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Bakgrunnur og forsaga Clean Tech Iceland
Fundur um framtíð og græna tækni á Íslandi



Samtök fyrirtækja í grænni tækni
Upphaf og markmið samtakanna

▪ Samtök fyrirtækja í grænni tækni – Clean Tech Iceland (CTI) voru 

stofnuð 1. júní 2010 – Í kjölfar stefnumótunar á þessu sviði

▪ Fyrsta stjórn var skipuð fulltrúum frá Marokur, Vistvænni orku, 

EcoProcess Nord, Fjölblendi, CRI, ReMake Electric og 

Greenqloud

▪ Samtökin starfa sem sérstakur starfsgreinahópur innan SI

▪ Fyrirtæki eru ekki bundin við að vera eingöngu innan CTI og geta 

starfað áfram í öðrum starfsgreinahópum SI

▪ Markmið samtakanna var að stofna samstarfsvettvang fyrirtækja í 

grænni tækni

▪ CTI hefur einnig að markmiði að auka vöxt fyrirtækja sem starfa 

að umhverfisvænum tæknilausnum 
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Samtök fyrirtækja í grænni tækni
Hópurinn er vettvangur fyrirtækja fyrir:

▪ Koma saman og læra hvort af öðru

▪ Byggja þannig upp tengslanet fyrirtækja í grænni tækni, 

þvert á starfsgreinar og svið

▪ Nýta sér tengslanet hvors annars 

▪ Móta skýra ásýnd á græn fyrirtæki hér á landi

▪ Tækifæri fyrir CTI á vettvangi markaðsmála, 

menntamála, fjármögnun, þátttöku í erlendu samstarfi

▪ Síðast en ekki síst að vera stjórnvöldum til stuðnings við 

stefnumótun
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Samtök fyrirtækja í grænni tækni
Áherslur hópsins eru víða

▪ Tækniþróun er lykilatriði í umhverfismálum og þeim áskorunum 

sem við stöndum frammi fyrir

▪ Krafa er um umhverfisvænni tækni og þróun á öllum sviðum 

samfélagsins

▪ Margar þjóðir hafa tekið skrefin fram á við að styðja við slíka 

þróun

▪ Samkeppni ríkir á milli þjóða að hlúa vel að þessari starfsemi

▪ Í Loftslagsvegvísi atvinnulífsins kemur skýrt fram að nýsköpun og 

fjárfesting á öllum sviðum atvinnulífsins er mikilvæg forsenda 

árangurs í loftslagsmálum – Nýrrar tækni er þörf

▪ Þar segir líka að opinberar kröfur og stefnur þurfa að vera skýrar 

og regluverk og stjórnsýsla má ekki ekki standa í vegi fyrir 

jákvæðum umbreytingum fyrirtækja að sviði umhverfis- og 

loftslagsmála

▪ Styðja við slíka framþróun og umbuna aðilum sem taka skrefin 

fram á við
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Umræður
Hver er framtíð grænnar tækni á Íslandi?


