4. fundur hagsmunaráðs
Umfjöllun eftir fund – punktar frá fundarmönnum
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Hagsmunaráð er góður vettvangur.
Mestar vonir við orkustefnu ríkisstjórnar. Mun hjálpa mikið. En það þarf að gæta að allir
hagsmunir komi þar að. Má ekki vera slagssíða á hagsmuni. Með orkustefnu þarf að vera hægt
að sammælast um ákveðna leið.
Gott að fá að koma skoðunum á framfæri og heyra hvað aðrir hafa að segja. Læra af þekkingu
annarra.
Mun bjartsýnni núna á þennan vettvang, en var í morgun. Eftir vinnufundinn finnst mér þetta
vera á réttri leið.
Áhugavert vinnufundur. Áhugavert að fá fram hvar ágreiningur liggur. Fyrstu fundir ráðsins
voru bara sérfræðierindi, en vantaði að heyra frá hagsmunum.
Gott að fá fjölbreytt sjónarmið. Við í raforkugeiranum fáum ekki alltaf að taka þátt í slíku
umfjöllun.
Dagurinn lofar nokkuð góðu. Góð byrjun á Hagsmunaráðinu. Mikilvægt að horfa til
fjölbreyttrar atvinnu á öllu landinu. Raforkan er ekki séreign stóriðjunnar. Forsendur
raforkuspár er ekki alltaf gáfulegar.
Áhyggjur að fundirnir í Hagsmunaráðinu yrðu meira um hvern einstakling og sérhagsmuni.
Held að vinnustofan hjálpi til við það að koma sjónarmiðum á framfæri. En hvað er næsta
skref, hvernig getur Landsnet unnið áfram með þetta efni? Hvernig verður fylgt eftir?
Ánægður að hafa tækifæri að koma mínum sjónarmiðum á framfæri. Stóriðjan þarf líka að fá
að heyra frá umhverfissinnum og háskólasamfélaginu. Það er gott að fá fjölbreytta umræðu, og
er hún ekkert víða.
Athugasemdir við skipan í raforkuspárnefnd. Það eru enginn í hinu liðinu í nefndinni. Það þarf
að laga það. Hagsmunaráð og vinnustofa er fyrsta skrefið í þá átt.
Ánægður með þennan vettvang. Fjölmörg sjónarmið. Mikilvægt að Landsnet sé að læra af
okkur í Hagsmunaráðinu. Og þau sjónarmið sem eru úti í samfélaginu. Landsnet á að græða á
þátttöku okkar.
Athugasemdir við skipan raforkuspárnefndar. Hagsmunaráð er góður vettvangur.
Fyrri spurningin á vinnustofunni betri. Það er bara til eftirspurnarspá en engin framleiðsluspá.
Og Landsnet þarf að fylla upp í holurnar, sem er vandmeðfarið verk.
Áhugaverður vettvangur. Blendnar tilfinningar fyrir fundinn. Góðar umræður. Lærum hvort af
öðru. Gríðarlega mikilvægt að passa upp á innviðir, flugvellir, að halda þeim opnum alltaf.
Styðja þarf við það verkefni alltaf.
Frábær vettvangur. Lærum mikið hvort af öðru. Heyrum spurningar og vangaveltur frá ólíku
baklandi. Kristallast hvað orkuspárstefna er mikilvæg.
Mjög skipulagt. Gott að heyra sjónarmið annarra. Oft föst í eigin skoðunum.

