
SAMNINGSFORM TIL FRAMTÍÐAR
SAMSTARFSSAMNINGAR EINKA- OG OPINBERRA AÐILA



SAMSTARFSVERKEFNI OPINBERRA AÐILA 
OG EINKAAÐILA

HVERS VEGNA ÆTTU OPINBERIR AÐILAR AÐ LEITA TIL 
EINKAAÐILA?

• Virkja þann drifkraft sem er í atvinnulífinu og er grunnur að verðmætasköpun.

• Vegna samlegðaráhrifa, bæta nýtingu fjárfestinga og auka arðsemi verkefna.

• Gefur aukin tækifæri til frumkvæðni og nýsköpunar í atvinnulífinu.

• Samfélagslega jákvætt.

• Dreifing áhættu.



SAMSTARFSVERKEFNI (PPP)  Á ÍSLANDI
SAGAN HRÆÐIR SUMA EN MÖRG GÓÐ VERKEFNI URÐU TIL OG TÆKIFÆRI 
ERU TIL STAÐAR

• Íslendingar tóku þetta samningsform með “trompi” á árunum 2000 - 2007.

• Einstök sveitarfélög gengu mun lengra en önnur í fjölda og umfangi PPP verkefna.

• Mikil uppstokkun átti sér stað við hrunið.

• Mörg dæmi um verkefni sem hafa gengið vel. T.d. Hvalfjarðargöng, Sóltún, Egilshöll, Iðnskólinn í Hafnarfirði, 

Áslandsskóli einnig fjöldi leiguverkefna, stór og smá.

• Tækifærin sem eru til staðar, s.s. við uppbyggingu og rekstur á skólum og leikskólum, íþróttamannvirkjum og 

afþreyingastarfsemi, hjúkrunarheimilum, sambýlum, þjónustu við fatlaða o.fl.

• Hluti Borgarlínu t.d. Stöðvarnar eru kjörið samstarfsverkefni. 



ATRIÐI TIL UMHUGSUNAR

MIKILVÆGT AÐ LÆRA AF REYNSLUNNI

• Umgjörð og ramma utan um PPP samninga má bæta.

• Tækifæri til breytinga á samningstíma þ.e. að setja skilgreinda “glugga” í 

samninga.

• Samningslok, hver er staða samningsaðila sem og notanda? 

• Lokavirði verkefna og eignarhald við samningslok.



• Ríkissjóður og stærstu sveitarfélög landsins eru meðal helstu leigutaka Regins.

• Tekjur Regins frá opinberum aðilum telja um þriðjung af leigutekjum félagsins.

OPINBERIR AÐILAR Í HÓPI LEIGUTAKA REGINS

LEIGUTAKAR REGINS

FJÖLMARGAR RÍKISSTOFNANIR OG SVEITARFÉLÖG ERU Í HÓPI LEIGUTAKA 
REGINS

31%

2%
67%

Opinberir aðilar Ríkisbankar Aðrir

Opinberir leigutakar Regins eru meðal 

ánægðustu viðskiptavina félagsins og 

ánægja þeirra mælist yfir meðaltali 

markaðsrannsókna Maskínu.* 

* Þjónustukönnun meðal leigutaka Regins sem 

Maskína vann fyrir Reginn haustið 2019.

37 stofnanir

49 leigusamningar

39 eignir

103.000 m2



SKRIFSTOFUR
OPINBERIR AÐILAR

• Stærri stofnanir þurfa margar hverjar langa og fastmótaða samninga með hærra þjónustustigi.

• Smærri og sérhæfðari stofnanir geta þurft sveigjanleika og styttri samninga.

• Meðallengd leigusamninga Regins um minni rými er því almennt styttri og jafnvel ótímabundnir.

• Þjónusta sem Reginn er að veita auk húsnæðis er m.a. almennt viðhald og rekstur, umsjón og 

viðhald húskerfa, rekstur og umsjón lóða o.s.frv. 

• Meðalleiguverð nýlegra samninga er 2.300 kr./m2

Leigutakar Stærð Meðallíftími samninga (ár)

Dómstólasýslan, Úrskurðarnefnd velferðarmála, Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins, Nýr Landspítali, Matvælastofnun <500 m2 6

Akureyrarkaupstaður, Vinnueftirlit ríkisins, Ríkissaksóknari, Íslandsbanki, Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, 
Útlendingastofnun, Mannvirkjastofnun, Landmælingar Íslands

500 m2 – 2.000 m2 8

Fjármálaeftirlitið, Ríkislögreglustjórinn, Tryggingastofnun,
Fjársýsla ríkisins, Rarik, Landsbankinn

2.000 m2 – 5.000 m2 11

Reykjavíkurborg > 5.000 13



ÍÞRÓTTA- OG SKÓLAMANNVIRKI
OPINBERAR STOFNANIR

Leigutakar Stærð Meðallíftími samninga (ár)

Hafnarfjarðarbær: Leikskólinn Tjarnarás og Hörðuvellir, Garðabær: Leikskólinn Sjálandi
Reykjavíkurborg: Tómstundamiðstöð og hljóðstúdíó

<1.000 m2 7

Hafnarfjarðarbær: Áslandsskóli 5.000 m2 – 10.000 m2 7

Reykjavíkurborg: Egilshöll >10.000 m2 7

• Sérhæfðari og flóknari samningar með hærra þjónustustigi.

• Leigusamningar að meðaltali nokkuð langir.

• Þjónusta sem Reginn veitir auk húsnæðis er mikil og sérhæfð. Má þar nefna 

ræstingar og þrif, hús- og baðvarsla, rekstur skautasvells og fótboltahúss og valla, 

almennt viðhald og rekstur, umsjón og viðhald húskerfa, rekstur og umsjón lóða 

o.s.frv. 

• Meðalleiguverð 2.300 kr./m2.



SÉRHÆFÐAR BYGGINGAR
OPINBERIR AÐILAR

Leigutakar Tegund húsnæðis Stærð Meðallíftími samninga (ár)

Íslandspóstur, Vínbúðin, Sendiráð 
Verslun og þjónusta

Íbúðarhús
<500 m2 3

Hafnarfjarðarbær, Vínbúðin, Landlæknir, Listaháskólinn, Sendiráð
Verslun og þjónusta,

Söfn og salir
Gistiheimili

500 m2 – 1.000 m2 3

Þjóðminjasafnið, Vegagerðin, Garðabær
Geymsluhúsnæði
Skrifstofuhúsnæði

Safn
1.000 m2 – 6.000 m2 17

• Að hluta til sérhæfðari og flóknir samningar.

• Leigusamningar að meðaltali nokkuð langir fyrir stærri samninga.

• Þjónusta sem Reginn er að veita auk húsnæðis er m.a. almennt viðhald og 

rekstur, umsjón og viðhald húskerfa, rekstur og umsjón lóða o.s.frv. 

• Meðalleiguverð 2.100 kr./m2.



SAMANTEKT
REGINN ER STERKUR SAMSTARFSAÐILI Í PPP VERKEFNUM

• Reginn er fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í PPP lausnum.

• Félagið skilgreinir sig sem PPP fyrirtæki.

• Fjárhagsstyrkur og fagleg þekking félagsins ætti að gera það að álitlegum valkosti fyrir 

samstarfsaðila.

• Þróun á fjármálamörkuðum með lækkandi vöxtum gefur frekari tækifæri.

• Erfið dæmi frá árunum 2001 – 2007 eru ekki ráðandi um öll verkefni á þessu sviði.

• Samningsformið gefur mikla möguleika til að vinna með sérhæfð og flókin verkefni jafnt sem 

einföld verkefni.

• Tækifæri framundan en horfa þarf á þetta samningsform eins og önnur. Það hentar ekki alltaf 

og hefur kosti og galla.



TAKK FYRIR


