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• Stofnað 31. Desember 1974

• Sem Hitaveita Suðurnesja

• Tilgangur fyrirtækisins var að virkja jarðhita í Svartsengi við 
Grindavík, eða annars staðar á Reykjanesi, til húshitunar fyrir 
íbúa skagans

• 2008 var fyrirtækinu skipt upp í dreifingu (HS Veitur) og 
framleiðslu og sölu (HS Orka) í samræmi við raforkulög

• HS Orka framleiðir í dag 174 MWe og 190 MWt

• Þriðja stærsta orkufyrirtækið á Íslandi

• Eina íslenska orkufyrirtækið í einkaeigu

HS Orka yfirlit



Áskoranir

• Nýting jarðhita á 
Reykjanesskaga hefur frá 
upphafi verið áskorun. 

• Áskoranirnar hafa mótað 
allt starf fyrirtækisins 

• Jarðhitasvæðin í 
Svartsengi og á 
Reykjanesi eru ólík

• Hvort um sig með sínar 
áskoranir



Auðlindagarðurinn – Kenniorð og markmið

• Samfélag án sóunar

• Markmið

• Varfærni í umgengni við umhverfi og 
auðlindir

• Aukin hagsæld

• Jákvæð og markviss samfélagsþróun

Endurnýta

EndurvinnaDraga úr



HS Orka Auðlindastraumar











Auðlindagarðurinn- áhrif á nærsamfélagið

Í Auðlindagarðinum 
eru um 600 
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Skipting milli starfsgreina – fyrirtæki Auðlindagarðisins

Auðlindagarðurinn
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Auðlindagarðurinn

Auðlindagarðurinn- Efnahagsleg áhrif 

• Auðlindagarðurinn árið 2014:

• Atvinnutekjur að jafnaði 30% hærri

• Fyrirtækin velta samtals rúmum 22 
milljörðum 

• Um 1% af landsframleiðslu

• Nýsköpunarfyrirtæki

• Gjaldeyrissakapandi starfsemi

• Áætluð nýfjárfesting á næstu 2-5 árum

• 20-25 miðjarðar ISK



• Framleiða á hreinum CO2 straum

• Haldor Topsøe

• CO2 fyrir ræktun, matvæli, iðnað

• Í fyrirtækjunum felast miklir þróunar- og 
vaxtarmöguleikar

• Fjölgun fyrirtækja fyrirsjáanleg

Auðlindagarðurinn – Framtíðin

Kísill, eða kísl SiO2

Steinefni og málmar í jarðsjónum og/eða útfellingum

Jarðhitagas, CO2 og aðra gastegundir

Varmi í affallsvökvanum

Ferðaþjónusta

Auðlindastraumar 



• Auðlindagarður er liður í sjálfbærri nýtingu á jarðhitaauðlindinni

‒ Okkur ber að nýta auðlindirnar eins vel og kostur er, sóa engu.

• Auðlindagarður og starfsemi hans kallar á margs konar þverfaglegar 
rannsóknir. 

• Í auðlindagarði er stöðug öflun þekkingar, reynslu og nýsköpun meginmál.

Niðurstaða

Do what you can -
with what you have 
- where you are. 

Nothing ages 
faster than the 
future. 

If you can 
dream it, you 
can do it. 



„fjölþætt nýting auðlinda er bara heilbrigð skynsemi“
Albert Albertsson, hugmyndasmiður HS Orku



Metnaður – Heiðarleiki - Framsýni


