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Útdráttur 

Markmið þessa rannsóknarverkefnis er að skoða hvort þörf sé á sértækari lögum en þeim 

sem nú gilda um ívilnanir (99/2010) með hliðsjón af hugmyndum Beijing Zhongkun 

Investment Group um uppbyggingu ferðaþjónustu að Grímsstöðum á Fjöllum. Tekin voru 

fjögur einstaklingsviðtöl, þar af þrjú við aðila sem sátu í svokallaðri ívilnunarnefnd sem 

fjallaði um fjárfestingarhugmyndir Zhongkun Group. Nefndin mælti með veitingu ívilnana 

til verkefnisins. Verkefnið fjallar um sérstöðu ferðaþjónustunnar sem atvinnugreinar og 

hlutverk og stefnu hins opinbera þegar kemur að ferðaþjónustu á landinu. Farið verður yfir 

eðli fjárfestinga almennt og einnig verða almennar ívilnanir skoðaðar auk sértækra ívilnana 

vegna fjárfestinga í ferðaþjónustu. Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að vel 

væri mögulegt að móta sértækari lög í kringum fjárfestingu í ferðaþjónustu með áherslu á 

styrki til uppbyggingar innviða ásamt því sem frekari áherslu þarf að leggja á 

markaðsáætlanir fyrirtækja sem hyggja á verkefni í ferðaþjónustu. Þörf er á heilstæðari 

stefnumótun varðandi fjárfestingar í ferðaþjónustu þar sem tilgangur slíkrar stefnumótunar 

kæmi skýrt fram.  

Abstract 

The purpose of this research project is to examine the need for more specific incentive 

laws than the current laws nr. 99/2010 by looking at the tourism development ideas of the 

Beijing Zhongkun Investment Group for Grímsstaðir á Fjöllum. Four individuals were 

interviewed, three of whom were members of the committee that reviewed the case in 

question. The commitee later recomended that incentives for the project be granted. This 

project centers on the unique qualities of the tourism industry compared to other industries 

as well as what role the goverment plays. The nature of investments in general is reviewed 

as well as  the general purpose of incentives and specifically, incentives which are aimed at 

the tourism sector in particular. The main findings of this research are that more specific 

incentive laws for investment in the tourism industry are possible and that emphasis should 

be put on grants for infrastructure development as well as on the importance of marketing 

for firms planning to invest in the tourism industry. If these incentives are to be effective, a 

more detailed official plan aimed at development in the tourism sector is needed. 
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1 Inngangur 

Ferðaþjónustan hefur á fremur stuttum tíma orðin ein helsta atvinnugrein Íslands. Aukin 

áhersla hefur verið lögð á frekari stefnumörkun auk markaðssetningar Íslands sem 

áfangastaðar fyrir ferðamenn, þá sérstaklega eftir efnahagshrunið árið 2008. Umræða um 

mikilvægi ferðaþjónustunnar virðist aukast umtalsvert þegar efnahagslegra erfiðleika gætir 

en aftur á móti dvína þegar efnhagslegur stöðugleiki ríkir (Jóhannesson og Huijbens, 

2010). Rétt rúmlega 670.000 erlendir ferðamenn lögðu leið sína til Íslands árið 2012, 

rúmlega helmingi fleiri en íbúafjöldi Íslands (Oddný Þóra Óladóttir, 2013). Í 

ferðaþjónustureikningum Hagstofu Íslands (e. tourism satellite accounts) fyrir árin 2009-

2011 má finna upplýsingar um efnahagsleg áhrif ferðaþjónustu fyrir þjóðarbúskapinn. 

Meðal upplýsinga sem þar má finna eru töluleg gögn varðandi heildarumsvif 

ferðaþjónustunnar á árinu 2009 en þau voru rúmlega 230 milljarðar íslenskra króna eða 

það sem samsvarar ríflega 15 prósent af vergri landsframleiðslu. Þar kemur einnig fram að 

kaup erlendra ferðamanna á vörum og þjónustu hafi verið ríflega 111 milljarðar íslenskra 

króna auk þess sem árið 2009 hafi gjaldeyristekjur af erlendum ferðamönnum verið 158 

milljarðar íslenskra króna. Inni í þeirri tölu er þó einnig tekjur vegna reksturs íslenskra 

ferða- og flugþjónustufyrirtækja vegna starfsemi þeirra utan Íslands (Hagstofa Íslands, 

2011). Með tilliti til fjárfestingarstefnu yfirvalda má skoða sérstaklega hvort þörf hafi 

myndast fyrir sértækar ívilnanir þegar kemur að erlendum sem innlendum fjárfestingum í 

ferðaþjónustu. 

 

Í þessari rannsókn er einblínt á tilgang og notkun ívilnana (e. concessions, incentives) og 

þann ávinning sem getur hlotist af þeim. Markmiðið er að meta hvort þörf sé fyrir frekari 

sérhæfingu laganna þegar kemur að mismunandi fjárfestingarverkefnum. Í þessu 

rannsóknarverkefni verður ferðaþjónustan skoðuð sérstaklega með tilliti til umsóknar 

Beijing Zhongkun Investment Group (vísast hér eftir til Zhongkun Group) til uppbyggingar 

ferðaþjónustu á Grímsstöðum á Fjöllum. Aðferðafræðileg nálgun þessarar rannsóknar 

byggist helst á sérstöðu fyrirtækja í ferðaþjónustu borið saman við fyrirtæki í öðrum 

atvinnugreinum sem þegar hafa hlotið samþykki til ívilnana á grundvelli laga nr. 99/2010 

(sjá viðauka B). Fyrst og fremst verður reynt að gera lesendum grein fyrir stöðu 
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fjárfestinga almennt á Íslandi í dag ásamt mikilvægi þeirra með tilliti til ferðaþjónustunnar. 

Rannsóknir á þessu viðfangsefni þegar viðkemur Íslandi eru fáar sem engar enda hefur 

notkun ívilnana til fjárfestingarverkefna á Íslandi hingað til einskorðast við verkefni á sviði 

iðnaðaruppbyggingar. Umræða um frekari rannsóknir á sviði ferðaþjónustu auk þess 

umtals sem hugmyndir Zhongkun Group hafa vakið á Íslandi renna stoðum undir 

mikilvægi og tilgang þessarar rannsóknar.  

 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í öðrum kafla verður saga umsóknarferlis Zhongkun Group  

rakin ítarlega í þeim tilgangi að kynna lesendum fyrir helstu staðreyndum málsins. Þriðji 

kafli tekur saman þau gögn sem sem til eru varðandi aðkomu hins opinbera að 

ferðaþjónustu, yfirlit yfir fjárfestingar og tilgang ívilnana almennt séð auk þess sem dæmi 

verða tekin er varða notkun ívilnana í ferðaþjónustu á Írlandi, Þýskalandi og Malasíu. 

Síðastnefnda landið sker sig úr frá þeim fyrrnefndu bæði hvað varðar staðsetningu auk 

ákveðinna einkenna sem þróunarland. Ákveðin líkindi milli Íslands og Malasíu má finna 

með tilliti til ferðaþjónustu en í báðum löndum hefur ferðaþjónustan farið ört vaxandi 

undanfarin ár. Í fjórða kafla eru helstu rannsóknaraðferðir teknar saman og viðmælendur 

kynntir til sögunnar. Fimmti kafli dregur saman helstu niðurstöður viðtala en í sjötta kafla 

eru niðurstöður settar í samhengi við efni kafla þrjú og fimm ásamt því sem 

rannsóknarspurningu er svarað. 

 

Helsta rannsóknarspurning þessarar rannsóknar er: 

 Hver er þörfin þegar kemur að sértækari ívilnunarlögum í tilviki ferðaþjónustu? 

o Hver er vanmáttur, ef einhver, laga nr. 99/2010 þegar kemur að verkefni líkt 

Zhongkun Group til fjárfestingarverkefnis að Grímsstöðum á Fjöllum?  
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2 Umsóknarferlið vegna Grímsstaða á 
Fjöllum 

Þessum kafla er ætlað að varpa ljósi á þróun mála á Grímsstöðum á Fjöllum frá því að 

umsókn Zhongkun Group til kaupa á 72,19 prósenta hlut af landsvæði Grímsstaða á 

Fjöllum kemur fyrst til meðferðar í innanríkisráðuneytinu. Þessi kafli skiptist í þrjá 

undirkafla. Kafli 2.1 mun fjalla lauslega um ferlið frá upphafi að þeim tímapunkti er 

ívilnunarnefnd var falið að fjalla um málið. Kafli 2.2. mun útlista nánar ferli 

ívilnunarnefndarinnar. Kafli 2.3 mun svo fjalla um framgang mála eftir að ívilnunarnefnd 

hafði birt sínar niðurstöður. Þessum kafla er ætlað að kynna lesendum fyrir helstu 

fyrirliggjandi staðreyndum málsins. Greining gagnanna í ljósi rannsóknarinnar mun fylgja í 

kafla fimm og sex.    

 

2.1 Ferli umsóknar hjá innanríkisráðuneyti 

Innanríkisráðuneytinu barst 31. ágúst 2011 umsókn frá eiganda Zhongkun Group, Huang 

Nubo (hér eftir verður vísað til hans sem Nubo) um undanþágu frá lögum 19/1966 um 

kaup erlendra ríkisborgara á fasteignum hérlendis. Ætlan Zhongkun Group var að festa 

kaup á 72,19 prósenta hlut af landi bæjarins Grímsstaða á Fjöllum í Norðurþingi, alls um 

30.639 hektara landsvæði. Þann 25. nóvember 2011 gaf innanríkisráðuneytið út yfirlýsingu 

þar sem umsókninni var hafnað af Ögmundi Jónassyni innanríkisráðherra á grundvelli 

ofangreindra laga (Innanríkisráðuneytið, 2011). 

 

Í fyrstu grein laga nr. 19/1966 segir: „Enginn má öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir 

fasteignum á landi hér, þar á meðal veiðirétt, vatnsréttindi eða önnur fasteignaréttindi, 

hvort sem er fyrir frjálsa afhendingu eða nauðungarráðstöfun, hjúskap, erfðir eða afsal, 

nema þeim skilyrðum sé fullnægt sem nú skal greina“ (Lög um eignarrétt og afnotarétt 

fasteigna nr. 19/1966). Eftir fylgja þau skilyrði sem gilda til landakaupa hér á landi, þar má 

meðal annars nefna að ef um einstakan mann er að ræða skuli hann vera íslenskur 

ríkisborgari eða eiga lögheimili á Íslandi en ef um hóp af einstaklingum er um að ræða 

skulu þeir allir vera íslenskir ríkisborgarar eða hafa átt lögheimili á Íslandi samfellt í að 
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minnsta kosti fimm ár (Lög um eignarrétt og afnotarétt fasteigna). Þetta eru aðeins nokkur 

þeirra skilyrða sem gilda um landakaup á Íslandi en lögin kveða einnig á um 

undantekningu frá þessum skilyrðum sem er svohljóðandi: „Ráðherra veitir leyfi til að 

víkja frá skilyrðum 1. mgr.: 1. Samkvæmt umsókn frá þeim sem hefur rétt til að stunda 

atvinnurekstur hér á landi og vill öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir fasteign til beinnar 

notkunar í atvinnustarfsemi sinni eða til að halda þar heimili“ (Lög um eignarrétt og 

afnotarétt fasteigna). Hins vegar segja lögin einnig til um að ekki þurfi að afla leyfis 

ráðherra þegar um sé að ræða leigu á fasteign eða réttindi yfir henni og má segja að þar 

myndist glufa fyrir erlenda ríkisborgara til lóða- og fasteignaviðskipta á Íslandi (Lög um 

eignarrétt og afnotarétt fasteigna).  

 

Ákvörðun innanríkisráðherra um að hafna umsókn Zhongkun Group byggðist á fjórum 

skilyrðum sem ráðherra taldi ekki uppfyllt. Þau eru eftirfarandi: (I) félagið skal eiga 

heimilisfang og varnarþing á Íslandi, (II) allir stjórnendur félagsins skulu vera íslenskir 

ríkisborgarar eða með lögheimili á Íslandi í a.m.k. fimm ár, (III) 4/5 hluti hlutafjár 

félagsins skulu vera í eigu íslenskra ríkisborgara, (IV) íslenskir ríkisborgarar skulu fara 

með meirihluta atkvæða á hlutahafafundum. Að auki taldi ráðuneytið að ekki væri hægt að 

horfa framhjá þeirri staðreynd að um afar stórt landsvæði væri að ræða og einnig að engin 

fordæmi voru til fyrir kaupum á jafnstóru landsvæði á Íslandi af hálfu erlends aðila 

(Innanríkisráðuneytið, 2011). Innanríkisráðherra lét hafa eftir sér aðspurður út í ákvörðun 

sína að viðkomandi eignarhaldsfélag hefði ekki uppfyllt lög um afnot og eignarrétt og ef 

fallist hefði verið á undanþáguna hefði það þýtt að lögin væru felld úr gildi. Auk þess lét 

innanríkisráðherra hafa eftir sér að með því að  samþykkja undanþáguna hefði verið sett 

fordæmi sem erfitt yrði að víkja frá í framtíðinni varðandi umsóknir aðila utan Evrópska 

efnahagssvæðisins (EES) til samsvarandi kaupa (Viðskipti innlent, 2011a). Á vef dv.is 

birtist frétt daginn eftir úrskurð innanríkisráðherra þar sem kom fram að Nubo hyggðist 

falla frá öllum fjárfestingum á Íslandi samkvæmt Halldóri Jóhannssyni, talsmanni hans á 

Íslandi (Ritstjórn DV, 2011a). 

 

Ákvörðun innanríkisráðherra vakti misjöfn viðbrögð. Árni Páll Árnason, þáverandi 

efnahags- og viðskiptaráðherra, hafði eftirfarandi að segja um málið:  

 

http://www.visir.is/ogmundur-hafnadi-nubo/article/2011111129250
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Í fyrra sætti Magma fordæmingu fyrir að hafa stofnað skúffufyrirtæki um 

fjárfestingu á Íslandi en í dag er höfuðrökstuðningur fyrir synjun innanríkisráðherra 

sá að félag í eigu Nubo sé ekki skráð á Evrópska efnahagssvæðinu. Skilaboðin til 

erlendra fjárfesta eru skýr: Öllu verður snúið á haus til að verjast erlendri 

fjárfestingu (Viðskipti innlent, 2011b).  

 

Þáverandi efnahags- og viðskiptaráðherra var ekki sá eini sem fordæmdi vinnubrögð 

Ögmundar Jónassonar innanríkisráðherra en valdir þingmenn Samfylkingarinnar voru 

einnig þar á meðal, má þar helst nefna Sigmund Erni Rúnarsson, Kristján L. Möller auk 

þess sem Jóhanna Sigurðardóttir forsætisráðherra taldi ákvörðunina vekja upp spurningar 

um stjórnarsamstarfið (Ritstjórn DV, 2011b). Fljótlega eftir ákvörðun innanríkisráðherra 

heyrðust raddir um það hvernig aðstoða mætti Nubo við framkvæmd áætlana sinna hér á 

landi. Þar fór Katrín Júlíusdóttir iðnaðarráðherra fremst í flokki en ráðherra fól Íslandsstofu 

að hafa samband við Nubo í þeim tilgangi að leiðbeina honum í gegnum íslenskt 

lagaumhverfi. Ákveðið var að ræða við Nubo á hvaða forsendum hann gæti fjárfest á 

Íslandi (Innlent mbl, 2011). 

 

Á þessum tímapunkti, eða fljótlega eftir höfnun innanríkisráðuneytisins á umsókn 

Zhongkun Group til kaupa á landsvæði á Grímsstöðum á Fjöllum, hafði iðnaðarráðherra 

þegar veitt fjórum aðilum undanþágur frá lögum vegna nýfjárfestinga hér á landi á 

grundvelli laga nr. 19/2010 (Sjá viðauka B). Fyrir hönd Nubo og fyrirtækja hans sótti 

Halldór Jóhannsson því um undanþágu til iðnaðarráðherra á grundvelli laganna. Þegar hér 

var komið snérust áætlanir Nubo að því að leigja landsvæðið með aðstoð nokkurra nálægra 

sveitarfélaga og reisa þar lúxushótel. Einnig hugðist hann reisa annað slíkt hótel í 

Reykjavík (Innlent, 2012a). 

 

Lög nr. 99/2010 tóku gildi 3. júní 2010 og munu renna út í lok árs 2013. Tilgangur laganna 

er: „...að efla nýfjárfestingu í atvinnurekstri, samkeppnishæfni Íslands og byggðaþróun 

með því að tilgreina hvaða ívilnanir heimilt er að veita vegna nýfjárfestinga hér á landi og 

hvernig þeim skuli beitt“ (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi nr. 19/2010). 

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) tók þann 6. desember 2006 ákvörðun um nýtt byggðakort 

fyrir Ísland sem mun gilda til loka árs 2013, en með þeirri ákvörðun var íslenskum 

stjórnvöldum gert heimilt að veita byggðastyrki á vissum svæðum er falla undir 

http://www.visir.is/akvordun-ogmundar-vekur-spurningar-um-rikisstjornarsamstarfid/article/2011111129182
http://www.dv.is/frettir/2011/11/26/haung-nubo-ihugar-vidbrogd/
http://www.visir.is/fjorir-fengid-ivilnanir---nubo-vill-lika/article/2012120129149
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byggðakortið. Íslenska ríkinu er þó ekki  heimilt að veita beina ríkisstyrki til 

atvinnurekstrar en ef vissum skilyrðum er fullnægt er leyfilegt að veita byggðastyrki til 

svæða þar sem fjöldi íbúa er minni en sem nemur 12.5 á hvern ferkílómeter (EFTA 

Surveillance Authority, 2006, 6. desember). Einnig tók gildi ný flokkun sem tekur mið af 

kjördæmaskipan. Íslenskum stjórnvöldum er heimilt á grundvelli þeirrar flokkunar að veita 

byggðastyrki til þeirra sveitarfélaga sem falla undir landsbyggðarkjördæmin sem eru 

Norðvesturkjördæmi, Norðausturkjördæmi og Suðurkjördæmi (Byggðastofnun, e.d.). 

 

Árið 2010 komst ESA að þeirri niðurstöðu að lög nr. 99/2010 brytu ekki í bága við 

ríkisaðstoðarreglur EES samningsins en forsendur rannsóknar ESA eru tilkomnar vegna 

tveggja breytinga íslenskra stjórnvalda á lögunum í árslok 2010 og í mars 2013. Þann 30. 

apríl 2013 ákvað ESA þó að hefja formlega rannsókn á ríkisaðstoð varðandi beitingu laga 

nr. 99/2010, um ívilanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi. ESA mun í framhaldinu kalla eftir 

athugasemdum og upplýsingum frá íslenskum yfirvöldum ásamt þeim aðilum sem telja sig 

eiga einhverra hagsmuna að gæta (EFTA Surveillance Authority, 2013, 30. apríl). 

Samdægurs gaf atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið út yfirlýsingu þar sem segir að fyrri 

breyting laganna hafi ekki falið í sér efnislega breytingu ásamt því sem seinni breytingin 

komi ekki til framkvæmda þar sem hún sé háð samþykki ESA (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2013a). Fyrri breyting laganna vék að breyttu orðalagi í fimm 

mismunandi greinum laganna (Reglugerð um breytingu á reglugerð nr. 985/2010 með 

áorðnum breytingum) meðan sú seinni felldi út áttundu grein laganna sem fjallaði um 

ívilnanir í formi beins fjárstuðnings til verkefna (Lög um breytingu á lögum nr. 99/2010 

með síðari breytingum).  

 

2.2 Ferli umsóknar hjá ívilnunarnefnd 

Þann 19. janúar 2012 var umsókn Zhongkun Group um gerð fjárfestingarsamnings fyrst 

tekin til umfjöllunar á vettvangi ívilnunarnefndar (Fundargerð ívilnunarnefndar, 2012, 19. 

janúar). Samkvæmt framlögðum gögnun til nefndarinnar var óskað eftir að: 

„...Samingurinn taki til heimildar til langtímaleigu á hluta jarðarinnar á Grímsstöðum á 

Fjöllum í sveitarfélaginu Norðurþingi, til byggingar og reksturs hótels á Grímsstöðum með 

tilheyrandi uppbyggingu og rekstri auk byggingar á ráðstefnuhóteli á 

Reykjavíkursvæðinu“. Í umsókninni var einnig tekið fram nánari starfsemi ætlaðs 
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verkefnis. Markmið verkefnisins á Grímsstöðum á Fjöllum voru tilgreind sem svo að þar 

ætti að reisa allt að 100 herbergja hótel auk ígildi 100 herbergja í fjölskylduhúsum ásamt 

tengdri ferðaþjónustu sem fæli í sér afþreyingu fyrir gesti og má þar helst nefna 

hestamennsku, laugar, golf ásamt öðru. Einnig var lýst yfir áformum við styrkingu 

flugbrautar til þess að unnt væri að sinna allt að tíu flugvélum auk þess sem aðstaða fyrir 

bifreiðar og önnur farartæki yrði styrkt. Í umsókninni er einnig tekið fram að á næstu tíu 

árum verði heildarfjárfesting Zhongkun Group á bilinu 10-20 milljarðar íslenskra króna. 

Þar að auki er gert ráð fyrir byggingu 300 herbergja fimm stjörnu hótels á 

Reykjavíkursvæðinu án þess þó að tilgreint sé nánar um staðsetningu þess. Meðal 

fylgiskjala með umsókninni var umsögn greiningardeilar Arion banka af áhrifum erlendrar 

fjárfestingar á Íslandi, bréf til innanríkisráðuneytis vegna kaupa á landsvæðinu, persónulegt 

bréf Nubo fyrir hönd Zhongkun Group til Ögmundar Jónassonar, viljayfirlýsing um 

samstarf við sveitarfélagið Norðurþing, ályktun bæjarstjórnar Norðurþings, ályktun 

Markaðsskrifstofu Ferðamála á Norðurlandi ásamt ýmsum skráningargögnum. Afrit af 

ofantöldum gögnum voru einnig send til Þórðar Hilmarssonar hjá Íslandsstofu. 

Umsóknaraðili var Halldór Jóhannsson, fyrir hönd Zhongkun Group (Halldór Jóhannsson, 

2012a).  

 

Þann 6. febrúar 2012 svaraði ívilnunarnefnd umsókn Zhongkun Group og taldi þar upp 

nokkra liði þar sem nefndin óskaði frekari upplýsinga. Í fyrsta lagi var óskað eftir frekari 

skilgreiningu varðandi afmörkun fjárfestingarverkefnisins vegna hugmynda um lúxushótel 

bæði á Grímsstöðum og á Reykjavíkursvæðinu því ef af verkefninu í Reykjavík yrði, þyrfti 

að gera aðskilinn fjárfestingarsamning varðandi það verkefni þar sem Reykjavík er utan 

byggðakorts Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA). Í svari nefndarinnar segir:  

 

„...Ívilnunarnefnd bendir á að á grundvelli laga nr. 99/2010 eru ekki sömu heimildir 

til gerðar fjárfestingarsamnings fyrir fjárfestingarverkefni á höfuðborgarsvæðinu og 

á landsbyggðinni. III. kafli laganna nær þannig til veitingar byggðaaðstoðar í formi 

fjárfestingarsamnings til fjárfestingarverkefna sem staðsett eru innan samþykkts 

byggðakorts Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA), þ.e. í Suðurkjördæmi, 

Norðvesturkjördæmi og Norðausturkjördæmi. IV. kafli laganna nær hins vegar til 

nýfjárfestingarverkefna óháð staðsetningu nýfjárfestingarverkefnis. Helsti munur á 

III. og IV. kafla laganna er að hámark leyfilegrar ríkisaðstoðar er hærra undir III. 



8 

kafla en samkvæmt IV. kafla... (Ingvi Már Pálsson & Margrét Sæmundsdóttir, 

2012). 

 

Í annan stað benti ívilnunarnefnd á að stofna þyrfti félag um fjárfestingarverkefnið og í 

þriðja lagi óskaði nefndin frekari upplýsinga varðandi almenna lýsingu á verkefninu. Þar 

var sérstaklega beðið um frekari upplýsingar varðandi þá aðila sem að verkefninu stóðu 

auk nánari upplýsinga um fjármögnun. Í fjórða lagi var óskað eftir frekari gögnum 

varðandi fyrirhugaða fjármögnun verkefnisins og óskað eftir frekari gögnum varðandi þá 

fullyrðingu umsóknaraðila að eingöngu yrði notast við eigið fé eiganda. Að lokum var 

umsóknaraðili beðinn um að skýra forsendur verkefnisins frekar þar sem sýna þurfti fram á 

með skýrum rökum að: „veiting ívilnunar sé forsenda þess að fjárfestingarverkefnið verði 

að veruleika hér á landi“ (Ingvi Már Pálsson & Margrét Sæmundsdóttir, 2012). 

 

Þann 28. mars 2012 bárust ívilnunarnefnd frekar upplýsingar um verkefnið eins og beðið 

hafði verið um. Í nýrri umsókn til ívilnunar var lögð áhersla á verkefnið á Grímsstöðum en 

uppbygging lúxushótels á Reykjavíkursvæðinu var lögð til hliðar. Einnig mátti finna í 

þessari nýju umsókn upplýsingar varðandi fyrirhugað íslenskt félag sem yrði þá dótturfélag 

Zhongkun Group í Kína. Að þessu sinni fylgdi með ítarleg viðskipta- og rekstaráætlun þar 

sem vísað var í náið samstarf með starfsmönnum Íslandsstofu. Upplýsingar varðandi 

fjármögnun verkefnisins breyttust þá að einhverju leyti, að þessu sinni var eigið fé sagt 

verða 30% í stað 100% eins og áður hafði verið haldið fram. Í nýju umsókninni kom meðal 

annars fram að áætlanir gerðu ráð fyrir að 400-600 ársverk myndu skapast á 

framkvæmdartíma sem var áætlaður fjögur ár, að afleidd störf á þessum tíma yrðu um 300 

talsins, gert væri ráð fyrir að allt að 400 framtíðarstörf myndu skapast á norður- og 

austurlandi, að landsframleiðsla myndi aukast um 0.2% auk þess að gera mætti ráð fyrir 

allt að fimm milljörðum íslenskra króna í beinum gjaldeyristekjum á ári (Halldór 

Jóhannsson, 2012b). Þann 4. apríl gaf Íslandsstofa út sína niðurstöðu varðandi 

arðsemisútreikninga verkefnisins. Niðurstaða þeirra var sú að verkefnið væri þjóðhagslega 

hagkvæmt. Formleg beiðni um gerð arðsemismats barst Íslandsstofu þann 4. apríl frá 

ívilnunarnefnd en þó kemur fram í matinu að náið samstarf hafið farið fram með formanni 

nefndarinnar frá 29. febrúar 2012 (Promote Iceland, 2012). 
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Þann 11. apríl 2012 barst svar frá ívilnunarnefnd við nýrri umsókn Zhongkun Group 

varðandi fjárfestingarsamning á Grímsstöðum á Fjöllum. Ívilnunarnefnd taldi ennþá 

nokkrum atriðum ósvarað og óskaði eftir frekari upplýsingum varðandi tvo liði. Í fyrsta 

lagi var óskað eftir upplýsingum um fjárfestingarverkefnið þar sem beðið var um gögn sem 

útskýrðu nánar markmið verkefnisins, hvaða vöru og/eða þjónustu yrði boðið upp á ásamt 

því sem óskað var eftir frekari útskýringum varðandi sérstöðu verkefnisins. Í svarinu segir 

meðal annars: „...Í þeirri rekstaráætlun sem nefndin hefur undir höndum er gert ráð fyrir 

miklum tekjum vegna ýmissa þátta í verkefninu en ekki er tilgreint hvaðan þær eiga að 

koma né þær forsendur sem útreikningarnir byggja á...“. Í öðru lagi fór nefndin fram á 

frekari svör varðandi fyrirhuguða fjármögnun verkefnisins en samkvæmt nýrri umsókn 

umsóknaraðila var gert ráð fyrir að 70% af heildarfjármögnunarkostnaði yrði lánsfé og 

óskaði nefndin þar af leiðandi eftir frekari gögnum um það hver stæði fyrir þeirri 

fjármögnun (Ingi Már Pálsson & Davíð Steinn Davíðsson, 2012). 

 

Svar umsækjenda við bréfi ívilnunarnefndar þann 11. apríl barst tveimur dögum seinna eða 

þann 13. apríl. Um fyrirspurn nefndarinnar varðandi það hvaða aðili eða stofnun myndi 

leggja fram lánsfé, var því svarað með ítarlegri skýring á væntanlegri starfsemi á 

Grímsstöðum. Það kom fram að fyrirhugað væri að markaðssetja hótelið sem áfangastað 

sem legði áherslu á útivist, heilbrigði, ráðstefnur og menningu og átti þar fyrst og fremst að 

horfa til erlendra ferðamanna. Í þessu svari var lögð áhersla á að markaðssetja 

ferðaþjónustu sérstaklega til efnameiri ferðamanna frá Asíu. Í bréfinu kom meðal annars 

fram að samstarfssamningur hefði verið gerður við Abercrombie & Kent, virt 

ferðaþjónustufyrirtæki á heimsmælikvarða. Einnig var í bréfi þessu tekið fram að 

fjármögnun yrði að öllu leyti með eigin fé og fylgdi yfirlýsing þess efnis með frá Nubo. Að 

lokum fylgdi með svarinu samþykkt fyrir stofnun hins íslenska félags, Zhongkun 

Grímsstaðir ehf. (Halldór Jóhannsson, 2012c). Að stofnun hins nýja félags komu 

sveitarfélögin Norðurþing, Akureyrarkaupstaður, Fljótdalshérað, Hörgársveit, 

Grýtubakkahreppur og Vopnafjarðarhreppur en sveitarfélögin höfðu öll lýst yfir áhuga til 

kaupa á umtalaðri jörð. Tiltekinn hluti af jörðinni, eða um 300 hektarar, yrði leigður undir 

hótelbyggingar en ályktað var að jörðin verði að öðru leyti gerð að fólkvangi 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2012a). 
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Þann 30. apríl 2012 samþykkti ívilnunarnefnd samhljóða að gerður yrði 

fjárfestingarsamningur við Zhongkun Group varðandi verkefni í ferðaþjónustu á 

Grímsstöðum á Fjöllum að uppfylltum skilyrðum laga nr. 99/2010. Ákveðið var að koma 

þeirri bókun á framfæri við iðnaðarráðherra í samræmi við lögin. Nefndin taldi þar af 

leiðandi öll skilyrði laganna uppfyllt (Fundargerð ívilnunarnefndar, 2012, 30. apríl). 

 

2.3 Ferli umsóknar hjá ráðherranefnd 

Þann 31. júlí 2012 var samþykkt tillaga iðnaðarráðherra um stofnun sérstaks samráðshóps 

ráðherra og ráðuneyta, eða ráðherranefnd. Tilgangur nefndarinnar var að fara yfir ýmis 

álitamál vegna málefna Grímsstaða á Fjöllum. Hópnum var meðal annars ætlað að kanna 

mögulegar skuldbindingar ríkis og sveitarfélaga. Eftir að ívilnunarnefnd hafði lagt fram 

tillögu sína um gerð fjárfestingarsamnings fyrir verkefni á Grímsstöðum á Fjöllum var því 

lýst yfir að sá samningur yrði ekki undirritaður fyrr en ýmsum spurningum hefði verið 

svarað og kom það í hlut samráðshópsins að sjá til þess að það yrði gert. Fulltrúar 

iðnaðarráðuneytis, fjármálaráðuneytis, innanríkisráðuneytis, sjávarútvegs- og 

landbúnaðarráðuneytis, umhverfisráðuneytis og utanríkisráðuneytis skipuðu hópinn 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2012a). Í nefndinni sátu Ögmundur Jónasson 

innanríkisráðherra, Svandís Svavarsdóttir umhverfisráðherra, Steingrímur J. Sigfússon 

atvinnuvegaráðherra og þáverandi fjármálaráðherra, Oddný G. Harðadóttir (Innlent mbl.is, 

2012).  

 

Eftirfarandi álitamál telur nefndin að þörf sé á að skoða frekar: (I) Nauðsynlegt er að skoða 

nánar möguleg áhrif viðkomandi fjárfestingar til framtíðar með tilliti til skuldbindinga 

íslenska ríkisins og viðkomandi sveitarfélaga. (II) Ef ekkert verður af fyrirhugaðri 

uppbyggingu er nauðsynlegt að tryggja að fjárhagi viðkomandi sveitarfélaga sé ekki stefnt 

í hættu. (III) Nefndin telur ýmsum spurningum ósvarað hvað varðar uppbyggingu innviða í 

tengslum við verkefnið og það hver komi til með að bera ábyrgð á þeirri uppbyggingu. Þar 

er sérstaklega bent á þá staðreynd að jörðin sé ekki tengd við dreifikerfi raforku og það sé 

ekki skýrt hvernig eigi að sinna raforkuþörf á svæðinu. (IV) Einnig verður að huga að 

kröfum er varða til dæmis snjómokstur, heilbrigðisþjónustu og skóla ef af verkefninu 

verður auk þess sem skoða þarf nánar hlutverk mismunandi aðila er kemur að endurbótum 

á flugvelli á svæðinu. (V) Að lokum telur nefndin að nauðsynlegt sé að skoða alla 

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/09/20/ekki_kallad_eftir_upplysingum/
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uppbyggingu í ljósi nálægðar jarðarinnar við Vatnajökulsþjóðgarð (Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið, 2012b). 

 

Þann 30. nóvember kynnti ráðherranefnd niðurstöður sínar á ríkisstjórnarfundi þess efnis 

að Zhongkun Grímsstaðir ehf. þyrftu að leggja inn endurnýjaða umsókn vegna 

fyrirhugaðrar fjárfestingar að Grímsstöðum á Fjöllum. Fyrr í nóvembermánuði hafði 

fyrirtækið farið þess á leit við ráðherranefnd að ekki yrði tekin frekari afstaða til 

verkefnisins fyrr en félagið hefði fengið tækifæri til þess að leggja fram frekari gögn 

varðandi verkefnið á komandi mánuðum. Ennfremur sendi Steingrímur J. Sigfússon bréf til 

forráðamanns umsækjenda þess efnis að þar sem báðir aðilar séu sammála um að þörf sé á 

frekari upplýsingum verði ekki skrifað undir fjárfestingarsamning miðað við fyrirliggjandi 

umsókn. Einnig tekur ráðherra fram að komi fram viðbótarupplýsingar sé það samkvæmt 

réttu ferli að þær komi fram sem fylgigögn á vettvangi þeirrar nefndar sem fer yfir 

umsóknir (Innlent RÚV, 2012). 
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3 Fræðileg nálgun og rökstuðningur 

 

Umræða varðandi aðkomu hins opinbera í formi stuðnings við ferðaþjónustu hefur farið 

vaxandi undanfarin ár með aukinni tíðni erlendra ferðamanna á Íslandi og hver sú aðstoð 

eigi að vera. Þessum kafla er ætlað að varpa ljósi á hvernig rannsakandi nálgaðist 

rannsóknarmarkmið ásamt því að sýna hluverk erlendrar fjárfestingar,  hvort sem það eru 

fjárfestingar í ferðaþjónustu eða ekki. Kafli 3.1 fjallar um sérstöðu ferðaþjónustunnar 

gagnvart öðrum atvinnugreinum. Kafli 3.2 útlistar hlutverk opinberra aðila þegar kemur að 

stuðningi við ferðaþjónustu á Íslandi auk þess að fjalla um erlendar fjárfestingar á Íslandi 

og stefnu yfirvalda í þeim efnum. Kafla 3.3 er ætlað að kynna lesendum stefnu stjórnvalda 

þegar kemur að fjárfestingum almennt séð auk þess að fara lauslega yfir fjárfestingar í 

ferðaþjónustu á Íslandi. Kafli 3.4 fjallar um tilgang ívilnana og hvaða ávinningi notkun 

þeirra er ætlað að ná. Kafli 3.5 mun svo fjalla um notkun ívilnana erlendis auk þess sem 

kynnt verða þrjú dæmi erlendis frá sem sýna notkun ívilnana til beinna fjárfestinga ásamt 

sértækum aðgerðum í þágu ferðaþjónustunnar. 

 

3.1 Sérstaða ferðaþjónustunnar  

 

Það sem skilur ferðaþjónustuna að sem atvinnugrein frá flestum öðrum atvinnugreinum er 

sú staðreynd að aðrar greinar atvinnulífsins koma að myndun hennar. Ferðaþjónustan 

samanstendur þannig af fjölmörgum öðrum atvinnugreinum sem bæði framleiða vörur eða 

veita aðra þjónustu (Raina og Agarwal, 2004). Þær atvinnugreinar sem helst ber að líta til 

sem hluta af ferðaþjónustu eru samgöngufyrirtæki, hótel- og gistiþjónusta, veitingastaðir, 

skemmtana- og afþreyingarfyrirtæki ásamt öðrum greinum svo sem fjármálaþjónustu, 

verslunum, ferðaskrifstofum og leiðsögufyrirtækjum. Að auki þarf að líta til þeirra birgja 

sem þjóna ferðaþjónustufyrirtækjum því þeir stunda oft á tíðum viðskipti við önnur 

fyrirtæki sem tilheyra öðrum atvinnugreinum, alls ótengdum ferðaþjónustu (Higgins-

Desbiolles, 2006). Annar mikilvægur þáttur sem ber að skoða sem enn frekar aðgreinir 

ferðaþjónustuna frá öðrum atvinnugreinum er eðli eftirspurnarinnar. Eftirspurn 
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ferðaþjónustu er afar teygin og breytist gífurlega eftir árstíðum og þarf oft á tíðum að lúta 

þáttum svo sem smekk eða því sem er vinsælt hverju sinni (Raina og Agarwal, 2004).  

 

Þegar kemur að markaðssetningu fyrir ferðaþjónustuna þarf forsvarsfólk 

ferðaþjónustufyrirtækja að gera sér grein fyrir samsettu eðli greinarinnar og teygni 

eftirspurnar. Einnig má segja að þessi teygni eigi við um tíma og rúm. Þegar kemur að 

framleiðsluvörum svo sem landbúnaðarvörum, áli, stáli, olíu ásamt fleirum er varan 

framleidd á einum stað og svo flutt til neytenda þar sem sala fer fram, oft á tíðum í mikilli 

fjarlægð frá framleiðslustað. Ef litið er til sölu á þjónustu, svo sem tækniþjónustu, þjónustu 

kvikmyndahúsa, o.fl. er neytandinn yfirleitt mikið nær uppruna þjónustunnar. Markaðurinn 

fyrir ferðaþjónustuna er fremur ólíkur að því leyti að markaðirnir eru afar fjarlægir þegar 

kemur að alþjóðlegum ferðalögum. Neytendur kaupa eða skuldbinda sig til að kaupa vissa 

þjónustu áður en þeir hafa upplifað þjónustuna. Tvö vandamál koma oft á tíðum upp þegar 

hugað er að markaðssetningu fyrir ferðaþjónustuna. Í fyrsta lagi þurfa neytendur frekari 

upplýsingar varðandi áfangastað ásamt þeim vörum og þjónustu sem eru í boði. Algengt er 

að þeir sem standa að markaðssetningu áfangastaða geri sér ekki grein fyrir þessu og gefi 

sér að ferðalangar viti meira um áfangastaði heldur en þeir gera í raun og veru.  Í öðru lagi 

vilja neytendur frekari upplýsingar um áfangastað sem þeir sýna áhuga. Yfirleitt er hægt að 

mæta þessum kröfum með greinargóðum upplýsingum á vefsíðum áfangastaða eða annrra 

upplýsingasíðna. Flestir neytendur munu meta hvort kaupa eigi ákveðna þjónustu eftir að 

hafa metið frekari upplýsingar um hana. Skortur á upplýsingum getur leitt til minnkandi 

markaðshlutdeildar. Ástralska ráðgjafafyrirtækið Advance Tourism hefur bent á þetta sem 

stórt vandamál þar í landi þegar kemur að markaðssetningu einkafyrirtækja í ferðaþjónustu. 

Telja þau þetta eina helstu ástæðu fyrir minnkandi markaðshlutdeild ástralskra áfangastaða 

á meðan nágrannalöndin auka markaðshlutdeild sína (Advance Tourism, 2010). 

 

3.1.1 Mikilvægi innviða í ferðaþjónustu 

Rekstur verkefna á sviði ferðaþjónustunnar reiðir sig oft að miklu leyti á gott kerfi innviða 

(e. infrastucture). Þessi kerfi sýna sig helst í formi góðra vegasamgangna, framboði orku 

og drykkjarvatns, sorphirðu og góðra samskiptamöguleika í formi símasambands eða 

internetsambands. Þegar kemur að uppbyggingu ferðamannastaða og þá sérstaklega á 

afskekktum stöðum er yfirleitt gert ráð fyrir ofangreindum þáttum, það er, að þeir séu 
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þegar til staðar og í góðu ásigkomulagi. Lélegt vegakerfi getur oft á tíðum virkað letjandi 

fyrir ferðamenn og þannig komið í veg fyrir fjöldaferðamennsku á stöðum sem flokka má 

sem viðkvæma vegna ósnertrar náttúru eða ofsótts áfangastaðs. Reynslan sýnir að þegar 

kemur að verkefnum í ferðaþjónustu hefur uppbygging innviða komið í kjölfar 

uppbyggingar áfangastaða og kostnaður þannig lent á samfélaginu í stað rekstraraðila 

áfangastaðarins (UNESCAP, 2001).  

 

Prideaux (2000) heldur því fram að gott samgöngukerfi sé háð þáttum á borð við gæði 

ásamt framboði innviða þegar kemur að almennum samgöngum, svo sem flugsamgöngum, 

vegasamgöngum ásamt skipasamgöngum. Gott samgöngukerfi er undirstaða allra flutninga 

þegar kemur að ferðalögum fólks á áfangastöðum, til dæmis þegar komast þarf að hótelum, 

vinsælum áningarstöðum og verslunarkjörnum. Auðvelt aðgengi ætti að vera til staðar og 

þá sérstaklega á stöðum þar sem byggð er dreifð. Gott samgöngukerfi getur þannig leitt til 

minni kostnaðar fyrir samfélög þegar litið er til lengri tíma. Má þar helst nefna minni 

eldsneytiskostnað, minna slit á bifreiðum auk styttri tíma sem fólk þarf að bíða í mikilli 

umferð. Ofangreindir þættir hafa áhrif á upplifun ferðamanna og þá sérstaklega á 

kostnaðarhliðina.  

 

3.2 Hlutverk hins opinbera í ferðaþjónustu á 

Íslandi 

Hlutverk hins opinbera þegar kemur að stuðningi við ferðaþjónustu ætti ef til vill fyrst og 

fremst að felast í því að móta umhverfi eða ramma sem býður upp á hvata til vöruþróunar 

og markaðssóknar ásamt því að gera þá kröfu að þeir aðilar sem starfi í ferðaþjónustu sýni 

af sér gæði, fagmennsku og ábyrgð. Sá þáttur sem vert er að athuga í því samhengi er hvort 

opinber afskipti geti mögulega aukið þjóðhagslegan ábata sem greinin getur skilað. Þegar 

kemur að ferðaþjónustu er aðkoma ríkisins nauðsynleg upp að vissu marki. Vegna fjölda 

mismunandi ferðaþjónustufyrirtækja er mikil þörf á samhæfingu ásamt skipulagi þar sem 

hið opinbera getur skipað mikilvægan sess. Krafan um hlutleysi gagnvart atvinnugreinum 

er hávær og verða stjórnvöld þar af leiðandi að gæta sín þegar kemur að ívilnunum vegna 

sérstakra aðstæðna, til dæmis vegna gjaldeyrissköpunar. Einnig þarf að gæta þess að 

greinin verði ekki skattpínd á þeim forsendum að erlendir ferðamenn borgi brúsann. Þar að 

auki hefur verið komið inn á mikilvægi þess að með því að marka byggðastefnu gætu 
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stjórnvöld kosið að styðja við staðbundna framleiðsluhætti og sérhæfingu á hverjum stað 

fyrir sig (Landsbankinn hf., 2013). 

 

Með ofangreind atriði í huga er ljóst að það er nauðsynlegt fyrir ferðaþjónustuna sem 

atvinnugrein að hún búi við vel mótaða áætlun yfirvalda um stefnu í ferðamálum en 

viðvera vissrar stefnu leggur grunninn að því hvernig megi ná fyrr skilgreindum 

markmiðum. Ef þjóð ætlar sér að vera samkeppnishæf þegar kemur að framboði áfangstaða 

er nauðsynlegt að hannað sé samkeppnishæft umhverfi í þeim tilgangi að tryggja að 

atvinnugreinin geti mætt þeim markmiðum sem henni eru sett (Mendiratta, á.á). 

Ferðaþjónusta sem atvinnugrein á Íslandi hefur ef til vill ekki notið vinsælda opinberra 

yfirvalda þegar kemur að fjárframlögum. Það var ekki fyrr en fyrst árið 2003 að þáverandi 

samgönguráðherra, Sturla Böðvarsson, skipaði stýrihóp til að vinna að ferðamálaáætlun 

fyrir Ísland tímabilið 2006-2015. Eftirfarandi þættir voru meginviðfangsefni þeirrar 

áætlunar: (I) „Náttúra Íslands, menning þjóðarinnar og fagmennska verði ráðandi þættir í 

þróun íslenskra ferðamála“. (II) „Tryggð verði samkeppnishæfni ferðaþjónustunnar sem 

stuðli að hámarksafrakstri í greininni“. (III) Álag vegna ferðaþjónustu verði jafnað á 

landið og íbúa þess og verði innan þolmarka í samræmi við niðurstöður rannsókna“. (IV) 

„Ímynd Íslands sem ferðamannastaðar verði byggð upp og varin“ (Innanríkisráðuneytið, 

2005). 

 

Árið 2010 var ný ferðamálaáætlun kynnt til sögunnar fyrir tímabilið 2011-2020 sem átti að 

leysa af þá fyrri sem gefin var út árið 2005. Í nýju áætluninni voru leiðir varðandi 

kynningu á Íslandi sem áfangastað kynntar enn frekar og hvernig Íslandsstofa skyldi koma 

að þeim aðgerðum (Ferðamálaráð, 2010).  

 

Holloway (2009) fjallar um hlutverk hins opinbera og hvað þurfi að huga að þegar kemur 

að aðkomu og stuðningi yfirvalda við ferðaþjónustu og þau vandamál sem geta gert vart 

við sig í tilviki landa þar sem ferðaþjónustan hefur vaxið hratt, eins og á Íslandi undanfarin 

ár. Í löndum þar sem ferðaþjónustan hefur vaxið hratt eru stjórnvöld líklegri til þess að 

beita strangari reglum þegar kemur að meiriháttar uppbyggingu í ferðaþjónustu. Hins 

vegar, þar sem ferðaþjónustan hefur þróast hægt og rólega á löngum tíma er líklegt að 

stjórnvöld veiti atvinnugreininni lítið aðhald. Holloway (2009) nefnir Máritíus sem dæmi 

þar sem ferðaþjónustan óx ört í kringum 1980 sem leiddi til eyðileggingar á þeim helstu 
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áfangastöðum sem höfðu upphaflega laðað að erlenda ferðamenn. Ein af þeim leiðum sem 

yfirvöld á Máritíus ákváðu að fara til að stemma stigu við eyðileggingunni var að takmarka 

uppbyggingu hótela, en sams konar dæmi má finna í Túnis þar sem strangari lög voru sett 

varðandi þetta. Þannig gátu stjórnvöld betur stjórnað þeim fjölda sem heimsótti löndin. 

Þannig virðist eitt helsta verkefni stjórnvalda þegar kemur að ferðaþjónustu það að byggja 

upp og viðhalda innviðum svo það megi koma í veg fyrir eyðileggingu áfangastaða.  

 

 

3.3 Stefna yfirvalda varðandi erlendar 

fjárfestingar 

 

Erlend fjárfesting er skilgreind þannig að fjárfestir á 10 prósent eða stærri hlut í fyrirtæki 

en sé um minni hlut að ræða telst sá hlutur til verðbréfaeignar. Þegar kemur að því að 

skilgreina þjóðerni fjárfesta samkvæmt lögum er miðað við búsetu eða lögheimili í stað 

ríkisborgararéttar (Stefán Arnarson, 2000). Ef horft er til skilgreiningar 

Alþjóðagjaldeyrissjóðsins er miðað við þá skilgreiningu að bein erlend fjárfesting feli í sér 

langtíma hagsmuni af rekstri fyrirtækis í öðru landi en heimalandi fjárfestis. Tilgangurinn 

með því að leitast eftir fjárfestingu erlendis er þá að hafa áhrif á rekstur móðurfyrirtækisins 

(Arnór Sighvatsson, 1996). Þegar kemur að væntingum stjórnvalda til ágóða af erlendum 

fjárfestingum er horft til frekari þróunar innlendra atvinnugreina, aukningu útflutningsvara, 

aukins gjaldeyrisforða, atvinnusköpun ásamt uppbyggingu ákveðinna landsvæða (Lim, 

2005). 

 

Erlend fjárfesting hefur ekki verið mikil á Íslandi en árið 2010 var Ísland í öðru sæti yfir 

þau aðildarríki Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) sem búa yfir hvað mestum 

takmörkunum þegar kemur að beinum fjárfestingum erlendra aðila. Kína var þar í fyrsta 

sæti en fast á hæla okkar Íslendinga fylgdu Rússland og Sádi-Arabía. Sambærileg skýrsla 

sem var gefin út árið 2006 sýndi fram á sömu stöðu Íslands, það er, annað sætið. Almennt 

hefur því verið talað um Ísland sem eftirbát annarra ríkja varðandi alþjóðlegar erlendar 

fjárfestingar (Viðskiptaráð Íslands, 2010). Eftir bankahrunið á Íslandi árið 2008 hefur 

umræða um mikilvægi erlendra fjárfestinga orðið háværari og meðal markmiða sem finna 

má í efnahagsáætlun ríkisstjórnar Samfylkingar og Vinstri hreyfingarinnar Græns 

framboðs, er: „...leið efnhagsbata Íslands með aukningu í fjárfestingum þannig að hlutfall 
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fjárfestingar af landsframleiðslu hækki úr 13% í 20% árið 2013. Jafnframt er horft til 

sjálfbærs viðskiptaumhverfis með endurbótum á lagaumhverfi fyrirtækja...“ (Efnahags- og 

viðskiptaráðuneytið, 2011). Í efnahagsáætlunni er lögð áhersla á langtímastefnumótun þar 

sem Ísland 2020 verkefnið er kynnt til sögunnr ásamt því sem unnið er að 

fjárfestingaráætlun hins opinbera undir forystu fjármálaráðuneytisins. Ísland 2020 

verkefnið er stefnumarkandi skjal sem fjallar um hvernig megi efla íslenskt atvinnulíf og 

samfélag. Í skjalinu felast svo einnig áform um fjárfestingar í mannauði og þeim innviðum 

sem taldir eru nauðsynlegir efnahagslífinu. Einnig er útlistað hvernig megi stefna að því að 

styrkja menntun og menningu, umhverfi og samfélagslega innviði ásamt nýsköpun og 

þróun (Forsætisráðuneytið, 2011). 

 

3.3.1 Fjárfestingar í ferðaþjónustu 

 

Í skýrslu Advance Tourism (2010) er fjárfesting í ferðaþjónustu  skilgreind sem hvers 

konar fjárfesting sem eykur og þróar framboð ferðamennsku bæði innanlands sem og á 

alþjóðlegan mælikvarða. Fjárfestingin getur tekið til vöru og þjónustu, eins og gistingu, 

samgangna, upplýsingamiðstöðva sýninga og viðburða tengda ferðamennsku. Samkvæmt 

skýrslunni eru þrír flokkar atvinnugreina sem helst eiga góða möguleika þegar kemur að 

fjárfestingu í ferðaþjónustu. Þær eru: (I) Gisting, svo sem hótel og mótel, (II) svæði sem 

sérstaklega eru ætluð fyrir ferðamenn, svo sem til skemmtunar, afþreyingar eða 

menningarlegra athafna, og (III) svæði þar sem má finna stuðningsþjónustu í formi 

veitingastaða, minjagripasala ásamt annarri nauðsynlegri þjónustu sem notuð er bæði af 

innfæddum sem ferðamönnum (Advance Tourism, 2010). 

 

Ferðaþjónusta er í dag ein stærsta atvinnugrein heims ábyrg fyrir 1/3 af heildar 

þjónustuviðskiptum í heiminum. Erfitt hefur hins vegar reynst að taka saman áreiðanlegar 

tölur varðandi erlenda fjárfestingu í ferðaþjónustu vegna þeirra fjölmörgu atvinnugreina 

sem koma að því að skapa ferðaþjónustu, og má þar helst nefna samgöngur, hótel, 

veitingastaði, skipuleggjendur ferða, leiðsögufólk, minjagripasala ásamt fjárhagsþjónustu 

og markaðsmálum fyrir ferðaþjónustu. Aukin umsvif í ferðaþjónustu geta leitt til aukningar 

innkomu fjármuna, atvinnu, gjaldeyrisviðskipta ásamt aukinni skattinnheimtu. Þeir þættir 

sem hvetja til beinnar erlendrar fjárfestingar í ferðaþjónustu eru sambærilegir öðrum 
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þáttum þegar kemur að fjárfestingu í öðrum atvinnugreinum. Má þar helst nefna þætti eins 

og menningar-, sögu- og landfræðilegum þáttum, pólitískum og samfélagslegum áhættum, 

hlutfall einkavæðingar, afnám banna við kaupum útlendinga á jörðum, skattahlutföll, 

ívilnanir fyrir fjárfesta, ástand innviða og fleira. Það sem einkennt hefur fjárfestingu í 

ferðaþjónustu síðastliðin ár er skipting eignarhalds og reksturs. Sem dæmi má nefna að 

innfæddur fjárfestir gæti vel keypt landsvæði og hafið þar uppbyggingu en falið svo 

erlendum fyrirtækjum að stjórna rekstrinum. Þessu dæmi er einnig hægt að snúa við (Endo, 

2006).  

 

Vinsæll áfangastaður ferðamanna getur svo haft hliðaráhrif og laðað til svæðisins aðrar 

óskyldar atvinnugreinar sem horfa sérstaklega til þess þáttar að umfangsmikil samansöfnun 

mögulegra viðskiptavina á sér stað. Ferðaþjónustan getur einnig leitt af sér mörg 

atvinnutækifæri, bæði meðal ófaglærðs og faglærðs fólks, annaðhvort með beinum 

ráðningum á staðnum eða óbeinum ráðningum í gegnum birgja (Holloway, 2009).  

 

3.3.2 Fjárfestingar í ferðaþjónustu á Íslandi 

Þegar kemur að fjárfestingum í ferðaþjónustu á Íslandi hafa þær einkum beinst að gistirými 

og tækjum til farþegaflutninga. Þar af leiðandi er næstum allt einkafjármagn í íslenskri 

ferðaþjónustu bundið í formi hótela og gistiaðstöðu auk tækja til ferðalaga, má þar helst 

nefna bílaleigubíla, rútur, báta og flugvélar. Þegar kemur að aðgengi að tölulegum gögnum 

varðandi fjárfestingu í ferðaþjónustu er ekki mikið í boði. Tölur Hagstofunnar sýna þó 

vissa þróun fjárfestinga í fjórum atvinnugreinaflokkum sem eru háðir fjölda ferðamanna. 

Að vísu skal taka tillit til þess að tölur þessar sýna ekki heildstæða mynd af fjárfestingu í 

ferðaþjónustu en ættu samt sem áður að geta þjónað sem ákveðinn vísbending um 

þróunina. Atvinnuflokkarnir eru hótel og veitingastaðir; flugsamgöngur; flutningamiðlun, 

flutningsþjónusta og ferðaskrifstofur; og flugvellir. Árið 2006 náði fjárfesting í þessum 

atvinnuflokkum hámarki eða 41.3 milljörðum króna en hefur síðan þá verið í þónokkru 

lágmarki og jafnvel neikvæð frá og með árinu 2007. Gögn Hagstofunnar sýna að 

fjárfestingarstigið árin 2009 og 2010 hefur ekki verið lægra frá árinu 1990 (Landsbankinn 

hf, á.á.). 
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3.4 Ívilnanir stjórnvalda til 

fjárfestingarverkefna  

 

Notkun ívilnana er hvorki nýtt né séríslenskt fyrirbæri. Algeng skilgreining á ívilnunum til 

fjárfestingarverkefna almennt séð er nokkuð stöðluð en yfirleitt er miðað við að tilgangur 

þeirra sé að hvetja fjárfesta til að velja ákveðið svæði frekar en annað og þannig hafa bein 

áhrif á staðsetningu fjárfestingar (Thomas, 2007). Ívilnanir til fjárfestinga hafa verið við 

lýði í yfir 100 ár. Til dæmis má nefna að á 19.öld í Bandaríkjunum buðu borgir  

lestarfélögum greiðslu til þess eins að leggja brautarteina í gegnum borgir sínar (Sbragia, 

1996). Það var hins vegar ekki fyrr en á seinni hluta 20. aldar sem ríkisstjórnir hófu að 

bjóða beina skattaafslætti, styrki til þjálfunarkostnaðar eða uppbyggingu innviða auk 

annarra styrkja til að laða að fjárfestingaraðila. Í dag er notkun styrkja eða ívilnana til 

fjárfestinga mikil. Til að mynda voru 8.4 milljarðar evra veittar í formi styrkja eða ívilnana 

til verkefna árið 2005 í ýmsum löndum Evrópusambandsins og árið 1996 í Bandaríkjunum 

var þessi tala 26.4 milljarðar bandaríkjadala. Erfitt hefur reynst að safna sambærilegum 

tölum í þróunarlöndum en talið er að árið 2003 hafi sú upphæð verið í kringum 250 

milljarða bandaríkjadala sé litið til 21 þróunarlands miðað við heildarupphæð upp á 300 

milljarðar bandaríkjadala á heimsmælikvarða sama ár (Thomas, 2007). 

 

Eins og áður segir er tilgangur ívilnunarlaga vegna nýfjárfestinga á Íslandi sá að: „... efla 

nýfjárfestingu í atvinnurekstri, samkeppnishæfi Íslands og byggðaþróun með því að 

tilgreina hvaða ívilnanir heimilt er að veita vegna nýfjárfestinga hér á landi og hvernig 

þeim skuli beitt“ (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi). Lögunum er skipt í 28 

greinar þar tekin er afstaða til mismunandi ákvæða, og ber þar helst að nefna hvernig 

hugtök eins og byggðaaðstoð, byggðakort, fjárfestingarverkefni ásamt fleirum eru 

skilgreind. Fimmta grein laganna útlistar þau skilyrði sem nauðsynlegt er að séu til staðar 

þegar farið er yfir umsóknir til ívilnana. Greinin skiptist í 11 málsgreinar en það ferli sem á 

sér stað við vinnslu umsagna er einmitt viðfangsefni viðtala þessarrar ritgerðar og verður 

greint nánar frá þeim niðurstöðum í kafla fimm (Lög um ívilnanir vegna nýfjárfestinga á 

Íslandi). Í greinargerð sem fylgdi með því frumvarpi sem varð að lögum nr. 99/2010 er svo 

tekið fram að nefndin hafi visst svigrúm þegar kemur að veitingu ívilnana innan ramma 

laganna. Þannig er vonast til þess að mismunandi samsetninga gæti þegar kemur að ólíkum 

fjárfestingarverkefnum ásamt ólíkri staðsetningu verkefna. Með þessu er sérstaklega vikið 
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að staðsetningu verkefna á jaðarsvæðum í stað þess að leggja áherslu á verkefni í grennd 

við höfuðborgarsvæðið (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2011). Í greinargerðinni 

er þó ekki vikið að því hvort mismunandi ramma þurfi fyrir mismunand tegundir 

atvinnugreina.  

 

Í apríl 2009 gaf iðnaðarráðuneytið út tillögur starfshóps sem unnið hafði að gerð skýrslu 

um ívilnanir í þeim tilgangi að efla fjárfestingar í atvinnulífinu. Skýrslan var notuð til 

viðmiðs við gerð frumvarps varðandi lög nr. 99/2010. Samkvæmt þeirri skýrslu er 

tilgangur ívilnana fyrst og fremst sá að örva fjárfestingar þó svo að útfærsla þeirra geti 

verið mismunandi. Ívilnanir eiga það þó sameiginlegt að vera veittar af ríki eða 

sveitarstjórnum og beinast að ákveðnum svæðum eða atvinnugreinum. EES samningurinn 

tekur einnig fram að ekki sé leyfilegt að mismuna fjárfestum eftir uppruna eða öðru. Í 

skýrslunni eru ívilnanir skilgreindar eftir eðli og starfsemi fyrirtækis og er miðað við tvær 

tegundir ívilnana við gerð fjárfestingarsamninga, þær eru: (I) Ívilnanir veittar til fyrirtækja 

við upphaf fjárfestingar, til dæmis í formi afsláttar af kaupverði lands eða húsnæðis og (II) 

ívilnanir sem snúa að rekstarkostnaði, til dæmis vegna launakostnaðar eða afsláttar af 

launatengdum gjöldum. Skýrsluhöfundar tala stuttlega um hvernig meta eigi þarfagildi 

ívilnana til fjárfestingarverkefna og nefna þá nokkur atriði sem nauðsynlegt er að taka mið 

af, þau eru: (I) Uppbygging rekstrar til þess að betur sé hægt að meta arðsemi hans, (II) að 

skoða þurfi stofnkostnað og rekstrarkostnað með tilliti til hvers konar vinnuafls verður þörf 

á, og (III) að taka skuli tillit til staðsetningar og þá skal sérstaklega horft til samfélagslegra 

þátta á borð við atvinnustig á svæðinu, samgöngur, rannsóknarinnviði, þekkingarstig, 

nálægð við hráefni, vistfræði- og umhverfisáhrif ásamt þeirri þjónustu og efnahagslegum 

ávinningi sem unnt væri að ná fyrir nærsamfélagið (Iðnaðarráðuneyti, 2009). 

 

Ívilnanir og styrkir stjórnvalda geta þó haft í för með sér ákveðin vandamál. Þar má helst 

nefna hættuna á minni efnahagslegri skilvirkni, það að ívilnanir geta mismunað vegna 

færslu á tekjum frá hinum almenna skattborgara til fjármagnseigenda, að aukinn hvati 

verði til að ráðast í verkefni sem eru skaðleg umhverfinu eða stuðla að mengandi 

atvinnugreinum. Einnig hefur hnattvæðingin gert það að verkum að ríkisstjórnir 

þróunarlanda neyðast til að bjóða ívilnanir jafnvel þó þær ekki hafi ekki efnahagsleg tök á 

því. Þar að auki er mikilvægt að huga að samkeppnissjónarmiðum, að það er ekki séu 

veittar ívilnanir til fyrirtækja sem eru í beinni samkeppni með einum eða öðrum hætti við 
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önnur fyrirtæki á svæðinu, og hafa verður í huga að ívilnanir geta haft áhrif á mynstur 

atvinnugreina þar sem höfð eru bein áhrif á staðsetningu fjárfestinga (Thomas, 2007). 

 

Þess ber að geta að ein atvinnugrein nýtur sérstakra kjara þegar kemur að fjárhagslegri 

aðstoð á Íslandi en það er kvikmyndageirinn. Markmið laga nr. 43/1999 er að „...stuðla að 

eflingu innlendrar menningar og kynningar á sögu landsins og náttúru með tímabundnum 

stuðningi við kvikmyndir og sjónvarpsefni sem framleitt er hér á landi“ (Lög um 

tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi nr. 43/1999). Lögin heimila 

allt að 20 prósent endurgreiðslu framleiðslukostnaðar vegna framleiðslu kvikmynda eða 

sjónvarpsefnis hér á landi og er ekki gert upp á milli erlendra eða innlendra aðila þegar 

kemur að umsóknum. Einnig heimila lögin endurgreiðslu upp á allt að 20 prósent af þeim 

framleiðslukostnaði sem kemur til á evrópska efnahagssvæðinu hafi meira en 80 prósent af 

framleiðslukostnaði komið til hérlendis (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2012b). 

Umsóknarferlið er svipað því og þegar sótt er um ívilnun á grundvelli laga nr. 99/2010 auk 

þeirra skilyrða sem þarf að uppfylla. Helsta skilyrðið er að framleiðsla kvikmyndar eða 

sjónvarpsefnis falli vel að því að koma íslenskri menningu á framfæri, stuðli að aukinni 

þekkingu og reynslu og kynni sögu landsins eða náttúru (Lög um tímabundnar 

endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi). 

 

Skýrsla starfshóps iðnaðarráðuneytisins (2009) bendir á að þessi leið til að draga að 

erlenda kvikmyndagerð hingað til lands hefur einnig haft afar jákvæð áhrif á innlenda 

kvikmyndagerð, hvort sem er til framleiðslu sjónvarpsefnis eða kvikmynda. Crowell 

(2011) bendir þó á ýmsa vankanta þegar kemur að verkefnum af þessu tagi og þá allra helst 

þá þætti er snúa að endurgreiðslu á ýmiss konar sköttum og gjöldum. Helsta vandamálið 

sem hann tengir við þessa tegund ríkisaðstoðar er að oftar en ekki greiðir fyrirtækið enga 

skatta til samfélagsins og er þannig frjálst að gera það sem fyrirtækið kýs við 

endurgreiðsluna. Fyrirtækið gæti ákveðið að setja endurgreitt fjármagn aftur í 

framleiðslukostnað, tekið lán og notað endurgreiðsluna sem tryggingu, notað fjármagnið til 

markaðssetningar og kynningar eða til greiðslu fyrirliggjandi lána. 

 

3.4.1 Ívilnanir í ferðaþjónustu 

Ward (1989) nefnir þrjár færar leiðir til að nota ívilnanir í ferðaþjónustu: (I) Ívilnanir skal 

fyrst og fremst nota í þeim tilgangi að flýta fyrir verkefnum svo fyrr megi draga fram þá 
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kosti sem verkefnið getur helst veitt samfélaginu eins og ný störf ásamt auknum erlendum 

gjaldeyrisviðskiptum, (II) ívilnanir má nota í þeim tilgangi að fjarlægja ýmsar hindranir 

sem koma beint í veg fyrir tekjur einkafyrirtækja, og (III) ívilnanir má einnig nota til þess 

að gera upp á milli verkefna á jákvæðan máta í þeim tilgangi að letja einkafjárfesta frá 

ákveðnum verkefnum á svæðum þar sem yfirvöld leggja ekki áherslu á frekari 

uppbyggingu. Einnig er mikilvægt að leggja áherslu á endurnýjun áfangastaða sem eru 

þegar mettaðir með því að skapa tækifæri fyrir ný fjárfestingarverkefni. Hröðun þróunar 

ferðaþjónustunnar og útrýming ýmissa hindrana eru viðfangsefni þróunarlanda er kemur að 

því að nýta ívilnanir og hámarka efnahagslegan gróða. Í tilviki þróaðra landa hins vegar, er 

helsta markmiðið að mismuna á milli ákveðinna tegunda af ferðaþjónustu í þeim tilgangi 

að hámarka félags- og umhverfisleg markmið. Ávinningur gæti hlotist með ofangreind 

atriði í huga þegar hugað er að einangraðri svæðum sem geta boðið upp á hlutfallslegt 

samkeppnisforskot. Áður en notkun ívilnana til uppbyggingar í ferðaþjónustu getur nýst að 

því marki sem sóst er eftir þurfa yfirvöld að fullvinna heildarstefnu varðandi ferðamál þar 

sem skýrt koma fram þau markmið sem leggja þarf áherslu á, því þannig sé einungis hægt 

að nota ívilnanir svo gagnast megi til uppbyggingar í ferðaþjónustu. 

 

Að mati Wanhill (1986) eru flestar ívilnanir sem eru sérstaklega hannaðar að ferðaþjónustu 

ónauðsynlegar fyrir utan öryggi þegar kemur að fjárfestingum. Hann heldur því fram að 

helsta verkfæri sem yfirvöld ættu að notast við þegar kemur að uppbyggingu í 

ferðaþjónustu, skuli vera upphafsstyrkur eða sambærilegt form styrks í formi uppbyggingar 

eða að útvega aðstöðu til uppbyggingar. 

 

3.5 Beiting ívilnana erlendis 

Dæmi um ívilnanir í ferðaþjónustu í þróuðum löndum má finna á Írlandi og Þýskalandi og 

eru þessi lönd valin til umræðu í þessum kafla þar sem þau lentu í fyrsta og öðru sæti fyrir 

árið 2012 í „Global Best to Invest“ skýrslunni sem gefin var út af „Site Selection: The 

Magazine of Corporate Real Estate Strategy & Area Economic Development“ þegar metnir 

voru bestu kostir  fyrir erlenda fjárfestingu í Vestur- Evrópu (Site Selection, 2013). 
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3.5.1 Írland 

Þegar kemur að því að laða erlendar fjárfestingar til Írlands fellur það í hlutverk 

Fjárfestingarstofu IDA (Irish Development Agency) að miðla upplýsingum til innlendra 

sem erlendra fjárfesta. Erlendum fjárfestum sem áhuga hafa á starfsemi í Írlandi býðst ýmis 

þjónusta og ívilnanir í formi fjármögnunar og styrkja. Áhersla er lögð á 

framleiðslufyrirtæki, alþjóðleg þjónustufyrirtæki, þar á meðal fjármálaþjónustu, ásamt 

rannsóknar- og þróunarverkefni. IDA býður erlendum fjárfestum  til dæmis fjárstyrki (e. 

capital grants), sem geta verið á bilinu 45 til 60 prósent af kostnaðarverði fasteigna, 

ábyrgðir á fasteignalánum, skattaafslætti, þjálfunarstyrki, tæknikaupastyrki og vaxtastyrki 

til lækkunar á vaxtakostnaði þegar um er að ræða fjárfestingar í fasteignum o.fl., og geta 

þeir styrkir einnig verið á bilinu 45 til 60 prósent  (IDA Ireland, e.d). 

 

„Fáiltre Ireland“ er stofnun ferðamála á Írlandi en eitt helsta hlutverk hennar er að styðja 

við ferðaþjónustuna og stuðla að áframhaldandi þróun Írlands sem áfangastaðar 

ferðamanna. Eitt af hlutverkum stofnunarinnar er aðstoða ýmis fyrirtæki, innlend sem 

erlend, við að markaðssetja vörur sínar og þjónustu (Failte Ireland, e.d.(a)). Stofnunin notar 

nokkrar sértækar leiðir til að ná ofangreindum markmiðum. Með tilliti til markmiða þessa 

rannsóknarverkefnis má þar helst nefna fjárhagslegan stuðning við ýmiss konar hátíðir, 

ráðstefnuferðamennsku ásamt því að bjóða upp á sérstaka skattaafslætti fyrir byggingu 

hótela. Þessar sérstæku ívilnanir leiða til þess að unnt er að afskrifa til sjö ára þann 

stofnfjárkostnað sem verður til vegna nýbyggingar eða endurnýjunar á hótelum. Ekki er 

lögð frekari áhersla á önnur svið ferðaþjónustunnar þegar kemur að ívilnunum til erlendra 

fjárfestinga í ferðaþjónustu á Írlandi (Failte Ireland, e.d.(b)). 

 

3.5.2 Þýskaland 

Fjárfestingarstofnunin GTAI (Germany Trade & Invest) hefur það hlutverk að kynna 

Þýskaland sem fýsilegan kost fyrir erlenda fjárfesta þegar kemur að viðskipta- og 

tækniþekkingu auk þess sem stofnunin veitir innlendum fyrirtækjum stuðning á þessu sviði 

(Germany Trade and Invest, 2013a). Þegar kemur að erlendum fjárfestingum, hafa 

þjóðverjar haft mismunandi leiðir í boði fyrir erlendafjárfesta. Þessum leiðum má skipta í 

tvo hópa: (I) Ívilnanir til stofnfjárfestinga þar sem boðnar eru mismunandi leiðir til 

endurgreiðslu fjárfestingarkostnaðar. Þar má helst nefna endurgreiðslu vegna 
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uppbyggingar, opinber lán ásamt opinberum ábyrgðum vegna lántöku, og fleira. (II) 

Ívilnanir til rekstarkostnaðar sem inniheldur leiðir til endurgreiðslu tilfallandi kostnaðar 

eftir að verkefninu hefur verið hrundið af stað. Þar má helst nefna ívilnanir til 

atvinnusköpunar í formi stuðnings við ráðningar, þjálfunarkostnaðar vegna nýs starfsfólks, 

endurgreiðslur af launakostnaði ásamt. Einnig er lögð mikil áhersla á rannsóknar- og 

þróunarverkefni en sú aðstoð lýsir sér einna helst í endurgreiðslu vegna starfsfólks 

rannsóknar- og þróunarverkefna eða kostnaðar vegna tækja og áhalda (Germany Trade and 

Invest, 2013b). Þegar vikið er að fjárfestingum í ferðaþjónustu er það stefna GTAI að 

bjóða upp á mismunandi leiðir fyrir erlenda fjárfestingu en þannig er mögulegt að sníða 

fjárfestingarpakka eftir þörfum hvers verkefnis fyrir sig og þannig aðstoða fjárfesta að 

velja hentugustu leiðirnar til fjárfestingar (Germany Trade and Invest, 2013c). 

 

3.5.3 Malasía 

Í Malasíu má sjá mikið umfangsmeiri aðgerðir til ívilnana sem eru sérstaklega ætlaðar 

ferðaþjónustunni. Þar er einkum horft til verkefna sem taka til vistvænnar ferðamennsku 

hvað varðar hóteluppbyggingu, rekstur skemmtigarða og uppbyggingu ráðstefnurýmis. Þær 

ívilnanir sem eru í boði fyrir fjárfesta eru: (I) Fyrirtæki geta sótt um að þurfa eingöngu að 

greiða 30 prósent tekjuskatt fyrstu fimm ár í rekstri, (II) fyrirtæki geta sótt um sótt um allt 

að 60 prósent endurgreiðslu af stofnfjárkostnaði, (III) sérstækar ívilnanir eru í boði fyrir 

fjárfesta sem skuldbinda sig til uppbyggingar þriggja til fimm stjörnu hótela þar sem 

fyrirtækjum býðst allt að 100 prósent endurgreiðsla af stofnfjárkostnaði, (IV) sérstakir 

styrkir bjóðast þeim er vilja stækka eða nútímavæða hótelin sín, og (IV) áhersla er svo lögð 

á styrki til uppbyggingar heilsuferðamennsku. Þetta eru aðeins fimm ívilnanir af 

fjölmörgum sem bjóðast innlendum sem erlendum fjárfestum (MIDA, 2012). 
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4 Gögn og aðferðir 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á það hvort ein tegund rammalöggjafar henti 

þegar kemur að verkefnum í ferðaþjónustu á Íslandi og sérstaklega er stuðst við mál 

Grímsstaða á Fjöllum í því tilliti. Ætlunin er að einblína sérstaklega á 5. grein laga nr. 

99/2010 þar sem skilyrði til fjárfestingarsamnings eru útlistuð sérstaklega, og einnig 

hvernig hægt sé að uppfylla þau. Rannsóknin byggir á eigindlegum rannsóknarðaferðum 

(e. qualiative research methods) og hálfstöðluðum viðtölum (e. semi-structured 

interviews). Samkvæmt Esterberg (2002) er markmið hálfstaðlaðra viðtala að kanna 

ákveðin atriði með opnum hug og þannig leyfa viðmælendum að lýsa sínum eigin 

skoðunum og hugmyndum með þeirra eigin orðum. Þannig er hvert viðtal sniðið að 

hverjum viðmælenda fyrir sig og býður þessi aðferð upp á meira flæði í viðtalinu. Kvale 

(1996) lýsir hálfstöðluðum viðtölum eða hálfopnum sem svo að þar sé stuðst við fyrirfram 

mótaðan viðtalsramma þar sem flæði viðtalsins er þó ekki heft með spurningum. 

 

Með ofangreind atriði í huga var þessi tegund viðtala valin þar sem markmið 

rannsóknarinnar er að kanna viðhorf og rökstuðning nefndarfólks ívilnunarnefndar til 

erlendra fjárfestinga,  og þá sérstaklega þegar kemur að íslenskri ferðaþjónustu. Þessum 

kafla er ætlað að gera rannsóknaraðferðum þessarar rannsóknar ítarleg skil, lýsa helstu 

kostum og göllum valdrar rannsóknaraðferðar, gera viðmælendum góð skil, þar sem 

ástæður fyrir vali þeirra verða listaðar, auk þess sem gerð verður grein fyrir gagnagreiningu 

og úrvinnslu gagna. 

 

4.1 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Það sem einkennir eigindlegar rannsóknaraðferðir frá megindlegum rannsóknaraðferðum 

er félagslegi vinkillinn á þeim. Í stað þess að einblína á töluleg gögn í þeim tilgangi að 

komast að ákveðinni niðurstöðu, er eigindlegum aðferðum beitt þegar reynt er að kanna 

hugarheim fólks eða hegðun og eru niðurstöður svo dregnar af því. Yfirleitt er talað um 

tvær helstu tegundir eigindlegra rannsókna. Þegar kom að gagnasöfnun í þessu 
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rannsóknarverkefni voru viðmælendur hvattir til þess að tjá sig umfram efni spurninganna. 

(Biklen & Bogdan, 2007). 

 

Þeir sem leggja stund á eigindlegar rannsóknaraðferðir leggja áherslu á upplifun fólks, það 

er, hvað fólk sér, finnur, heyrir, bragðar og lyktar. Eigindlegum rannsóknaraðferðum má 

þannig lýsa sem ákveðinni andstæðu við þær rannsóknir sem eiga sér stað í sérstökum 

rannsóknarstofum þar sem kerfisbundið er leitast við að skilja upplifanir fólks. 

Rannsóknarvinna á vettvangi er þannig mikilvægur hlekkur í félagslegum rannsóknum og 

hugnast betur en til dæmis vinna á rannsóknarstofu eða með stöðluðum spurningalistum í 

pósti eða tölvupósti. Í stuttu máli er eigindlegum rannsóknaraðferum beitt þegar rannsaka á 

fólk eða kynna sér skoðanir þess í þeirra náttúrulega umhverfi; þannig leitast rannsakendur 

eftir ákveðinni dýpt í staðinn fyrir breidd (Knight, 2012). 

 

Esterberg (2002) bendir á hvað þurfi að hafa í huga þegar metið er hvort þörf sé á vissri 

rannsókn eða ekki. Nauðsynlegt sé að hafa í huga hvort rannsóknir hafi eitthvert notagildi 

eða kosti og hvort rannsóknin muni leggja eitthvað til ákveðinnar umræðu, hvort sem er til 

einstaklinga, hópa eða einfaldlega til almennrar þekkingar. Þessir punktar mótuðu 

rannsóknarmarkmið þessarar rannsóknar og voru rannsakanda ofarlega í huga við 

greiningu gagnanna. Þegar kom að fræðilegri nálgun og frekari rökstuðningi fyrir tilgangi 

þessarar rannsóknar var helst stuðst við opinber gögn er varða fjárfestingar bæði innlendar 

sem erlendar, opinberar skýrslur varðandi ferðaþjónustu ásamt fræðigreinum. 

 

Esterberg (2002) tekur fram að tvö atriði séu afar mikilvæg þegar kemur að siðferði í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum en þau eru að haldið sé trúnaði við viðmælanda óski 

hann þess, ásamt því að aflaupplýsts samþykkis. Esterberg (2002) tekur einnig fram að 

erfitt geti verið að halda trúnaði þegar notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir vegna 

þess að markmið rannsókna er oft að öðlast innsýn í líf viðmælenda. Rannsakandi telur 

þetta vandkvæði ekki gera vart við sig í þessari rannsókn þar sem markmiðið var ekki að 

öðlast skilning á persónuhögum viðmælenda, koma upp um svik eða ólöglega þætti, né að 

rýna í persónulegar skoðanir viðmælenda á rannsóknarspurningu eða málefni Grímsstaða á 

Fjöllum. 
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4.2 Framgangur viðtala 

Út frá tilgangi þessarar rannsóknar var notast við markmiðsúrtak, þar sem þátttakendur 

voru valdir út frá markmiðum rannsóknarinnar (Esterberg, 2002). Í tilviki þessarar 

rannsóknar voru nefndarmeðlimir ívilnunarnefndar sem fjölluðu um málefni Grímsstaða á 

Fjöllum ásamt núverandi formanni nefndarinnar, sem þó sat ekki í nefndinni á þeim 

tímapunkti þegar fjallað var um ofangreint málefni, valdir sem viðmælendur. Nánari 

skýringar vegna þessa vals eru útlistaðar hér að neðan. Í upphafi hvers viðtals var 

viðmælenda gerð grein fyrir því hvert rannsóknarefnið væri, í hvaða tilgangi og á hverra 

vegum rannsakandi væri og um leið gefið tækifæri á því að endurskoða þátttöku í 

rannsókninni. Skýrt var út fyrir viðmælendum hvað yrði gert við þær upplýsingar sem 

söfnuðust auk þess sem hver viðmælandi ásamt rannsakanda undirrituðu yfirlýsingu um 

samþykki þátttöku en með undirritun þeirrar yfirlýsingar var viðmælendum einnig gefinn 

sá kostur að geta hvenær sem er dregið nafn sitt úr rannsókninni. Við undirritun 

yfirlýsingarinnar gáfu viðmælendur einnig leyfi sitt til upptöku á samtali auk þess sem þeir 

voru upplýstir um að hægt yrði að tengja einstök svör við hvern viðmælenda. 

4.2.1 Viðtalsrammi 

Lagt var af stað með ákveðinn ramma að spurningum sem var eins fyrir hvert viðtal (sjá 

viðauka A). Ætlunin var að fara í gegnum hvert atriði fimmtu greinar laga nr. 99/2010 með 

hverjum viðmælenda. Þó svo að ekki hafi verið lögð mikil áhersla á beinar spurningar er 

nauðsynlegt að styðjast við ákveðinn viðtalsramma í þeim tilgangi að ná fram 

sameiginlegum skilningi hjá viðmælendum. Viðmælendur voru allir spurðir að sömu 

hlutum og var viðtalsramminn nýttur til þess að öðlast frekari skilning á rökstuðningi 

viðmælenda á notkun fimmtu greinar laga nr. 99/2010 (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 75). 

 

4.2.2 Viðmælendur 

Eins og áður hefur komið fram voru viðmælendur þessarar rannsóknar meðlimir 

ívilnunarnefndar á þeim tímapunkti er fjallað var um málefni Grímsstaða á Fjöllum auk 

núverandi formanns nefndarinnar. Sú staða kom upp að einn viðmælanda óskaði eftir 

nafnleynd og verður því niðurstöðukafla háttað þannig að ekki verður hægt að tengja 

einstaka svör við persónur. 
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I) Þórður Reynisson, lögfræðingur og starfsmaður atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis. 

Viðtal við hann var tekið þann 3. apríl 2013 kl. 14:00 í húsnæði ráðuneytisins að Skúlagötu 

4 í Reykjavík. Þórður sat ekki í ívilnunarnefnd þegar málefni Grímsstaða á Fjöllum var til 

umsagnar en hann er núverandi formaður nefndarinnar og hefur verið það síðan í 

september 2012. Innlegg hans bæði sem lögfræðingur og núverandi formaður 

ívilnunarnefndar var talið nytsamlegt við álitsgjöf á skilyrðum ívilnunarlaga við gerð 

fjárfestingarsamninga.  

 

II) Ingvi Már Pálsson, lögfræðingur og skrifstofustjóri atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytis. Ingvi kláraði lögfræðipróf frá Háskóla Íslands árið 1997 og 

meistaragráðu í lögfræði í Hollandi árið 1999. Viðtal við hann var takið þann 3. apríl 2013 

kl. 15:00 í húsnæði ráðuneytisins að Skúlagötu 4 í Reykjavík. Ingvi sat sem formaður 

ívilnunarnefndar þegar nefndin fjallaði um málefni Grímsstaða að Fjöllum auk þess sem 

hann kom að gerð frumvarpsins sem varð síðan að lögum nr. 99/2010. Innlegg hans sem 

formaður á meðan á umfjöllum Grímsstaða að Fjöllum stóð ásamt aðkomu hans að gerð 

frumvarpsins var talið nauðsynlegt varðandi frekari rökstuðning fyrir ákvörðun 

ívilnunarnefndar.  

 

III) Margrét Sæmundsdóttir, hagfræðingur og starfsmaður við haggreiningu og 

stefnumótun í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Margrét býr yfir MBA gráðu auk 

þess sem hún var í nefnd sem vann að skýrslu um ívilnanir áður en vinna við frumvarp til 

laga nr. 99/2010 hófst. Viðtal við hana var tekið þann 18. apríl 2013 kl. 13:30 í húsnæði 

ráðuneytisins að Skúlagötu 4 í Reykjavík. Margrét situr í nefndinni sem fulltrúi 

atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins en var upprunalega skipuð sem sem fulltrúi 

efnahags- og viðskiptaráðuneytisins. Innlegg hennar var talið nytsamlegt vegna þekkingar 

hennar á tilgangi ívilnana vegna fjárfestinga.  

 

IV) Davíð Steinn Davíðsson, starfsmaður fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Davíð hefur 

setið í nefndinni frá ársbyrjun 2012 og var upprunalega fulltrúi fjármálaráðuneytisins. 

Viðtal við hann var tekið þann 26. apríl 2013 kl. 10:00 í húsnæði ráðuneytisins að 

Arnarhvoli við Lindargötu í Reykjavík. Helsta hlutverk Davíðs í nefndinni þegar kom að 

málefnum Grímsstaða á Fjöllum var að leggja mat á arðsemismat Íslandsstofu og var hans 

innlegg því talið nauðsynlegt við greiningu á ákveðnum skilyrðum laga nr. 99/2010. 
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4.3 Framgangur rannsóknar og 

gagnagreining 

Undirbúningur rannsóknarinnar hófst í lok árs 2012 þegar áhugi vaknaði hjá rannsakanda 

að kanna nánar málefni Grímsstaða að Fjöllum. Eftir söfnun gagna tók við afritun 

gagnanna og greining ásamt annarri úrvinnslu en heimildarvinnu var haldið áfram 

samhliða því. Þegar kemur að grunngreiningu gagna nefnir Longhurst (2010) mikilvægi 

þess að lesa gögnin vel yfir áður en valin eru helstu álitaefnin en þannig kynnist 

rannsakandi gögnum sínum mun betur. Rannsakendur verða einnig að vera meðvitaðir um 

möguleg fyrirfram ákveðin þemu sem leitast er við að svara með rannsóknarspurningu (sjá 

viðauka A) og vera opnir fyrir nýjum atriðum sem fram koma í gögnum þeirra. Þar af 

leiðandi er nauðsynlegt að rannsóknarspurningar séu sífellt í mótun þegar notast er við 

eigindlegar rannsóknaraðferðir (Longhurst, 2010). Eftir afritun viðtalanna voru þau lesin 

tvisvar sinnum yfir til þess að öðlast góða yfirsýn á raunverulegt innihald þeirra eins og 

Longhurst (2010) mælir með. Tilgangurinn var að sjá hvort náðst hefði að afla þeirra 

nauðsynlegu upplýsinga sem þyrfti til þess að mæta upprunalegum markmiðum þessarar 

rannsóknar sem snérust einfaldlega um að kanna ferli og rökstuðning ívilnunarnefndar 

þegar kom að málefnum Grímsstaða á Fjöllum. 

 

Við greiningu og skrif var stuðst við vinnubrögð grundaðra kenninga þar sem greining 

gagna fer fram samhliða rannsóknum á kerfisbundinn hátt þar sem gögnin eru afrituð og 

túlkuð og ákveðin þemu fundin í hverju viðtali fyrir sig (Esterberg, 2002). Við framkvæmd 

þessarar rannsóknar var lagt af stað með ákveðnar rannsóknarspurningar í huga, sem tóku 

þó nokkrum breytingum þegar á leið og þá sérstaklega þegar kom að greiningu gagnanna. 

Við lestur og greiningu gagnanna komu eftirfarandi þemu fram: Mismunur eftir verkefnum, 

áhersla á innviði, ívilnun eftir staðsetningu, þættir sem þarf að endurskoða og áhersla 

markaðssetningar. Í kafla fimm verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr eigindlegu 

rannsókninni með áherslu á ofangreind atriði. 
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5 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður viðtala greindar og verður þeim skipt niður í fimm 

undirkafla eftir hverju þema fyrir sig. Eftirfarandi þemu eru þau sem að mestu leyti koma 

tilgangi þessarar rannsóknar við sem er að meta þörfina fyrir sértækari ívilnunarlög í tilviki 

ferðaþjónustunnar. 

 

5.1 Munur á verkefnum 

Allir viðmælendurnir fjórir koma inn á þá þætti er varða mun á verkefnum og mismunandi 

túlkanir á liðum fimmtu greinar laga nr. 99/2010 um ívilnanir. Enginn vildi þó endilega 

ganga það langt að segja að þörf væri á ítarlegri skilgreiningum í lögum eða nýja tegund 

laga sem tækju þá til mismunandi verkefna. Rannsakandi vildi komast að því hvernig 

verkefni væru metin sem fýsileg eða ekki samkvæmt eftirfarandi fullyrðingu sem sjá má í 

tölvuskeytasamskiptum nefndar og umsóknaraðila. Í samskiptunum kemur eftirfarandi 

fram: „Að mati ívilnunarnefndar falla nýfjárfestingarverkefni á sviði ferðaþjónustu vel að 

þeim ramma sem gefinn er með lögum nr. 99/2010 sem og að markmiðum laganna...“ 

(vantar heimild, tölvuskeyti). Allir nefndarmeðlimir voru spurðir sérstaklega að því 

hvernig þetta væri metið.  

 

Öll verkefni geta fallið að því að fá ívilnanir, mér finnst ekkert bara ferðaþjónusta, 

bara öll verkefni koma til greina, annars er maður farinn að, mér finnst þá bara 

orðið persónulegt mat að ferðaþjónustan sé eitthvað merkilegri heldur en eitthvað 

þú veist annað sko, líka mikilvægt að fá að vita, hver er stefna stjórnvalda um það 

hvað þau vilja leggja áherslu, ég meina, áherslusvið hjá ríkisstjórninni hefur verið 

að auka ferðaþjónustuna og hérna, ég meina ég held að allar útflutningsgreinar þú 

veist séu mikilvægar fyrir okkar litla hagkerfi, fjölbreytnin sem þú getur fengið inn 

í hagkerfið, því betra, þú veist þannig að ferðaþjónustan, hún er ekkert sko, kemur 

eitthvað frekar til greina að mínu leyti... 
 

Ofangreind ummæli benda fyrst og fremst til að ferðaþjónusta eigi ekki að njóta neinnar 

sérstakrar meðferðar, en einnig er tekið fram mikilvægi stefnumótunar stjórnvalda þegar 

kemur að því hvaða atvinnugreinar skuli einblínt á þegar stefnumótun til fjárfestinga er 

unnin. Sömu sjónarmið koma farm í ummælum annars viðmælenda varðandi þetta sama 
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atrið. Allir viðmælendur taka fram að það sé ekkert í lögunum sem leyfi mismunun eftir 

verkefnum eða að einhver tegund verkefnis falli betur að lögunum en önnur. Annar 

viðmælandi hafði þetta að segja aðspurður um þetta sama atriði: „...Þetta er klásúla sem er 

standard klásúla, við settum þau í raun og veru í flest öll þau bréf sem við sendum út til 

umsækjenda“ og „Þess vegna er þessi standard klásúla til þess að byrja á jákvæðum 

nótum. Þetta er ekkert sem, þessi setning hérna er ekki neitt sem er eitthvað sér fundin upp 

fyrir þetta tiltekna verkefni“. Viðmælandi hafði eftirfarandi að segja varðandi tilgang og 

sérhæfingu laganna: „Já, ég meina, ef þú ert með kísilmálmiðnað, álver eða hérna, 

gagnaver eða tómatafabrikku, það mundi allt falla mjög vel að markmiðum laganna“. 

Einn viðmælenda hafði þetta að segja aðspurður að þáttum er varða heildaryfirferð 

umsókna, með það þá að leiðarljósi að um sé að ræða ferðaþjónustu: „...Nei, varðandi 

gildissvið laganna, þá ná þau til allra atvinnutækifæra í nýfjárfestingu að frátöldum sko 

fjármálaþjónustu“ og þegar hann var spurður út í notkun svipaðra laga erlendis kom 

eftirfarandi fram: 

 

Við stúderuðum mjög vel sko svona svipuð kerfi í Evrópu, svona ívilnunarkerfi og 

þau eru ýmist sko kannski sér fókuseruð á kvikmyndaiðnað eins og við erum með 

eða eitthvað extra umhverfisvænan iðnað en menn tóku þá ákvörðun í þinginu að 

hafa þetta bara alveg opið, ekkert að gera upp á milli atvinnugreina. 

 

Áframhaldandi umræða varðandi mun á verkefnum kom sérstaklega í ljós er viðmælendur 

voru spurðir út í lið g) sem fjallar um ástand þeirra tækja og búnaðar sem komi til með að 

verða notaður ásamt liði i) sem fjallar um hollustuhætti og mengunarvarnir. Viðmælendur 

nefndu allir að þessir tveir liðir ætti að mestu leyti við aðra tegund atvinnugreina en 

ferðaþjónustu og nefndu þá sérstaklega framleiðslugreinar í því samhengi. Einn 

viðmælenda hafi eftirfarandi að segja aðspurður út í eftirlit með tækjakostum: „...við 

fengum upplýsingar um að búnaðurinn væri nýr og væri af nýjustu tækni. Sú verksmiðja er 

þá, eða allavega þegar hún opnaði var hún með nýjasta búnaðinn af öllu”. Sambærilegar 

áherslur voru viðvarandi hjá öllum viðmælendum, sjá svar varðandi lið g:  

 

Það var útlistað bara fjöldi hótelherbergja, golfvöllur, flugbraut, hesta og eitthvað 

svoleiðis. Og við fengum náttúrulega ekki teikningar af hótelinu og einhverju slíku. 

Þessi g liður er eiginlega hugsaður fyrir stóriðjuna, ef þú ert að flytja, eins og hafa 

verið hugmyndir um, flytja 20 ára gamla verksmiðju frá Noregi til Íslands. Þá 

svona, mundi það verða til vandkvæða útaf þessum g lið. 
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auk 
 

...það segir sig eiginlega sjálft þegar þú ert með svona ferðaþjónustuverkefni sem 

gengur út á það að byggja hótel, þú þarft náttúrulega framkvæmdaleyfi frá 

sveitarfélögum, og svo bara byggingarleyfi, þú getur aldrei hérna, við töldum ekki 

ástæðu til þess að ætla annað en að viðkomandi fasteignir sem yrðu byggðar hér 

upp, þær væri, myndu uppfylla öll skilyrði laga um mengunarhætti, yrðu 

nýbyggingar. 

 

Viðmælendur virðast gera sér grein fyrir þessum vanköntum ef svo má orði komast þegar 

kemur að ólíkum fjárfestingarverkefnum eins og eftirfarandi svar ber með sér: „Eftir því 

hvernig verkefnið er, jújú algjörlega. Það eru ólíkir liðir sem menn staldra við eftir 

umsókn“. 

 

5.2 Uppbygging innviða 

Lög nr. 99/2010 taka ekki til þátta er varða uppbyggingu innviða þegar kemur að 

umsóknum til fjárfestingarverkefna. Eins og kemur fram í kafla 2.3 er tilgangur 

ráðherranefndar um málið þó að skoða sérstaklega þá þætti er varða uppbyggingu innviða 

varðandi verkefnið á Grímsstöðum á Fjöllum auk þess hver muni koma til með að bera 

ábyrgð á því. Viðmælendur eru flestir á þeirri skoðun að þegar það komi að uppbyggingu 

innviða falli það ekki að umsóknarferlinu.  

 

Ef við erum að tala um sko ríkisaðstoð í formi þess að byggja upp innviði, leggja 

vegi, leggja flugbrautir og allt slíkt sko, þá rúmast það, þá er iðulega farin sú leið að 

taka það ekki í gegnum ívilnunarnefnd heldur yrði þá búið til sérlög utan um 

eitthvað það verkefni. 
 

Eins og áður hefur komið fram er uppbygging innviða eitt það mikilvægasta þegar kemur 

að uppbyggingu ferðamannastaða. Sami viðmælandi hafði svo þetta segja er hann var 

spurður frekar út í hlutverk nefndar þegar kæmi að uppbyggingu innviða í kringum 

fjárfestingarverkefni.  

 

Nei, í rauninni ekki sko því þar erum við að tala kannski um ráðstöfun opinberra 

fjármuna að þeirra stærðargráðu að það rúmast klárlega ekki innan þessara laga. 

Eins og ég segi, við erum bara í því að meta hvort skilyrðin fyrir ívilnun séu 

uppfyllt, svo er ákvörðunin ekki okkar sko. 
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Einn viðmælenda hafði eftirfarandi að segja varðandi skilgreiningu á hlutverki hins 

opinbera þegar kemur að uppbyggingu innviða fyrir framkvæmdir einkaaðila:  

 

...ef við tökum til dæmis aftur sem Bakka, að þá er uppbygging hafnarinnar ekki 

hluti af ríkisaðstoð vegna fyrirtækisins en þegar ríkir iðnaðarsvæði og innviðir sem 

koma til með að þjóna fleiri aðilum, ef það yrðu byggðir einhvers konar innviðir 

eða fjárfesting sem væri sérstaklega gerð vegna þessa tiltekna fjárfestingarverkefnis 

og myndi ekki nýtast neinum öðrum, þá væri það ríkisaðstoð í beinum tengslum við 

hérna uppbyggingu á Grímsstöðum á Fjöllum. Til dæmis, Vaðlaheiðargöng. Það 

náttúrulega hjálpar öllu svæðinu, líka ferðamennsku, eitthvað svona almenn 

uppbygging innviða. 

 

Allir viðmælendur eru sammála um uppbyggingu innviða, það er að það sé ekki hlutverk 

ívilnunarnefndar að horfa sérstaklega til þess heldur sé það hlutverk viðkomandi 

sveitarfélags þar sem uppbyggingin mun eiga sér stað. Eftirfarandi svar fékkst svo að auki 

við fyrirspurn varðandi það á hverra ábyrgð það væri að huga að innviðum. 

 

...það þarf að leggja skolplagnir, þarf að leggja þú veist, þarf að setja skóla, vegir og 

svo framvegis. Margar leiðir til að byggja upp innviðina. Þá er það auðvitað 

sveitarfélagið sem er að taka afstöðu til þess sko, og hvernig það semur þá við 

fjárfesta um það hver borgar hvað, hvaða hlut, þá er sveitarfélagið umfram þess 

sem ívilnun segir til um ætlar að veita einhver frekari ívilnanir, hvort sem það er 

kallað ívilnun eða ekki, ætlar að gera verkefninu kleift að, þú veist geti orðið að 

veruleika á þessu svæði sko. 

  

5.3 Ívilnun eftir staðsetningu 

Eins og þegar hefur komið fram er einn megintilgangur ívilnana að hvetja aðila til 

fjárfestinga á svæðum sem má skilgreina sem lítið eftirsótt atvinnusvæði.  Markmiðið er þá 

einna helst að auka atvinnusköpun á svæðinu. Viðmælendur voru flestir sammála um þetta 

ákvæði þegar kemur að umsóknarferlinu þó svo að í samkvæmt lögunum sé einnig hægt að 

sækja um ívilnanir til verkefna á fleiri stöðum, þar með töldu höfuðborgarsvæðinu. Einn 

viðmælenda hafði eftirfarandi að segja: „Hvað er svona almenns eðlis sem við erum að 

skoða. Það er alveg rökstutt að veita frekari til ákveðinna aðila sem fara á ákveðin svæði, 

það þurfum við að skoða“. Annar viðmælandi hafði svipað að segja aðspurður um hlutverk 

Íslandsstofu þegar kemur að því hvað skuli skoða sérstaklega varðandi umsóknir til 

ívilnana. Hlutverk Íslandsstofu er skilgreint þannig að ívilnunarnefnd sendir beiðni um 

hvað skuli skoðað sérstaklega og fer útkoma þess mats talsvert eftir staðsetningu á landinu. 



37 

Þannig er yfirleitt litið jákvæðari augum á verkefni á landsbyggðinni fremur en á 

höfuðborgarsvæðinu og þá er horft sérstaklega til mögulegrar atvinnusköpunar ásamt 

þekkingarmyndunar á viðkomandi svæði. Þannig gæti útkoma arðsemismats verið neikvæð 

ef ætlunin er að fara af stað með verkefni á svokölluðum heitari svæðum, eins og nálægt 

höfuðborgarsvæðinu.  

 

5.4 Þættir sem þarfnast endurskoðunar 

Viðmælendur nefna allir þætti sem að þeirra mati þarf að skoða þegar kemur að 

endurskoðun laganna í lok árs 2013. Einn viðmælenda hafði eftirfarandi að segja varðandi 

rök fyrir því af hverju þessir liðir eru í lögunum. 

 

Þess vegna er svona sko, nú má eiginlega segja að það sé sko, i j og k eru svona 

loðnustu liðirnir í þessu öllu saman, það finnst okkur sko. Ef þú tekur bara j liðinn 

sko, nei i liðinn, í bága við almennt velsæmi sko, hvað er almennt velsæmi, er það 

skilgreint einhvers staðar í lögum, væntanlega ekki. Þetta er allt svona pínu 

matskennt sko. 

 

Einn viðmælenda heldur því fram að nokkurs konar heildarendurskoðun á bæði tilgangi 

ívilnana ásamt frekari skilgreininga á skilyrðum til veitinga ívilnana sé þörf og lætur hafa 

eftirfarandi eftir sér: „Við þurfum náttúrulega að fara yfir hvernig eigi að beita þessum 

ívilnunum almennt. Þurfum að skoða það“. Sami viðmælandi hafði það á orði að frekari 

útskýringa væri þörf þegar kemur að því að fara yfir umsóknir til ívilnunar og sagði í því 

sambandi: „...Við erum nefnilega búin að vera að spyrja okkur mjög oft, þú veist, í 

nefndinni ...Og þú veist, höfum einmitt rætt við þá sem voru í sem sagt að semja 

frumvarpið, hvað voru þeir að hugsa, hvernig á að uppfylla þessi skilyrði eins og þetta 

óflekkaða mannorð sko“. Flestir viðmælenda vöktu máls á þörf á endurskoðun laganna 

þegar talið barst að ákveðnum þáttum fimmtu greinar laga nr. 99/2010. Þau ummæli viku 

flest að þáttum varðandi fjármögnun og ýmiss konar fullyrðingum umsóknaraðila varðandi 

fjármagnsgetu, óflekkað mannorð og fleira. Þótt slíkir þættir gætu án efa einnig verið hluti 

af sértækum ívilnunarlögum fyrir ferðaþjónustu er ekki hægt að sleppa þessu þema til 

frekari greiningar þar sem allir viðmælendur minnast á þetta atriði. Einn viðmælenda hafði 

eftirfarandi að segja aðspurður út í þætti er varða fjármagnsgetu umsóknaraðila: „Það er 

eitt af þeim atriðum sem þyrfti að skoða betur við endurskoðun laganna, þetta er 

náttúrulega tímabundin lög sem renna út í lok þessa árs“. Hann bætti við: „...þetta er eitt 
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af þeim atriðum sem þarf klárlega að skoða að mínu mati en það er hérna, það er aðeins 

komið inn á fjárhagslega burði eiganda í greinargerð Íslandsstofu...“. Lög nr. 99/2010 

veita erlendum ríkisborgurum undanþágu frá lögum nr. 19/1966 sem fjalla um 

takmarkaðan eignarrétt erlendra ríkisborgara til lóða og fasteigna á Íslandi. Einn 

viðmælenda hafði eftirfarandi að segja aðspurður út í takmörkun á lengd 

fjárfestingarsamninga:  

 

Þannig í raun og veru er þetta bara svona kick off sko til að koma þér af stað, þú ert 

settur í sérumhverfi í einhvern tíma, af þeim tíma liðnum ertu bara í almenna 

umhverfinu, það þýðir þá eins og ég segi, ef þessi lög verða óbreytt frá 1966, þá er 

það hans áhætta sem hann er að taka. Ef hann fær neitun, ef innanríkisráðherra árið 

19, nei eftir 13 ár, ef hann fær neitun þá er leigusamningurinn, þú getur í raun og 

veru ekki gert leigusamning við sveitarfélögin til 40 ára nema með skýrum fyrirvara 

að eftir 13 ár þurfir þú að fá leyfi frá innanríkisráðherra.  

  

Aðspurður frekar út í ofangreind ummæli sagði viðmælandi að fólk hefði gert sér grein 

fyrir þessu seint í ferlinu og þetta væri óásættanlegt gagnvart erlendum fjárfestum að þurfa 

að taka svona mikla áhættu. 

 

 

5.5 Áhersla markaðssetningar 

Ferðaþjónustan er, eðlis síns vegna, háð eftirspurn eftir þjónustu sem mikilvægis 

markaðssetningar. Rannsakandi vildi því gera þessu þema skil í rannsókninni. Lög nr. 

99/2010 gera ekki kröfu um að umsækjendur til ívilnana sýni fram á áætlun um 

markaðssetningu. Að vissu marki fellur það undir störf Íslandsstofu að skoða þætti 

varðandi markaðssetningu en ítarleg markaðsáætlun er þó ekki fullmótuð fyrir verkefnið á 

Grímsstöðum á Fjöllum. Viðmælendur eru flestir sammála um að í tilviki Grímsstaða á 

Fjöllum sé um nýfjárfestingu að ræða og nefna að verkefnið snúist um svokallaða 

lúxusferðamennsku sem hefur hingað til ekki verið stunduð á Íslandi. Þarna er þá verið að 

vísa til þess að Zhongkun Group hefur sagst ætla að beina markaðssetningu fimm stjörnu 

lúxushótels á Grímsstöðum að efnuðum Kínverjum. Einn viðmælenda hafði eftirfarandi að 

segja aðspurður um nauðsyn markaðssetingar: 

 

Ég vona að svo þeir sem að standa að verkefninu hafi nú lagt töluvert mikla vinnu í 

það einmitt að rannsaka þetta. Viðkemur ekki starfsemi ívilnunarnefndar. Maður 
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getur haft alls konar skoðanir á þessum verkefnum, hvort þetta sé raunhæft og 

svoleiðis sko, það er ekki verkefnið hjá okkur að leggja beint mat á það, við erum 

bara með þarna gögn sem eru bara álitin traust og allt uppfyllt. Það er þannig sem 

þetta virkar hjá okkur en ég meina, eins og þú ert að segja, hvernig á að koma 

fólkinu til Íslands og allt það, það gefur augaleið að þeir hljóta að vera búnir að 

velta því verulega mikið fyrir sér.  

 

Annar viðmælandi hafði þetta að setja spurður að því sama: „Ég myndi allavega geta 

fullyrt það sko, það sé ekki forsenda breytt, ef engar upplýsingar hefðu legið fyrir um 

markaðssetningu, ég veit ekki hversu mikil áhrif það hefði haft á ferlið sko“. Í þessu svari 

kemur reyndar fram hjá viðmælenda að ekki sé gerð nein krafa um gögn er sýni fram á 

áætlun um markaðssetningu. Eftirfarandi svör komu fram hjá þriðja viðmælenda er hann 

var spurður að því hvort raunsæisgildi verkefnis væri kannað, sérstaklega þar sem 

hugmyndir Zhongkun Group gera ráð fyrir töluverðum nýjungum í ferðaþjónustu á Íslandi. 

 

Ja, kannski ekki við hvað hann semur eða hvernig, við biðjum um viðskiptaáætlun, 

við spyrjum ekki við hvern hann ætlar að semja við og hérna mörgum finnst 

fáránlegt þú veist ég meina, hvernig dettur honum í hug sko að setja upp golfvöll 

þarna, þú veist í eyðimörkinni einhvers staðar er verið að veiða lax eða eitthvað... 

 

Þegar sami viðmælandi var spurður út í sérstöðu verkefnisins á Grímsstöðum á Fjöllum 

lagði hann áherslu á veðurfarslega sérstöðu og að ef til vill væri golf í vondu veðri 

spennandi fyrir suma útlendinga.  
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6 Umræður og ályktanir 

Í þessari rannsókn er reynt að varpa ljósi á mögulega þörf fyrir sértækari rammalöggjöf um 

ívilnanir fyrir ferðaþjónustu með hliðsjón af verkefnishugmyndum Zhongkun Group að 

Grímsstöðum á Fjöllum. Þessum kafla er ætlað að ræða niðurstöður í samhengi við kafla 

þrjú og fimm til að draga fram það sem læra má af reynslu ívilnunarnefndar af umsókn 

Zhongkun Group. Umræður þessar eru lagðar fram í þeim tilgangi að styðja við 

niðurstöður þessarar rannsóknar ásamt því að svara rannsóknarspurningunni: Hver er 

þörfin þegar kemur að sértækari ívilnunarlögum í tilviki ferðaþjónustu ásamt 

undirspurningu sem var: Hver er vanmáttur, ef einhver, laga nr. 99/2010 þegar kemur að 

verkefni á borð við umsókn Zhongkun Group um ívilnun vegna fjárfestingaverkefnis að 

Grímsstöðum á Fjöllum. 

 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að vel sé hægt að skapa grundvöll fyrir 

sértækar ívilnanir til verkefna á sviði ferðaþjónustu á Íslandi. Útgangspunktur þessarar 

rannsóknar er sérstaða ferðaþjónustunnar miðað við aðrar atvinnugreinar og þörfin fyrir 

sértækari lög um ívilnanir í ferðaþjónustu gagnvart fyrirhugðu verkefni að Grímsstöðum á 

Fjöllum. Tveir þættir móta sérstöðu ferðaþjónustunnar sem atvinnugrein einna helst, það 

eru innviðir ásamt áætlunum um markaðssetningu. Notkun ívilnana til verkefna í 

ferðaþjónustu mun þó ekki gagnast nema mótuð sé sértækari stefna þegar kemur að 

ferðamálum með sérstakri áherslu á fjárfestingar í greininni. Eðli þeirra ívilnana sem mætti 

veita til verkefna á sviði ferðaþjónustu mætti byggja á innviðastyrkjum ásamt því sem 

grandskoða þyrfti markaðsáætlanir þeirra fyrirtækja sem hyggja á verkefni innan 

greinarinnar. 

 

Sértæk lög um ívilnanir í einstakri atvinnugrein yrðu ekki einsdæmi hérlendis eins og sjá 

má með tilgangi laga nr. 43/1999, en þau eiga að veita leyfi til sértækrar fjárhagsaðstoðar 

til kvikmyndagerðar. Aðkoma yfirvalda að ferðaþjónustu er mikilvæg en Ward (1989) 

tekur fram að nauðsynlegt sé að yfirvöld hafi mótað sér skýra stefnu varðandi fjárfestingar 

í ferðaþjónustu áður en ívilnanir til ferðaþjónustu megi koma að gagni fyrir samfélagið. 

Hann telur upp þrjár leiðir til notkunar ívilnana í ferðaþjónustu (sjá kafla 3.4.1) sem 

samræmast markmiðum laga nr. 99/2010 að miklu leyti. Markvisst hefur verið unnið að 

stefnumótun í ferðaþjónustu frá árinu 2003 þó svo að ekki hafi verið lögð sérstök áhersla á 
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erlendar fjárfestingar í greininni. Lög nr. 99/2010 bjóða upp á ýmiss konar ívilnanir sem 

geta nýst fyrirtækjum. Þessar ívilnanir nýtast þó ekki varðandi uppbyggingu en það var 

einmitt það sem Wanhill (1986) fullyrti að væri mikilvægasta ívilnun til ferðaþjónustunnar, 

þ.e. styrkir til uppbyggingar innviða. Wanhill leggur einnig áherslu á að útvega þurfi 

aðstöðu til uppbygginar en ekki er tekið á þessu í lögunum. Eins og kemur fram hér að 

ofan er ekki tekið tillit til uppbyggingar innviða í lögum nr. 99/2010 og viðmælendur telja 

ekki að svo þurfi heldur benda á hlutverk annarra stofnana þegar að því kemur. Prideaux 

(2000) bendir á eitt undirstöðuatriði þegar kemur að innviðum ferðaþjónustunnar en það er 

gæði samgöngukerfis. Gott samgöngukerfi getur virkað sem ákvarðandi þáttur þegar 

kemur að vali ferðamanna á áfangastöðum ásamt þeim möguleikum sem það getur haft á 

kostnaðarlækkun bæði fyrir ferðamenn og samfélagið. 

 

Raina & Agerwal (2004) segja sérstöðu ferðaþjónustu fyrst og fremst felast í þeirri 

staðreynd að í raun er um að ræða samblöndu af mörgum atvinnugreinum, hvort sem það 

eru vörur eða þjónusta. Higging-Desbioless (2006) kemur inn á mikilvægi birgja í 

ferðaþjónustu þar sem þeir birgjar þjóni oft fleiri tegundum atvinnugreina sem oft á tíðum 

eru alveg ótengdar ferðaþjónustu. Raina & Agerwal (2004) nefna svo einn helsta mun 

ferðaþjónustunnar frá öðrum atvinnugreinum en hann felst í eftirspurninni. Ferðaþjónustan 

er afar teygin þjónusta og gríðarlega árstíðabundin. Sú staðreynd rennir stoðum undir 

mikilvægi markaðssetningar og ítarlegra áætlana þegar kemur að nýjungum eins og þeim 

sem áætlaðar voru á Grímsstöðum á Fjöllum. Skýrsla ástralska ráðgjafafyrirtækisins 

Advance Tourism (2010) sýnir hvað nauðsynlegt sé að hafa í huga við markaðssetningu í 

ferðaþjónustu ásamt þeim vandkvæðum sem henni virðast fylgja. Þessi vandkvæði lýsa sér 

einna helst í muninum á stað framleiðslu þjónustu og neyslu hennar annars vegar, 

mikilvægi greinargóðra upplýsinga um áfangastaði fyrir neytendur ásamt þeirri staðreynd 

að kaupin fara oft fram í fjarlægu landi öfugt við margar aðrar þjónustugreinar þar sem 

viðskiptavinur kaupir og neytir þjónustunnar í sínu nánasta umhverfi. 

 

Í kafla 3.5 eru tekin fyrir þrjú dæmi um notkun og sérhæfingu ívilnanakerfa erlendis. Í 

öllum tilvikum eru ferðaþjónustunni gerð sérstök skil, til að mynda býðst fjárfestum í 

ferðaþjónstu á Írlandi sértækar leiðar til afskrifta þegar kemur að hóteluppbyggingu. Í 

Þýskalandi eru ekki tilgreindar neinar sérstakar leiðir til fjárfestinga í ferðaþjónustu heldur 

er tekið fram að aðstoð verði veitt til þess að fjárfestar geti valið réttar ívilnunarleiðir sem 
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henta hverju sinni. Eitt skýrasta dæmið um ívilnun í ferðaiðnaði er í Malasíu þar sem 

gríðarleg áhersla er lögð á að laða erlenda fjárfesta til landsins í þeim tilgangi að fjárfesta í 

ferðaþjónustuverkefnum. Eins og fram hefur komið í þessari rannsókn er kerfið hérlendis 

ekki hannað á samskonar hátt nema þá í tilviki kvikmynda- og sjónvarpsefnis þar sem 

sértæk lög gilda um ívilnanir. Samkvæmt greinargerð sem fylgdi með frumvarpi sem varð 

síðar að lögum nr. 99/2010 á ívilnunarnefnd að hafa visst svigrúm þegar kemur að 

mismunandi atvinnugreinum. Svör viðmælenda sem sjá má í niðurstöðukafla renna þó ekki 

stoðum undir að einblínt sé á mismunandi leiðir til ívilnana eftir atvinnugreinum, heldur 

eru einungis lagðar mismiklar áherslur á vissar greinar laganna. Reyndar er lögð áhersla á 

staðsetningu í þeim efnum fremur en sértækar aðgerðir fyrir mismunandi tegundir 

atvinnugreina.  

 

Hugmyndir Zhongkun Group til uppbyggingar ferðaþjónustu að Grímsstöðum á Fjöllum 

falla vel að niðurstöðum skýrslu Advance Tourism (2010) varðandi góða möguleika til 

fjárfestingar í ferðaþjónustu en þar er uppbygging hótela tilgreindur sem góður valkostur. 

Skýrsla UNESCAP (2001) um þörf fyrir fjárfestingu í ferðaþjónustu myndar samt sem 

áður hálfgert mótvægi við það og styður tilurð sérstakrar ráðherranefndar sem taldi 

nauðsynlegt að fjalla nánar um aðkomu mismunandi aðila að uppbyggingu nauðsynlegra 

innviða fyrir verkefni að þessari stærðargráðu.  

 

Eins og fram kemur af ofangreindum umræðum og niðurstöðum er það ályktun höfundar 

að mögulegt sé og jafnvel heppilegt að skapa sértækari rammalöggjöf um ívilnanir fyrir 

ferðaþjónustu á Íslandi. Vægi ferðaþjónustunnar heldur áfram að vaxa og ef vel á að takast 

þarf að huga sérstaklega að uppbyggingu innviða auk mótun sértækrar stefnu þegar kemur 

að fjárfestingum í ferðaþjónustu. 
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Viðauki A 

 

1)  Getur þú útskýrt fyrir mér hvert þitt hlutverk innan ívilnunarnefndar er? 

a. Aukaspurning (ef kemur ekki fram): Hæfni til nefndarstarfs.  

 

Nú langar mig að fara yfir þetta ferli sem fór af stað í byrjun árs 2012 og fara í gegnum 5. 

grein laga nr. 99 frá árinu 2010 eins og hún birtast í gegnum umsóknarferlið. Ég myndi 

vilja fara í gegnum skilyrðin fyrir ívilnun lið fyrir lið.  

 

2)  Ef við byrjum á lið a. Þessu hefur verið fullnægt svo best sem ég veit. Sveitarfélögin 

koma að stofnun þessa félags.  

 

3)  Varðandi lið b. Nú sést á bréfasamskiptum nefndarinnar og umsóknaraðila að 

nokkurra erfiðleika gætti við að fá greinargóðar upplýsingar varðandi fjármögnun 

verkefnisins. Það er erfitt að meta fyrir mig þar sem ég hef ekki séð viðskipta- og 

rekstaráætlun en telur þú að þessar upplýsingar liggi nægilega vel fyrir og þá vísa 

ég sérstaklega til fjármögnunar á verkefninu. Annað hvort átti það að vera 

fjármagnað að öllu leyti með eigin fé eða lánsfé. Hvernig var áreiðanleiki lagður á 

endanlegar yfirlýsingar Zhongkun varðandi þá fullyrðingu að framkvæmdir yrðu 

fjármagnaðar með eigin fé en ekki lánsfé? 

a. Aukaspurning: Hvernig er geta Zhongkun metin til þess að reiða þessar 

upphæðir af höndum? 

 

4)  Óþarfi að fara í gegnum lið c. 

 

5)  Varðandi lið d. Nú er ekki óskað eftir neinni ríkisaðstoð af neinu tagi nema í formi 

afslátta af ýmsum opinberum gjöldum eins og lögin heimila reyndar. Er ekki í 

þessu tilviki tekið tillit til aðfelldra kostnaðarþátta sem munu falla á ríki og 

sveitarfélög þegar kemur að bættum samgöngum, aukinni flugumferð eða öðru 

slíku? 
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6)  Varðandi lið e. Erfitt fyrir mig að meta þar sem ég ekki séð rekstargögin. Hvernig er 

þetta sannreynt. Hvað ef rekstur nær ekki viðmiðum laga? 

 

7)  Varðandi lið f. Nú hefur Íslandsstofa tekið þetta fyrir og mikið af því eru 

trúnaðarupplýsingar. Gætir þú farið aðeins í gegnum ferli Íslandsstofu í þessu máli.  

a. Aukaspurning: Nú berst Íslandsstofu formleg beiðni þann 4. apríl og skilaði 

stofan áliti sínu samdægurs. Var Íslandssofa beðin um að hefja gerð þessara 

mata óformlega mikið fyrr og af hverju þá? 

 

8)  Varðandi lið g. Sannarlega nýfjárfesting. Þarf umsækjandi að gera grein fyrir þeim 

tækjakostnaði sem hann hyggst nota? Eru viðurlög við að standast þetta skilyrði 

ekki þegar framkvæmdir eru hafnar, hvernig verður eftirliti háttað? 

 

9)  Varð lið h. Segja að þetta sé langtímaverkefni til marga áratuga. Lið uppfyllt. 

 

10)  Varðandi lið i. Fer saman við lið g, þ.e. svipuð áhersla.   

 

11)  Varðandi lið j. Tian Yuan Law Firm. Var þessum gögnum fylgt eftir og voru þau 

sannreynd? Þyrfti ef til vill aðkomu þriðja aðila að svona yfirlýsingum eins og frá 

opinberum stofnunum. Spurning hvort einhver íslensk stofnun ætti að sinna þessum 

málum þegar er um aðila utan EES og ESB að ræða. 

  

12)  Varðandi lið k. Enn og aftur kem ég að umsögn þriðja aðila. Er nægilegt að 

umsóknaraðilar haldi því sjálfir fram að þeir hafi óflekkað mannorð. Þarf aðkomu 

opinberra yfirvalda að svona fullyrðinum? Þarf að leita til kínverskra yfirvalda 

varðandi fullyrðingar um að viðkomandi aðilar hafi ekki hlotið neina dóma?  

 

13)  Metur þú það sem svo að hlutverki markaðsetningar þurfi að gera frekari skil í 

lögunum þegar kemur að sams konar verkefnum? 
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Viðauki B 

 

Á þeim tíma sem þetta er skrifað hafa sex fjárfestingarsamningar þegar verið undirritaðir á 

grundvelli laga nr. 99/2010. Þeim er lýst í stuttu máli í þessum viðauka. 

 

(I) Þann 30. desember 2010 var undirritaður fjárfestingarsamningur milli ríkissjórnar 

Íslands og Thorsil ehf., Timminco Limited ásamt Strokks Energy ehf. um uppbyggingu 

kísilmálmverksmiðju í Þorlákshöfn (Auglýsing, 2013a). Umsókaraðilar ákváðu þó stuttu 

seinna að hverfa frá hugmyndum um uppbyggingu á Þorlákshöfn og beina frekar sjónum 

sínum að uppbyggingu kísilmálmverksmiðju á Bakka við Húsavík. Sú tillaga er nú til 

skoðunar en fyrirtækin vilja byggja nýja umsókn sína á þeim samningi sem undirritaður 

var árið 2010 (Innlent RÚV, 2013). 

 

(II) Þann 30. desember 2010 var fjárfestingarsamningur milli ríkisstjórnar Íslands og 

BECROMAL Iceland ehf., BECROMAL Properties ehf., BECROMAL S.p.A. ásamt 

Strokks Energy ehf. um uppbyggingu álþynnuverksmiðju við Krossanes undirritaður 

(Auglýsing, 2013b). Áætlað er að heildar fjárfestingarkostnaður verkefnisins nemi áttatíu 

milljónum bandaríkjadala eða um tíu milljörðum íslenskra króna á núvirði (Innlent RÚV, 

2009). 

 

(III) Þann 17. febrúar 2011 var fjárfestingarsamningur milli ríkisstjórnar Íslands og 

íslenska kísilfélagsins ehf., Tomahawk Development á Íslandi ehf. ásamt GSM Enterprises 

LLC. um uppbyggingu kísilmálmverksmiðju í Helguvík (Auglýsing, 2013c).  

 

(IV) Þann 27. september 2011 var fjárfestingarsamningur milli ríkisstjórnar Íslands og 

Verne Real Estate II ehf. ásamt Verne Holdings Ltd. um uppbyggingu gagnavers í 

Reykjanesbæ undirritaður (Auglýsing, 2013d). Drög að þessum samningi voru lögð fram 

árið 2009 áður en lög nr. 99/2010 tóku gildi (Innlent mbl, 2009). 

 

(V) Þann 7. maí 2012 var fjárfestingarsamningur milli ríkisstjórnar Íslands og GMR 

Endurvinnslunnar ehf. um uppbyggingu stálendurvinnslu á Grundartanga undirritaður. 

Félagið er í eigu íslenskra aðila og er Strokkur Energy ehf. stærsti hluthafinn. Starfsemin 

mun fyrst og fremst snúast um að endurvinna brotamálma sem koma til við ýmsa 
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framleiðslu á Íslandi og nýta þá til framleiðslu á nýtanlegu hráefni. Einblínt verður á 

endurvinnslu á stáli sem verður til við rekstur álvera hér á landi (Innlent, 2012b). 

 

(VI) Þann 31. janúar 2013 var fjárfestingarsamningur milli ríkisstjórnar Íslands og 

Marmeti um uppbyggingu á hátæknifiskvinnslu í Sandgerði undirritaður. Heildarfjárfesting 

er áætluð um 609 milljónir króna og gert er ráð fyrir 41 starfsmanni við reksturinn 

(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2013b). 

 

 


