ORKU- og AUÐLINDASTEFNA
Sveitarfélagsins Ölfuss
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Orku og auðlindastefna

“Hve mætti bæta lands og lýðs vors kjör
að leggja á bogastreng þinn kraftsins ör, –
að nota máttinn rétt í hrapsins hæðum,
svo hafin yrði í veldi fallsins skör.
– Og frjómögn lofts má draga að blómi og björk
já, búning hitans sníða úr jökuls klæðum.
Hér mætti leiða líf úr dauðans örk
og ljósið tendra í húmsins eyðimörk
við hjartaslög þíns afls í segulæðum.”
(Einar Ben)
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Inngangur
Óvíða eru auðlindir í ríkari mæli en í Sveitarfélaginu Ölfus. Nýting auðlinda á eigin
umráðasvæði er eitt mikilvægasta mál hvers sveitarfélags. Ábyrg nýting sem
byggir á sjálfbæri nýtingu og í þágu íbúa og landsins í heild er hornsteinn í
stefnumótun og framtíðarsýn í rekstri sveitarfélagsins og ein af forsendum
aðalskipulags.
Líta þarf heildstætt á allar auðlindir í lögsögu sveitarfélagsins þar með talið
auðlindir í sjó, landi og lofti. Umhverfisvæn nýting auðlinda er byggir m.a. á
heimsmarkmiðum Sameinuðuþjóðanna um sjálfbæra nýtingu er meðal brýnustu
verkefna samfélagsins og samhliða þarf að horfa til að nýting einnar auðlindar
skerði ekki um of nýtingu annarrar.
Heitt og kalt vatn, víðerni, ósnortin strandlengja, landslagsheildir, jarðefni, örverur,
loft og gas, haf, hreint loft, dýralíf, vindur, náttúruminjar og menning eru dæmi um
auðlindir sem Auðlindstefna tekur til og ber að horfa til við nýtingu þeirra. Þá þarf
að huga að mögulegum framtíðar auðlindum og breyttu vægi auðlinda.
Með Auðlindastefnu Ölfus markar sveitarfélagið sér stefnu um formlega aðkomu
að stjórn nýtingar allra auðlinda í sveitarfélaginu. Stefnt skal að því að nýting
verði með áherslu á hagsmuni sveitarfélagsins, íbúa þess og fyrirtæki. . Stýring
nýtingar og leyfi til auðlindarnýtingar verði þannig ætíð með hagsmuni íbúa að
leiðarljósi og ávinning samfélagsins fyrir komandi kynslóðir. Þannig verði
sveitarfélagið allt séð sem auðlindagarður þar sem heimili- og fyrirtæki nýta með
beinum eða óbeinum hætti auðlindir svæðisins.
Með Auðlindastefnu Ölfuss er lagður grunnur að verndar- og nýtingaráætlun. Með
því að líta á sveitarfélagið Ölfus sem einn samfelldan auðlindagarð eru verndarog nýtingarmöguleikar sveitarfélagsins settir fram og línur lagðar um með hvaða
hætti umgengni um Ölfus verður háttað m.t.t. nýtingar og verndar.
Í stefnunni er höfuð áhersla lögð á:
* Að sveitarfélagið sé beinn gerandi í stjórnun auðlinda í sveitarfélaginu.
* Að sveitarfélagið og íbúar þess njóti góðs af auðlindum í sveitarfélaginu.
* Að nýting auðlinda sé sjálfbær.
* Að nýting orku sé meðal forgangsatriða í auðlindastýringu. Þannig verði horft til
áframhaldandi uppbyggingu á umhverfisvænni orkunýtingu.
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1. Hagsæld og auðlindanýting
Ölfus standi vörð til framtíðar um hagsmuni sína og annarra Íslendinga hvað varðar
nýtingu allra auðlinda í lögsögu sveitarfélagsins.
• Auðlindir sveitafélagsins eru m.a. heitt og kalt vatn, heitur- og kaldur jarðsjór,
jarðgufa, ósnortin landsvæði, landslagsheildir, víðerni, hreint loft, gas, dýralíf
á landi og sjó, vindur, menning, jarðefni og orka/efni í sjó.
• Ölfus, samfélag og umhverfi njóti hags af nýtingu auðlinda í lögsögu
sveitarfélagsins.
• Hagur sveitarfélagsins af nýtingu auðlinda getur verið með beinum tekjum
eða af rekstri sem settur er upp samfara nýtingu auðlindar.
• Nýting auðlinda í sveitarfélaginu Ölfus skal m.a. byggja á samfélagslegri
ábyrgð og Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun og
gæta að sjálfbærni í víðasta skilning.
• Sveitarfélagið Ölfus mun samhliða samþykktri auðlindastefnu, setja í
aðalskipulag áætlun um verndun náttúruminja.
• Við mat á auðlindanýtingu í lögsögu Ölfus skal sveitarfélagið horfa til
hagsauka fyrir Ölfus og Ísland í heild.

2. Nýting auðlinda
Ölfus stjórni nýtingu auðlinda í eigin lögsögu eins og lög kveða á um, jafnframt sé tekið
tillit til stefnumörkunar Alþingis í málaflokknum.
• Ölfus stefnir á að auka nýtingu auðlinda í sveitarfélaginu á ábyrgan og
sjálfbæran hátt.
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• Ölfus á að vera umsagnaraðili hvað varðar stefnumótun ríkisins á sviði
auðlindanýtingar,
sérstaklega
m.t.t.
til
nýtingu
jarðhita
og
náttúruverndaráætlunar.
• Skipulag Ölfuss skal taka mið af nýtingu auðlinda í landi sveitarfélagsins.
• Ölfus skal leitast við að tryggja ábyrga nýtingu auðlinda í eigin lögsögu. Með
ábyrgri nýtingu skal leitast við að auðlind sé nýtt á sjálfbæran hátt og horft
til heimsmarkmiða Sameinuðuþjóðanna um sjálfbæra þróun, þannig að
ofnýting eigi sér ekki stað.
• Ölfus skal leitast við að nýting einnar auðlindar skerði ekki nýtingu annarrar
auðlindar.
• Við mat á vænleika nýtingar auðlinda skal sveitarfélagið hafa til hliðsjónar
gögn frá fagaðilum og umsagnir og upplýsingar frá opinberum aðilum s.s.
Orkustofnun.
• Hluti af auðlindastefnu Ölfus er stefnumótun er lítur að skipulagningu á
iðngörðum til framleiðslu á lífefnum.

3. Jarðhita- og vatnsnýting
Ölfus er eitt orkuríkasta sveitarfélagið á landinu með bæði háhita- og lághitasvæði á
aðgengilegum stöðum og nærri íbúabyggð. Ölfus er einnig eitt vatnsríkasta svæði á
landinu. Stöðugt þrengist að aðgengi að vatni í heiminum og því mikilvægt að styðja við
hugmyndir um ábyrga nýtingu þeirrar mikilvægu auðlindar. Sérstök áhersla er því lögð á
að nýting vatns sem og jarðhita til orkuvinnslu í lögsögu Ölfus sé til hagsauka fyrir Ölfus
og Ísland í heild.
• Ölfus stefnir að því að umtalsverður hluti af framleiddri orku í sveitarfélaginu
verði nýttur í lögsögu sveitarfélagsins.
• Tækifæri til jarðhitanýtingar í iðnaði og þá sérstaklega í matvælaframleiðslu
í Ölfus eru mörg og möguleikar á hagkvæmri orkuafhendingu eru töluverðir
þar sem atvinnusvæði er fjölbreytt og aðgengilegt.
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• Ölfus leggur áherslu á að virkjun jarðhita geti tengst m.a. sjálfbærri
matvælaframleiðslu og annarri umhverfisvænni starfsemi nærri þéttbýli sem
og í dreifbýli sveitarfélagsins og auki þannig hagsæld með fjölbreyttara
atvinnulífi og gefi sveitarfélaginu aukin sóknarfæri til atvinnuþróunar.
• Ölfus leggur áherslu á að dýpka þekkingu á vatnsauðlindinni og kortlagningu
vatnsstrauma í sveitarfélaginu. Nýting auðlindarinnar og umgengni um
vatnsverndarsvæði verði í framhaldinu á forsendum sjálfbærni.

4. Stýring nýtingar
Nýting auðlinda í lögsögu Ölfus skal miða við lágmarks rask á náttúrulegum svæðum og
öll áform séu unnin í samráði við sveitarfélagið í samræmi við gildandi lög.
• Við skipulag nýtingu auðlinda í lögsögu Ölfus skal, eftir fremsta megni, nýta
svæði sem þegar hefur verið raskað s.s. vegir, slóðar, sléttuð svæði og
önnur mannvirki.
• Ölfus stefnir á að vera virkur umsagnaraðili er varðar öll áform um nýtingu á
auðlindum innan sveitarfélagsins og að skipulagsskyldar framkvæmdir
skulu vera í samræmi við skipulagsáætlanir og gildandi lögum hverju sinni.
Ölfus mun beita rétti sveitarfélaga í skipulagsákvörðunum er varða
landnýtingu samkvæmt skipulags‐ og byggingalögum nr. 73/1997.??
• Til að tryggja sem sjálfbærasta nýtingu og vandaða umgengni um auðlindir
í sveitarfélaginu leggur sveitarfélagið áherslu á að kortleggja áherslusvæði
auðlindanýtingar og stuðla að vönduðum rannsóknum og uppsöfnun
þekkingar hvað þær varðar.
• Til að gera nýtingu markvissa og stuðla að hringrásarnýtingu auðlinda stefnir
Ölfus að því að koma að stofnun þekkingarseturs sem sérhæfir sig meðal
annars í klasasamstarfi þeirra sem nýta auðlindir innan sveitarfélagsins.
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5. Hvati til verðmætasköpunar
Sveitarfélagið Ölfus beitir sér markvisst í þágu verðmætasköpunar er byggir á
auðlindanýtingu.
• Ölfus mun markvisst beita sér fyrir að auðlindanýting geti byggst upp á
ábyrgan og hagkvæman hátt og að nýting auðlinda leiði til sem mestrar
verðmætasköpunar.
• Ölfus stefnir að uppbyggingu innviða og aðstöðusköpun sem hvetur til
hagkvæmrar auðlindanýtingar og verðmætasköpunar.
• Ölfus mun vinna með áhugasömum aðilum að ábyrgri nýtingu auðlinda í
Ölfusi sem orðið getur til þess að hvetja til verðmætasköpunar á forsendum
sjálfbærar auðlindanýtingar í sveitarfélaginu.

6. Eignarhald og tekjur af réttindum til auðlindanýtingar
Ölfus stefnir að því að fara með og / eða eignast réttindi til auðlindanýtingar í lögsögu
sveitarfélagsins þar sem fjárhagslegur ávinningur er skýr og lög heimila sveitarfélaginu
að stýra nýtingu þeirra og njóta fjárhagslegs hags af nýtingu þeirra.
• Ölfus stefnir á að koma að nýtingu auðlinda, fara með og/eða eignast
jarðhitaréttindi, eitt eða í samstarfi við aðra, innan lögsögu sveitarfélagsins
til að stýra og hafa umsjón með ábyrgri nýtingu auðlindarinnar og tryggja
hag Ölfus af nýtingunni.
• Ölfus stefnir á að fara með eignar- eða ráðstöfunarvald á landi og auðlindum
í eigu ríkisins í lögsögu sveitarfélagsins.
• Samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í
jörðu með áorðnum breytingum stendur: "Eignarlandi fylgir eignarréttur að
auðlindum í jörðu". Einnig í 12. gr. sömu laga segir: „Landeigandi má ekki
undanskilja eignarlandi sínu jarðhitaréttindi, nema með sérstöku leyfi
ráðherra. Heimilt er að framselja réttindi til ríkis eða sveitarfélags eða félags
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sem alfarið er í eigu ríkis og/eða sveitarfélaga og sérstaklega er stofnað til
að fara með eignarhald þessara réttinda“.
• Bæjarstjórn metur hagkvæmni auðlindanýtingar í lögsögu sveitarfélagsins
hverju sinni og hagkvæmni þess að fara með og/eða eignast réttindi til
auðlindanýtingar. Ávallt skal hafa að leiðarljósi að fjárhagslegur ávinningur
sveitarfélagsins og íbúa sé ótvíræður og áhætta takmörkuð.

Samþykkt í bæjarstjórn Ölfus 30. apríl. 2020
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