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GRÆNN HRINGRÁSARGARÐUR
Á GRUNDARTANGA 
ECO PARK GRUNDARTANGI

…í fararbroddi á heimsvísu
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GRÆNN HRINGRÁSARGARÐUR 
ECO PARK GRUNDARTANGI
Verkefnum lokið:
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ÞAÐ SEM TIL ÞARF… dæmi:
Sameiginleg framtíðarsýn
— Hvernig á okkar samlíf að vera næstu áratugi
Grunnhönnun á hringrásarhagkerfinu
— Kortleggja hvað er á borðinu og 
— hvernig hægt er vinna saman
— Hvaða virði getum við boðið með samstarfinu
Uppbygging á klasa og bjóða nýjum aðilum
— Hverjir geta komið inn í hringrásarhagkerfið
— og aukið virði svæðisins?
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Mynd af Grundartanga
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GRÆNN HRINGRÁSARGARÐUR Á GRUNDARTANGA

GRÆNAR
LAUSNIR

ORKUNOTENDUR

?
SPOTAR
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NÆSTU SKREF
1. Ávinningur – sameiginlegir hagsmunir?

1. Umhverfismál
2. Öryggismál
3. Þróun og nýsköpun
4. Annað, s.s. ímynd og ásýnd

2. Hvað vantar á Grundartanga?
1. Önnur starfsemi
2. Stuðningur hagaðila
3. Annað?

3. Næstu skref 
- Fjármögnun næstu skrefa
- Stofnun klasa 
- Greining, innleiðing og aðgerðir

„Við viljum starfa í sem mestri sátt við umhverfið og okkar nánasta 
samfélag

Fagmennska í stóriðju snýst um sátt. Sátt á hnattræna vísu og sátt við 
starfsfólk, viðskiptavini, samfélagið og stjórnvöld. Sátt við lífríki náttúrunnar 
og það jafnvægi sem ávallt þarf að ríkja á milli nýtingar náttúruauðlinda til 

verðmætasköpunar og verndunar þeirra fyrir ágangi og eyðileggingu.
Það er stefna Elkem Ísland að draga markvisst úr áhrifum starfseminnar á 

ytra umhverfi og framfylgja ákvæðum starfsleyfis í anda stöðugra framfara.“
„Elkem verður kolefnishlutlaust framleiðslufyrirtæki fyrir árið 2040“

Norðurál leggur áherslu á að starfsemi fyrirtækisins sé í sátt við 
umhverfið. Stöðugt er unnið að lágmörkun umhverfisáhrifa og ábyrgri 

nýtingu orku og hráefna. Norðurál stuðlar að aukinni umhverfisvitund og 
þátttöku starfsfólks í umbótum. Norðurál uppfyllir kröfur sem settar eru 

fram í starfsleyfi, lögum og reglum um umhverfismál.
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KLASINN

Háskólar, 
Framhaldsskólar

Íslandsstofa, SSV, 
Markaðsstofa 
Vesturlands

Hagsmunasamtök

SI, Samál, 

Verkfræði-
stofur

LV, ON, HS Orka, 
Landsnet, Rarik

Álklasinn OrkuklasinnSjávarklasinn

Eimskip, Samskip, 
Nesskip

Skipavík

Hamar

Klafi

Meitill-GT Tækni

Snókur Uppskipun

Alur álvinnsla Héðinn

Rafmiðlun 

Múlakaffi

Johan Rönning

Hróar Fjöldi annarra fyrirtækja

Kjarnastarfsemi

Þjónustufyrirtæki

Grundartangi

Endurskoðun og 
lögfræði Ráðgjöf FjárfestingarPR og 

auglýsingastofur

Fjármála-stofnanir

Verslun og þjónusta

Upplýsinga- tækni og 
fjarskipti

Umhverfisstofnun, 
Heilbrigðiseftirlit

Akranes, 
Borgarbyggð 

Hvalfjarðarsveit, 
Skorradalshreppur, 

Reykjavík

Ráðuneyti

Stjórnvöld

Markaðsmál

Menntun og þróun

Hagaðilar

Fólks- og 
vöruflutningafélög

ElkemNorðurál Faxaflóahafnir
Grundartangahöfn Lífland

Gámaþjónusta Vesturlands - Terra
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Heildarsýn verkefnis - verkefnastraumar
(…í takt við vilja stjórnvalda og hagaðila)

Af hverju Hvað Hvernig Hverjir
Aðstæður og vilji til staðar í 
umhverfi og samfélagi

— Tækifæri Íslands í alþjóðlegu 
samhengi

— Samfélagslegur vilji, lykilatriði í 
vegferðinni að sjálfbærni

— Mótvægi loftslagsbreytinga
— Jákvæður ábati á rekstur og 

fjárfestingar = aukin 
samkeppnishæfni

— Jákvæð áhrif á lífríki, 
náttúruauðlindir og vellíðan

— Vilji ríkisstjórna, sveitarfélaga og 
annarra hagaðila 

— Mikilvægi hringrásarhagkerfisins
— Vinna að Heimsmarkmiðum og 

aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar

Hönnun á grænum hringrásargarði

— Greining á erlendum fyrirmyndum
— Kortlagning auðlindastrauma
— Kortlagning innviða
— Rekstrar- og viðskiptalíkön
— X% aðlögun að 

hringrásarhagkerfinu
— Virðistilboð
— Aðgerðaráætlun
— Hlutverk í teyminu (ráðgjafar, 

þjónustuaðilar, verkkaupar)
— Hagaðilagreining
— Sýn og markmið

Tillögur að úrlausn á hindrunum til 
staðar

— Vegvísir að hringrásarhagkerfinu
— Lög og reglur
— Heimildir til innviðafjárfestinga
— Mögulegir aðilar að 

auðlindagarðinum (val á aðilum til 
að besta flæði hráefnastrauma)

— Samtal við sveitarfélög, 
nærsamfélag og aðra hagaðila

— Rekstrarform og eignarhald
— Græn fjármögnun (styrkir, eigið fé, 

lánsfé)

Bestun á aðilum að verkefninu

— Samsetning fyrirtækja á svæðinu
— Hvaða nýir aðilar eru álitlegir
— Ríkisstjórnin og ráðuneyti 
— „Think tanks“ / NGOs
— Sveitarfélög
— Þjónustufyrirtæki og ráðgjafar
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Heildræn og samþætt nálgun

Skýr og metnaðarfull stefna, sýn og markmið 
fyrir svæðið – sem styður við almennar 
stefnuáherslur og byggir á styrkleikum þess. Stutt 
af laga- og stofnanaumgjörð. Hvetur og dregur 
athygli að réttum aðgerðum við framkvæmd. 

Vandaðar áætlanir og undirbúningur 
fyrir uppbyggingu og þróun með 
fýsileikagreiningu í fyrirrúmi – s.s. 
skilgreina eiginleika, skýran ávinning, og 
markmið. 

Rekstur sem skilar ávinningi í samræmi við 
markmið og stuðli að því að fyrirtæki sækjast 
eftir aðstöðu í hringrásargarðinum

Tekið á frávikum og unnið stöðugt að því að besta 
starfsemi garðsins með stöðugum umbótum og 
ná settu marki, læra af og nýta tækifæri til að 
aðlaga stefnu, markmið og aðgerðir til að styrkja 
samkeppnisstöðu fyrirtækja á svæðinu til 
framtíðar.

Framkvæmd áætlana við uppbyggingu, skipulag og 
annað sem við á, t.d. innviðauppbygging, 
umhverfismat, aðstaða og tengingar.

1

2

3

4

5

FORYSTA

Samfélag
Umhverfismál

Hagsæld
Stjórnarhættir

Árangursrík innleiðing græns hringrásargarðs kallar á skilvirka nálgun og samþættingu á stefnu, áætlana og aðgerða til að skila bættri frammistöðu
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Vegferð að hönnun græns hringrásargarðs 
á Grundartanga

2021
H11. Hagaðilagreining

2. Erlendar fyrirmyndir
3. Sýn og markmið

2021
H2

2022
H1

2022
H2

2025
1. Virðisaukning
2. Lágmörkun vistspors
3. Sýn raungerð

1. Greining á nýjum aðilum
2. Rekstar- og viðskiptamódel
3. Aðgerðaráætlun

1. Líkangerð garðsins
2. Ávinningur og kostnaður
3. Bestun

1. Greining á innflæði
2. Greining á útflæði
3. Grunnlíkan fyrir svæðið

Grunngreining

Kortlagning auðlinda

Valkosta- og sviðmyndagreining
Hönnun hringrásarhagkerfis

Grænn hringrásargarður á Grundartanga

Bjarni Herrera

Dr. Hafþór Ægir Sigurjónsson

Sérfræðiteymi:
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Fyrstu skref í átt að grænum hringrásargarði

Fyrstu skref er að gera greiningu til að skapa sameiginlega sýn 
og stefnu meðal hagaðila. Í henni er helstu spurningum svarað 
sem snúa að:
— af hverju grænn hringrásargarður er framtíðin, 
— hvernig lítur grænn hringrásargarður á Grundartanga út og
— hvernig verður staðið að uppbyggingu hans. 

Markmiðið er að upplýsa hagaðila og mögulega 
fjármögnunaraðila um möguleikana og verðmætin. 

Útfrá útkomunni verður hægt að fastmóta markmið og aðgerðir 
fyrir garðinn miðað við þær sviðsmyndir sem eru álitlegastar til að 
vinna með. 

Eftirfarandi greiningar eru gerðar í fasa 1:
• Yfirlit yfir stefnur og strauma í samfélaginu sem styðja við þessa 

vegferð
• Kortlagning hagaðila, bæði innri og ytri
• Greining á lagaumhverfi og reglugerðum
• Yfirlit yfir möguleg rekstarform og eignarhald
• Kortlagning auðlindastrauma
• Kortlagning innviða
• Líkangerð garðsins í núverandi mynd og sem grænn 

hringrásargarður
• Mótun viðskiptamódels
• Fyrstu drög að greining á ávinningum, kostnaði og áhættum
• Samanburður við erlenda fyrirmyndir
• Fyrstu drög að vegvísi að hringrásarhagkerfinu fyrir svæðið

Fasi 1: Stefna og sýn Fasi 3: UppbyggingFasi 2: Undirbúningur Fasi 4: Rekstur Fasi 5: Umbætur
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Dæmi um niðurstöður l íkans og mælikvarði á 
aðlögun að hringrásarhagkerfinu



15

GRÆNN HRINGRÁSARGARÐUR
Á GRUNDARTANGA 
ECO PARK GRUNDARTANGI

…í fararbroddi á heimsvísu

Nánari upplýsingar veitir:
Guðjón Steindórsson framkvæmdastjóri ÞG
gudjon@grundartangi.is
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