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1. Forsagan: sveiflur og sviptingar

• Einsetning grunnskóla: Heiðarskóli 1999 og Akurskóli 2005
• Hryðjuverkin 11. september 2001
• Vægi Keflavíkurflugvallar aukist: 2012 = 28% / 2019 = 43% 
• Eignarhaldsfélagið Fasteign stofnað 2003
• Brotthvarf Varnarliðsins 2006
• Bankahrunið 2008 - atvinnuleysi 14,8%
• Gos í Eyjafjallajökli 2010
• Reikningsskil sveitarfélaga breytt 2010
• Ný sveitarstjórnarlög 2012: Jafnvægisregla og Skuldaregla /150% skuldaviðmið



Þróun skuldahlutfalls



Þróun skuldaviðmiðs



2. Forsagan, sveiflur og sviptingar
• Endurskipulagning efnahags 2014 / skuldaviðmið = 232,7%
• Sóknin og hófst haustið 2014

-Stjórnendur Reykjanesbæjar
-Haraldur Líndal Haraldsson, ráðgjafi
-KPMG, Oddur G. Jónsson o.fl.
-Eftirlitsnefnd með fjárm. sveitarfél; Þórir Ólafsson, Eiríkur Benónýsson
-Deloitte; Heimir Ólafsson og Logos; Ólafur Arinbjörn Sigurðsson

• Bæjarstjórn 90% samstíga
• Starfsmenn tóku á sig margs konar skerðingu og íbúar hærri álögur
• Starfsmenn tóku þátt í að lækka rekstrarkostnað



3. Forsagan: sveiflur og sviptingar
• Norðurál hefur byggingu álvers í Helguvík 2006
• Reykjaneshöfn fer í nauðsynlegar framkvæmdir
• Norðurál gerði raforkusamning m.a. við Hitaveitu Suðurnesja
• HS skipt upp í tvö fyrirtæki, HS Veitur og HS Orku
• HS Orka seld, uppsögn raforkusamnings við Norðurál
• Áform um tvö kísilver í Helguvík
• United Silicon 2014/ Stakksberg í eigu Arionbanka 2018
• Thorsil með áform/ Fjármögnun dregist á langinn - uppsögn lóðarleigusamnings 2020



4. Forsagan: sveiflur og sviptingar
• Afnám gjaldeyrishafta

• Þrotabú föllnu bankanna greiða stöðuleikaframlag til ríkisins

• Ferðaþjónustan tekur kipp / WOW fer á flug

• Fordæmalaus íbúafjölgun 7-9% - 25% íbúa af erlendu bergi

• Reykjanesbær semur við kröfuhafa í lok árs 2017

• Fasteign; RNB einn eftir - skuld við lánveitendur var alls 12 milljarðar:
-3 milljarðar sem skiptist á milli kröfuhafa
-700 milljónir til LÍ og ÍSB
-8,4 milljarðar enda hjá LSR á 4,2% vöxtum

• 2020 Norðurál hættir við byggingu álvers í Helguvík



5. Forsagan: sveiflur og sviptingar
• WOW "lendir" í mars 2019 = aukið atvinnuleysi
• MAX vandræði Icelandair, samdráttur/ áhafnir missa vinnunna
• COVID19, heimsfaraldur, landinu lokað
• Atvinnuleysi stefnir í 25%



Skuld við LSR sem á að endurfjármagna

8,4 milljarðar

4.2% verðtryggðir vextir

Fjármagnskostnaður 353 milljónir ár ári + verðtrygging



Lækkun vaxta í 
spilunum





Stefna Reykjanesbæjar
September 2019

Heimsmarkmiðin









Dæmi um möguleg græn verkefni
• Hafnargarður/ sjóvarnargarður
• Fasteignir
• Lagnakerfi
• Verkefni tengd orkuskiptum
• Verkefni tengd orkusparnaði - LED lýsingar
• Græn opin svæði
• Göngu- og hjólastígar



ESG sjálfbærnigreining Circular



Niðurstaðan
Við vorum ekki nógu "GRÆN"







Stapaskóli 2. og 3. áfangi



Nýtt hjúkrunarheimili



Fráveitustöð



Ásbrú, rammaskipulag 14-18 þús. íbúar



Flugborgin - Aerotropolis



LED götulýsing



Óskuðum eftir ríkisábyrgð en fengum synjun
• veð í útsvari eins og LSS
• hefði þýtt betri kjör og mögulega +200m krón

a stuðning án nokkurs framlags
• Ríkið vildi ekki skapa fordæmi

Breytingar hjá lánasjóði



Takk fyrir!
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