
Frumgreining á atvinnulífi á Seyðisfirði
8. febrúar 2021



FERLIÐ – UPPHAF GREININGAR
Að þessum fyrstu skrefum koma:
• Austurbrú – Jóna Árný
• Múlaþing – Alla, Óli, Gauti, Björn o.fl.
• Byggðastofnun – Sigurður o.fl.

Fjallahringurinn – póstnúmer 710/711

Drifkraftar atvinnulífsins og staðan 
fyrir 18. desember 2020

Samsetning atvinnulífs og 
heildarumfang rekstrar
– Heildarumfang rekstrar og sametning á Seyðisfirði

• T.d. fjöldi launagreiðenda
– Vinnumarkaðurinn á Seyðisfirði

• T.d. staðgreiðslutekjur, fjöldi launþega
Lýðfræði
• Samsetning íbúa á Seyðisfirði
• Hreyfanleiki vinnuafl á Seyðisfirði



ATVINNULÍFIÐ
Hefur átt sína spretti en einnig orðið fyrir umfangsmiklum áföllum undanfarin ár

2018 2019–2020 2020 2020



Framhús

Stjörnublástur

Tækniminjasafnið

Þórshamar

Angró
Skipasmíðastöðin

Vjelsmiðjan

Athafnasvæði SVN

Silfurhöllin



AFLEIÐINGAR SKRIÐU Á REKSTUR
Andlegir burðir eigenda/starfsmanna 
til að taka næstu skref

Beint eignatjón og áhrif á rekstur
• Hvað og hversu mikið er tryggt?
• Hvað er ekki tryggt?
• Gögn og munir

Rekstrartjón
• Kostnaður vegna rekstrarstöðvunar  

í desember
• Kostnaður vegna frekari röskunar á rekstri  

vegna rýminga og hreinsunarstarfs

• Áhrif atburðana á 
– Traust starfsmanna – mannauður
– Traust viðskiptavina, lánadrottna 
  - viðskiptasambönd
– Kostnað við fjármögnun og tímabundnar lausnir
– Ímynd og viðskiptavild

• Skammtímalausnir
– Óhagræði og kostnaður

Kostnaður við uppbyggingu
• Hvað og hvar á að endurreisa
• Fjármögnun á endurreisn



FORGANGSRÖÐUN

Altjón, rekstrarstöðvun

Rekstrarstöðvun 
– áhrif vegna rýminga, 
   lokun atvinnusvæða

Röskun á rekstri – áhrif vegna rýminga

Almenn áhrif vegna stöðunnar

1:

2:

3:

4:



FORGANGUR 1
Fyrstu samtöl komin við flesta sem voru  
með starfsaðstöðu á skriðusvæðinu eða  
eigendur fyrirtækjanna

Samtöl taka mikinn tíma vegna  
flókinna mála

Erum að reyna að ná utan um tjónið og 
fyrstu skref/næstu skref hjá viðmælendum

Þetta eru mjög flókin og  
einstaklingsbundin mál

Rauður þráður 
• Greiðsla altjóna komin vel á veg 
• Töluvert mikið um ótryggt tjón 
• Töluvert af sjálfstætt starfandi einstaklingum  

og litlum rekstraraðilum
• Skortur á skrifstofuvinnurými
• Skortur á geymslum fyrir ýmsa muni
• Skortur á verkstæðis/-atvinnuhúsnæði



SILFURHÖLLIN

1
LOKKAFÍN

2
ÞÝÐINGAR–
MIÐSTÖÐIN

1
LÖGFRÆÐISTOFA

AG

2
SKRIFA

1
GO–IOT

1
AFL

3
EFLA

7 fyrirtæki – 11 starfsmenn



TÆKNIMYNJASAFNIÐ O.FL.

Tækniminjasafnið
• Húsakostur
• Munir
• Skrifstofa

– Gögn og saga

Smíðaverkstæðið 
• (4 starfsmenn tengdir safninu)

Stjörnublástur

Framhúsið

Þórshamar

O.fl.



FORGANGUR 2–3 FORGANGUR 4
Starfsemi þolir illa endurteknar 
rekstrartruflanir

Kostnaður hrannast upp vegna 
tímabundinna lausna

Úthald þverrar hratt vegna fyrri áfalla 
í atvinnulífinu

Áhrif gætu verið lengi að koma fram 
– mörg ár!

Mikilvægt að vakta atvinnulífið vel



ÁFRAM GAKK!
Tryggja þarf stöðugleika fyrir núverandi  
atvinnurekstur

Aðstoða við úrlausn flókinna rekstrar- og 
tjónamála við einstaka rekstraraðila

Skipuleggja þarf verkefnin sem snúa að  
atvinnulífinu og koma þeim í ferli hjá 
viðeigandi aðilum

Hafa þarf atvinnulífið með í umræðu um 
næstu skref og áherslur


