Sjálfbærniverkefni Norðursvæðis
Fundur stýrihóps – Þekkingarsetrinu á Húsavík
4. nóvember 2015
Fundur hófst kl. 10:00

Mætt:
Jóna Bjarnadóttir (Lv), Hjalti Jóhannesson (HA), Steinn Ágúst Steinsson (Lv), Dagbjört Jónsdóttir
(Þingeyjarsveit), Kristján Þór Magnússon (Norðurþing). Óli Halldórsson og Helena Eydís Ingólfsdóttir
starfsmenn verkefnisins (Þekkingarneti Þingeyinga). Jón Óskar Pétursson (Skútustaðahrepppi)
fjarstaddur.

1. Heiti verkefnis




Rætt um almennt svið verkefnisins – möguleika til að útvíkka það til fleiri atvinnugreina en
orku- og iðnaðar.
Rætt um heiti verkefnisins í þessu samhengi
Nálgun:
o Einfalt heiti eða nafn + skýrandi undirtitil t.d. „Sjálfbært samfélag“ eða álíka
o Ákörðun um nafn frestað þar til búið að er að bjóða fleiri þátttakendum að borðinu.

2. Markmið verkefnisins



Rætt um almenna markmiðasetningu og/eða leiðarljós verkefnisins
Nálgun:
o Horfa til samfélagslegra markmiða – ekki eingöngu þröngt út frá Lv. eða
fyrirtækjunum (sbr. sveitarfélaga, eða annarra). Horft til auðlindanýtingar – áhrifa á
samfélög/umhverfi/efnahag
o Einföld, knöpp og skýr aðalmarkmið. Skipt í meginatriðum svona:
 Almenn markmið um vöktun – upplýsingaöflun fyrir
almenning/samfélög/fyrirtækin
 Markmið fyrir hvern þriggja meginflokka

3. Áhrifasvæði/athugunarsvæði


Samþykkt að leggja út frá tillögu um þrískipta nálgun lögð fram og samþykkt. Svæðin verði
kölluð Miðsvæði – Austursvæði – Vestursvæði.
o Miðsvæði nái til Húsavíkur, Þingeyjarsveitar, Skútustaðahrepps og Tjörneshrepps
o Austursvæði frá Jökulsá að Bakkafirði
o Vestursvæði verði Grýtubakkahreppur, Svalbarðsstrandarhreppur, Eyjafjarðarsveit og
Akureyri.

4. Samráð



Horft verði til þeirra hagsmunaaðila sem starfa/búa á svæðinu
Unninn verði listi með flokkum stofnana/aðila/félaga – sem nái yfir alla (ekki endilega
tilgreina hvern og einn aðila – en listinn nái yfir allar gerðir)

o



Dæmi: Sveitarfélög, Háskóla- og rannsóknastofnanir svæðisins, eftirlitsstofnanir,
náttúruverndarsamtök, félagasamtök atvinnugreina, þróunarfélög, aðilar
atvinnulífsins.
Rætt um að leita leiða til að ná til ólíkra hópa, s.s. fá sjónarmið kvenna og einnig ungmenna.

5. Fjölgun eigenda






Samþykkt að leggja áherslu á að útvíkka verkefnið og fá fleiri aðila inn
Tveir meginþættir:
o PCC og Landsnet (sem hluti af iðnaðaruppbyggingunni)
o Aðrir aðilar, aðrir atvinnuvegir (ferðaþjónustuaðilar, aðrir)
Rætt um fjárhagslega aðkomu nýrra aðila
Stefnt að því að Landsvirkjun/Jóna hafi sambandi við Landsnet, Jóna og ÞÞ hafi samband við
Húsavíkurstofu, Mývatnsstofu og Samtök ferðaþjónustuaðila í Þingeyjarsveit, Kristján Þór
ræði við PCC.

6. Mat á vísum



Rætt um tillögu um myndræna framsetningu á mati á visum („umferðarljós“ eða
„mælaborð“)
Ákveðið að þróa hugmyndina áfram en gæta þess vel að útfærsla á grafískum lausnum verði
raunhæf m.t.t. kostnaðar og tæknilegra lausna. Hugsanlega verði „mælaborð“ vísa sett fram
sem árleg samantekt í tengslum við ársfund/ársskýrslu fremur en að vera útfærð í tæknilegri
heimasíðulausn

7. Vísar
Eftirfarandi vísum var hafnað:
Samfélag:
1.b. Meðalárslaun starfsfólks Landsvirkjunar (og samstarfsfyrirtækja) í samanburði við Ísland.
2.b. Launahlutfall kynjanna hjá Landsvirkjun, á áhrifasvæði og á Íslandi
5.b. Nýgengi krabbameina eftir kynjum og tegundum krabbameins.
Umhverfi:
4.
2.a. Loftmengun
Efnahagur: Ekki náðist að ljúka yfirferð.
Að auki voru sameinaðir í nýjan flokk vísar sem féllu undir félagsþjónustu og heilsu. Nýr flokkur fékk
nafnið Heilsutengd hegðun og félagsleg staða.
Lagt var til að eftirfarandi vísum/atriðum verði bætt við:
Samfélag:
4. Heilsutengd hegðun og félagsleg staða – ath. rannsóknina Heilsa og líðan og hvað væri áhugavert
að nýta úr henni.
7.d. ATH að bæta flugvelli í Mývatnssveit við.

7.c. Talning bíla við Leirhnjúk, Kröflu og Þeistareyki (norðan og sunnan við)
7.d. Fjöldi skemmtiferðaskipa sem hefur viðkomu á Húsavík
Umhverfi:
2.a. Losun loftmengandi efna
2.b. Fjöldi daga þar sem loftgæði eru slæm í þéttbýli
6.j. Hlutfall orkuframleiðslu og orkunotkunar á miðsvæði
6.k. Afhendingaröryggi raforku
Liðir a-f í flokki 6 og liður á í flokki 1 eru í athugun hjá sérfræðingum Landsvirkjunar.
7.e. Vatnsgæði Mývatns og Laxár
7.f. Ath. fyrirhugaða rannsókn RAMÝ

Fleira ekki gert og fundi sliti kl. 15:30

