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Landshlutinn verði þekktur fyrir orkunýtingu sem byggir á gæðum og hreinleika.



Staðinn verði vörður um hagsmuni sveitarfélaganna sem snúa að virkjun og nýtingu orku
innan svæðisins.



Sveitarfélög innan svæðisins njóti ávallt hags af nýtingu orkunnar. Hagur af nýtingu
orkuauðlinda getur verið með beinum tekjum vegna framleiðslu orkunnar eða af rekstri
sem nýtir orkuna.



Ný eftirsóknarverð störf verði til innan svæðisins samhliða orkunýtingu.



Tryggð verði ábyrg nýting orkuauðlinda, þ.e. á sjálfbæran hátt í sátt við samfélagið og
með virðingu fyrir náttúrunni.

Nýtingarflokkar


Nýjar vatnsaflsvirkjanir, að undanskyldum smávirkjunum (minni en 10 MW), verða ekki
heimilaðar nema sýnt verði fram á að verulegur fjöldi verðmætra og nýrra starfa verði
til innan sveitarfélaganna.



Frekari nýting eða orkuöflun í háhita verður ekki heimiluð nema sýnt verði fram á að
verulegur fjöldi verðmætra og nýrra starfa verði til innan sveitarfélaganna.



Skilyrði fyrir nýtingu háhita verði að allir orkustraumar sem úr vinnslunni koma verði
nýttir að einhverju leyti.



Virkjaður lághiti innan svæðisins verði nýttur innan sveitarfélaganna.



Nýting á vindorku verði ekki heimiluð nema hún sé í sátt við samfélagið, umhverfið og
náttúruna.

Tillögur og aðgerðir


Kláruð verði sameiginleg greining á innviðum sveitarfélaga innan SASS.



Skilgreind verði 3-4 uppbyggingarsvæði samhliða innviðagreiningu sem eru líkleg til að
geta nýtt orku af svæðinu.



Tekið verði upp formlegt samstarf um uppbyggingu, nýsköpun og fjárfestingarmöguleika
við þá aðila sem tengjast orkuöflun og nýtingu hennar, s.s. orkufyrirtæki, flutningsaðila
orku, Íslandsstofu og Nýsköpunarmiðstöð.



Sveitarfélögin hafi áhrif á stefnumótun ríkisins á sviði orkunýtingar, sérstaklega m.t.t. til
rammaáætlunar og náttúruverndar.



Að dreifikerfi orku verði styrkt innan starfssvæðis SASS og lagnir verði lagðar í jörðu þar
sem þess er nokkur kostur.



Að ráðist verði sem fyrst í orkuskipti þar sem því verður við komið s.s. með rafvæðingu
hafna og uppsetningu á hlöðum.



Höfuðstöðvar Landsvirkjunar og ON verði fluttar á starfssvæði SASS.



Stjórn SASS vinnur að þessum verkefnum og tímasetur aðgerðir.
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