beiðni um ivilnanir / fjárfestingarsamning hefur verið lögð fram samkvæmt lögum nr. 99/2010. 
ívilnunarnefnd hefur óskað eftír nánari upplýsingum varðandi hvernig fjármögnun verkefnisins er 
fyrirhuguð og hvernig skilyrði laga um hollustuhætti og mengunarvarnir verða uppfyllt. 
Arðsemisútreikningar eru í vinnslu.

2.5. Fræðslu- og skemmtigarðurinn Auga Óðins (Dulheimar ehf.)

Verkefnið gerir ráð fyrir fræðslu- og skemmtigarði sem byggir á norrænni goðafræði. Staðsetning er 
fyrirhuguð nálægt hafnarsvæði skemmtiferðaskipa í Reykjavík. Heiídarfjárfestingarkostnaður er 
áætlaður 2.625 m.krv árleg velta 1.700 m.kr. og starfsmannafjöldi yfir 25 manns. Áætlun gerir ráð 
fyrir að starfsemi hefjist á fyrsta ársfjórðungi 2014.

Beiðni um ívilnanir / fjárfestingarsamning hefur verið lögð fram samkvæmt lögum nr. 99/2010. Óskað 
hefur verið eftir nánari upplýsingum varðandi hvernig fjármögnun verkefnisins er fyrirhuguð. 
Arðsemisútreikningar eru ívinnslu.

2.6. Álkaplaverksmiðja á Reyðarfirði (Alucab ehf.)

Um er að ræða álkaplaverksmiðju sem fyrirhugað er að reisa á Reyðarfirði (var áður til skoðunar í 
Seyðisfirði). Byggir á því að vinna meira úr því áli sem framleitt er hér á landi. Félagið Alucab ehf. er 
búið að fá úthlutaða lóð á Reyðarfirði og verið er að Ijúka við hráefnissamningum við Alcoa og klára 
samninga við norska félagið HAC Holding AS um kaup á fyrirtækinu með það að markmiði að flytja 
núverandi framleiðslu, sem er í Horten í Noregi, til íslands. Heildarfjárfestingarkostnaður er áætlaður 
1.400 m.kr. Verið er að vinna í fjármögnun og ekki er komið á hreint hver mun fjármagna lánsféð (900 
m.kr.). Fjöldi ársverka í upphafi verða um 20 til 25.

Beiðni um ívilnanir / fjárfestingarsamning hefur verið lögð fram samkvæmt lögum nr. 99/2010. Óskað 
hefur verið eftir nánari upplýsingum um verkefnið, fyrirtækið Alucab ehf. og hvernig fjármögnun 
verkefnisins er fyrirhuguð. Arðsemisútreikningar eru í vinnslu.

2.7. Stækkun verksmiðju Promens Dalvík ehf

Verkefnið snýr að stækkun húsnæðis verksmiðju félagsins Promens Dalvík ehf. á Dalvík til að rúma 
nýja 3ja arma hverfisteypuvél ásamt vinnupalli. Vélin steypir 2x1000 lítra ker á beinum armi. 
Fjárfestingin er upp á 250 m.kr. og skapar 10 störf. Orkuþörf er 850 kWst.

Beiðni um ívilnanir / fjárfestingarsamning hefur verið lögð fram samkvæmt lögum nr. 99/2010. Óskað 
hefur verið eftir nánari upplýsingum varðandi hvort verkefnið uppfylli skilyrði laganna um að árleg 
velta vegna stækkunarinnar sé a.m.k. 300 m.kr. eða skapi a.m.k. 20 ný ársverk. Einnig hvernig



fjármögnun verkefnisins er fyrirhuguð og um stofnun félags um verkefnið. Arðsemisútreikningar eru í 
vinnslu.

2.8. Stækkun aflþynnuverksmiðju Becromol við Eyjafjörð.

Verkefnið felst í byggingu nýs verksmiðjuskála við Krossanes auk fjárfestingar í fleiri vélum til 
framleiðslu. Fjárfestlngarkostnaður er 28,6 milljón evrur og mun stækkunin skapa 25 ný störf. Búið er 
að semja um viðbótarorku við Landsvirkjun upp á 30 MW (sem er orkuþörf stækkunarinnar). 
Fyrirhugað var að framleiðsluaukningin yrði komin til framkvæmda að fullu árið 2013. Tafir á 
ákvörðun um línustæði hafa einhverja seinkun íför með sér.

Beiðni um ívilnanir / fjárfestingarsamning hefurverið lögð fram samkvæmt lögum nr. 99/2010. Óskað 
hefur verið eftir nánari upplýsingum varðandi hvernig fjármögnun verkefnisins er fyrirhuguð og um 
stofnun félags um verkefnið. Arðsemisútreikningar eru í vinnslu.

2.9. Vatnsátöppunarverksmiðja á Rifi (IV lceland ehf}

Verkefnið snýr að vatnsátöppun og útflutningi neysluvatns frá Snæfellsbæ. Fyrirtækið IV lceland ehf. 
hóf sl. sumar byggingu 1200 m2 vatnsverksmiðju á Rifi og er framkvæmdum nú lokið. 
Heildarfjárfestingarkostnaður vegna verkefnisins er um 7,5 milljón evrur og heildarfjárfesting til þessa 
hefur numið um 2,5 milljón evrum (vegna byggingar verksmiðjuhúss í Snæfellsbæ). Gert er ráð fyrir 
20 starfsmönnum fljótlega eftir að framleiðsla hefst. IV lceland ehf. hefur gert samning við 
Snæfellsbæ um vatn úr landi bæjarins Skarðsland.

Beiðni um ívilnanir / fjárfestingarsamning hefur verið lögð fram samkvæmt lögum nr. 99/2010. Óskað 
hefur verið eftir nánari rökstuðningí fyrir að verkefnið uppfylli skilyrði laganna um að „fyrirhugað 
fjárfestingarverkefni sé ekki hafið áður en undirritaður er samningur um ívilnun".

2.10. Fjárfestingaráform Beijing Zhongkun Investment Group íferðaþjónustu á fslandi

í umsókninni er, fyrir hönd óstofnaðs íslensks félags í eigu fyrirtækisins Beijing Zhongkun Investment 
Group, óskað eftir að fjárfestingarsamningur taki til heimildar til langtímaleigu á hluta jarðarinnar á 
Grímsstöðum á Fjöllum í sveitarfélaginu Norðurþing, til byggingar og reksturs hótels á Grímsstöðum 
með tilheyrandi uppbyggíngu og rekstri auk byggingar á ráðstefnuhóteli á Reykjavíkursvæðinu. 
Markmiðið á Grímsstöðum er að byggja þar allt að 100 herbergja hótel auk ígildi 100 herbergja 
fjölskyldu húsa, samtals áætlað byggingarmagn um 20.000 m2, ásamt tengdri ferðaþjónustu og 
afþreyingu þ.m.t. hestamennsku, golfi, laugum og annarri útivist. Einnig er gert ráð fyrir fjárfestingu í 
styrkingu flugbrautarinnar sem er á jörðinni. Heildar fjárfesting fyrirtækisins á Grímsstöðum á næstu 
10 árum er áætluð á bilinu 10 til 20 milljarðar íslenskra króna.

í umsókninni er einnig gert ráð fyrir byggingu 300 herbergja 5 stjörnu ráðstefnuhótels á 
Reykjavíkursvæðinu. Ekki hefur farið fram nákvæmt staðarval. Gert er ráð fyrir að byggingin verði aílt 
að 20.000 m2 og heildarfjárfestingarkostnaður vegna hennar verði um 10 milljarðar.



Samkvæmt umsókninni er áætlað að 1200 til 1600 ársverks skapist á framkvæmdatíma, sem er 
áætlaður um 3 ár, vegna þessara verkefna. Afleidd störf á framkvæmdatíma verði 700 og allt að 1000 
bein framtíðarstörf skapist (þ.a. um 400 á norður- og austurlandi). Beinar gjaldeyristekjur aukist um 
12 milljarða á ári. Beijing Zhongkun Investment Group var stofnað 1995 og er skráð í Peking í Kína. 
Fyrirtækið sérhæfir sig í ferðaþjónustu og fasteignaviðskiptum með umfangsmikla starfsemi í Kína og 
í Bandaríkjunum. Stjórnarformaður og aðai eigandi er Huang Nubo.

Beiðni um ívilnanir / fjárfestingarsamning, samkvæmt iögum nr. 99/2010, var lögð fram 18. janúar og 
er til umfjöllunar í nefnd um ívilnanir í samræmi við iögin. Hefur verið lögð fram til kynningar á fundi 
nefndarinnar.

Fi á rf esti nea rve r kef n i Fiárfestinearkostnaður Ársverk Orkubörf

Becromal 9.915 m.kr. 80 75 MW

Thorsil kísilver 17.000 m.kr 160 85 MW

Kísilver í Helguvík 17.000 m.kr. 90 (+300) 65 MW

Gagnaver Verne 86.745 m.kr. 100 (+100) 50 MW

Kísilver PCC 24.200 m.kr. 150 100 MW

Stálendurvinnsla GMR 1.640 m.kr. 20 6,5 MW

Fiskeldi Stolt Sea Farm 5.740 m.kr. 25

Endurvinnsla Arctic Pyro 645 m.kr. 20

Auga Óðins 2.625 m.kr. 25

Álkaplaverksmiðja 1.400 m.kr. 20

Stækkun Promens Dalvík 250 m.kr. 10

Stækkun Becromal 4.615 m.kr. 25 30 MW

Vatnsverksmiðja Rifi 1.210 m.kr. 20

Beijing Zhongkun 25.000 m.kr. 1000 (+1400)

Samtals: 197.985 m.kr. 1745 (+1800) 411,5 MW

(+) = ársverk á framkvæmdatíma


