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skapa verðmæti







Okkur fjölgar hratt 

• Samkvæmt miðspá
mannfjöldaspár
Hagstofu Íslands verða
íbúar landsins 461 
þúsund árið 2069.

• Hröð fólksfjölgun kallar
á hraðskreiðar lausnir og
bætur á innviðum
sveitarfélaga.



Ferðaþjónusta dafnar 



Við þurfum sterka innviði til að skapa
verðmæti til framtíðar





Miklar
fjárfestingar
framundan

Enn meiri
fjárfestingarþörf
hjá
sveitarfélögum



Kolefnishlutleysi
árið 2040

Orkuskipti

Hringrásarhagkerfi

Búsetufrelsi

Mannréttindi



Fráveita
Þarf 50- 80 ma.kr. fjárfestingu

áætlanir á næstu 10 árum 25 ma.kr. 

Ríkið veitir styrki til hluta framkvæmdanna, á

fjárlögum í ár 580 m.kr. og næstu 2 ár 380 

m.kr.  

Sífellt meiri kröfur gerðar um 

hreinsun í fráveitu

hreinsun ofanvatns – 2,5 ma.kr.   

•



Úrgangsmál 

Vaxandi kröfur um meðhöndlun 
úrgangs. Sorpbrennslustöð fyrir 
90-100 þús. tonn á ári á 
Suðvesturlandi.

Byggingarkostnaður um 30 
ma.kr. 

Vaxandi kröfur um meðhöndlun

úrgangs, með tilliti til

loftslagsbreytinga og

umhverfissjónarmiða.

Sorpbrennslustöð fyrir 90-100 þús. 

tonn á ári á Suðvesturhorninu.

Byggingarkostnaður um 30 ma.kr.



Húsnæði 

Rammasamningur milli ríkis og

sveitarfélaga um byggingu 35.000 

íbúða á næstu 10 árum kallar á

miklar fjárfestingar í innviðum eins

og götum, skólum,  íþróttaaðstöðu, 

bókasöfn, sundlaugar, og frvs.

+ 175 ma.kr. 

+Búseta fyrir fatlað fólk 20 ma.kr. 



Hafnir

Í heild gera

hafnarsjóðir ráð fyrir

nýframkvæmdum að

upphæð 60  ma.kr. 

næstu 10 ár

með fyrirvara um fjárframlög

ríkis



Viðhald

Það getur verið dýrkeypt að spara þegar
kemur að innviðum

Nýleg athugun Samtaka iðnaðarins leiddi í

ljós að endurstofnsverð innviða

sveitarfélaga um 1750 ma.kr á núverandi

verðlagi

Uppsöfnuð viðhaldsþörf geti verið um 

200 ma.kr. hjá sveitarfélögum.



Fjárfestingar 
sveitarfélaga

• Fjárfestingar sveitarfélaga voru lengst af
um 45-50% af opinberum fjárfestingum. 

• Fjárfestingargeta sveitarfélaga hefur
minnkað og hlutur þeirra í opinberri
fjárfestingu farið niður í um 40%.

• Hleðst upp skuld sem takmarkar
búsetufrelsi, öryggi og tækifæri.



Fjárhagur sveitarfélaga 

• Fjárhagsstaða sveitarfélaga hefur
versnað
• Heildartekjur sveitarfélaga (A + B) um 550 

ma.kr. á árinu 2022 

• Veltufé frá rekstri 55 ma.kr. 

• Afborganir 50 ma.kr. 

• 5 ma.kr. í fjárfestingu úr rekstri. 

Verkefni og tekjur fara ekki nægilega
vel saman og fjárfestingar víkja



Fjárfestingageta sveitarfélaga 

Fjárfestingargeta er takmörkuð

• Fjárfesting í heild 90 ma.kr. 2022 

fjármagnaðar með lántöku í stórum

stíl

• Fjármálareglur taka til skulda og

skuldbindinga



Fjármögnunarleiðir

• Sveitarfélög leita lánsfjármagns með útboði á markaði, stóru sveitarfélögin oft 

með sérstakt útboð. 

• Lánasjóður sveitarfélaga gefur út bréf og lánar sveitarfélögum. Útgefin bréf yfir

150 ma.kr.

• Lífeyrissjóðir líklega eigendur 80-90% útgefinna bréfa sveitarfélaga. 



• Lífeyrissjóðir eru mikilvægir

samstarfsaðilar. 

• Vilja lífeyrissjóðir koma með

öðrum hætti að framkvæmdum

sveitarfélaga? 

Nýjar leiðir ? 



Framkvæmdir og fjármögnun 

• Samstarf opinberra aðila og einkaaðila um 

fjármögnun og framkvæmdir henta vel í stórum og

vel skilgreindum nýframkvæmdum. 

• Annað fyrirkomulag eins og PPP eykur umfang og

getur flýtt framkvæmdum. 

• Lagaramma vantar fyrir fjölbreyttari

fjármögnunarmöguleika



Allar fjárfestingar í innviðum, hvort sem þeir heita
samgöngur, menntakerfi, heilbrigðiskerfi, loftlagsmál
eða nýsköpun miða að því að auka lífsgæði á Íslandi
og þar með samkeppnishæfni.

Án þessara fjárfestinga stöndumst við ekki samkeppni
um fólk og án þess verða ekki til verðmæti.

Sveitarfélög eru í samkeppni við sveitarfélög í
öðrum löndum um fólk og fyrirtæki.

Samkeppnishæfni 





Innviðir sveitarfélaga og viðhaldsþörf

Endurstofnsverð Uppsöfnuð 

viðhaldsþörf

Hafnir 190 15
Götur 170 65
Fráveitur 230 75
Hitaveitur 260 5
Vatnsveitur 175 10
Fasteignir 670 25
Úrgangsmál 50 10

1745 205
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