Hagsmunaráð Landsnets
Fundur nr: 10

1. október – TEAMS
Kl: 14.00 – 15.30

Hagsmunaráð Landsnets
• Dagskrá:
• Páll Jensson formaður hagsmunaráðs
• Fundarstjórn

• Elín Sigríður Óladóttir, samráðsfulltrúi,
• Litið um öxl og komandi starfsár
• Gnýr Guðmundsson, yfirmaður greininga og áætlana í raforkukerfinu
• Kerfisáætlun Landsnets 2020 – 2029 – Yfirferð umsagna – og ábendinga við áætlunina

• Guðrún Arnbjörg Sævarsdóttir, dósent HR og formaður starfshóps um gerð orkustefnu fyrir Ísland
• Yfirferð á vinnu starfshóps og kynning á niðurstöðu um mótun langtímaorkustefnu fyrir Ísland

Hagsmunaráð Landsnets – starfið
Erum að hefja þriðja starfsár hagsmunaráðs Landsnets
• Stofnað að tillögu ráðherra, Þórdísar Kolbrúnar R. Gylfadóttur, ferðamála,
iðnaðar –og nýsköpunarráðherra með það að markmiði: „að stuðla að auknu
samráði, auknum gagnkvæmum skilningi, leiða til nýrra lausna og aukinnar
sáttar um framtíð flutningskerfis raforku“.
• Fulltrúar í hagsmunaráði frá: Orkunotendum, Orkugeiranum, Samfélagi og
umhverfi, Fræðasamfélagið. (alls fulltrúar frá 17 aðilum nú)
• Frá Landsneti: Elín Sigríður Óladóttir, samráðsfulltrúi, Einar S. Einarsson,
framkvæmdarstjóri stjórnunarsviðs, Guðmundur Ingi Ásmundsson, forstjóri
Landsnets, Sverrir Jan Norðfjörð, framkvæmdarstjóri þróunar- og tæknisviðs,
Gnýr Guðmundsson, yfirmaður greininga og áætlana í raforkukerfinu og Páll
Jensson, formaður ráðsins skipaður að tillögu ráðherra.

Hagsmunaráð Landsnets – starfið
Efni funda til þessar m.a.
• Kerfisáætlun, gjaldskrá og samburður á flutningi og dreifingu, mat á
umhverfisáhrifum, jarðstrengir í flutningskerfi (tæknilegir þættir, skipulags- og
umhverfisþættir) siðfræði samráðs, framtíð flutningskerfis raforku, umfjöllun í
kjölfar óveðurs, stöðu framkvæmdarverka, flutningskerfið og launaþróun,
reglulegt yfirlit yfir stöðu mála hjá Landsnet ofl
Efni vinnustofa: Sviðsmyndir um orkuvinnslu og svæðisbundnu kerfin, stefna
stjórnvalda um uppbyggingu flutningskerfisins ofl
Tveggja ára skipan fulltrúa: Lagt upp í byrjun að fulltrúar, aðal- og
varafulltrúar sætu tvö ár í ráðinu

Hagsmunaráð Landsnets - starfið
Veturinn framundan:
• Munum halda í það sem gengið hefur vel en huga að uppfærslu og breytingum á ýmsum
sviðum.
• Höldum fundadagskrá eins og send var út í vor
• Fundir 4. nóvember – 3. febrúar – 5. maí + mögulegir aukafundir.
• Fyrirkomulag: fjarfundir – vinnustofur – hefðbundnir fundir

• Send verður út viðhorfskönnun í byrjun nóvember - hægt að sjá niðurstöðu síðustu
könnunar í kynningarefni 5. fundar ráðsins
• Miðlun upplýsinga: í skoðun að vera með fésbókarsíðu sérstaklega fyrir ráðið
• Aðkoma ykkar:
• Tillögur að: Umræðuefni á fundum vetrarins – fyrirkomulag funda – Miðlun upplýsinga – fulltrúar

frá fleirum hagaðilum – annað sem ykkur dettur í hug?

• Vinsamlega sendið á mig elins@landsnet.is

