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Starfsmenn AFE
Magnús Þór Ásgeirsson, MBA – framkvæmdastjóri 
AFE:. Daglegur rekstur og ráðgjöf. 

Hjalti Páll Þórarinsson, viðskiptafræðingur –
verkefnastjóri VAXEY: Umsjón með VAXEY, 
verkefnastjórn og ráðgjöf.

Stefanía Steinsdóttir, líftæknifræðingur–
verkefnastjóri/ ráðgjafi: Stefanía sér um ýmis 
þróunar og rannsóknarverkefni tengd starfsemi AFE auk 
almennrar atvinnuráðgjafar.

Sólveig Adamsdóttir – ritari AFE: Sólveig sér um 
skrifstofu AFE, móttöku viðskiptavina, símsvörun, 
skjalavörslu og greiðslu reikninga. 



Þjónusta AFE

• AFE tekur þátt í og stendur fyrir verkefnum að því 
markmiði að bæta búsetuskilyrði og samkeppnishæfni, 
og auka aðdráttarafl Eyjafjarðarsvæðisins fyrir núverandi 
og tilvonandi íbúa, ferðamenn og atvinnulíf.

• Markaðssetning fyrirtækja á Eyjafjarðarsvæðinu 
gagnvart öðrum mörkuðum. 

• Veita upplýsingar til fyrirtækja á svæðinu varðandi • Veita upplýsingar til fyrirtækja á svæðinu varðandi 
markaði og sóknarfæri. 

• Vinna að því að koma á samvinnu milli fyrirtækja á 
Eyjafjarðarsvæðinu og fyrirtækja á öðrum mörkuðum 
innlendum og erlendum. 

• Markaðssetning á starfsvæðinu til hagsbóta fyrir 
atvinnulífið. 

• Að efla samvinnu fyrirtækja á svæðinu um hugmyndir 
sem fýsilegt er að tengja. 



Helstu verkefni AFE

• Beint flug
• Becromal
• REKENE
• Norðurslóðamál – viðskiptaráð Northern Forum
• Atvinnuráðgjöf• Atvinnuráðgjöf
• RUB 23, Bruggsmiðjan, ofl. smærri verkefni.
• Erlendar fjárfestingar (t.d. koltrefjaverksmiðja)
• Hafnsækin starfsemi
• Ráðgjöf til sveitarfélaga
• Vaxtarsamningur Eyjafjarðar



Vaxtarsamningur Eyjafjarðar

• Vaxtarsamningur Eyjafjarðar (Vaxey II) gildir frá 
ársbyrjun 2008 til ársloka 2010.

• Markmið samningsins er að efla nýsköpun atvinnulífsins 
á starfssvæði AFE og auka hagvöxt með virku samstarfi 
fyrirtækja, háskóla, sveitarfélaga og ríkisins.fyrirtækja, háskóla, sveitarfélaga og ríkisins.

• Samningurinn byggir á góðum árangri fyrrverandi 
vaxtarsamnings (Vaxey I).

• Er eitt af verkefnum AFE.
• Aðaláherslan 2010 á millilandaflug til Akureyrar.



Áhrifin 2008 – 2009

• Úthlutað hefur verið 48 milljónum til 42 verkefna.
• Mótframlag annarra aðila inn í þessi verkefni er að 

lágmarki 94 milljónir.
• Heildarumfang verkefnanna er því að lágmarki 142 

milljónir.milljónir.
• Nái öll verkefni fram að ganga skapa þau 116 störf.
• Þessar tölur eru byggðar á mjög varlegri áætlun um 

endanlegt umfang, byggt á umsóknum og stöðu 
verkefnanna.



Dæmi um verkefni

• Komdu norður!
• Tilraunir með framleiðslu lífeldsneytis
• Fiskvinnsluklasi í Dalvíkurbyggð
• Nýjungar í lyfjaframleiðslu á Grenivík
• Duftlökkun með bakteríudrepandi efnum• Duftlökkun með bakteríudrepandi efnum
• Sameyki – samstarf í ferðaþjónustu
• Nýjungar í matvælaframleiðslu – tilbúnir réttir
• IceNed – markaðssókn í Evrópu
• Þyrluskíðun á Tröllaskaga
• 24x24, Naturalis



Sprotasetur Vaxey

• Stendur sjálfstætt við hlið annarrar starfsemi Vaxey.
• Hægt að sækja um aðstöðu og handleiðslu hjá AFE í 

ákveðinn tíma.
• Valkostur fyrir þá sem hafa misst vinnuna og/eða vilja 

vinna að eigin verkefnum.vinna að eigin verkefnum.
• Auglýst reglulega eftir þátttakendum eftir því sem 

húsrúm leyfir.
• Full nýting á aðstöðu Sprotasetursins núna.



Staðan í dag

• Aflþynnuverksmiðja Becromal að byggjast upp.
• Rammasamningur til undirbúnings koltrefjaverksmiðju.
• Aldrei fleiri umsóknir í Vaxey en nú í janúar.
• Full nýting á Sprotasetri Vaxey.
• Starfsmenn AFE hafa farið í fjölda fyrirtækjaheimsókna í • Starfsmenn AFE hafa farið í fjölda fyrirtækjaheimsókna í 

Eyjafirði undanfarna mánuði.
• Staðan utan Akureyrar yfirleitt ekki verri en hún hefur 

verið undanfarin ár. Lítil skuldsetning fyrirtækja.
• Ágætis staða hjá útflytjendum.
• Áhrifin meiri á Akureyri (verslun og ýmis þjónusta).
• Kom á óvart hvað staðan er góð!



Að lokum

• Er eitthvað jákvætt?
– Já margt, sbr. viðbrögð við fyrirtækjaheimsóknum.

• Er grasrót?
– Já það er grasrót og hún er virkari nú en oft áður.

• Hvernig er hlúð að atvinnulausum?• Hvernig er hlúð að atvinnulausum?
– Okkar aðkoma: Sprotasetur Vaxey.

• Er von í nýsköpun og nýjum atvinnutækifærum?
– Já, sbr. fjölda verkefna í vinnslu.
– Það er líka von í því sem fyrir er. Með auknu samstarfi og 

markaðssókn getum við eflt starfandi fyrirtæki og þannig 
atvinnulífið í heild.


