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SAMTÖK ATVINNURKENDA Á REYKJANESI 

 

Stofnuð 27 Maí 2010 

 
Til að reyna að skapa atvinnu og vinna með aðilum að uppbyggingu á 

svæðinu – stofnfélög voru 31 en í dag eru yfir 200 félög tengd okkur og og 

félagar í SAR úr öllum greinum atvinnulífsins 



Stefna SAR 

• Hugmyndaauðgi og framtaksvilji er vaxtarbroddur 
atvinnulífsins í stóru og smáu. 

 

• Fyrirtæki þurfa að finna kröftum sínum viðnám í 
verðmætasköpun fyrir samfélagið. 

 

• SAR mun halda sjónarmiðum fyrirtækja á lofti og byggja upp 
sterk tengsl þeirra í millum.  

•   

• SAR eru heildarsamtök fyrirtækja á Reykjanesi í öllum geirum 
sem hafa það meginmarkmið að reyna að skapa fyrirtækjum 
hagstæð skilyrði til að vaxa, þróast og bera arð í samvinnu 
við aðila. 

 

• SAR mun kappkosta að vera öflugur málsvari atvinnulífsins á 
Reykjanesi 

 

 



Sérstaða Suðurnesja er ennþá mikil! 
• Forskot og framúrskarandi aðstæður  

• Alþjóðaflugvöllur og stórskipahöfn í Helguvík 

• Upphaf verslunar á Íslandi,  sjávarútvegur hefur verið stundaður 

hér frá aldaöðli 

• Tæknivæddasta varmaorkuver á Íslandi 

• Sívaxandi ferðamannaiðnaður 

• Gagnaver komin til að vera, fer fjölgandi 

• Sprota og nýsköpunarfyrirtækjum fjölgar mikið 

• Höldum þessu forskoti 

 

 

 

 

 



SAR samvinna við ýmsa aðila 

• Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja Heklan  

• Meistarafélag byggingamanna Suðurnesjum  

• Ferðamálasamtök Suðurnesja 

• Sveitarfélögin á Reykjanesi öll fimm,  auk samstarf innan Heklunnar 

• Ríkisstjórnir á hverjum tíma 

• Verkalýðs og fagfélög reglulega 

• Norðurslóða viðskiptaráðið 

• Bankar - stofnanir 

• Ýmsir fjárfestar og fyrirtæki 

 

 

 

 

 



Fyrsta stóra verkefni SAR 

 

 2010 

  Stapinn fullur 

 Góðar umræður 

 Annar fundur síðar  



2011 og 2012 

 

fundir í öllum 

sveitarfélögunum þar sem 

farið var yfir atvinnumál og 

staðan skoðuð, reynt að 

finna lausnir og vinna úr því 

Sérstakir hópar myndaðir 

um ýmis mál og unnið úr 

upplýsingum 

 

Samstarf við ríkistjórn um 

stöðu atvinnumála hér 

 

 



 

2013 

 

Samstarf um þróunarverkefni milli Heklunnar 

SAR og ISAVIA 

 

SAR, Isavia og Heklan mynduðu síðan 

starfshóp til að vinna að framgangi 

Norðurslóðaverkefna 



• 2013 

• Kynning á 

svæðinu fyrir 

nýjum ráðherrum 

 

• Sar kynnir svæðið 

• Reglulega fyrir 

• Ýmsum aðilum og 

fjárfestum 



 September  2013 

 
Samkomulag við 

atvinnuþróunarfélag 

Eyfirðinga um samstarf 

vegna ýmissa verkefna 

sem eru 

í farvatninu tengt 

Norðurslóðum,  

ferðaþjónustu og öðru 

 

 

 



 

Janúar 2014 

 

Málstofa hjá Heklunni 

með utanríkisráðuneyti, 

Isavia,SAR og 

atvinnuþróunarfélagi 

Eyfirðinga þar sem 

verkefni vegna 

Norðurslóða voru kynnt! 



Nóvember 2014 

 

 

Samstarf SAR og stærstu 

fyrirtækjanna um bætta 

ímyndarsköpun á 

Reykjanesi 

 

Vinna er nýlega hafin 



Örfá dæmi um sprota og nýsköpunarverkefni 

 

• Keilir, miðstöð fræða og vísinda Ásbrú 

• Codlandið í Grindavík 

• Stolt Seafarm á Reykjanesi 

• Þörungarækt á Ásbrú 

• Íslandshús Ásbrú 

• Heilsuhótel Íslands Ásbrú 

• Keflanding.com Ásbrú samvinna 

• GeoSilica Ásbrú 

• Samstarf sveitarfélagana um Geo-Park 

• Geothermal Research Park - auðlindagarðurinn 

• Gagnaversuppbygging Ásbrú og Fitjum 

 

 



Isavia  eru að setja í gang verkefni fyrir um 
16-20. Milljarða á næstu árum 



Verne Global næsti áfangi – Gagnaver  

 

13. Milljarða aukning á hlutafé kynnt í vikunni 
Verið að undirbúa stóran áfanga 



 

Ríkisstjórnin vinnur að verkefni um 
Alþjóðlega Björgunarmiðstöð á Keflavíkurflugvelli 

Masterplan fyrir allt svæðið er á lokastigi hjá Isavia 
 

Háaleitishlaðið tilvalið fyrir þjónustu fyrir flugsækna 
starfssemi 

 



17 

Fjárfestingar upp á tugi milljarða áformuð í Helguvík 

 

Eitt Kísilmálmver af tveimur hefur hafið framkvæmdir 

 

Fjölmörg önnur verkefni í vinnslu skemra á veg komin 



6. Milljarðar heilsuhótel Bláa Lónið 



Verðmætasköpun er að hefjast! 

• Á Reykjanesi verður mikil uppbygging sem 
er þegar hafin 

 

• Hér er samt mesta atvinnuleysið á landinu? 

 

• Hér vantar mikið af fólki í vinnu? 

 

• Tækifærin eru helst á þessu svæði 

 

• Þurfum að nýta verðmætasköpunina rétt! 

 

 

 



Samtök atvinnurekenda á Reykjanesi 

•TAKK FYRIR 

 
• Sar.is 

 

• https://www.facebook.com/sar.samtokatvinnurekenda 

 

 

https://www.facebook.com/sar.samtokatvinnurekenda
https://www.facebook.com/sar.samtokatvinnurekenda

