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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaritgerð mín til meistaraprófs við lagadeild Háskóla Íslands og fjallar 

um gjaldtökuheimildir stjórnvalda ríkis og sveitarfélaga. 

 Allir þurfa einhverntíma að þiggja þjónustu af hinu opinbera og þá oft gegn gjaldi 

og er ég engin undantekning frá því. Heimildir stjórnvalda til að krefja notendur 

opinberrar þjónustu um endurgjald varða mikla hagsmuni, bæði hins opinbera og 

almennings og býður upp á margvísleg álitaefni, sem mörg hver eru snúin. Ég hef því um 

skeið haft talsverðan áhuga á þessu réttarsviði og þegar að því kom að skrifa lokaritgerð 

sóttist ég eftir því að skrifa ritgerð um efnið.  

Ritgerðin var unnin undir handleiðslu Trausta Fannars Valssonar, doktorsnema og 

lektors í stjórnsýslurétti við lagadeild Háskóla Íslands. Kann ég honum bestu þakkir fyrir 

gott samstarf og fyrir að vera alltaf til taks til að svara spurningum mínum. Einnig vil ég 

þakka foreldrum mínum, Jónasi Gísla Sigurðssyni og Ragnhildi Ásbjörnsdóttur, fyrir 

stuðninginn við ritgerðarskrifin. Föður mínum vil ég einnig þakka fyrir að lesa yfir 

handrit ritgerðarinnar og ábendingar hans. Ég ber þó að sjálfsögðu einn ábyrgð á efni 

ritgerðarinnar og þeim ályktunum og skoðunum sem þar eru settar fram. Ég vil einnig 

þakka samstarfsmönnum mínum hjá Héraðsdómi Suðurlands á Selfossi, þar sem ég hef 

unnið í afleysingum frá því í febrúar síðastliðnum, fyrir að veita mér þann sveigjanleika í 

starfi að ég gæti unnið að ritgerðinni í ró og næði.  

 

 

Ásbjörn Jónasson 
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1. Inngangur 

Því má slá föstu að gjaldtaka fyrir opinbera þjónustu sé eitt af umdeildari stefnumálum 

samtímans. Þar vegast á miklir hagsmunir. Annars vegar eru hagsmunir ríkis og 

sveitarfélaga af því að afla aukins fjár til að standa undir útgjöldum við að veita opinbera 

þjónustu. Hinsvegar eru það ríkir hagsmunir almennings að stjórnvöld afli fjár með 

lögmætum hætti.  

Gjaldtaka stjórnvalda ríkis og sveitarfélaga verður að byggja á viðhlítandi 

heimild, en það liggur ekki endilega í augum uppi hvenær viðhlítandi heimild til 

gjaldtöku liggur fyrir. Í þessari ritgerð verður reynt að varpa nokkru ljósi á það álitaefni 

hvenær stjórnvöld hafa viðhlítandi heimild til að taka þjónustugjald. Til glöggvunar skal 

það tekið strax fram að með þjónustugjaldi er átt við ,,[greiðslu], venjulega 

[peningagreiðslu], sem tilteknir hópar einstaklinga og lögaðila verða að greiða hinu 

opinbera eða öðrum, sem hefur heimild til að taka við henni, fyrir sérgreint endurgjald 

sem látið er í té og er greiðslunni ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði 

við endurgjaldið.’’ 

Ritgerðin skiptist í sex kafla, að inngangi meðtöldum. Hver kafli er þannig 

uppbyggður að í inngangi er gerð stutt grein fyrir efni kaflans, fyrri umfjöllun 

fræðimanna um efni kaflans, þar sem það á við, álitum umboðsmanns Alþingis og, eftir 

atvikum, umboðsmanns danska þjóðþingsins, og dómum Hæstaréttar Íslands og danskra 

dómstóla, þar sem því er að skipta. Einnig er stuttlega gerð grein fyrir helstu heimildum 

sem kaflinn byggist á. Í lok hvers kafla er efni hans dregið saman. Í kafla tvö
1
 er fjallað 

almennt um þá meginreglu íslensks réttar að stjórnsýslan er lögbundin – öðru nafni 

lögmætisreglan. Inntak og þýðing lögmætisreglunnar eru reifuð og báðum þáttum 

reglunnar gerð skil. Einnig er lögskýringu gerð skil í stuttu máli. Í kafla þrjú er fjallað um 

einkenni þjónustugjalda og aðgreiningu þeirra frá sköttum. Fjallað er um skilgreiningar 

fræðimanna á þjónustugjöldum og sköttum. Þá eru einkenni þjónustugjalda reifuð og 

farið yfir það hvaða munur er á þjónustugjöldum annars vegar og sköttum hinsvegar. Í 

kafla fjögur er gerð grein fyrir nauðsyn lagaheimildar til töku þjónustugjalda. Sett er fram 

sú meginregla að borgararnir þurfi ekki að greiða gjald fyrir afgreiðslu eða úrlausn 

stjórnvalda og að opinber þjónusta skuli veitt ókeypis, nema lagaheimild standi til annars. 

                                                   
1
 Inngangur þessi er fyrsti kafli ritgerðarinnar. 
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Meginreglan er síðan nánar útfærð fyrir stjórnvaldsákvarðanir annars vegar og opinbera 

þjónustu hinsvegar. Þá er fjallað um tilvik þar sem heimilt kann að vera að taka 

þjónustugjald án lagaheimildar. Í kafla fimm er farið yfir sjónarmið um heimildir 

sveitarfélaga til töku þjónustugjalda. Byrjað er á því að kanna ákvæði 1. mgr. 78. gr. 

stjórnarskrár um sjálfstjórn sveitarfélaga og dregnar ályktanir um inntak sjálfstjórnar 

sveitarfélaga. Síðan er ákvæði 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrár um tekjustofna sveitarfélaga 

tekið til skoðunar og inntak ákvæðisins skýrt. Heimildir sveitarfélaga til töku 

þjónustugjalda eru þvínæst kannaðar. Byrjað er á því að reifa sjónarmið um auðgun 

sveitarfélaga og þar á eftir er reynt að svara þeirri spurningu hvort gildistaka 2. mgr. 78. 

gr. stjórnarskrár hafi breytt heimildum sveitarfélaga til töku þjónustugjalda. Síðan er farið 

yfir heimildir sveitarfélaga til að reka atvinnustarfsemi í ólögmæltum tilvikum og kannað 

hvaða reglur gilda um greiðslu fyrir vörur og þjónustu sem sveitarfélög bjóða til sölu. Í 

kafla sex er farið yfir hvaða kröfur verði að gera til lagaheimildar svo hún teljist vera 

viðhlítandi heimild til töku þjónustugjalds og hvernig afmarka beri þá þætti sem fella má 

undir gjaldtökuheimild. Einnig er fjallað um eftirlitshlutverk ráðherra við staðfestingu á 

gjaldskrám annarra stjórnvalda. Þar sem efni hvers kafla er dregið saman í lok kaflans 

þykir ekki vera þörf á sérstökum niðurstöðukafla.  

Leggja ber áherslu á að í þessari ritgerð er leitast við að upplýsa hvenær 

stjórnvöld hafi viðhlítandi heimild til að taka þjónustugjald. Hér er hinsvegar ekki fjallað 

um ýmis álitamál tengd töku þjónustugjalda. Má þar nefna reglur um ákvörðun á fjárhæð 

þjónustugjalds og útreikning á kostnaði sem almennt hlýst af því að veita þjónustu, 

sjónarmið um ráðstöfun þjónustugjalda, ráðstöfun tekjuafgangs og endurgreiðslu ríkisins 

á ofteknum þjónustugjöldum, jafnræði við innheimtu þjónustugjalda og áhrif þess á 

heimild til töku þjónustugjalds, ef fé er jafnframt veitt á fjárlögum til að mæta þeim 

kostnaði sem þjónustugjaldið á að ná til. Það er því ljóst að ritgerð þessi nær til nokkuð 

afmarkaðs efnis en fer ekki inn á margar aðrar og áhugaverðar hliðar þjónustugjalda.    
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2. Almennt um lögmætisregluna  

 

2.1. Inngangur 

Í þessum kafla verður fjallað almennt um þá meginreglu íslensks stjórnsýslu- og 

stjórnskipunarréttar að stjórnvöld eru bundin af lögum. Í þessari reglu, sem nefnd er 

lögmætisreglan, felst annars vegar að ákvarðanir stjórnvalda mega ekki brjóta í bága við 

lög og hinsvegar að ákvarðanir stjórnvalda verða að styðjast við heimild í lögum.
2
  

Litlar rannsóknir hafa farið fram í íslenskum rétti á lögmætisreglunni og enginn 

íslenskur fræðimaður hefur skrifað heildstætt um hana. Af íslenskum fræðimönnum sem 

hafa skrifað um regluna má nefna Gauk Jörundsson í doktorsritgerð sinni ,,Um 

eignarnám’’,
3
 Pál Hreinsson í greininni ,,Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis 

stjórnarskrárinnar’’
4
 og Trausti Fannar Valsson í greininni ,,Ólögbundin verkefni 

sveitarfélaga’’.
5
 Einnig má nefna skýrslu nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, eftirlit 

með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu.
6
  

Nokkuð hefur reynt á lögmætisregluna í úrlausnum umboðsmanns Alþingis og 

umboðsmanns danska þjóðþingsins og verða nokkur álit þeirra reifuð. Þá verða reifaðir 

dómar þar sem reynt hefur á lögmætisregluna, bæði íslenskir og danskir. Í þessum kafla 

er ekki ætlunin að gera lögmætisreglunni tæmandi skil, heldur verður reynt að gefa yfirlit 

yfir regluna. Við samningu kaflans var einkum stuðst við skrif danskra og að nokkru leyti 

norskra fræðimanna auk þeirra íslensku fræðimanna sem fyrr voru nefndir. Má þar helst 

nefna Bent Christensen í ,,Forvaltningsret – Opgaver, hjemmel, organisation’’,
7
 Jens 

Garde í ,,Forvaltningsret – Almindelige emner’’,
8
 Jon Andersen í ,,Forvaltningsret’’,

9
 

Claus Jensen og Carl Nørgaard í ,,Administration og borger – Forvaltningsret í 

                                                   
2
 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 17 – 18. Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1995, bls. 

13. 
3
 Gaukur Jörundsson. Um eignarnám, bls. 9. 

4
 Páll Hreinsson. ,,Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar.’’ Líndæla – Sigurður Líndal 

sjötugur 2. júlí 2001, bls. 399 – 422. 
5
 Trausti Fannar Valsson. ,,Ólögbundin verkefni sveitarfélaga.’’ Stjórnmál og stjórnsýsla – veftímarit.  

6
 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 17 – 20. 

7
 Bent Christensen. Forvaltningsret – Opgaver, hjemmel, organisation. 

8
 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner. 

9
 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret. 
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grundtræk’’
10

 og Arvid Frihagen, ,,Forvaltningsrett – Bind 1: Forvaltning og 

kompetanse’’.
11

 

 

2.2. Inntak og þýðing lögmætisreglunnar 

Margvíslegar réttarreglur gilda um töku og innihald stjórnvaldsákvarðana. Þessar kröfur 

snúa bæði að málsmeðferð stjórnvalds þegar stjórnvaldsákvörðun er tekin og að efni 

stjórnvaldsákvörðunarinnar.  

Ein mikilvægasta meginreglan er lögmætisreglan. Eins og fyrr segir er reglan 

tvíþætt. Formreglan hefur þá þýðingu að regla byggð á réttlægri réttarheimild má ekki 

brjóta í bága við reglu byggða á rétthærri réttarheimild.
12

 Æðsta réttarheimild íslensks 

réttar er stjórnarskrá Lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, með síðari breytingum.
13

 Sett lög 

mega ekki ganga í berhögg við stjórnarskrána. Þá ganga sett lög framar 

stjórnvaldsfyrirmælum og stjórnvaldsákvörðunum.
14

 Einnig leiðir af reglunni að 

samningar stjórnvalda við einkaaðila mega ekki brjóta gegn lögum.
15

 Formreglan er því 

angi af meginreglunni um lex superior. Hinn þáttur lögmætisreglunnar er 

heimildarreglan, einnig nefnd lagaáskilnaðarreglan.
16

 Í henni felst að ákvarðanir 

stjórnvalda skulu almennt hafa stoð í lögum.
17

 Í kjarna heimildarreglunnar felst að 

stjórnvöld geta almennt ekki tekið íþyngjandi ákvarðanir nema þau hafi til þess heimild í 

settum lögum.
18

  

                                                   
10

 Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard. Administration og borger – Forvaltningsret i grundtræk. 
11

 Arvid Frihagen. Forvaltningsrett – Bind 1. Forvaltning og kompetanse. 
12

 Arvid Frihagen. Forvaltningsrett – Bind 1. Forvaltning og kompetanse, bls. 122. Bent Christensen. 

Forvaltningsret – Opgaver, hjemmel, organisation, bls. 104. Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 

291. Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 162. Gaukur Jörundsson. Um eignarnám, bls. 9. 

Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18. Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard. 

Administration og borger – Forvaltningsret i grundtræk, bls. 176. Páll Hreinsson. ,,Lagaáskilnaðarregla 

atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar.’’ Líndæla – Sigurður Líndal sjötugur 2. júlí 2001, bls. 402. Davíð Þór 

Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 128.  
13

 Hér eftir skammstafað ,,stjskr.’’.  
14

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 291. Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 128.  
15

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 291.  
16

 Hér verður heitið ,,heimildarreglan’’ notað.  
17

 Páll Hreinsson. ,,Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar.’’ Líndæla – Sigurður Líndal 

sjötugur 2. júlí 2001, bls. 402. Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 291. Jens Garde o.fl. 

Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 162. Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 18. Skýrsla 

umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1995, bls. 13. 
18

 Páll Hreinsson. ,,Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis stjórnarskrárinnar.’’ Líndæla – Sigurður Líndal 

sjötugur 2. júlí 2001, bls. 402. Trausti Fannar Valsson. ,,Ólögbundin verkefni sveitarfélaga’’, bls. 22. Stjórnmál 

og stjórnsýsla – veftímarit. Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1995, bls. 13. 
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Formreglan veldur almennt litlum vafa í framkvæmd
19

, en fleiri álitamál tengjast 

heimildarreglunni.
20

 Það eru þó ekki skörp skil á milli formreglunnar og 

heimildarreglunnar.
21

 Lögmætisreglan fjallar þannig nánar um valdmörk 

framkvæmdavaldsins og löggjafarvaldsins samkvæmt 2. gr. stjskr. og henni verður ekki 

breytt eða hún afnumin nema með stjórnarskrárbreytingu.
22

  

Í dómi Hæstaréttar frá 10. desember 2007 í máli nr. 634/2007 dró minnihluti 

réttarins inntak lögmætisreglunnar saman með þeim orðum að í reglunni fælist ,,annars 

vegar að ákvarðanir stjórnvalds verða að eiga stoð í lögum og hins vegar að þær mega 

ekki vera í andstöðu við lög. Þýðingarmikill kjarni reglunnar er fólginn í því að 

stjórnvöld geta ekki íþyngt mönnum með ákvörðunum sínum nema hafa til þess 

viðhlítandi heimildir í lögum. Við skýringu á valdheimildum stjórnvalda er almennt á því 

byggt að því tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi sem stjórnvaldsákvörðun er þurfi að gera 

strangari kröfur til þess að lagaheimild sem ákvörðun er reist á sé skýr. Séu uppi tveir 

kostir við skýringu á texta lagaheimildar skuli velja þann sem hagkvæmari er þeim manni 

sem valdbeiting stjórnvalds beinist að.’’ Afstaða meirihlutans í málinu byggir á sömu 

afstöðu til efnislegs inntaks lögmætisreglunnar.
23

 

Lögmætisreglan hefur margvíslega þýðingu. Í fyrsta lagi skiptir reglan máli fyrir 

dreifingu valds. Ráðherrar eru æðstu yfirmenn stjórnsýslunnar, hver á sínu sviði
24

 og 

samkvæmt þingræðisreglunni geta aðeins þeir setið í ráðherrastól sem meirihluti 

þingmanna styður eða a.m.k. umber.
25

 Í reynd er það svo að meirihlutinn á Alþingi og 

stjórnsýsla ríkisins eru tengd nánum böndum og mynda sameiginlega valdamiðju, sem 

stjórnarandstöðuflokkar, hagsmunasamtök og fleiri aðilar sem ekki eru hluti af 

ríkisvaldinu, mynda mótvægi við. Lögmætisreglan hefur þá þýðingu í þessu sambandi að 

                                                   
19

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 291. Trausti Fannar Valsson. ,,Ólögbundin verkefni 

sveitarfélaga’’, bls. 19. Stjórnmál og stjórnsýsla – veftímarit.  
20

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 291. 
21

 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 162. 
22

 Gaukur Jörundsson. Um eignarnám, bls. 9. Páll Hreinsson. ,,Lagaáskilnaðarregla atvinnufrelsisákvæðis 

stjórnarskrárinnar.’’ Líndæla – Sigurður Líndal sjötugur 2. júlí 2001, bls. 402. Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – 

Almindelige emner, bls. 162 – 163. 
23

 Eins og nánar verður vikið að síðar í ritgerðinni, sbr. kafla 1.4.3. 
24

 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 142. 
25

 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 28. 
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minnihlutinn á Alþingi fær möguleika á að hafa áhrif á ákvarðanir um inngrip í líf 

almennings.
26

  

Í öðru lagi tryggir reglan að stjórnvöld mega aðeins grípa inn í athafnafrelsi 

borgaranna á grundvelli fyrirfram settra laga sem birt hafa verið samkvæmt 27. gr. 

stjskr.
27

 Lögmætisreglan stuðlar einnig að því að slíkar reglur fái vandaða umfjöllun. 

Stjórnvöld starfa á afmörkuðum málefnasviðum, sem býður heim þeirri hættu að þau 

einblíni á það svið sem þau starfa á og þekkja best. Á Alþingi situr hinsvegar fjölbreyttur 

hópur fólks með mismunandi skoðanir og áherslur sem gerir það líklegra að mál séu 

skoðuð frá fleiri sjónarhornum.
28

  

Í þriðja lagi hefur lögmætisreglan þýðingu sem málsmeðferðarregla.
29

 Í 44. gr. 

stjskr. er sérstök málsmeðferðarregla sem gildir um samþykkt lagafrumvarpa, þess efnis 

að lagafrumvörp megi aðeins samþykkja eftir þrjár umræður á Alþingi.
30

 Þá eru í 36. – 

40. gr. laga nr. 55/1991 um þingsköp Alþingis
31

 ítarlegar reglur um meðferð 

lagafrumvarpa. Ætla verður að þessar reglur stuðli að vandaðri málsmeðferð þegar lög 

eru samþykkt.  

Í fjórða lagi er lögmætisreglan grundvöllur að eftirliti með stjórnsýslunni.
32

 Slíku 

eftirliti má skipta upp í þrjá flokka eftir því hver fer með eftirlitið, þ.e. hvort það fer fram 

innan stjórnsýslunnar, af hálfu dómstóla eða Alþingis. Innan stjórnsýslunnar fer fram 

viðamikið eftirlit sem er innbyggt í stjórnsýslukerfið. Á ráðherra hvílir ákveðin skylda til 

eftirlits með þeim stjórnvöldum sem undir hann heyra. Ráðherra kann einnig að vera falið 

með lögum sérstakar eftirlitsskyldur umfram þær skyldur sem leiða af þessu 

stjórnsýslusambandi. Stundum hafa verið stofnuð sérstök eftirlitsstjórnvöld eða mælt fyrir 

um eftirlit stjórnvalda sem jafnframt sinna öðrum verkefnum.
33

 Í 60. gr. stjskr. er 

                                                   
26

 Arvid Frihagen. Forvaltningsrett – Bind 1. Forvaltning og kompetanse, bls. 111. 
27

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 291 – 292. Arvid Frihagen. Forvaltningsrett – Bind 1. 

Forvaltning og kompetanse, bls. 111. 
28

 Arvid Frihagen. Forvaltningsrett – Bind 1. Forvaltning og kompetanse, bls. 111 – 112. 
29

 Arvid Frihagen. Forvaltningsrett – Bind 1. Forvaltning og kompetanse, bls. 112. 
30

 44. gr. stjskr., sbr. 14. gr. stjskpl. nr. 56/1991, hljóðar svo: ,,Ekkert lagafrumvarp má samþykkja fyrr en það 

hefur verið rætt við þrjár umræður á Alþingi.’’ 
31

 Hér eftir skammstöfuð þsl. 
32

 Arvid Frihagen. Forvaltningsrett – Bind 1. Forvaltning og kompetanse, bls. 114. 
33

 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79. 
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dómstólum falið vald til að ,,skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda.’’
34

 

Að réttarfarsskilyrðum uppfylltum geta dómstólar því metið hvort ákvarðanir stjórnvalda 

eigi sér stoð í lögum eða séu í samræmi við lög.
35

 Sú ályktun hefur verið dregin af 

orðalagi 1. gr. stjskr. um að Ísland sé lýðveldi með ,,þingbundinni stjórn’’ og af 

þingræðisreglunni, að Alþingi hafi eftirlit með stjórnvöldum og að ráðherrar beri ábyrgð 

gagnvart Alþingi á stjórnarframkvæmd allri.
36

 Slíku eftirliti má skipa í þrjá flokka. Í 

fyrsta lagi hefur Alþingi sjálft ákveðin eftirlitsúrræði með stjórnvöldum. Þar má nefna 

rétt alþingismanna til að bera fram fyrirspurnir um mál og biðja ráðherra um skýrslu 

samkvæmt 54. gr. stjskr.
37

 Í 39. gr. stjskr. er Alþingi heimilað að skipa nefndir 

alþingismanna til að ,,rannsaka mikilvæg mál, er almenning varða’’.
38

 Í þsl. eru einnig 

nokkur úrræði til viðbótar, svo sem réttur til að fara fram á utandagskrárumræður 

samkvæmt 1. og 2. mgr. 50. gr., athuganir nefnda samkvæmt 26. og 31. gr. og umfjöllun 

um skýrslur umboðsmanns Alþingis og Ríkisendurskoðunar. Í öðru lagi hefur 

umboðsmaður Alþingis í umboði Alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga, 

sbr. 2. gr. laga nr. 85/1997 um umboðsmann Alþingis. Til umboðsmanns getur, að 

nokkrum skilyrðum uppfylltum, hver sá kvartað sem telur sig beittan órétti og má kvörtun 

snúast um hvers kyns ákvarðanir, úrlausnir, málsmeðferð og framkomu opinberra 

starfsmanna. Þá má kvarta til umboðsmanns vegna stjórnvaldsákvarðana sem einkaaðilar 

taka samkvæmt heimild í lögum. Utan starfssviðs umboðsmanns falla störf Alþingis og 

dómstóla, deilur einstaklinga og ákvarðanir stjórnvalda sem lögum samkvæmt skal bera 

undir dómstóla. Úrlausnir umboðsmanns eru ekki bindandi fyrir stjórnvöld en almennt er 

eftir þeim farið.
39

 Í þriðja lagi starfar Ríkisendurskoðun í umboði Alþingis samkvæmt 

lögum nr. 86/1997 um Ríkisendurskoðun. Ríkisendurskoðun getur auk annars framkvæmt 

                                                   
34

 60. gr. stjskr. hljóðar svo: ,,Dómendur skera úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Þó getur 

enginn, sem um þau leitar úrskurðar, komið sér hjá að hlýða yfirvaldsboði í bráð með því að skjóta málinu til 

dóms.’’ 
35

 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 92. Arvid Frihagen. Forvaltningsrett – Bind 1. Forvaltning 

og kompetanse, bls. 114. 
36

 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 96. 
37

 54. gr. stjskr., sbr. 21. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 56/1991, hljóðar svo: ,,Heimilt er alþingismönnum, með 

leyfi Alþingis, að óska upplýsinga ráðherra eða svars um opinbert málefni með því að bera fram fyrirspurn um 

málið eða beiðast um það skýrslu.’’ 
38

 39. gr. stjskr., sbr. 11. gr. stjskpl. nr. 56/1991, hljóðar svo: ,,Alþingi getur skipað nefndir alþingismanna til að 

rannsaka mikilvæg mál, er almenning varða. Alþingi getur veitt nefndum þessum rétt til að heimta skýrslur, 

munnlegar og bréflegar, bæði af embættismönnum og einstökum mönnum.’’ 
39

 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 98 – 99. 
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stjórnsýsluendurskoðun þar sem m.a. er kannað hvort stjórnvöld fylgi gildandi 

lagafyrirmælum.
40

  

 

2.3. Formreglan 

Formreglan er annar þáttur lögmætisreglunnar. Eins og fyrr sagði þá er formreglan angi 

af meginreglunni um lex superior og hefur þá þýðingu að stjórnsýslan er bundin af lögum 

og stjórnarskrá þegar hún fer með valdheimildir sínar. Stjórnsýslan getur því ekki tekið 

stjórnvaldsákvarðanir eða sett reglur sem eru í andstöðu við sett lög frá Alþingi og forseta 

Íslands og í andstöðu við stjórnarskrána. Reglur sem stjórnsýslan setur og hafa áhrif á 

réttarstöðu borgaranna eru einnig bindandi fyrir stjórnsýsluna svo lengi sem reglurnar eru 

í gildi.  

Formreglan gildir einnig um ólögfestar grundvallarreglur sem hafa laga- eða 

stjórnarskrárgildi.
41

 Það er almennt viðurkennt í íslenskum rétti að háttsemi sem menn 

hafa fylgt um tíma getur að nokkrum skilyrðum uppfylltum orðið grundvöllur 

réttarreglu,
42

 þ. á m. réttarreglu á sviði stjórnskipunarréttar.
43

 Í FOB 1990: 236 benti 

umboðsmaður danska þjóðþingsins á að takmörkun félagsmálaráðuneytisins á svigrúmi 

áfrýjunarnefndar félagsmála til mats væri frávik frá þeirri almennu reglu að æðra 

stjórnvald gæti endurskoðað að öllu leyti ákvarðanir lægra setts stjórnvalds.
44

 

Á formregluna getur reynt við lagatúlkun þegar stjórnvald túlkar reglu þannig að 

hún gildi ekki við töku tiltekinnar ákvörðunar. Þá snýst álitamálið um það hvort 

stjórnvaldið hafi brotið gegn formreglunni. Í UfR 1999: 1 H sló Hæstiréttur Danmerkur 

því föstu að sveitarfélagið Frederikshavn hefði brotið gegn lögum um opnunartíma 

verslana með því að veita stórmarkaði leyfi til að hafa opið á sunnudögum og 

helgidögum.
45

  

                                                   
40

 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 99 – 100. 
41

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 311 – 313. Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige 

emner, bls. 164. 
42

 Sigurður Líndal. Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga – réttarheimildir, bls. 151. Skilyrði löghelgan 

réttarvenju eru rakin á bls. 176 – 183. 
43

 Sigurður Líndal. Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga – réttarheimildir, bls. 162 – 163. Gunnar G. Schram. 

Stjórnskipunarréttur, bls. 36 – 38. 
44

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 311. Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, 

bls. 164.  
45

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 311 – 312. 
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Í mörgum lögum er að finna stefnuyfirlýsingar eða markmiðsgreinar. Löggjafinn 

ákveður hvaða verkefni stjórnvöld skuli hafa með höndum og það er almennt viðurkennt 

að stjórnvöldum beri að hrinda í framkvæmd lögum sem löggjafinn setur.
46

 Þegar 

löggjafinn hefur sett fram í lögum ákvæði þar sem lýst er hvaða markmiðum löggjöfin 

skuli stefna að eru stjórnvöld bundin af því og ber að vinna að því að markmiðin náist. 

Sama gildir þó að markmið löggjafar komi ekki fram í lögunum sjálfum en markmiðin 

má með nokkuð skýrum hætti leiða af lögum með túlkun þeirra. Athafnir stjórnvalda sem 

brjóta gegn skýrum markmiðsákvæðum laga yrðu því almennt taldar brjóta gegn 

formreglunni.
47

  

 

2.4. Krafa um heimild – lagaáskilnaðarreglan 

2.4.1. Inngangur 

Hinn þáttur lögmætisreglunnar er heimildarreglan. Sú meginregla að ákvarðanir 

stjórnvalda skuli almennt hafa stoð í lögum er nokkuð skýr og þýðir almennt að 

stjórnsýslan verður í athöfnum sínum að styðjast við heimild í settum lögum.
48

 Það er þó 

ekki nauðsynlegt að viðkomandi stjórnvaldsákvörðun byggi beint á settum lögum. Ýmis 

stjórnvaldsfyrirmæli geta verið á milli lagaheimildar og stjórnvaldsákvörðunar, t.d. 

reglugerð. Stjórnvaldsfyrirmælin verða að hafa stoð í lögum og stjórnvaldsákvörðun 

verður að vera í samræmi við bæði lögin og stjórnvaldsfyrirmælin.
49

  

Vegna mikils umfangs stjórnsýslunnar og fjölbreyttra verkefna hennar geta ýmis 

takmarkatilvik komið upp. Hér er þó um blæbrigði að ræða, frekar en réttaróvissu, sem 

tengist því að lagaheimild ákvörðunar getur verið misnákvæm. Grundvöllur 

stjórnvaldsákvörðunar getur verið allt frá lagaákvæði sem útlistar nákvæmlega og skýrt 

hver skilyrði stjórnvaldsákvörðunar eru, yfir í illa orðaðar skriflegar reglur og óskrifaðar 

reglur.
50

 Samandregið er kjarni heimildarreglunnar sá að stjórnvaldsákvörðun verður 

                                                   
46

 Bent Christensen. Forvaltningsret – Opgaver, hjemmel, organisation, bls. 104, 216. 
47

 Trausti Fannar Valsson. ,,Ólögbundin verkefni sveitarfélaga’’, bls. 19, 21. Stjórnmál og stjórnsýsla – 

veftímarit. 
48

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 301 – 302. Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige 

emner, bls. 182. Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard. Administration og borger – Forvaltningsret i 

grundtræk, bls. 182. Bent Christensen. Forvaltningsret – Opgaver, hjemmel, organisation, bls. 104. 
49

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 302. Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, 

bls. 182 – 183. Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard. Administration og borger – Forvaltningsret i 

grundtræk, bls. 182. 
50

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 301 – 302. 
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almennt að eiga stoð í settum lögum eða í stjórnvaldsfyrirmælum sem eiga stoð í settum 

lögum.
51

  

Í undantekningartilvikum er þó hægt að byggja á annarri heimild en settum 

lögum, þ.e. lögjöfnun
52

 og réttarvenju. Í UfR 1958: 1275 var tjaldkaupmönnum á 

Dyrehavsbakken talið heimilt að innheimta ýmis gjöld með vísan til aldagamallar 

óvéfengdrar stjórnsýsluvenju.
53

 Í UfR 1991: 164 H sló Landsréttur því föstu að þrátt fyrir 

orðalag auglýsingar frá 7. ágúst 1752 væri til staðar svo langvarandi stjórnsýsluvenja að 

réttarvenja hefði orðið til. Stjórnsýsluvenja sem ekki telst hafa skapað réttarvenju getur 

hinsvegar ekki verið viðhlítandi grundvöllur stjórnvaldsákvarðana. Í UfR 2003: 841 H var 

talið að þótt sveitarfélag hefði í mörg ár innheimt ýmis gjöld gæti það eitt ekki leitt til 

þess að sveitarfélaginu væri það heimilt.
54

  

Í algjörum undantekningartilvikum gætu neyðarréttarsjónarmið réttlætt brot á 

lögmætisreglunni eða réttlætt töku stjórnvaldsákvörðunar sem annars teldist ólögleg, ef 

það væri nauðsynlegt til að vernda afar mikilvæg gæði.
55

   

 

2.4.2. Gildissvið heimildarreglunnar 

Samkvæmt hinni hefðbundnu skoðun fræðimanna á gildissviði heimildarreglunnar getur 

hið opinbera ekki án viðhlítandi heimildar gripið inn í réttarstöðu borgaranna. Hin 

klassíska framsetning heimildarreglunnar er að inngrip í frelsi manna og eignarrétt 

þarfnist lagaheimildar. Þessi skilgreining hefur þá þýðingu að flest stjórnvaldsfyrirmæli 

og stjórnvaldsákvarðanir verða að hafa heimild í lögum. Sama gildir um áætlanir sem eru 

bindandi fyrir borgarana.
56

 Dæmi um áætlanir sem binda hendur borgaranna eru 

skipulagsáætlanir samkvæmt skipulags- og byggingarlögum, nr. 73/1997. Þessi 

skilgreining hefur einnig í för með sér að sumar athafnir stjórnsýslunnar þarfnast ekki 

lagaheimildar, t.d. ákvarðanir um innra skipulag, verkskiptingu og málsmeðferð 

stjórnvalda. Í skilgreiningunni felst ennfremur að einungis ákvarðanir stjórnvalda sem 
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hafa bein eða grundvallaráhrif á réttarstöðu borgaranna þarfnast heimildar. Hvað varðar 

þjónustustarfsemi hins opinbera er vafamál að hvaða leyti þurfi lagaheimild. Það er 

eining um það meðal fræðimanna að viss inngrip þarfnist viðhlítandi heimildar.
57

 Þar má 

nefna sem dæmi afskipti af persónu manna, t.d. nauðungarvistun, líkamsleit og 

líkamsrannsókn.
58

 Sömuleiðis verður eignaréttur manna aðeins skertur með viðhlítandi 

heimild í lögum.
59

 Það leiðir af því að eignarlönd eru háð einkaeignarrétti, þannig að 

eigandi landsins fer með öll venjuleg eignarráð þess innan ramma laga á hverjum tíma.
60

 

Umráða- og ráðstöfunarréttur fasteignareiganda hefur lengi sætt veigamiklum 

takmörkunum í lögum. Sem dæmi má nefna skipulags- og byggingarlög, nr. 73/1997, 

jarðalög, nr. 81/2004 og lög um náttúruvernd, nr. 44/1999.
61

 Önnur skoðun gengur út frá 

því að allar athafnir stjórnvalda þarfnist lagaheimildar. Væri þessi skoðun lögð til 

grundvallar næði heimildarreglan því til allrar starfsemi stjórnvalda.  

Í framkvæmd hefur það þó ekki þýðingu hvor skoðunin er lögð til grundvallar. 

Þær ákvarðanir sem teknar eru sem dæmi um tilvik þar sem ekki er til staðar skýlaus 

lagaheimild yrðu ekki ólöglegar þó lagt væri til grundvallar að allar athafnir stjórnvalda 

þarfnist lagaheimildar. Gerðar yrðu vægari kröfur til lagaheimildar, þannig að lög yrðu 

túlkuð á þann veg að nægar heimildir væru til staðar til að taka ákvarðanir um t.d. innra 

skipulag stjórnvalds. Í öðrum tilvikum yrði réttarvenja talin fylla upp í eyður í 

lagaheimild. Grundvöllur vægari kröfu til lagaheimildar væri heildarmat á öllum 

aðstæðum þar sem m.a. yrði litið til þess hvort um væri að ræða beint inngrip í réttarstöðu 

borgaranna.
62

 Sú kenning að allar athafnir stjórnvalda þarfnist lagaheimildar er þó í betra 

samræmi við þau einkenni íslenskrar stjórnskipunar að löggjafinn setur almennar 

réttarreglur sem leggja grundvöllinn að starfsemi stjórnvalda og að íslensk stjórnsýsla er 

lögbundin.
63
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Það má velta fyrir sér tengslum inngripsmælikvarðans við réttarpólitísk álitamál. Í 

þessu sambandi er eðlilegt að meta út frá mismunandi sjónarhornum hversu mikilvæg 

viðkomandi ákvörðun er, t.d. hvort hún er pólitískt umdeild, hvort hún hafi verulegar 

efnahagslegar afleiðingar í för með sér eða feli í sér verulegar breytingar innan 

stjórnsýslunnar.  

Óháð skoðunum fræðimanna er kjarni gildissviðs lögmætisreglunnar þó 

tvímælalaust þau tilvik og þær aðstæður þar sem borgararnir hafa sérstaklega þörf fyrir 

réttarvernd.
64

  

 

2.4.3. Strangari kröfur til heimildar 

Fyrst um sinn metur viðkomandi stjórnvald hvort stjórnvaldsákvörðun hafi næga 

lagastoð. Endanlega leysa dómstólar úr því álitaefni.
65

 Í samræmi við hina klassísku 

kenningu um nauðsyn lagaheimildar ef grípa á inn í frelsi og eignarrétt borgaranna er litið 

svo á að þeim mun tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi sem inngrip stjórnsýslunnar er 

þeim mun ótvíræðari lagaheimild þurfi til að koma.
66

  

Í framkvæmd kemur þetta fram að sumu leyti sem höfnun á því að byggja víðtækt 

inngrip í frelsi og eignarrétt almennings á réttlægri réttarheimild og að öðru leyti í 

tilhneigingu til að túlka þröngt reglur sem heimila tilfinnanlegri inngrip í þessi réttindi.
67

 Í 

SUA 1992: 230 (Löggilding endurskoðenda) voru málavextir þeir að A kvartaði yfir 

synjun fjármálaráðuneytisins um að endurgreiða honum kr. 50.000, sem hann taldi sig 

hafa ofgreitt þegar hann öðlaðist réttindi sem endurskoðandi. Í lögum nr. 88/1991 um 

aukatekjur ríkissjóðs var kveðið á um gjald fyrir löggildingu endurskoðenda á tveimur 

stöðum. Í 9. tl. 10. gr. var gjaldið tilgreint kr. 75.000 en í 10. tl. 10. gr. var gjaldið 

tilgreint kr. 25.000. Umboðsmaður sagði m.a. að ,,almennt [yrði] að ganga út frá þeirri 

meginreglu um skýringu lagaákvæða, sem leggja byrðar eða skyldur á borgarana, að 

krefjast verði skýrrar lagaheimildar. Sé lagaheimildin óskýr ber almennt að túlka lögin 
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borgurunum í hag.’’ Það er þó alls ekki einhlítt að reglur sem heimila inngrip séu túlkaðar 

þrengjandi.
68

 Í dómi Hæstaréttar frá 10. desember 2007 í máli nr. 634/2007 reyndi á 

túlkun á skilyrði 1. ml. 1. mgr. 3. gr. laga nr. 13/1984 um framsal sakamanna þess efnis 

að verknaður gæti ,,varðað fangelsi í meira en 1 ár samkvæmt íslenskum lögum.’’
69

 

Nánar tiltekið var deilt um hvort ákvæðið vísaði til refsiramma viðkomandi ákvæðis eða 

hvort dómstólar ættu að meta þann verknað sem manni er gefinn að sök og hvaða 

refsingu hann myndi hljóta ef hann væri dæmdur af íslenskum dómstólum. Meirihluti 

Hæstiréttar sló því föstu að í lögmætisreglunni fælist að íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun 

eins og framsal sakamanns yrði að byggja á skýrri lagaheimild. Niðurstaða meirihlutans 

var að skýra ákvæðið svo að það vísaði til refsiramma. Þeim manni, sem deilt var um 

hvort vísa skyldi úr landi, var gefið að sök þjófnaðarbrot sem varðar samkvæmt 244. gr. 

almennra hegningarlaga, nr. 19/1940, fangelsi allt að sex árum. Að þessari niðurstöðu 

fenginni staðfesti meirihlutinn úrskurð héraðsdóms þar sem ákvörðun dómsmálaráðherra 

um framsal var staðfest.
70

  

Það er ekki hægt að setja fram neina einhlíta skilgreiningu á því hvaða inngrip 

teljist tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi en önnur, en niðurstaða um það getur oltið á því 

í hvaða hagsmuni gripið er inn í og hvers konar inngrip um er að ræða.
71

 Ákveðna 

leiðbeiningu er að hafa í því hvort þeir hagsmunir sem inngrip beinist að njóta verndar 

stjórnarskrárinnar eða alþjóðlegra mannréttindasáttmála.
72
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Ákveðið samhengi er á milli formreglunnar og heimildarreglunnar sem felst í því 

að ekki má víkja frá lögum nema samkvæmt skýrri lagaheimild. Sama gildir um frávik 

frá almennum meginreglum og ákvarðanir sem fara í bága við grundvallarreglur á 

viðkomandi sviði.
73

  

Þegar rætt er um strangari kröfur til heimildar er fyrst og fremst litið til 

lagaheimildarinnar. Ef stjórnvaldsfyrirmælum er skotið inn á milli lagaheimildar og 

stjórnvaldsákvörðunar er gerð tvöföld krafa til heimildarinnar. Stjórnvaldsfyrirmælin 

verða að hafa heimild í lögunum og stjórnvaldsákvörðunin verður að hafa stoð í 

fyrirmælunum. Skylt þessu er það álitamál hvort almennt lagaákvæði sem heimilar að 

setja nánari reglur um tiltekið efni eða til að ná tilteknu markmiði megi nýta til að setja 

nýjar efnisreglur, sem t.d. banna einhverja háttsemi.
74

  

Ýmis tilvik má nefna þar sem gerðar eru strangari kröfur til heimildar. Í fyrsta lagi 

er ljóst að skýra lagaheimild þarf til svo gera megi manni eða lögaðila refsingu.
75

 Þetta 

leiðir beint af 1. mgr. 69. gr. stjskr.
76

 og 1. mgr. 1. gr. almennra hegningarlaga.
77

 

Álitamálið er hinsvegar hvort viðkomandi verknaði þurfi að vera beint lýst í settum 

lögum. Því verður ekki svarað hér en ljóst er, hvað varðar refsingar fyrir brot gegn 

stjórnvaldsfyrirmælum, að það þarf lagaheimild til að leggja refsingu við broti á slíkum 

reglum, óháð því hvort reglurnar fela í sér verulegt inngrip eða ekki.
78

 Í öðru lagi er talið 

að skýra lagaheimild þurfi til svo að stjórnvaldsfyrirmæli geti haft afturvirk áhrif eða 

vikið frá lögum.
79

 Það gildir a.m.k. um íþyngjandi fyrirmæli.
80

 Í UfR 1983: 8 H var 

komist að þeirri niðurstöðu að tilkynning sem fól í sér verulega breytingu á skattalegri 

stöðu aðila gæti ekki gilt fyrir árin áður en tilkynningin var gefin út. Í UfR 1987: 898 H 

var talið að menntamálaráðuneytið hefði ekki haft heimild í lögum um fullorðinsfræðslu 
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til að undanskilja kennara sem voru opinberir starfsmenn frá almennum reglum laga um 

orlof. Í þriðja lagi er lagt til grundvallar að stjórnvöld geti almennt ekki án skýrrar 

lagaheimildar lagt efnahagslegar byrðar á borgarana.
81

 Í SUA 1992: 220 

(Tollskýrslueyðublöð) háttaði svo til að A kvartaði yfir því við umboðsmann Alþingis að 

tollstjórinn í Reykjavík tæki gjald fyrir tollskýrslueyðublöð og neitaði að taka við 

tollskýrslueyðublöðum sem Verslunarráð Íslands hafði látið prenta. Gjaldtakan byggði á 

auglýsingu nr. 64/1992, en í 3. gr. auglýsingarinnar kom fram að hún var sett með stoð í 

148. gr. þágildandi tollalaga, nr. 55/1987.
82

 Í 148. gr. sagði að ráðherra setti ,,með 

reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari ákvæði um framkvæmd [laganna].’’ Fyrir lá að 

tollskýrslueyðublöð höfðu verið afhent án endurgjalds þar til auglýsing nr. 64/1992 tók 

gildi. Umboðsmaður tók m.a. til skoðunar hvort heimilt væri að taka gjald fyrir 

eyðublöðin sem samsvaraði kostnaði við gerð þeirra. Umboðsmaður sló því m.a. föstu að 

,,ganga [yrði] út frá þeirri grundvallarreglu, að almenningur þurfi ekki að greiða sérstakt 

gjald fyrir afgreiðslu eða úrlausn stjórnvalda, nema öðru vísi sé mælt í lögum.’’
83

 Í 1. 

málsl. 40. gr.
84

 og 1. málsl. 1. mgr. 77. gr. stjskr.
85

 eru ákvæði um að lagaheimild þurfi til 

álagningar skatta, en íslenskir fræðimenn virðast ekki líta svo á að þau ákvæði taki til 

þjónustugjalda.
86

 Ákvæði sambærilegt við 40. gr. stjskr. er í 43. gr.
87

 dönsku 

grundvallarlaganna
88

 (stjórnarskrárinnar) og danskir fræðimenn virðast ekki heldur líta 

svo á að það ákvæði taki til þjónustugjalda.
89

 Umboðsmaður Alþingis virðist einnig 

þeirrar skoðunar í SUA 1995: 407 (Leyfi til hundahalds). Þar voru málsatvik þau að 

Hundaræktarfélag Íslands kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir gjaldtöku 

Reykjavíkurborgar vegna leyfa til hundahalds, en félagið taldi að gjaldið færi fram úr 

kostnaði borgarinnar og því væri um ólögmæta skattheimtu að ræða. Umboðsmaður 

reifaði m.a. sjónarmið um tekjuöflun opinberra aðila. Umboðsmaður vísaði til þeirrar 
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meginreglu að tekjuöflun opinberra aðila yrði að byggjast á heimild í lögum, óháð því 

hvort um væri að ræða skattheimtu eða gjald fyrir veitta þjónustu. Um 

skattlagningarheimildir hins opinbera vísaði umboðsmaður til 40. og 77. gr. stjskr. og sló 

því föstu að lögum yrði að vera kveðið á um skattskyldu og skattstofn og settar reglur um 

ákvörðun viðkomandi skatts. Það væri grundvallaratriði að skattar væru á lagðir og 

innheimtir óháð veittri þjónustu. Um heimild til töku þjónustugjalda sagði umboðsmaður 

að almennt yrði að ganga út frá þeirri grundvallarreglu að slík gjöld væru ekki innheimt 

án heimildar í lögum, vegna þeirrar grundvallarreglu að stjórnsýslan væri lögbundin. Í 

fjórða lagi má nefna inngrip í eða takmarkanir á atvinnufrelsi. Í 1. mgr. 75. gr. stjskr. er 

atvinnufrelsinu veitt vernd en því frelsi má þá setja skorður með lögum.
90

 Þegar litið er til 

mikilvægis þessara réttinda og til þess að slíkar takmarkanir geta verið verulega 

íþyngjandi er, allt eftir eðli inngrips og hversu langt það gengur, er eðlilegt að gera meiri 

kröfur um skýra lagaheimild.
91

 Eins og fyrr sagði er ekki hægt að setja fram tæmandi 

skilgreiningu á því hvaða inngrip teljist tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi en önnur. 

Svona upptalning getur því aldrei orðið tæmandi en getur gefið nokkra leiðbeiningu um 

það hvenær helst reynir á áskilnaðinn um strangari kröfur til heimildar.  

 

2.4.4. Veikari kröfur til heimildar 

Lagt hefur verið til grundvallar að í sumum tilvikum megi slaka á hinum almennu kröfum 

til lagaheimildar, þannig að réttlægri réttarheimild eða rýmkandi lögskýring á reglum 

teljist vera fullnægjandi heimild.  

Í fyrsta lagi er slakað á kröfum til heimildar þegar um er að ræða 

stjórnvaldsfyrirmæli eða ákvarðanir sem hafa eingöngu óbein áhrif á borgarana.
92

 Þessi 

áhrif geta þó verið veruleg á réttarstöðu borgaranna. Dæmi um slíkar ákvarðanir eru 

málsmeðferðarreglur og ákvarðanir um málsmeðferð. Sumar málsmeðferðarreglur má 

segja að séu hreinar innanhúsreglur. Dæmi þar um eru reglur um verkefnaskiptingu, innra 

valdframsal, skráningu mála og afgreiðslu. Í þeim tilvikum er lagaheimild ekki 
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nauðsynleg,
93

 en e.t.v. má halda því fram að þessi heimild byggi á réttarvenju. Sumar 

ákvarðanir beinast að meðferð einstakra mála. Dæmi þar um er hvort stjórnvöld megi 

setja umsóknarfresti.
94

 Í UfR 1963: 679 var settur frestur til að sækja um tollundanþágur í 

sex mánuði frá tollafgreiðslu viðkomandi vöru. Framkvæmd var síðar breytt í þá veru að 

umsókn skyldi liggja fyrir í síðasta lagi við tollafgreiðslu. Landsréttur sló því föstu að í 

heimildinni til að veita tollundanþágu væri ekkert sem stæði því í vegi að tollayfirvöld 

settu umsækjendum frest svo þeir yrðu að skila inn umsókn í síðasta lagi við 

tollafgreiðslu. Þessi frestur gæti í sjálfu sér ekki talist óhæfilegur eða órökstuddur og 

ekkert benti til að ómálefnaleg sjónarmið byggju að baki. Af þessum ummælum verður 

ráðið að sérstakrar lagaheimildar er ekki þörf þegar frestur er ákveðinn á málefnalegum 

forsendum. Aðgerðir til að upplýsa stjórnsýslumál er annað dæmi um ákvarðanir um 

meðferð máls sem geta haft neikvæð áhrif á aðila máls eða aðra aðila. Ef til stendur að 

mæla fyrir um skyldu til að gefa upplýsingar og viðurlög við brotum gegn slíkri skyldu er 

ljóst að lagaheimildar er þörf.
95

 Ef hinsvegar er um að ræða mál sem koma til umfjöllunar 

vegna umsóknar verður afleiðingin af því að upplýsingar eru ekki veittar almennt sú að 

engin ákvörðun er tekin í málinu eða þá að ákvörðun verður umsækjanda í óhag. Oft er 

þetta vandamál leyst með málsmeðferðarreglum þar sem umsækjanda er m.a. gert skylt 

að veita upplýsingar, t.d. með því að fylla út staðlað eyðublað.
96

 Almennt er gengið út frá 

því að hægt sé án sérstakrar lagaheimildar að krefja umsækjanda um upplýsingar sem 

hann hefur undir höndum eða sem hann getur útvegað án verulegrar fyrirhafnar eða 

kostnaðar.
97

 Þá má geta þess að ákvarðanir um verkefnaskiptingu stjórnvalda geta haft 

meiri eða minni áhrif á borgarana. Dæmi um það eru breytingar á landfræðilegum 

mörkum staðbundinna stjórnvalda, t.d. sveitarstjórna og sýslumanna, og þegar verkefni 

eru flutt á milli stjórnvalda.
98
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Í öðru lagi er álitamál hvaða heimildir stjórnvöld hafa, innan ramma 

stofnanastjórnunar, til að taka ákvarðanir sem snerta skjólstæðinga stofnunar. Hér verður 

fyrst að minnast á stofnanareglur. Frá gamalli tíð hefur verið talið að stjórnendur 

opinberra stofnana hafi heimildir til að setja almennar reglur um réttarsamband 

stofnunarinnar og viðskiptavina hennar. Í sumum tilvikum er nú bein lagaheimild fyrir 

því að setja slíkar reglur en þó svo sé ekki er talið löglegt að setja reglur ef slík óorðuð 

heimild er talin felast í þeim lögum eða ákvörðunum sem stofnunin er rekin eftir eða í 

réttarvenju.
99

 Hvað varðar óorðaða lagaheimild eru rökin þau að þegar gert er ráð fyrir 

tilvist stofnunar í lögum hljóti lögin að fela í sér næga heimild til að setja reglur sem eru 

nauðsynlegar til að stofnunin geti starfað, með þeirri takmörkun þó að stofnanareglur 

mega ekki ganga lengra en nauðsynlegt er til að stofnunin nái markmiðum sínum. Einnig 

hefur verið sett fram það sjónarmið að stofnanareglur byggist á samningi sem notendur 

verði að samþykkja til að nota þjónustu stofnunarinnar. Þetta sjónarmið getur þó aðeins 

átt við ef þjónusta stofnunarinnar er valfrjáls en jafnvel í þeim tilvikum er vafamál hvort 

hægt sé að líta á samband stofnunar og notenda sem samningssamband, enda er oft 

enginn valkostur til staðar við þá þjónustu sem opinberar stofnanir veita.
100

 Sú spurning 

vaknar óhjákvæmilega hvort hægt sé á grundvelli stofnanareglna sem hafa verið lögfestar 

eða settar með heimild í lögum að setja ítarlegri reglur eða taka stjórnvaldsákvarðanir 

sem hafa áhrif á réttarstöðu viðskiptavina án þess að það sé sérstaklega heimilað í 

lögum.
101

 Óháð því hvort notkun á þjónustu stofnunar er valfrjáls eða ekki er heimilt að 

setja ýmsar reglur til að tryggja ró og næði með það í huga að borgararnir geti nýtt sér 

þjónustu stofnunarinnar. Í UfR 1988: 731 reyndi á bann við því að fara með hunda á 

bókasafn. Landsréttur sló föstu að opinber stofnun gæti sett almenn fyrirmæli um hegðun 

manna í opinberu rými stofnunarinnar til að tryggja að stofnunin gæti sinnt hlutverki sínu 

án truflana. Ef ekki er farið að slíkum fyrirmælum er heimilt án sérstakrar lagaheimildar 

að vísa fólki burt eða taka ákvörðun um að viðskiptavinur megi ekki dvelja á sérstökum 

stöðum innan stofnunarinnar eða í stofnuninni yfirhöfuð. Í FOB 1988: 221 taldi 

umboðsmaður danska þjóðþingsins að stjórnendur menntastofnana gætu tekið ákvarðanir 
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til að tryggja öruggan og hagkvæman rekstur, þ.m.t. ákvörðun um að tiltekinn maður 

mætti ekki dvelja á tilteknum stað innan stofnunar eða inni á stofnuninni allri.
102

 Þau 

sjónarmið sem geta réttlætt takmarkanir á athafnafrelsi viðskiptavina stofnunar geta verið 

misveigamikil eftir starfsemi stofnunar. Þannig vega t.d. sjónarmið um hreinlæti sérlega 

þungt á heilbrigðisstofnunum. Þó að stofnanareglur megi setja að vissu marki geta 

einkenni skjólstæðinga stofnunar og þau markmið sem reglurnar eiga að ná leitt til frekari 

takmarkana á efni reglnanna þegar um frelsissviptingu er að ræða. Í FOB 1975: 79 taldi 

umboðsmaður danska þjóðþingsins að afnema ætti þá reglu að gæsluvarðhaldsfangar 

mættu ekki fyrstu fjóra dagana í gæsluvarðhaldi kaupa dagblöð eða hafa útvarp eða 

sjónvarp í fangaklefa. Umboðsmaður taldi það í bestu samræmi við tiltekið ákvæði 

danskra réttarfarslaga að leyst yrði úr þessu álitaefni í hverju og einu tilviki og að slíkt 

bann mætti aðeins setja á ef rannsóknarhagsmunir krefðust þess. Umboðsmaður benti 

einnig á að reglan hefði í för með sér erfið álitamál þar sem einangrun fyrstu dagana í 

gæsluvarðhaldi væri oft sérlega íþyngjandi. Eins og þetta álit umboðsmanns sýnir getur 

eftir aðstæðum verið heimilt að grípa til tiltekinna aðgerða en þó ekki fyrr en eftir mat á 

því hvort inngrip sé nauðsynlegt og hvort vægari úrræði komi til greina. Aðrar 

þvingunaraðgerðir sem fela í sér íþyngjandi inngrip í persónufrelsi manna en ganga 

skemur en frelsissvipting verða einnig að byggja á skýrri heimild.
103

  

Í þriðja lagi hefur því verið haldið fram þegar gjald er tekið fyrir opinbera 

þjónustu að slakað sé á kröfu til heimildar ef þjónustan er valfrjáls.
104

 Þegar um valfrjálsa 

þjónustu er að ræða þá getur einnig skipt máli hvort þjónustan sé veitt í samkeppni við 

einkaaðila. Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. samkeppnislaga, nr. 44/2005,, taka lögin m.a. til 

atvinnustarfsemi sem opinberir aðilar reka
105

 og í 1. tl. 1. mgr. 4. gr. er hugtakið 

atvinnustarfsemi skilgreint með víðtækum hætti.
106

 Það fellur utan efnissviðs þessarar 

ritgerðar að rannsaka tengsl lögmætisreglunnar og meginreglna samkeppnislaga, en e.t.v. 
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má líta svo á að samkeppnislög feli í sér heimild til töku endurgjalds ef sú þjónusta er 

veitt í samkeppni við einkaaðila.  

Ef athafnir stjórnvalda grípa inn í einkamálefni manna sem þeir hafa forræði yfir 

væri samþykki viðkomandi nægileg heimild fyrir inngripinu. Samþykkið þarf þó að vera 

gefið af fúsum og frjálsum vilja.
107

  

Hið sama gildir um umfjöllunina hér að framan og upptalningu á þeim tilvikum 

þar sem gerðar eru strangari kröfur til heimildar að umfjöllunin er ekki tæmandi. Setja má 

fram það almenna sjónarmið til grundvallar veikari kröfu til heimildar að grípa megi til 

minna íþyngjandi inngrips en berum orðum er heimilað í lögum þegar hið vægara úrræði 

nægir til að ná markmiði laganna. Það er einnig ráðandi sjónarmið að almennt megi gera 

vægari kröfur til heimildar þegar stjórnvaldsákvörðun er afturkölluð.
108

 Danski 

fræðimaðurinn Bent Christensen hefur talið að þá lágmarkskröfu verði að gera til 

heimildar í lögum eða stjórnvaldsfyrirmælum til að taka stjórnvaldsákvarðanir að 

réttaráhrifin séu þekkt fyrirfram. Þessi lágmarkskrafa sé þó óljós en hafi í framkvæmd 

mesta þýðingu þegar lýsing á réttaráhrifum sé mjög óljós og stjórnsýslan velur réttaráhrif 

sem eru annað hvort afar íþyngjandi eða brjóta í bága við grundvallarreglur á viðkomandi 

sviði.
109

 Stjórnsýslan geti á grundvelli mats valið á milli ýmissa réttaráhrifa sem eru 

misvel þekkt, en geti ekki valið réttaráhrif sem ekki er lýst í lögum.
110

 Þetta gildir þó 

aðeins skilyrðislaust ef þau réttaráhrif sem eru valin eru meira íþyngjandi en þau sem lýst 

er í lögum.
111

  

 

2.5. Lögskýring 

Hvort stjórnvald hafi fullnægjandi heimild til töku ákvörðunar eða til tiltekinnar athafnar 

fer eftir skýringu á viðkomandi lagaheimild. Fyrst um sinn er það viðkomandi stjórnvald 

sem verður að túlka lagaheimildina, meta inntak hennar og taka afstöðu til þess hvort það 
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hafi fullnægjandi heimild til þeirrar athafnar sem það vill grípa til.
112

 Ef ákvörðun er tekin 

af lægra settu stjórnvaldi getur ákvörðunin sætt endurskoðun innan stjórnsýslunnar, t.d. 

með stjórnsýslukæru.
113

 Umboðsmaður Alþingis getur einnig tekið mál til umfjöllunar, 

annað hvort að eigin frumkvæði eða að fenginni kvörtun. Að endingu eiga dómstólar 

lokaorðið um túlkun laga, sbr. 60. gr. stjskr.
114

 Af þessu leiðir að lögskýringaraðferðir 

dómstóla hafa grundvallaráhrif á lagatúlkun stjórnvalda og umboðsmanns.
115

  

Við lögskýringu eru stjórnvöld, umboðsmaður og dómstólar ekki bundnir við 

neinar lögfestar reglur eða sjónarmið. Þó má leggja til grundvallar að þessir aðilar byggi á 

sameiginlegum aðferðafræðilegum grunni.
116

 Margvíslegir þættir hafa áhrif á lögskýringu 

og niðurstaða túlkunar byggir á heildarmati þeirra.
117

 Mikilvægustu þættirnir eru orðalag 

viðkomandi lagaákvæðis, lögskýringargögn,
118

 fyrri dómaframkvæmd og 

stjórnsýsluframkvæmd, tilgangur lagaákvæðisins og þess regluverks sem það er hluti af, 

tillit til réttaröryggis borgaranna og réttmætra væntinga þeirra, viðleitni til að samræma 

regluna öðrum réttarreglum og hvaða afleiðingar tiltekin niðurstaða um lögskýringar 

getur haft.
119

 Það er ekki hægt að setja fram neinar fastar reglur um hvaða þætti skuli 

draga inn í matið við lögskýringu hverju sinni eða hvaða vægi einstakir þættir skuli 

hafa.
120
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sjónarmiðum og aðferðum’’ eftir því hverjir eigi í hlut, dómarar, starfsmenn stjórnsýslu, fræðimenn og lögmenn, 

en fjallar ekki nánar um það. Sjá Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 11. 
117

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 314. Róbert Ragnar Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 47. 
118

 Hér er hugtakið lögskýringargögn notað í þrengri merkingu, þ.e. um þau opinberu gögn sem verða til við 

undirbúning og setningu laga, í fyrsta lagi lagafrumvarp og meðfylgjandi greinargerð auk annarra 

undirbúningsgagna sem búin eru til með lagasetningu á tilteknu sviði í huga, í öðru lagi gögn sem til verða á 

Alþingi við meðferð lagafrumvarps, einkum nefndarálit og í þriðja lagi umræður um frumvarp á Alþingi, sbr. 

Róbert Ragnar Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 98 og Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 39. 
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 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 166. Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. 

Forvaltningsret, bls. 314. Bent Christensen. Forvaltningsret – Opgaver, hjemmel, organisation, bls. 217. 
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 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 169. Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. 

Forvaltningsret, bls. 315. Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 23. Bent Christensen. Forvaltningsret – 

Opgaver, hjemmel, organisation, bls. 217. 
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Upphaf lögskýringar hlýtur að vera orðalag þess lagaákvæðis sem á reynir hverju 

sinni.
121

 Orðalagið hlýtur að hafa afgerandi þýðingu þegar það gefur ekki tilefni til vafa 

og aðrir þættir benda ekki til annarrar niðurstöðu.
122

 Í UfR 1991: 608 EL taldi Eystri 

Landsréttur að túlka yrði 1. mgr. 52. gr. laga um umhverfi (miljøloven) í samræmi við 

orðanna hljóðan þannig að skylda sem ákvæðið lagði á fyrirtæki sem menguðu umhverfið 

til að veita upplýsingar gilti um allar upplýsingar sem fyrirtækið hefði undir höndum. 

Lögskýringargögn geta haft verulega þýðingu við lögskýringu, t.d. þegar orðalag 

lagaákvæðis er ekki afdráttarlaust og þau benda eindregið á tiltekna niðurstöðu. 

Lögskýringargögn geta einnig leitt til þess að lagaákvæði sé túlkað á móti orðanna 

hljóðan með þrengjandi eða rýmkandi lögskýringu
123

 eða stutt þá niðurstöðu sem leiðir af 

orðanna hljóðan.
124

 Í dómum er stundum vísað til tilgangs eða markmiðs lagaákvæðis.
125

 

Markmiðið hefur einkum þýðingu ef hægt er að slá því föstu að lagaákvæði nái aðeins 

tilgangi sínum ef það er túlkað á tiltekinn hátt. Markmið lagaákvæðis kann hinsvegar að 

hafa lítið vægi ef orðalag lagaákvæðis er ótvírætt.
126

  

 

2.6. Samantekt 

Það er meginregla í íslenskum stjórnsýslu- og stjórnskipunarréttar að stjórnsýslan er 

lögbundin. Í þessari reglu, sem nefnd er lögmætisreglan, felst annars vegar að ákvarðanir 

stjórnvalda mega ekki brjóta í bága við lög (formregla) og hinsvegar að ákvarðanir 

stjórnvalda verða að styðjast við heimild í lögum (heimildarregla/lagaáskilnaðarregla). 

 Lögmætisreglan hefur margvíslega þýðingu. Reglan tryggir ákveðna dreifingu 

valds, þar sem minnihlutinn á Alþingi fær möguleika á að hafa áhrif á ákvarðanir um 

inngrip í líf almennings. Reglan hefur þá þýðingu að stjórnvöld mega aðeins grípa inn í 

athafnafrelsi borgaranna á grundvelli fyrirfram settra laga sem birt hafa verið samkvæmt 
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 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 169. Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. 

Forvaltningsret, bls. 315. Davíð Þór Björgvinsson. Lögskýringar, bls. 23. Róbert Ragnar Spanó. Túlkun 

lagaákvæða, bls. 48 – 49. 
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 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 169 – 170. Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. 

Forvaltningsret, bls. 315. Róbert Ragnar Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 284. 
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 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 171 – 174. Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. 

Forvaltningsret, bls. 316. Róbert Ragnar Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 297, 334. 
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 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 316. 
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 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 174 – 175. Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. 

Forvaltningsret, bls. 317. 
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 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 175. Róbert Ragnar Spanó. Túlkun lagaákvæða, 

bls. 201 – 202. 
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27. gr. stjskr. Þá hefur lögmætisreglan þýðingu sem málsmeðferðarregla, þar sem 

ákveðnar reglur gilda um setningu laga sem almennt má ætla að tryggi vandaðri 

málsmeðferð. Að lokum er lögmætisreglan grundvöllur að eftirliti með stjórnsýslunni.  

Formreglan hefur þá þýðingu að regla byggð á réttlægri réttarheimild má ekki 

brjóta í bága við reglu byggða á rétthærri réttarheimild og er þannig angi af 

meginreglunni um lex superior. Hinn þáttur lögmætisreglunnar er heimildarreglan. Í 

henni felst að ákvarðanir stjórnvalda skulu almennt hafa stoð í  settum lögum eða í 

stjórnvaldsfyrirmælum sem eiga stoð í settum lögum. Ekki er full eining meðal 

fræðimanna um gildissvið heimildarreglunnar. Samkvæmt hinni hefðbundnu skoðun 

fræðimanna getur hið opinbera ekki án viðhlítandi heimildar gripið inn í réttarstöðu 

borgaranna, m.ö.o. að inngrip í frelsi manna og eignarrétt þarfnast lagaheimildar. Önnur 

skoðun gengur út frá því að allar athafnir stjórnvalda þarfnist lagaheimildar. Þrátt fyrir 

þennan skoðanamun er óumdeilt að kjarni gildissviðs lögmætisreglunnar er tvímælalaust 

þau tilvik og þær aðstæður þar sem borgararnir hafa sérstaklega þörf fyrir réttarvernd. 

Í samræmi við hina klassísku kenningu um nauðsyn lagaheimildar ef grípa á inn í 

frelsi og eignarrétt borgaranna er litið svo á að þeim mun tilfinnanlegri eða meira 

íþyngjandi sem inngrip stjórnsýslunnar er þeim mun ótvíræðari lagaheimild þurfi til að 

koma. Í framkvæmd kemur þetta fram að sumu leyti sem höfnun á því að byggja víðtækt 

inngrip í frelsi og eignarrétt almennings á réttlægri réttarheimild og að öðru leyti í 

tilhneigingu til að túlka þröngt reglur sem heimila tilfinnanlegri inngrip í þessi réttindi. 

Ekki er hægt að setja fram neina einhlíta skilgreiningu á því hvaða inngrip teljist 

tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi en önnur, en niðurstaða um það getur oltið á því í 

hvaða hagsmuni gripið er inn í og hvers konar inngrip um er að ræða. 

Fræðimenn hafa lagt til grundvallar að í sumum tilvikum megi slaka á hinum 

almennu kröfum til lagaheimildar, þannig að réttlægri réttarheimild eða rýmkandi 

lögskýring á reglum teljist vera fullnægjandi heimild. Heimilt er að slaka á kröfum til 

heimildar þegar um er að ræða stjórnvaldsfyrirmæli eða ákvarðanir sem hafa eingöngu 

óbein áhrif á borgarana, s.s. málsmeðferðarreglur og ákvarðanir um málsmeðferð. Þá er 

litið svo á að stjórnendur opinberra stofnana hafi heimildir til að setja almennar reglur um 

réttarsamband stofnunarinnar og viðskiptavina hennar. Loks hefur því verið haldið fram 

að þegar gjald er tekið fyrir opinbera þjónustu sé slakað á kröfu til heimildar ef þjónustan 
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er valfrjáls. Þessi upptalning er ekki tæmandi og setja má fram það almenna sjónarmið að 

grípa megi til minna íþyngjandi inngrips en berum orðum er heimilað í lögum þegar hið 

vægara úrræði nægir til að ná markmiði laganna. 

Það fer eftir skýringu á viðkomandi lagaheimild hvort stjórnvald hafi fullnægjandi 

heimild til töku ákvörðunar eða til tiltekinnar athafnar. Fyrst um sinn er það viðkomandi 

stjórnvald sem verður að taka afstöðu til þess en að endingu eiga dómstólar lokaorðið um 

túlkun laga. Af því leiðir að lögskýringaraðferðir dómstóla hafa grundvallaráhrif á 

lagatúlkun stjórnvalda og umboðsmanns Alþingis. Við lögskýringu eru stjórnvöld, 

umboðsmaður og dómstólar ekki bundnir við neinar lögfestar reglur eða sjónarmið. Þó 

má leggja til grundvallar að þessir aðilar byggi á sameiginlegum aðferðafræðilegum 

grunni. Margvíslegir þættir hafa áhrif á lögskýringu og niðurstaða túlkunar byggir á 

heildarmati á þessum þáttum. Upphaf lögskýringar hlýtur þó að vera orðalag þess 

lagaákvæðis sem á reynir hverju sinni. 

 



 30 

3. Einkenni þjónustugjalda og aðgreining frá sköttum  

 

3.1. Inngangur 

Þessi kafli fjallar um einkenni þjónustugjalda og aðgreiningu þeirra frá sköttum. Ekkert 

ríki getur staðist án tekjuöflunar.
127

 Í 40. og 77. gr. stjskr. er enda gert ráð fyrir að skatta 

megi innheimta
128

 en ekki er að finna í stjórnarskránni almennt ákvæði um skattlagningu. 

Íslenskir fræðimenn hafa talsvert fjallað um skatta. Má þar nefna Gauk Jörundsson í 

doktorsritgerð sinni ,,Um eignarnám’’,
129

 Jónatan Þórmundsson í ,,Fyrirlestrar í 

skattarétti’’,
130

 Gylfi Knudsen í greininni ,,Ættarmark álögunnar’’,
131

 Ólafur Jóhannesson 

í ,,Stjórnskipun Íslands’’
132

 og Gunnar G. Schram í ,,Stjórnskipunarréttur’’.
133

 Minna 

hefur verið fjallað um þjónustugjöld. Má þó nefna ,,Þjónustugjöld’’
134

 eftir Pál 

Hreinsson. Nokkuð hefur verið fjallað um einkenni skatta og þjónustugjalda og 

skilsmuninn milli þessara gjalda í dómum og álitum umboðsmanns Alþingis. Nokkuð 

hefur einnig reynt á réttarreglur um þjónustugjöld og um skil þeirra og skatta í álitum 

umboðsmanns Alþingis. Í kaflanum verða reifaðar skilgreiningar fræðimanna á 

þjónustugjöldum og sköttum. Þá verða skoðuð einkenni þjónustugjalda og hvaða munur 

er á þjónustugjöldum og sköttum. Að lokum verða niðurstöður kaflans dregnar saman.    

 

3.2. Skilgreining á þjónustugjöldum og sköttum 

Þeim gjöldum sem hið opinbera, ríki og sveitarfélög, innheimta má með nokkurri 

einföldun skipta í tvo flokka eftir því hvaða meginreglur gilda um gjöldin, þ.e. skatta og 

þjónustugjöld. Ríki og sveitarfélög hafa einnig margvíslegar aðrar tekjur en þær sem 

leiða af innheimtu gjalda í framangreindum skilningi, s.s. ýmsar tekjur af eignum sínum, 

sbr. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga.
135
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Páll Hreinsson hefur sett fram eftirfarandi skilgreiningu á þjónustugjöldum: 

,,Þjónustugjald er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga 

og lögaðila verða að greiða hinu opinbera eða öðrum, sem hefur heimild til að taka við 

henni, fyrir sérgreint endurgjald sem látið er í té og er greiðslunni ætlað að standa að 

hluta eða öllu leyti undir kostnaði við endurgjaldið.’’
136

 Af þessari skilgreiningu má ráða 

nokkur einkenni þjónustugjalda, þ.e. að um er að ræða greiðslu sem notendur þjónustu 

þurfa að inna af hendi, yfirleitt til hins opinbera, og sem er ætlað að standa a.m.k. að 

einhverju leyti undir kostnaði við endurgjaldið.  

Jónatan Þórmundsson hefur skilgreint einkenni skatta á svofelldan hátt: ,,Skattur 

er greiðsla, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verða 

að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir almennum, 

efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera.’’
137

 Í 

skilgreiningunni koma fram nokkur hugtaksatriði skattahugtaksins. Af lestri þessara 

skilgreininga má sjá að þjónustugjöld og skattar eiga ýmis hugtaksatriði sameiginleg en að 

önnur atriði skilja á milli.  

Páll og Jónatan byggja báðir skilgreiningar sínar á ítarlegum rannsóknum á 

íslenskum rétti og ekki verður séð að frá því þær voru settar hafi þeim verið andmælt af 

öðrum fræðimönnum eða verið hnekkt í réttarframkvæmd. Því verður að telja óhætt að 

byggja umfjöllun kaflans á skilgreiningum Páls og Jónatans á þjónustugjöldum og sköttum.  

 

3.3. Einkenni þjónustugjalda 

Þegar lesin er skilgreining Páls Hreinssonar á þjónustugjöldum má greina fimm 

hugtaksatriði sem máli skipta. Þessi hugtaksatriði eru: 1. þjónustugjald er greiðsla, 

venjulega peningagreiðsla, sem 2. tilteknir hópar einstaklinga og lögaðila verða að greiða 

3. hinu opinbera eða öðrum, sem hefur heimild til að taka við henni, 4. fyrir sérgreint 

endurgjald sem látið er í té og 5. er greiðslunni ætlað að standa að hluta eða öllu leyti 

undir kostnaði við endurgjaldið.  

 

                                                                                                                                                       
sem vatnsveitum, rafmagnsveitum, hitaveitum o.fl., enn fremur ýmsar aðrar tekjur, svo sem af holræsagjaldi, 

lóðarleigu, leyfisgjöldum o.fl., allt eftir því sem lög og reglugerðir mæla fyrir um.’’ 
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 Páll Hreinsson. Þjónustugjöld, bls. 2.  
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 Jónatan Þórmundsson. Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 2.  
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3.3.1. Greiðsla 

Fyrsta hugtaksatriði skilgreiningarinnar á þjónustugjöldum er að þjónustugjald sé 

greiðsla, venjulega peningagreiðsla. Í skilgreiningunni felst því ekki að alltaf þurfi að 

vera um peningagreiðslu að ræða. Því má spyrja að hvaða skilyrðum uppfylltum heimilt 

væri að greiða með öðru en peningum. Setja má fram nokkur sjónarmið sem verið geta til 

leiðbeiningar. Það er einkenni nútímasamfélags að greiðslur eru almennt inntar fram með 

peningum en ekki með vöruskiptum. Þá er ljóst að krafa um greiðslu þjónustugjalds með 

öðru en peningum getur verið íþyngjandi fyrir notanda þjónustu, sem getur þurft að 

útvega sér rétta greiðslu. Þar sem greiðsla þjónustugjalds með öðru en peningum er bæði 

óvenjuleg og íþyngjandi verður í samræmi við almenn viðhorf
138

 að gera strangar kröfur 

til heimildar til töku þjónustugjalds í slíku formi. Því verður að telja ljóst að taka þurfi 

fram berum orðum í lagaheimild svo heimta megi þjónustugjald í öðru en peningum og 

að jafnframt verði að mæla fyrir um hvers konar greiðslu eigi að inna af hendi. Spyrja má 

hvort hægt sé að setja heimild löggjafans frekari skorður til að innheimta þjónustugjöld í 

öðru en peningum. Því er erfitt að svara en hafa verður í huga að heimildir löggjafans til 

lagasetningar eru afar rúmar.  

 

3.3.2. Tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila 

Annað atriði í skilgreiningu Páls Hreinssonar á þjónustugjöldum er að þau séu greidd af 

tilteknum hópum einstaklinga eða lögaðila. Það er mismunandi eftir því hvaða þjónustu 

um er að ræða hverjir notendur hennar eru.  

Af lögum á viðkomandi sviði má oft ráða hverjir þessir tilteknu hópar einstaklinga 

eða lögaðila eru. Sem dæmi af handahófi má nefna gjald samkvæmt 3. mgr. 48. gr.
139

 og 

3. mgr. 50. gr.
140

 skipulags- og byggingarlaga, nr. 73/1997, með síðari breytingum, sem 
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 Sbr. kafla 1.4.3. um strangari kröfur til heimildar hér að framan.  
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140

 3. mgr. 50. gr. skipulags- og byggingarlaga hljóðar svo: ,,Ráðherra er heimilt að ákveða gjald sem 

umsækjendur greiða fyrir að þreyta próf. Gjöld skulu aldrei vera hærri en sem nemur kostnaði við framkvæmd 

prófs.’’ 



 33 

er tekið af tilteknum starfsstéttum sem óska löggildingar. Annað dæmi er 34. gr. laga um 

heilbrigðisþjónustu, nr. 40/2007. Í 1. mgr. er heimilað að taka gjald fyrir nánar tiltekna 

heilbrigðisþjónustu af einstaklingum sem eru sjúkratryggðir samkvæmt lögum um 

almannatryggingar og í 2. mgr. er einstaklingum sem ekki eru sjúkratryggðir hér á landi 

samkvæmt lögum um almannatryggingar gert að greiða gjald fyrir veitta 

heilbrigðisþjónustu.  

Af skilyrðinu um að þjónustugjöld séu greidd af tilteknum hópum einstaklinga og 

lögaðila má ráða að almennt væri ekki heimilt að áskilja greiðslu þjónustugjalda af 

nafngreindum einstaklingum eða lögaðilum, heldur er nauðsynlegt að afmarka á 

almennan hátt þann hóp sem heimta á þjónustugjald af. Það er þó ekki í ósamræmi við 

þessa ályktun þó að mjög fáir eða jafnvel aðeins einn einstaklingur eða lögaðili sé í 

hinum skilgreinda hópi, svo fremi sem hópurinn sé skilgreindur á almennan hátt. Þess eru 

dæmi í skattalöggjöf að gerðar séu undanþágur eða settar sérreglur þar sem nafngreindir 

einstaklingar eða lögaðilar eru teknir sérstaklega fyrir og látnir lúta sérreglum um 

skattgreiðslu.
141

 Slíkar sérreglur hafa ekki verið taldar brjóta gegn því skilyrði 

skattahugtaksins að skattar séu lagðir á tiltekna hópa einstaklinga eða lögaðila.
142

 Það má 

því spyrja hvort reglur sem mæltu fyrir um að nafngreindir einstaklingar eða lögaðilar 

væru látnir greiða þjónustugjald yrðu taldar í samræmi við meginreglur íslensks réttar um 

þjónustugjöld. Ekki verður séð að slíkar reglur hafi verið lögfestar hérlendis eða að á 

þetta álitaefni hafi reynt í dómum eða álitum umboðsmanns Alþingis. Eins og áður hefur 

verið vikið að
143

 áskilur lögmætisreglan almennt heimild í settum lögum til að taka 

þjónustugjald og heimildir löggjafans til lagasetningar eru afar rúmar. Það verður því að 

telja að ekki sé loku fyrir það skotið að löggjafinn geti mælt fyrir um það að tiltekinn, 

nafngreindur einstaklingur eða lögaðili skuli greiða þjónustugjald. Ef aðrir einstaklingar 

eða lögaðilar nýta sömu þjónustu án greiðslu kann slíkt ákvæði þó að brjóta gegn 

jafnræðisreglu 1. mgr. 65. gr. stjskr.
144
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 Nýleg dæmi eru t.d. 6. gr. laga um heimild til samninga um álbræðslu á Grundartanga, nr. 62/1997 og 6. gr. 

laga um heimild til samninga um álverksmiðju í Reyðarfirði, nr. 12/2003. 
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 Jónatan Þórmundsson. Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 3. 
143

 Sjá kafla 2.4.3. og 3.3.1. að framan. 
144

 65. gr. stjskr., sbr. 3. gr. stjskpl. nr. 97/1995, hljóðar svo: ,,Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta 

mannréttinda án tillits til kynferðis, trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti.’’ 
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3.3.3. Hið opinbera, eða annar sem hefur heimild til að taka við greiðslu 

Þriðja hugtaksatriðið sem Páll Hreinsson nefnir í skilgreiningu sinni er að þjónustugjald 

sé greitt hinu opinbera, eða öðrum sem hefur heimild til að taka við greiðslu.  

Á síðustu árum hefur aukist að einkaaðilum séu falin verkefni sem opinberir 

aðilar sinntu áður.
145

 Hafa hugtökin einkaframkvæmd og þjónustusamningur verið notuð 

um slíka útvísun verkefna.
146

 Slík samningagerð opinberra aðila við einkaaðila býður upp 

á ýmis lagaleg álitamál, þ. á m. hvort og þá í hvaða mæli einkaaðila er heimil gjaldtaka af 

notendum þjónustunnar. Í skýrslu nefndar fjármálaráðherra um einkaframkvæmd frá 

árinu 1998 var litið svo á að ákvörðun um notendagjöld gæti ýmist verið í höndum 

einkaaðila eða að ákvæði væru í þjónustusamningi um ákvörðun þeirra. Síðan var því 

almenna viðhorfi lýst að ef einkaaðili væri í einkasöluaðstöðu skyldi setja reglur um 

notendagjöld og um eftirlit með gjaldtöku einkaaðila. Ef samkeppni væri til staðar væri 

ákvörðun um notendagjöld frjáls.
147

 Í handbók fjármálaráðuneytisins um 

þjónustusamninga frá árinu 2005 var komist svo að orði að ,,Í sumum tilvikum [gerðu] 

lög og reglur ráð fyrir að notendur [tækju] þátt í kostnaði. Heimild til að innheimta gjald 

af notendum vegna lögbundinnar þjónustu [yrði] að vera skýr.’’
148

 Það fellur utan 

viðfangsefnis þessarar ritgerðar að kryfja þessi álitamál til mergjar en þó má benda á 

nokkur sjónarmið sem skipt geta máli. Umboðsmaður Alþingis hefur talið að ,,ekki [sé] 

sjálfgefið að breytt rekstrarform opinberrar þjónustu eða verkefna leiði til þess að 

mögulegt sé að láta hjá líða að taka tillit til stjórnsýslureglna við framkvæmd slíkra 

málefna.’’
149

 Framar í ritgerðinni er því sjónarmiði lýst að stjórnvöld geti ekki án skýrrar 

lagaheimildar lagt efnahagslegar byrðar á borgarana.
150

 Af tilliti til réttaröryggis 

borgaranna má a.m.k. setja spurningamerki við hvort stjórnvöld geti, með því einu að 

gera þjónustusamning við einkaaðila um veitingu þjónustu, komist fram hjá því að fylgja 

skráðum og óskráðum reglum stjórnsýsluréttar. Þegar horft er til alls þessa má með 

nokkurri vissu álykta að ef þjónustusamningur er gerður um veitingu lögbundinnar 

þjónustu sé ekki heimilt að áskilja í samningnum heimild til að taka gjald fyrir 
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 Fjármálaráðuneytið. Einkaframkvæmd – Skýrsla nefndar fjármálaráðherra, bls. 6. Fjármálaráðuneytið. 

Þjónustusamningar – Handbók, bls. 7.  
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 Fjármálaráðuneytið. Einkaframkvæmd – Skýrsla nefndar fjármálaráðherra, bls. 12. 
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 Fjármálaráðuneytið. Einkaframkvæmd – Skýrsla nefndar fjármálaráðherra, bls. 19. 
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 Fjármálaráðuneytið. Þjónustusamningar – Handbók, bls. 48. 
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 Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 2001, bls. 14. 
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 Sbr. kafla 1.4.3. um strangari kröfur til heimildar hér að framan. 
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viðkomandi þjónustu, nema þau lög sem um þjónustuna gilda heimili töku 

þjónustugjalds.  

 

3.3.4. Sérgreint endurgjald 

Páll Hreinsson minnist í fjórða lagi á það skilyrði að sérgreint endurgjald sé látið í té gegn 

greiðslu þjónustugjalds. Hið sérgreinda endurgjald er þá ákveðin, fyrirfram skilgreind 

þjónusta eða vara sem veitt er gegn því að þjónustugjaldið sé greitt. Erfitt er að setja fram 

einhver sjónarmið fyrirfram um hvers konar endurgjald getur verið að ræða. Hér er 

nærtækt að líta á nokkur dæmi í lögum. Ef litið er til 3. mgr. 48. gr. og 3. mgr. 50. gr. 

skipulags- og byggingarlaga, sem fjallað var um hér að framan, er hin veitta þjónusta 

samkvæmt 3. mgr. 48. gr. fólgin í námskeiðahaldi og próftöku og samkvæmt 3. mgr. 50. 

gr. í próftöku. Einnig má nefna 4. mgr. 12. gr. upplýsingalaga, nr. 50/1996, með síðari 

breytingum,
151

 og 3. mgr. 13. gr. laga nr. 23/2006 um upplýsingarétt um umhverfismál.
152

 

Veitt þjónusta samkvæmt þeim lögum er fólgin í ljósritun og afritun gagna sem afhent eru 

samkvæmt þeim lögum.  

 

3.3.5. Fjármögnun á kostnaði við endurgjald 

Fimmta hugtaksskilyrðið sem Páll Hreinsson nefnir er að þjónustugjaldi sé ,,ætlað að 

standa að hluta eða öllu leyti undir kostnaði við endurgjaldið.’’ Af lögum sem heimila 

töku þjónustugjalds leiðir óhjákvæmilega einnig hvaða endurgjald eigi að koma fyrir 

þjónustugjaldið. Þannig er ráðstöfun þjónustugjalds lögbundin og er lagt til grundvallar 

að einungis megi verja þjónustugjöldum til þeirra útgjaldaliða sem heimilt var að leggja 

til grundvallar við útreikning gjaldsins.
153

 Í SUA 2004: 153 (Heimasíða RÚV) háttaði svo 

til að félagið A kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir því að Ríkisútvarpið (RÚV) 

notaði tekjur sínar til að reka vefsvæðið ruv.is, þ. á m. tekjur af afnotagjöldum sjónvarps 

og útvarps. Umboðsmaður kannaði hvort fullnægjandi lagaheimild væri fyrir því að RÚV 
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 4. mgr. 12. gr. upplýsingalaga, nr. 50/1996, hljóðar svo: ,,Forsætisráðherra ákveður með gjaldskrá hvað greiða 

skuli fyrir ljósrit og afrit gagna sem veitt eru samkvæmt lögum þessum. Heimilt er að mæta öllum þeim kostnaði 

sem af því hlýst.’’ 
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 3. mgr. 13. gr. laga um umhverfisrétt um umhverfismál, nr. 23/2006, hljóðar svo: ,,Umhverfisráðherra 

ákveður með gjaldskrá hvað greiða skuli fyrir ljósrit og afrit gagna sem veitt eru samkvæmt lögum þessum 

þannig að mætt sé þeim kostnaði sem af því hlýst, þ.m.t. efnis- og launakostnaði og eðlilegum afskriftum af þeim 

búnaði sem notaður er við afritun upplýsinga. Ef fyrirsjáanlegt er að kostnaður við afritun eða ljósritun verði 

hærri en 10.000 kr. er heimilt að krefjast fyrirframgreiðslu.’’ 
153

 Páll Hreinsson. Þjónustugjöld, bls. 23.  
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veitti á heimasíðu sinni aðgang að efni sem sérstaklega hefði verið framleitt til birtingar 

þar og ekki birt áður eða samtímis í útvarpi eða sjónvarpi. Umboðsmaður kannaði einnig 

tekjuöflun RÚV samhliða birtingu efnis á vefnum, þ. á m. sölu auglýsinga til birtingar á 

vefnum. Umboðsmaður rakti m.a. efni þágildandi 1. og 2. mgr. 10. gr. laga um 

útvarpsgjald og innheimtu þess, nr. 122/2000
154

 og benti á að ,,þegar lög mæla fyrir um 

tiltekna ráðstöfun lögbundinna tekjustofna stjórnvalds þá [leiði] það af 

[lögmætisreglunni] að stjórnvaldinu er óheimilt að verja tekjum sínum til annarra 

verkefna að óbreyttum lögum’’. Umboðsmaður taldi í ljósi 1. mgr. 10. gr. laganna og 

lögskýringargagna að RÚV væri óheimilt að verja tekjum sínum til verkefna sem ekki 

væru hluti af eða í nánum tengslum við lögbundið hlutverk þess. Í SUA 1995: 379 

(Skrásetningargjald við Háskóla Íslands) voru málavextir með þeim hætti að A kvartaði 

til umboðsmanns Alþingis vegna innheimtu skrásetningargjalda við Háskóla Íslands fyrir 

skólaárið 1992 – 1993. A hafði greitt í ágúst 1992 skrásetningargjald að fjárhæð kr. 

22.350 auk álags vegna síðbúinnar skrásetningar, kr. 3.350. Um álagningu gjaldsins var 

fjallað í 21. gr. þágildandi laga um Háskóla Íslands, nr. 131/1990. Umboðsmaður taldi 

ákvæðið heimila töku þjónustugjalds. Samkvæmt 37. gr. reglugerðar fyrir Háskóla 

Íslands, nr. 98/1993, skyldi skrásetningargjaldið skiptast á milli stúdentaráðs, 

Félagsstofnunar stúdenta, stúdentaskiptasjóðs og háskólans sjálfs. Í 1. tl. 4. gr. laga um 

um Félagsstofnun stúdenta við Háskóla Íslands var kveðið á um að hluti 

skrásetningargjaldsins skyldi renna til Félagsstofnunar Stúdenta. Umboðsmaður tók fram 

að í eðli sínu væri ráðstöfun þjónustugjalda yfirleitt mörkuð í lögum, beint eða óbeint. 

Síðan sagði umboðsmaður: ,,Þannig er yfirleitt einungis heimilt að verja þjónustugjöldum 

til greiðslu á þeim kostnaðarliðum, sem heimilt var að leggja til grundvallar við 

útreikning á fjárhæð gjaldanna. Ber því að verja skrásetningargjaldi því, sem innheimt er 

skv. 21. gr. laga nr. 131/1990, um Háskóla Íslands, til að greiða þá kostnaðarliði, sem 

heimilt var að leggja til grundvallar við útreikning á fjárhæð gjaldsins, nema á annan hátt 

hafi verið mælt fyrir um í lögum.’’
155

 Umboðsmaður taldi að ráðstöfun 

skrásetningargjalds til Félagsstofnunar stúdenta væri lögmæt þar sem hún styddist við 

sérstaka lagaheimild. Umboðsmaður fjallaði ekki sérstaklega um ráðstöfun 
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 Lögin hétu þá ,,Lög um Ríkisútvarpið.’’ 
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 SUA 1995: 379, bls. 392. Sjá einnig sambærileg ummæli í SUA 1997: 285, bls. 308. 
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skrásetningargjalds til stúdentaskiptasjóðs, þar sem fyrir lá að skrásetningargjaldi fyrir 

skólaárið 1992 – 1993 var ekki varið til sjóðsins. Ráðstöfun skrásetningargjaldsins til 

stúdentaráðs taldi umboðsmaður óheimila, þar sem sérstaka lagaheimild hefði skort til 

ráðstöfunarinnar. Umboðsmaður áréttaði einnig að ráðstöfun þjónustugjalda yrði ekki 

breytt með reglugerð frá því sem segði í lögum eða leiddi af lögum.   

Þar sem ráðstöfun þjónustugjalda er lögbundin er ekki hægt að breyta 

ráðstöfuninni með stjórnvaldsfyrirmælum heldur þarf lagabreyting til að koma.
156

 Í SUA 

1993: 312 (Hreindýr) voru málavextir þeir að A kvartaði við umboðsmann Alþingis 

vegna skipulags hreindýraveiða. M.a. kvartaði A yfir gjaldtöku umhverfisráðuneytisins 

vegna veiða á hreindýrum árin 1991 og 1992. Umboðsmaður tók m.a. til skoðunar 

lagaheimild fyrir gjaldtöku umhverfisráðuneytisins fyrir veiðar á hreindýrum árin 1991 

og 1992. Umboðsmaður dró þá ályktun um þágildandi lög nr. 28/1940 um friðun 

hreindýra og eftirlit með þeim að ætlun löggjafans hefði verið sú að eigendur jarða sem 

helst mætti ætla að yrðu fyrir ágangi af völdum hreindýra myndu njóta arðs af veiðunum. 

Í reglum nr. 76/1992 var hinsvegar mælt fyrir um að hluti innheimtra gjalda fyrir 

veiðileyfi rynni til greiðslu ýmiss kostnaðar hins opinbera. Umboðsmaður taldi að til 

gjaldheimtu í þessu skyni hefði þurft sérstaka lagaheimild. Umboðsmaður benti einnig á 

að í 2. gr. laga nr. 28/1940 væri mælt fyrir um að kostnaður vegna 

hreindýraeftirlitsmanna skyldi greiddur úr ríkissjóði og áréttaði að fyrirmælum laga um 

greiðslu kostnaðar vegna hreindýraeftirlitsmanna yrði ekki breytt með 

stjórnvaldsfyrirmælum. Í SUA 1995: 379 (Skrásetningargjald við Háskóla Íslands) voru 

málavextir með þeim hætti að A kvartaði til umboðsmanns Alþingis vegna innheimtu 

skrásetningargjalda við Háskóla Íslands fyrir skólaárið 1992 – 1993. A hafði greitt í ágúst 

1992 skrásetningargjald að fjárhæð kr. 22.350 auk álags vegna síðbúinnar skrásetningar, 

kr. 3.350. Umboðsmaður tók m.a. til skoðunar ákvæði 37. gr. reglugerðar fyrir Háskóla 

Íslands, nr. 98/1993, þar sem m.a. var mælt fyrir um skiptingu skráningargjalds á milli 

Háskóla Íslands, Félagsstofnunar stúdenta, Stúdentaráðs HÍ og stúdentaskiptasjóðs. 

Umboðsmaður taldi að ráðstöfun greiðslna til Félagsstofnunar stúdenta væri lögmæt enda 

styddist hún við heimild í 4. gr. laga nr. 33/1968 um Félagsstofnun stúdenta við Háskóla 

Íslands. Umboðsmaður benti á að sérstaka lagaheimild skorti til að ráðstafa 
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skrásetningargjaldi til stúdentaráðs og yrði því að telja þá ráðstöfun óheimila.
157

 

Umboðsmaður áréttaði að ráðstöfun þjónustugjalda yrði almennt ekki breytt með 

reglugerð frá því sem mælt væri fyrir um í lögum eða leiddi af lögum. Í SUA 1995: 407 

(Leyfi til hundahalds) voru málsatvik þau að Hundaræktarfélag Íslands kvartaði til 

umboðsmanns Alþingis yfir gjaldtöku Reykjavíkurborgar vegna leyfa til hundahalds, en 

félagið taldi að gjaldið færi fram úr kostnaði borgarinnar og því væri um ólögmæta 

skattheimtu að ræða. Umboðsmaður taldi að Reykjavíkurborg hefði næga lagaheimild í 2. 

og 3. mgr. 22. gr. þágildandi laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, nr. 81/1988,
158

 

til að taka þjónustugjald. Umboðsmaður sagði að þar sem 22. gr. heimilaði einungis töku 

þjónustugjalds mætti ekki taka gjald sem væri hærra en næmi þeim kostnaði sem almennt 

hlytist af því að veita viðkomandi þjónustu. Því hafi það grundvallarþýðingu að afmarka 

hvaða kostnaðarliði yrði að fella undir gjald vegna leyfis fyrir hundahald í Reykjavík. 

Umboðsmaður rakti þá kostnaðarliði sem hann taldi á grundvelli orðalags 2. og 3. mgr. 

22. gr. laga nr. 81/1988 heimilt að taka tillit til við útreikning á fjárhæð gjaldsins og sló 

föstu að við nánari afmörkun á á því hvaða kostnaðarliði leggja yrði við til grundvallar 

yrði að hafa í huga að aðeins væri heimilt að láta leyfishafa greiða fyrir kostnað sem sé í 

,,nánum og efnislegum tengslum’’
159

 við veitta þjónustu, þ.e. útgáfu á leyfum til 

hundahalds og tengdu eftirliti.  

Tekjuafgangur getur orðið vegna atvika sem ekki urðu séð við útreikning 

fjárhæðar þjónustugjalds. Ekki er heimilt að verja þeim afgangi til annarra verkefna.
160

 Í 

SUA 1995: 407 (Leyfi til hundahalds) komst umboðsmaður Alþingis að þeirri niðurstöðu 

að óheimilt væri að nota slíkan mismun til annars en að lækka fjárhæð þess gjalds sem 

tekið verður á næsta gjaldatímabili fyrir viðkomandi þjónustu.
161
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 Upplýst var að skrásetningargjaldi var ekki ráðstafað til stúdentaskiptasjóðs og kannaði umboðsmaður því 

ekki hvort heimilt væri að ráðstafa gjöldunum til sjóðsins.  
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 2. og 3. mgr. 22. gr. laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, nr. 81/1988, hljóðaði svo: ,,Heimilt er auk 

annars að setja í slíkar samþykktir [heilbrigðissamþykktir sveitarfélaga, innsk. undirr.] ákvæði um: 1. Bann eða 

takmörkun hundahalds og annars gæludýrahalds. 2. Meðferð og eyðingu sorps og skolps. 3. Gjaldtöku vegna 

leyfa, leigu eða veittrar þjónustu. 4. Sérstakar ábyrgðartryggingar. – Upphæð gjalda samkvæmt þessum kafla skal 

ákveðin í sérstakri gjaldskrá, sem ráðherra staðfestir. Skulu slík gjöld tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi 

fasteign í tvö ár eftir gjalddaga, sé leyfi, leiga eða þjónusta tengd notkun fasteignar.’’ Eftir breytingar með lögum 

nr. 70/1995 varð 22. gr. að 18. gr. laganna. 
159

 SUA 1995: 407, bls. 419. 
160

 Páll Hreinsson. Þjónustugjöld, bls. 25. 
161

 SUA 1995: 407, nánar bls. 421. 
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3.4. Hver er munurinn á þjónustugjöldum og sköttum? 

Þegar lesnar eru skilgreiningar Páls Hreinssonar og Jónatans Þórmundssonar kemur í ljós 

að ýmis atriði skilja á milli þjónustuatriða og skatta. Hér að framan hefur verið gerð grein 

fyrir helstu einkennum þjónustugjalda eins og þau koma fram í skilgreiningu Páls 

Hreinssonar en næst verður fjallað um muninn á þjónustugjöldum og sköttum hvað 

varðar kröfur til heimildar, markmið tekjuöflunar og endurgjald fyrir greiðslu. 

 

3.4.1. Kröfur til heimildar 

Þrjú ákvæði stjórnarskrárinnar, fyrri málsliður 40. gr.,
162

 77. gr.,
163

 og 2. mgr. 78. gr.,
164

 

fjalla um skatta. Í þessum ákvæðum er einungis minnst á skatta en ekki á þjónustugjöld. 

Spyrja má hvort túlka eigi orðið ,,skattur’’ í 1. málsl. 40. gr. og 77. gr. stjskr. þannig að 

það nái einungis til skatta eins og Jónatan Þórmundsson hefur skilgreint skattahugtakið 

eða hvort skilja beri orðið ,,skattur’’ í rýmri merkingu, svo að það nái bæði til skatta og 

þjónustugjalda. Í 1. málsl. 40. gr. er lagt bann við því að skattar séu á lagðir, þeim breytt 

eða þeir afnumdir nema með lögum. Ákvæði sambærilegt við 40. gr. stjskr. er í 43. gr.
165

 

dönsku grvl. og danskir fræðimenn virðast ekki líta svo á að það ákvæði taki til 

þjónustugjalda.
166

 
167

 Einnig virðist vera samstaða um það meðal íslenskra fræðimanna að 

fyrri málsliður 40. gr. stjskr. nái bara til skatta en ekki til þjónustugjalda.
168

 Í 1. málsl. 1. 

mgr. 77. gr. er ákvæði sambærilegt 1. málsl. 40. gr og ákvæði 2. málsl. 1. mgr. 77. gr. er 

nátengt 1. málsl. 40. gr. og 1. málsl. 1. mgr. 77. gr.
169

 2. málsl. 1. mgr. 77. gr. er ætlað að 

taka af skarið með ákveðnari hætti en 1. málsl. 40. gr. að stjórnvöldum verði ekki 

framselt vald til skattlagningar.
170

 Því verður að leggja til grundvallar að skýra beri 

skattahugtak 77. gr. stjskr. á sama hátt og í 1. málsl. 40. gr. Sama afstaða virðist koma 
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 1. málsl. 40. gr. stjskr. hljóðar svo: ,,Engan skatt má á leggja né breyta né af taka nema með lögum.’’ 
163

 77. gr. stjskr., sbr. 15. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 97/1995, hljóðar svo: ,,Skattamálum skal skipað með 

lögum. Ekki má fela stjórnvöldum ákvörðun um hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema hann. – 

Enginn skattur verður lagður á nema heimild hafi verið fyrir honum í lögum þegar þau atvik urðu sem ráða 

skattskyldu.’’ 
164

 2. mgr. 78. gr. stjskr., sbr. 16. gr. stjskpl. nr. 97/1995, hljóðar svo: ,,Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir 

með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir.’’ 
165

 43. gr. dönsku grundvallarlaganna, nr. 169/1953, hljóðar svo: ,,Ingen skat kan pålægges, forandres eller 

ophæves uden ved lov; ejheller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov.’’ 
166

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 304. 
167

 Sjá kafla 2.4.3. að framan.  
168

 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 322, neðanmálsgrein 4. Gylfi Knudsen. ,,Ættarmark álögunnar.’’ 

Afmælisrit – Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994, bls. 315.  
169

 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 618. 
170

 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 618 – 619. 
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fram í áliti umboðsmanns Alþingis í SUA 1995: 407 (Leyfi til hundahalds).
171

 Af því 

leiðir að reglur 40. gr. og 77. gr. um bann á valdframsali til stjórnvalda og um afturvirkni 

gilda ekki um þjónustugjöld.
172

 Bann á valdframsali til stjórnvalda leiðir til þess að í 

lögum verður að koma skýrt fram m.a. hvaða aðilar eru skattskyldir, ákvæði um 

skattstofn, skattprósentu og reglur um ákvörðun viðkomandi skatts.
173

  

Fyrr var gerð grein fyrir þeirri hefðbundnu skoðun fræðimanna að hið opinbera 

geti ekki án lagaheimildar gripið inn í réttarstöðu borgaranna, nema um sé að ræða atriði 

sem varða innri málefni stofnunar eða fyrir liggi heimild byggð á réttarvenju. Hin 

klassíska framsetning væri að inngrip í frelsi og eignarrétt þarfnist lagaheimildar.
174

 Þá 

var fjallað um þá afstöðu fræðimanna að þeim mun tilfinnanlegri eða meira íþyngjandi 

sem inngrip stjórnsýslunnar er þeim mun ótvíræðari lagaheimild þurfi til að koma og að 

stjórnvöld geti almennt ekki án skýrrar lagaheimildar lagt efnahagslegar byrðar á 

borgarana.
175

 Í samræmi við þessi viðhorf hafa fræðimenn og umboðsmaður Alþingis 

talið að til að heimta þjónustugjald verði að vera heimilað í lögum að taka gjald fyrir 

tiltekna þjónustu.
176

  

Þar sem mismunandi kröfur eru gerðar til heimildar skiptir miklu máli að ákvarða 

hvort gjald sé skattur eða þjónustugjald. Nokkuð hefur reynt á það í álitum umboðsmanns 

Alþingis hvaða skilsmunur sé gerður á kröfum til heimildar varðandi skatta og 

þjónustugjöld. Í SUA 1992: 220 (Tollskýrslueyðublöð) voru atvik málsins þau að A 

kvartaði yfir því við umboðsmann Alþingis að tollstjórinn í Reykjavík tæki gjald fyrir 

tollskýrslueyðublöð og neitaði að taka við tollskýrslueyðublöðum sem Verslunarráð 

Íslands hafði látið prenta. Gjaldið var innheimt eftir gjaldskrá sem fram kom í auglýsingu 

sem sett var með stoð í 148. gr. þágildandi tollalaga, nr. 55/1987. 148. gr. hljóðaði svo: 

,,Ráðherra setur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari ákvæði um framkvæmd 

laga þessara.’’ Umboðsmaður féllst ekki á að greinin fæli í sér skattlagningarheimild í 

skilningi 40. gr. stjskr. þar sem ,,ekki [væri] kveðið á um skattskyldu, skattstofn eða 

                                                   
171

 Afstaða umboðsmanns er reifuð í kafla 1.4.3. hér að framan. 
172

 Gylfi Knudsen. ,,Ættarmark álögunnar.’’ Afmælisrit – Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994, bls. 

315. 
173

 Páll Hreinsson. Þjónustugjöld, bls. 1. Skýrsla umboðsmanns Alþingis fyrir árið 1992, bls. 9. 
174

 Sjá kafla 2.4.2. að framan.  
175

 Sjá kafla 2.4.3. að framan.  
176

 Páll Hreinsson. Þjónustugjöld, bls. 1, 3. Gylfi Knudsen. ,,Ættarmark álögunnar.’’ Afmælisrit – Gaukur 

Jörundsson sextugur 24. september 1994, bls. 315. Trausti Fannar Valsson. ,,Tekjuöflun sveitarfélaga.’’ Drög – 

ætluð nemendum í sveitarstjórnarrétti við lagadeild Háskóla Íslands 2005, bls. 14. 
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reglur um ákvörðun fjárhæðar skattsins ...’’. Í SUA 1993: 197 (Tryggingaeftirlitsgjald) 

voru málavextir þeir að A bar fram kvörtun til umboðsmanns Alþingis yfir álagningu og 

ráðstöfun tryggingaeftirlitsgjalds samkvæmt 46. gr. laga nr. 50/1978 um 

vátryggingastarfsemi, en A taldi að innheimt gjald væri hærra en færi til reksturs 

tryggingaeftirlitsins. Samkvæmt 46. gr. skyldi jafna kostnaði við starfsemi 

tryggingaeftirlitsins á þau vátryggingafélög sem starfsleyfi höfðu með þeim fyrirvara að 

gjaldtakan skyldi að hámarki nema ákveðinni prósentu af iðgjöldum. Nægði gjaldið ekki 

til að kosta eftirlitið skyldi það sem á vantaði greitt úr ríkissjóði. Umboðsmaður taldi 

tvímælalaust um skatt að ræða en ekki þjónustugjald. Í SUA 1995: 379 

(Skrásetningargjald við Háskóla Íslands) háttaði svo til að A kvartaði til umboðsmanns 

Alþingis vegna innheimtu skrásetningargjalda við Háskóla Íslands fyrir skólaárið 1992 – 

1993. A hafði greitt í ágúst 1992 skrásetningargjald að fjárhæð kr. 22.350 auk álags 

vegna síðbúinnar skrásetningar, kr. 3.350. Um álagningu gjaldsins var fjallað í 21. gr. 

þágildandi laga um Háskóla Íslands, nr. 131/1990. Umboðsmaður taldi að 

skrásetningargjald sem innheimt var af nemendum við Háskóla Íslands samkvæmt 1. 

mgr. 21. gr. væri þjónustugjald en ekki skattur þegar af þeirri ástæðu að í lagaheimildinni 

voru engin ákvæði um fjárhæð gjaldsins eða hvernig það skyldi ákvarðað. Í SUA 2000: 

149 (Fjallskilagjald) kvartaði A, eigandi jarðarinnar X í Dalasýslu, yfir því við 

umboðsmann Alþingis að hann væri skyldaður til að taka þátt í því að smala land og 

greiða fjallskilagjald, enda þótt hann ætti hvorki sauðfé né hross og væri ekki búsettur á 

jörðinni. Umboðsmaður tók til skoðunar 42. gr. laga nr. 6/1986 um afréttamálefni, 

fjallskil o.fl. Samkvæmt fyrri málslið 42. gr. skyldi fjallskilum í afréttum og öðrum 

sumarbeitarhögum jafnað niður á fjallskilaskylda aðila í hlutfalli við tölu fjallskilaskylds 

búpenings og í síðari málsliðnum var heimilað að leggja hluta fjallskilakostnaðar á 

landverð jarða að frádregnu verði ræktaðs lands og hlunninda ef ákvæði þess efnis væru í 

fjallskilasamþykkt. Umboðsmaður sagði að ákvæðið heimilaði töku gjalds til að standa 

undir kostnaði við fjallskil og mætti gjaldtakan ekki fara fram úr kostnaði við fjallskil 

hverju sinni. Þar sem ekki væri um almenna tekjuöflun að ræða sló umboðsmaður föstu 

að gjaldið væri þjónustugjald. Í SUA 1994: 225 (Loftferðaeftirlit) höfðu A og B kvartað 

við umboðsmann Alþingis vegna innheimtu skoðunar- og eftirlitsgjald loftfara, en A og B 

töldu gjaldtökuna fremur líkjast skattheimtu en þjónustugjaldi. Skoðunar- og eftirlitsgjald 
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loftfara var á lagt samkvæmt 152. gr. þágildandi laga nr. 34/1964 um loftferðir. Í 1. og 2. 

mgr. 152. gr. sagði að flugmálaráðherra skyldi ákveða gjöld sem inna bæri af hendi fyrir 

stjórnvaldsaðgerðir samkvæmt lögunum sem sá skyldi greiða, sem hag hefði af 

viðkomandi gerðum.
177

 Gjaldtakan var útfærð í gjaldskrá fyrir þjónustu loftferðaeftirlits 

flugmálastjórnar, nr. 47/1992, og var miðuð við  mesta ,,flugtaksmassa’’ hvers loftfars. 

Umboðsmaður dró þá ályktun af 1. málsl. 40. gr. og þágildandi 77. gr. stjskr. að í lögum 

yrði að vera kveðið á um skattskyldu og skattstofn og reglur um ákvörðun skatts. Um 

þjónustugjöld gilti sú meginregla að hún yrði að byggja á lagaheimild. Umboðsmaður 

taldi ekki unnt að skilja ákvæði 152. gr. loftferðalaga öðruvísi en svo að um væri að ræða 

heimild til töku þjónustugjalds en fæli ekki í sér skattlagningarheimild. Þessi viðhorf 

umboðsmanns Alþingis hafa komið fram í fleiri álitum hans.
178

 Á sambærilegt álitaefni 

reyndi í Hrd. 1998: 3460 (Lyfjaeftirlitsgjald I). Í málinu var deilt um lögmæti 

lyfjaeftirlitsgjalds sem JÞ, eiganda lyfjabúðar, var gert að greiða Lyfjaeftirliti ríkisins árið 

1996. Gjaldtakan var byggð á þágildandi 3. mgr. 2. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994. Ákvæðið 

var svohljóðandi: ,,Leggja skal árlegt eftirlitsgjald á fyrirtæki þau og stofnanir sem 

Lyfjaeftirlit ríkisins hefur eftirlit með. Í reglugerð skal nánar kveðið á um eftirlitsgjöld og 

innheimtu þeirra að fengnum tillögum Lyfjaeftirlits ríkisins. Verja skal tekjum þessum til 

greiðslu kostnaðar við eftirlitið og miða við að gjaldið standi undir kostnaði við rekstur 

þess.’’ Í reglugerð nr. 325/1996 um eftirlitsgjald vegna lyfjaeftirlits árið 1996 var 

gjaldtökuheimildin útfærð þannig að gjaldið var á lagt eftir ,,veltu og/eða umfangi 

eftirlitsskyldrar starfsemi’’. Hæstiréttur sagði að skýra yrði 3. mgr. 2. gr. lyfjalaga þannig 

að um þjónustugjald væri að ræða. Í reglugerðinni hefði hinsvegar gjaldið verið innheimt 

án tillits til þess hvort eða í hvaða mæli gjaldendur nytju í reynd þjónustu Lyfjaeftirlits 

ríkisins. Ekki hefðu verið færð viðhlítandi rök fyrir því að velta ein endurspeglaði þörf 

fyrir eftirlit með einstökum lyfjabúðum. Samkvæmt þessu hefði skort á bein tengsl milli 

skyldu til að greiða eftirlitsgjald og fjárhæðar þess annars vegar og hins vegar þeirrar 

þjónustu sem Lyfjaeftirlit ríkisins veitti einstökum greiðendum. Í Hrd. 1998: 1800 

(Aukavatnsgjald) reyndi á lögmæti innheimtu sveitarfélagsins S á sérstöku 
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 1. og 2. mgr. 152. gr. laga um loftferðir, nr. 34/1964, hljóðaði svo: ,,Flugmálaráðherra kveður á um gjöld, sem 

inna ber af hendi fyrir stjórnvaldsgerðir, sem framkvæmdar eru eftir lögum þessum. – Rétt er flugmálaráðherra 

að ákveða, að sá, sem hefur hag af gerðum þeim, sem í 1. mgr. segir, greiði kostnað af þeim.’’ 
178

 Sjá t.d. SUA 1994: 233, SUA 1995: 394, SUA 1995: 402, SUA 1995: 407, SUA 1996: 474, SUA 1997: 285, 

SUA 1997: 340 og SUA 1998: 162.  
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aukavatnsgjaldi úr hendi G ehf. Samkvæmt 7. gr.
179

 þágildandi laga um vatnsveitur 

sveitarfélaga, nr. 81/1991, var gert ráð fyrir að almennt vatnsgjald væri á lagt miðað við 

álagningarstofn sem skilgreindur var í ákvæðinu og samkvæmt 1. mgr. 8. gr.
180

 sömu laga 

var heimilt að innheimta sérstakt aukavatnsgjald auk vatnsgjalds samkvæmt 7. gr. af 

fasteignum þar sem vatn er notað í atvinnuskyni og skyldi aukavatnsgjaldið vera miðað 

við vatnsnotkun í rúmmetrum. Fyrir lá að S hafði ekki krafið G ehf. um greiðslu almenns 

vatnsgjalds. Því var haldið fram af hálfu G ehf. að öllum tekjum vatnsveitu sveitarfélags, 

hverju nafni sem þær nefndust, væri eingöngu ætlað að standa undir kostnaði af þeirri 

þjónustu, sem vatnsveitan veitti, en ekki öðru. Gjöld umfram það yrðu ekki lögð á 

viðskiptavini vatnsveitu sveitarfélags. Af hálfu S var hinsvegar haldið fram að í 8. gr. 

laga nr. 81/1991 væri ekki að finna takmörkun á fjárhæð gjalds eins og þá sem væri í 7. 

gr. laganna vegna gjaldtöku samkvæmt þeirri grein. Aukavatnsgjald samkvæmt 8. gr. 

mætti því innheimta án tillits til þess hvort tekna sé þörf til að greiða stofn- og 

rekstrarkostnað vatnsveitu. Hið umkrafða gjald væri auk þess vel innan þess hámarks, 

sem krefja megi notendur vatns um fyrir hvern rúmmetra af seldu vatni samkvæmt 10. gr. 

reglugerðar nr. 421/1992 fyrir vatnsveitur sveitarfélaga. Aukavatnsgjald mætti því skila 

tekjuafgangi og gjaldtakan væri af þeim sökum lögmæt. Hæstiréttur taldi að í 

rökstuðningi S fælist ,,að rofin séu tengsl milli gjaldtöku og veittrar þjónustu og því 
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 7. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga, nr. 81/1991, hljóðaði svo: ,,Sveitarstjórn er heimilt að heimta 

vatnsgjald af öllum fasteignum er vatnsins geta notið og skal við það miðað að gjaldið ásamt öðrum tekjum 

standi straum af stofnkostnaði ogrekstri vatnsveitu. Álagningarstofn vatnsgjalds skal vera afskrifað 

endurstofnverð húss og mannvirkis margfaldað með markaðsstuðli fasteigna í Reykjavík samkvæmt matsreglum 

Fasteignamats ríkisins, sbr. 3. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995. Stofn til álagningar vatnsgjalds á 

aðrar fasteignir skal vera fasteignamat þeirra. – Nú liggur matsverð fullfrágenginnar fasteignar eigi fyrir við 

álagningu vatnsgjalds, en fasteign getur notið vatns frá vatnsveitu sveitarfélagsins, sbr. 1. mgr., og er þá 

sveitarstjórn heimilt að ákveða upphæð vatnsgjaldsins með hliðsjón af því hver verður líklegur álagningarstofn 

fullfrágenginnar eignar og ber þá að taka mið af fasteignamati sambærilegra fasteigna í sveitarfélaginu. – Verði 

ágreiningur um gjaldstofn skv. 2. mgr. skal vísa honum til úrskurðar Fasteignamats ríkisins. Þeim úrskurði má 

skjóta til yfirfasteignamatsnefndar ríkisins. Úrskurðum nefndarinnar má skjóta til dómstóla. – Sveitarstjórn 

ákveður upphæð vatnsgjalds sem má nema allt að 0,3 hundraðshlutum af álagningarstofni. Sveitarstjórn er 

heimilt að ákveða hámark og lágmark vatnsgjalds miðað við rúmmál húseigna. Sveitarstjórn er enn fremur 

heimilt að miða vatnsgjaldið við fast gjald auk álags vegna stærðar fasteignar og/eða notkunar samkvæmt mæli. 

Álagning skv. 2. og 3. málsl. verði þó aldrei hærri en segir í 1. málsl. þessarar málsgreinar. Gjalddagar 

vatnsgjalds skulu vera þeir sömu og sveitarstjórn ákveður fyrir fasteignaskatt og skal innheimtu vatnsgjalds 

hagað á sama hátt og innheimtu fasteignaskatts, sbr. 4. gr. laga nr. 4/1995.’’ Hér er 7. gr. sýnd eins og henni var 

breytt með 3. gr. laga nr. 149/1995. Síðar, eftir að dómurinn var kveðinn upp, var ákvæðinu breytt á ný með 1. 

gr. laga nr. 143/2000. 
180

 1. mgr. 8. gr. laga um vatnsveitur sveitarfélaga, nr. 81/1991, hljóðaði svo: ,,Af þeim fasteignum, þar sem vatn 

er notað til annars en venjulegra heimilisþarfa, vegna atvinnu sem í þeim er rekin eða af öðrum ástæðum, skal 

sveitarstjórn auk vatnsgjalds, sbr. 7. gr., heimilt að innheimta sérstakt aukavatnsgjald er miðast við notkun mælda 

í rúmmetrum.’’ 
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óvissu háð hvort heildargjaldtaka svari til kostnaðar, sem af rekstri vatnsveitu leiðir. Með 

þessu er því í raun haldið fram að [S] sé frjálst að leggja skatt á suma notendur vatns, sem 

takmarkist ekki af öðru en því hámarki, sem tilgreint sé í reglugerð, settri af ráðherra. 

Verður ekki á þetta sjónarmið fallist, en með lögum nr. 81/1991 er heimilað að taka 

þjónustugjöld þar sem kostnaður að baki ræður gjaldtöku, en ekki að kveða á um 

skattheimtu.’’ 

 

3.4.2. Markmið tekjuöflunar 

Áður var gerð grein fyrir því að þjónustugjöldum er ætlað að standa að hluta eða öllu 

leyti undir kostnaði við endurgjaldið.
181

 Markmið tekjuöflunar með þjónustugjöldum er 

því hugtaksatriði í skilgreiningu þjónustugjalda og ekki er heimilt að verja 

þjónustugjöldum til annarra verkefna nema samkvæmt lagaheimild. Markmið skattheimtu 

er ekki þáttur í skattahugtakinu.
182

 Þau sjónarmið hafa heyrst að skatta megi aðeins leggja 

á í skattalegu skyni, en með því er átt við að skattar séu á lagðir til að afla tekna til að 

mæta útgjöldum hins opinbera en ekki t.d. til að færa eignir á milli hópa fólks eða frá 

þegnunum til hins opinbera.
183

 Í reynd eru skattar þó oft lagðir á í öðru skyni, og er 

algengt að skattar séu notaðir sem miðlunarúrræði í efnahagsmálum, t.d. til að bæta kjör 

hinna lægst launuðu,
184

 og sem efnahagsleg stjórntæki.
185

    

 

3.4.3. Endurgjald 

Fyrir þjónustugjald kemur sérgreint, fyrirfram skilgreint endurgjald. Greiðendur skatta fá 

hinsvegar ekki í sinn hlut neitt sérgreint endurgjald þó að skattgreiðendur njóti óbeint 
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 Sjá kafla 3.3.5. 
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 Gylfi Knudsen. ,,Ættarmark álögunnar.’’ Afmælisrit – Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994, bls. 

332. 
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 Gaukur Jörundsson. Um eignarnám, bls. 138. Jónatan Þórmundsson. Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 12 – 13. 

Gylfi Knudsen. ,,Ættarmark álögunnar.’’ Afmælisrit – Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994, bls. 332. 

Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun Íslands, bls. 450. Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 557. Ólafur og 

Gunnar telja raunar að skatttaka í skattlegu sjónarmiði feli líka í sér að skattar séu lagðir á menn í tiltölu við 

greiðslugetu hvers og eins, en aðrir fræðimenn minnast ekki á þann þátt. 
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 Jónatan Þórmundsson. Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 12 – 13. Gylfi Knudsen. ,,Ættarmark álögunnar.’’ 

Afmælisrit – Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994, bls. 332. Ólafur Jóhannesson. Stjórnskipun 
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 Gylfi Knudsen. ,,Ættarmark álögunnar.’’ Afmælisrit – Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994, bls. 

332.  
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góðs af skattgreiðslum sínum
186

 og þeir ráða engu um hvernig þeirra skattfé er varið. 

Þannig vantar tengsl á milli þeirrar opinberu þjónustu sem gjaldendur njóta og þess sem 

þeir greiða til ríkisins.
187

 Þó skattgreiðendur ráði ekki ráðstöfun skatta kann ráðstöfun 

skattfjár að vera bundin í lögum og er þá talað um markaða tekjustofna. Ýmis dæmi má 

nefna um slíka tekjustofna. Sem dæmi má nefna flugvallaskatt samkvæmt lögum nr. 

31/1987 um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála en mælt er fyrir um ráðstöfun þessa 

gjalds í 12. gr. laganna.
188

 Með þessu móti er fjárveitingarþáttur fjárstjórnarvalds 

Alþingis í reynd bundinn fyrirfram.  

 

3.5. Samantekt 

Þeim gjöldum sem hið opinbera, ríki og sveitarfélög, innheimta má með nokkurri 

einföldun skipta í tvo flokka eftir því hvaða meginreglur gilda um gjöldin, þ.e. skatta og 

þjónustugjöld. Páll Hreinsson hefur skilgreint þjónustugjöld þannig að um sé að ræða 

greiðslu, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga og lögaðila verða að 

greiða hinu opinbera eða öðrum, sem hefur heimild til að taka við henni, fyrir sérgreint 

endurgjald sem látið er í té og er greiðslunni ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir 

kostnaði við endurgjaldið. Jónatan Þórmundsson hefur skilgreint skatta svo að um sé að 

ræða greiðslu, venjulega peningagreiðsla, sem tilteknir hópar einstaklinga eða lögaðila verða 

að gjalda til hins opinbera samkvæmt einhliða ákvörðun ríkisvaldsins eftir almennum, 

efnislegum mælikvarða og án sérgreinds endurgjalds frá hinu opinbera. 

 Þegar lesin er skilgreining Páls Hreinssonar á þjónustugjöldum má greina fimm 

hugtaksatriði sem máli skipta. Fyrsta hugtaksatriðið er að þjónustugjald er greiðsla, 

venjulega peningagreiðsla. Aðrar greiðslur en peningagreiðslur koma til greina en telja 

verður ljóst að taka þurfi fram berum orðum í lagaheimild svo heimta megi þjónustugjald 

í öðru en peningum og að jafnframt verði að mæla fyrir um hvers konar greiðslu eigi að 

inna af hendi. Annað hugtaksatriði er að þjónustugjöld séu greidd af tilteknum hópum 
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 Jónatan Þórmundsson. Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 12. Gylfi Knudsen. ,,Ættarmark álögunnar.’’ Afmælisrit – 

Gaukur Jörundsson sextugur 24. september 1994, bls. 338. 
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 Jónatan Þórmundsson. Fyrirlestrar í skattarétti, bls. 12. 
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 12. gr. laga nr. 31/1987 um flugmálaáætlun og fjáröflun til flugmála, hljóðar svo: ,,Flugvallaskatti skal varið 

til framkvæmda í flugmálum, reksturs flugvalla, rannsókna og sérstakra tímabundinna verkefna í 

flugöryggismálum samkvæmt samgönguáætlun. Varaflugvallagjaldi skal varið til að fjármagna viðbótarkostnað 

sem fellur til við rekstur og viðhald alþjóðlegra varaflugvalla á Íslandi.’’ 
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einstaklinga eða lögaðila. Af lögum á viðkomandi sviði má oft ráða hverjir þessir tilteknu 

hópar einstaklinga eða lögaðila eru. Almennt er óheimilt að áskilja greiðslu 

þjónustugjalda af nafngreindum einstaklingum eða lögaðilum, heldur er nauðsynlegt að 

afmarka á almennan hátt þann hóp sem heimta á þjónustugjald af. Þriðja hugtaksatriðið er 

að þjónustugjald sé greitt hinu opinbera, eða öðrum sem hefur heimild til að taka við 

greiðslu, t.d. á grundvelli þjónustusamnings við opinberan aðila. Fjórða hugtaksatriðið er 

að sérgreint endurgjald sé látið í té gegn greiðslu þjónustugjalds. Hið sérgreinda 

endurgjald er þá ákveðin, fyrirfram skilgreind þjónusta eða vara sem veitt er gegn því að 

þjónustugjaldið sé greitt. Vegna mikillar fjölbreytni í opinberri þjónustu er erfitt að setja 

fram einhver sjónarmið fyrirfram um hvers konar endurgjald getur verið að ræða. Fimmta 

hugtaksskilyrðið er að þjónustugjaldi sé ,,ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir 

kostnaði við endurgjaldið.’’ Þegar lög heimila töku þjónustugjalds leiðir óhjákvæmilega 

einnig af lögunum hvaða endurgjald eigi að koma fyrir þjónustugjaldið. Ráðstöfun 

þjónustugjalds er því lögbundin og einungis má verja þjónustugjöldum til þeirra 

útgjaldaliða sem heimilt var að leggja til grundvallar við útreikning gjaldsins. 

 Nauðsynlegt er að kanna hvort og þá hvaða munur er á þeim kröfum sem gerðar 

eru til heimilda til töku þjónustugjalda annars vegar og skatta hinsvegar. Spyrja má hvort 

túlka eigi orðið ,,skattur’’ í 1. málsl. 40. gr. og 77. gr. stjskr. þannig að það nái einungis 

til skatta eins og Jónatan Þórmundsson hefur skilgreint skattahugtakið eða hvort skýra 

eigi orðið ,,skattur’’ á rýmri hátt, svo að það nái bæði til skatta og þjónustugjalda. 

Íslenskir fræðimenn virðast almennt líta svo á að fyrri málsliður 40. gr. og 77. gr. stjskr. 

nái bara til skatta en ekki til þjónustugjalda. Því gilda ákvæði 40. gr. og 77. gr. stjskr. um 

bann á valdframsali til stjórnvalda og um afturvirkni ekki um þjónustugjöld. Bann á 

valdframsali til stjórnvalda leiðir til þess að í lögum verður að koma skýrt fram m.a. 

hvaða aðilar eru skattskyldir, ákvæði um skattstofn, skattprósentu og reglur um ákvörðun 

viðkomandi skatts. Á hinn bóginn hafa fræðimenn og umboðsmaður Alþingis talið að til 

að heimta þjónustugjald verði að vera heimilað í lögum að taka gjald fyrir tiltekna 

þjónustu. Af þessu leiðir að miklu máli skiptir að ákvarða hvort gjald sé skattur eða 

þjónustugjald. 

 Markmið tekjuöflunar með þjónustugjöldum annars vegar og sköttum hinsvegar 

eru mismunandi. Þjónustugjöldum er ætlað að standa að hluta eða öllu leyti undir 
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kostnaði við endurgjaldið. Markmið tekjuöflunar með þjónustugjöldum er því 

hugtaksatriði í skilgreiningu þjónustugjalda. Markmið skattheimtu er á hinn bóginn ekki 

þáttur í skattahugtakinu, þó að þau sjónarmið hafi heyrst að skatta megi aðeins leggja á til 

að afla tekna til að mæta útgjöldum hins opinbera.  

 Einnig er munur á því endurgjaldi sem kemur fyrir þjónustugjöld annars vegar og 

skatta hinsvegar. Fyrir þjónustugjald kemur sérgreint, fyrirfram skilgreint endurgjald. 

Greiðendur skatta fá hinsvegar ekki í sinn hlut neitt sérgreint endurgjald þó að 

skattgreiðendur njóti óbeint góðs af skattgreiðslum sínum með því að nýta sér opinbera 

þjónustu. 
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4. Nauðsyn lagaheimildar til töku þjónustugjalda 

 

4.1. Inngangur 

Í fyrri köflum hefur verið fjallað almennt um lögmætisregluna og um einkenni 

þjónustugjalda og aðgreiningu þeirra frá sköttum. Í þessum kafla verður byggt ofan á 

fyrri umfjöllun og fjallað um nauðsyn lagaheimildar til töku þjónustugjalda. Sem fyrr 

verður að talsverðu leyti stuðst við skrif danskra fræðimanna og dregnar af þeim ályktanir 

um íslenskan rétt. Þeirra helstir eru Bent Christensen í ,,Forvaltningsret – Opgaver, 

hjemmel, organisation’’,
189

 Jens Garde í ,,Forvaltningsret – Almindelige emner’’,
190

 Jon 

Andersen í ,,Forvaltningsret’’
191

 og Claus Jensen og Carl Nørgaard í ,,Administration og 

borger – Forvaltningsret í grundtræk’’.
192

 Íslenskir fræðimenn hafa nokkuð látið 

umfjöllun um þjónustugjöld til sín taka. Þar má nefna ,,Ættarmark álögunnar’’
193

 eftir 

Gylfa Knudsen, ,,Þjónustugjöld’’
194

 eftir Pál Hreinsson og ,,Tekjuöflun sveitarfélaga’’
195

 

eftir Trausta Fannar Valsson. Sem fyrr verða könnuð álit umboðsmanns Alþingis sem 

snerta heimildir til töku þjónustugjalda. Einnig verður íslenskir og danskir dómar teknir 

til umfjöllunar.  

Byrjað verður á því að setja fram meginreglu um nauðsyn lagaheimildar til töku 

þjónustugjalda. Síðan verður kafað dýpra í meginregluna og fjallað um heimildir til 

gjaldtöku fyrir stjórnvaldsákvarðanir og opinbera þjónustu. Að lokum verður efni kaflans 

dregið saman.  

 

4.2. Meginreglan 

Áður hefur verið fjallað um þá afstöðu fræðimanna að lagaheimild þurfi til að stjórnvöld 

geti innheimt þjónustugjöld.
196

 Af því leiðir að meginregla íslensks réttar er að 

borgararnir þurfa ekki að greiða gjald fyrir afgreiðslu eða úrlausn stjórnvalda og að 
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 Sjá kafla 2.4.3. 
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opinber þjónusta skuli veitt ókeypis, nema lagaheimild standi til annars.
197

 Þó að þessi 

meginregla sé skýr geta ýmis takmarkatilfelli komið upp, enda telja fræðimenn ekki að 

reglan sé án undantekninga. Þessar undantekningar eru taldar fáar þegar um 

stjórnvaldsákvarðanir er að ræða en fleiri þegar um þjónustustarfsemi er að ræða, einkum 

ólögmælta þjónustu.
198

   

 

4.3. Stjórnvaldsákvarðanir 

4.3.1. Meginreglan 

Um stjórnvaldsákvarðanir gildir sú meginregla að aðili máls þarf ekki að greiða fyrir 

afgreiðslu eða úrlausn stjórnvalda nema skýr lagaheimild heimili gjaldtöku. Almennt 

skiptir það ekki máli hvort úrlausn stjórnvalda er ívilnandi eða íþyngjandi fyrir aðila 

máls. Af meginreglunni leiðir að stjórnvöld verða sjálf að bera allan kostnað af rannsókn, 

undirbúningi og meðferð mála.
199

 Í SUA 1992: 220 (Tollskýrslueyðublöð) kvartaði A til 

umboðsmanns Alþingis yfir því að tollstjórinn í Reykjavík tæki gjald fyrir 

tollskýrslueyðublöð og neitaði að taka við tollskýrslueyðublöðum sem Verslunarráð 

Íslands hafði látið prenta. Gjaldtakan byggði á auglýsingu nr. 64/1992, en í 3. gr. 

auglýsingarinnar kom fram að hún var sett með stoð í 148. gr. þágildandi tollalaga, nr. 

55/1987.
200

 Í 148. gr. sagði að ráðherra setti ,,með reglugerð eða öðrum fyrirmælum 

nánari ákvæði um framkvæmd [laganna].’’ Það lá fyrir að tollskýrslueyðublöð höfðu 

verið afhent án endurgjalds þar til auglýsing nr. 64/1992 tók gildi. Eyðublöðin voru notuð 

við lögbundna upplýsingagjöf til ríkisins og á grundvelli veittra upplýsinga voru teknar 

ákvarðanir um álagningu tolla og gjalda á innfluttar vörur. Um þetta sagði umboðsmaður 

að ,,ganga [yrði] út frá þeirri grundvallarreglu, að almenningur þurfi ekki að greiða 

sérstakt gjald fyrir afgreiðslu eða úrlausn stjórnvalda, nema öðru vísi sé mælt í lögum.’’ 

Sem dæmi um gjaldtökuheimildir fyrir ákvarðanir stjórnvalda má nefna lög nr. 17/1991 
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um einkaleyfi og lög nr. 45/1997 um vörumerki. Í ýmsum ákvæðum laganna er heimilað 

að taka gjald fyrir tilteknar stjórnvaldsákvarðanir.
201

  

 

4.3.2. Undantekningar 

Fáar undantekningar eru viðurkenndar frá meginreglunni um nauðsyn lagaheimildar til 

töku þjónustugjalds fyrir stjórnvaldsákvarðanir. Áður hefur verið gerð grein fyrir því að 

stjórnvöld geta almennt ekki án skýrrar lagaheimildar lagt efnahagslegar byrðar á 

borgarana.
202

 Þetta tekur þó ekki til allra tilvika þar sem einhver þáttur 

stjórnvaldsákvörðunar felur í sér efnahagslega byrði. Sú greiðsla sem borgararnir verða 

að inna af hendi getur stundum talist vera endurgjald á grundvelli samnings.
203

 Oft er taka 

stjórnvaldsákvörðunar háð því að aðili máls leggi fram tiltekin gögn. Öflun gagna getur 

haft í för með sér útgjöld fyrir viðkomandi aðila. Slík útgjöld teljast ekki vera 

þjónustugjöld samkvæmt skilgreiningu Páls Hreinssonar þó að þau geti verið 

óhjákvæmileg fyrir aðila máls til að stjórnvald taki ákvörðun í máli hans. Þau útgjöld 

mega þó ekki íþyngja aðila um of.
204

 Páll Hreinsson nefnir dæmi úr þágildandi 

skipulagsreglugerð, nr. 318/1985, þar sem í grein 4.3.8, 11. og 12. mgr.,
205

 var mælt fyrir 

um gjaldtöku án þess að lagaheimild væri að finna fyrir henni. Gjaldtakan þjónaði þeim 

tilgangi að tryggja að næg bílastæði væru við hverja byggingu og skyldi gjaldið renna til 

þess að kaupa land undir bílastæði sem á vantaði en ekki til að fjármagna rekstrarkostnað 

byggingaryfirvalda. Á þessa gjaldtöku reyndi ekki fyrir dómstólum en Páll telur að hún 

hefði líklega verið viðurkennd sem lögmæt undantekning frá meginreglunni.
206

  

Fyrr var minnst á að í undantekningartilvikum mætti byggja á réttarvenju og 

lögjöfnun og að neyðarréttarsjónarmið gætu réttlætt brot á lögmætisreglunni í algjörum 
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undantekningartilfellum.
207

 Í UfR 1958: 1275 var leigjendum tjalda á Dyrehavsbakken 

talið heimilt að innheimta ýmis gjöld með vísan til aldagamallar óvéfengdrar 

stjórnsýsluvenju.
208

 Í UfR 1991: 164 H sló Landsréttur því föstu að þrátt fyrir orðalag 

auglýsingar frá 7. ágúst 1752 væri til staðar svo langvarandi stjórnsýsluvenja að 

réttarvenja hefði orðið til. Stjórnsýsluvenja sem ekki telst hafa skapað réttarvenju getur 

hinsvegar ekki verið viðhlítandi grundvöllur stjórnvaldsákvarðana. Í UfR 2003: 841 H var 

talið að þótt sveitarfélag hefði í mörg ár innheimt ýmis gjöld gæti það eitt ekki leitt til 

þess að sveitarfélaginu væri það heimilt.
209

 Í dóminum frá 1958 var byggt á aldagamalli 

stjórnsýsluvenju og í dóminum frá 1991 var vísað til stjórnsýsluvenju um 239 ára gamla 

réttarheimild. Þegar þessir dómar eru bornir saman við dóminn frá 2003, sem fjallaði um 

styttri stjórnsýsluvenju, má draga þá ályktun að réttarvenja geti aðeins verið viðhlítandi 

grundvöllur að töku þjónustugjalda að uppfylltum afar ströngum skilyrðum um 

tímalengd. Erfitt er þó að draga ályktanir af þessum dómum hversu lengi venja þurfi að 

standa. Þegar litið er til hinna ströngu skilyrða um tímalengd má gera ráð fyrir því að 

ríkar kröfur verði gerðar til annarra skilyrða réttarvenju, ekki síst að um samfellda 

framkvæmd stjórnvalda sé að ræða.
210

 
211

  

Ekki hefur reynt á það hvort lögjöfnun eða neyðarréttarsjónarmið geti verið 

viðhlítandi heimild til gjaldtöku en þegar litið er til þess að gjaldtaka á slíkum grundvelli 

er undantekning frá meginreglunni og til hinna ströngu skilyrða sem gerð hafa verið til 

                                                   
207

 Sjá kafla 2.4.1. 
208

 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 183. Claus Haagen Jensen og Carl Aage Nørgaard. 

Administration og borger – Forvaltningsret i grundtræk, bls. 182. 
209

 Jens Garde o.fl. Forvaltningsret – Almindelige emner, bls. 183. 
210

 Sjá umfjöllun um skilyrði fyrir löghelgan réttarvenju Sigurður Líndal. Um lög og lögfræði: Grundvöllur laga – 

réttarheimildir, bls. 176 – 183. 
211

 Til hliðsjónar má nefna SUA 1993: 235 (Kirkjugarðsgjald), sem fjallaði um ráðstöfun skatttekna. Þar voru 

málavextir þeir að A og B kvörtuðu yfir því að kirkjugarðsgjöldum, sem Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæmis 

fengu til ráðstöfunar samkvæmt þágildandi lögum um kirkjugarða, nr. 21/1963, væri án heimildar varið til 

kirkjubygginga. Í 26. gr. og 26. gr. a laganna var kirkjugörðum tryggður tekjustofn til að standa undir verkefnum 

sem kirkjugörðum voru falin með lögunum. Fyrir lá að stjórn Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæmis greiddi 10 

milljónir króna til Kirkjubyggingarsjóðs Reykjavíkur árið 1991. Umboðsmaður taldi að ráðstöfun 

kirkjugarðsgjalda til starfsemi sem félli utan starfssviðs kirkjugarðsstjórnar samkvæmt lögunum væri óheimil án 

sérstakrar lagaheimildar. Þar sem slíkri lagaheimild var ekki fyrir að fara taldi umboðsmaður ráðstöfunina 

ólögmæta. Stjórn Kirkjugarða Reykjavíkurprófastsdæma bar fyrir sig að þessi ráðstöfun styddist við venju sem 

hefði hafist í prófastsdæminu árið 1945 og við ,,enn eldri venju sem er óslitin, að víðast hvar úti á landsbyggðinni 

hafa sjóðir kirkjugarða greitt fyrir viðhald og endurbætur kirkna ...’’. Um þetta sagði umboðsmaður: ,,Með tilliti 

til þess hvað í "venjunni" fólst og á hvaða sviði hún var, tek ég undir þá skoðun dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins, sem fram kemur í bréfi þess 10. nóvember 1992, að ekki hafi skapast réttarvenja, sem 

veiti rýmri heimildir til ráðstöfunar gjaldanna en leiddar verði af lögum nr. 21/1963 um kirkjugarða, með síðari 

breytingum.’’  



 52 

réttarvenju má telja fullvíst að afar strangar kröfur yrðu gerðar til slíkrar gjaldtöku til að 

hún teldist lögmæt.
212

  

 

4.4. Þjónustustarfsemi 

4.4.1. Meginreglan 

Páll Hreinsson hefur skilgreint þjónustustarfsemi sem ,,starfsemi stjórnvalda sem ekki 

miðar að því að koma á ákveðnu réttarástandi, heldur einkennist fremur af því að veita 

tiltekna þjónustu, s.s. kennslu, heilsugæslu o.s.frv.’’
213

 Um opinbera þjónustu gildir að 

hana skuli veita endurgjaldslaust nema annað sé ákveðið í lögum. Leiðir þetta af 

meginreglunni um að lagaheimild þurfi til töku þjónustugjalda.
214

  

Á þessa meginreglu hefur reynt, bæði í álitum umboðsmanns Alþingis og í 

dómum. Í SUA 1992: 220 (Tollskýrslueyðublöð) kvartaði A til umboðsmanns Alþingis 

yfir því að tollstjórinn í Reykjavík tæki gjald fyrir tollskýrslueyðublöð og neitaði að taka 

við tollskýrslueyðublöðum sem Verslunarráð Íslands hafði látið prenta. Gjaldtakan var 

byggð á auglýsingu nr. 64/1992, en í 3. gr. auglýsingarinnar kom fram að hún var sett 

með stoð í 148. gr. þágildandi tollalaga, nr. 55/1987.
215

 Í 148. gr. sagði að ráðherra setti 

,,með reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari ákvæði um framkvæmd [laganna].’’ Fyrir 

lá að tollskýrslueyðublöð höfðu verið afhent án endurgjalds þar til auglýsing nr. 64/1992 

tók gildi. Umboðsmaður sló því m.a. föstu að ,,meginreglan [væri] sú, að lög þurfi að 

setja til að gjald megi taka fyrir þjónustu, sem hefur verið veitt almenningi að 

kostnaðarlausu eða byggt hefur verið á í lögum, að veita skuli endurgjaldslaust.’’ Í SUA 

2002: 179 (Gírógjald RÚV) voru málavextir á þá leið að A kvartaði yfir því við 

umboðsmann Alþingis að Ríkisúvarpið legði svokallað gírógjald á útvarpsgjald eigenda 

viðtækja sem greiddu gjaldið með greiðsluseðlum. Umboðsmaður tók fram að ,,ganga 

verður almennt út frá því að rekstur opinberra stofnana sé fjármagnaður með fé sem fæst í 

almennri tekjuöflun ríkisins í formi skattgreiðslna á grundvelli skattlagningarheimilda. 

Löggjafinn kann hins vegar að ákveða að tiltekin þjónusta, sem innt er af hendi af hálfu 

hins opinbera, skuli fjármögnuð með sérstökum þjónustugjöldum sem greidd séu af hálfu 
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viðtakanda þjónustunnar. Taka slíkra gjalda þarf hins vegar að eiga sér fullnægjandi stoð 

í lögum. Auk þess kann löggjafinn að mæla fyrir um aðra sérstaka tekjustofna svo sem 

gert er í lögum nr. 122/2000 ... Samkvæmt þessu verður almennt að miða við það að ef 

almenningur á að standa undir kostnaði í hverju tilviki vegna þáttar sem telst til almenns 

rekstrar opinberrar stofnunar ... þarf að mæla fyrir um slíka skyldu með sérstakri 

lagaheimild. Að öðrum kosti verður að líta svo á að sá þáttur rekstrarins, eða sú þjónusta, 

skuli innt af hendi endurgjaldslaust til almennings í hverju tilviki fyrir sig og skuli þannig 

fjármagnaður af almennu rekstrarfé stofnunar sem henni er úthlutað á fjárlögum hverju 

sinni eða fengið er með sérstökum og lögmæltum tekjustofnum …’’. Í Hrd. 1998: 881 

(Eftirlitsmenn) var deilt um lögmæti þess að útgerð væri skylt að hafa eftirlitsmann frá 

Fiskistofu um borð í fiskveiðiskipi sínu. Samkvæmt 8. mgr. 8. gr. laga nr. 151/1996 um 

fiskveiðar utan lögsögu Íslands skyldi útgerð skips ,,greiða fæði veiðieftirlitsmanna og sjá 

þeim endurgjaldslaust fyrir aðstöðu meðan þeir [stunduðu] eftirlitsstörf um borð.’’ 

Hæstiréttur sagði m.a. að hér hefði verið ,,um að ræða ákveðna tilhögun á endurgjaldi 

vegna veittrar þjónustu, og er því ætlað að standa undir kostnaði að hluta við 

veiðieftirlitið.’’
216

  

 

4.4.2. Nánar um gjaldtöku fyrir þjónustustarfsemi 

Það eru fáar undantekningar viðurkenndar frá þeirri meginreglu að ekki megi taka 

þjónustugjöld fyrir stjórnvaldsákvarðanir. Þegar kemur að þjónustustarfsemi er myndin 

hinsvegar flóknari.
217

 Þó að meginreglan sé skýr verður að hafa í huga að sú 

þjónustustarfsemi sem stjórnvöld sinna er mjög umfangsmikil og ólík innbyrðis og 

jafnframt veitt á mismunandi lagagrundvelli. Reynt verður að setja fram almenn 

sjónarmið um töku þjónustugjalda í ólögmæltum tilvikum. Því næst verður leitast við að 

kanna nánar nokkur ólík tilvik þar sem reynir á mörk meginreglunnar.  

 

4.4.2.1. Almenn sjónarmið um töku þjónustugjalda án lagaheimildar  
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Fræðimenn hafa reynt að setja fram almenn sjónarmið um það hvenær stjórnvald megi 

taka þjónustugjald án þess að lagaheimild sé til gjaldtökunnar.
218

  

Danski fræðimaðurinn Bent Christensen telur þrjú atriði skipta máli. Í fyrsta lagi 

hvort eðlilegt samhengi eða jafnvægi er á milli þjónustugjalds og veittrar þjónustu eins og 

æskilegt sé í markaðshagkerfi. Því minna sem samhengið er, því meiri þörf er á íhlutun 

löggjafans. Í öðru lagi skiptir máli hvort þjónustugjald þjónar öðrum málefnalegum 

tilgangi en bara að ná upp í kostnað. Christensen nefnir sem dæmi sektir sem 

almenningsbókasöfn innheimta. Í þriðja lagi þarf að horfa til þess hversu mikilvæg 

þjónustan er fyrir notendur hennar. Hér skiptir sérstöku máli hvort um aukaþjónustu er að 

ræða sem ekki er þörf á til að nota aðalþjónustuna eða hvort notandi geti fengið 

sambærilega þjónustu annars staðar.
219

  

Páll Hreinsson telur að líta verði til eðlis viðkomandi starfsemi og á hvaða 

lagagrunni hún er rekin, hvort þjónusta er veitt í skjóli einokunar eða í samkeppni við 

aðra aðila, hvort notandi ráði sjálfur eða sé skylt að veita þjónustu viðtöku og þá hvort 

notandi eigi raunverulegt val og hvort upphæð þjónustugjalds sé ákveðin einhliða eða sé 

umsamin. Annars ræðst mat á því hvort heimilt sé að taka þjónustugjöld án lagaheimildar 

á sömu sjónarmiðum og almennt eru talin heimila að slakað sé á kröfu til 

lagaheimildar.
220

 

 

4.4.2.2. Lögmælt þjónustustarfsemi sem stjórnvaldi er skylt að sinna en löggjafinn hefur 

ekki tekið afstöðu til fjármögnunar 

Í mörgum lagabálkum er stjórnvöldum falið að veita ýmsa þjónustu án þess að sérstök 

afstaða sé tekin til þess hvernig fjármagna skuli þjónustuna. Þá geta vaknað spurningar 

um það hvort og þá að hvaða marki stjórnvöldum geti verið heimilt að taka gjald fyrir 

þjónustuna. Það leiðir af meginreglunni að lögmælt þjónusta sem stjórnvaldi er skylt að 

veita skuli fjármögnuð af skattfé og veitt borgurunum þeim að kostnaðarlausu nema 

annað komi fram í lögum.
221

 Löggjafinn hefur í þessum tilvikum tekið afstöðu til þess 

hvaða þjónustu skuli veita, hvaða reglur gildi um hana og hvaða skilyrði, ef einhver, 
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notendur hennar skuli uppfylla til að fá notið þjónustunnar. Löggjafinn hefur þannig 

fengið tækifæri til að mæla fyrir um þjónustugjöld og þögn löggjafans er þá eðlilegast að 

túlka svo að ætlast sé til að þjónustan sé veitt ókeypis.
222

  

Umboðsmaður Alþingis hefur fjallað um gjaldtöku stjórnvalda við þessar 

aðstæður. Í SUA 1990: 134 (Gjaldtaka í grunnskóla) bar A fram kvörtun við 

umboðsmann Alþingis vegna þess að nemendum skólans var gert að kaupa kennslubækur 

og vegna innheimtu grunnskóla á svokölluðu efnisgjaldi til innkaupa í þágu nemenda og 

til að mæta pappírskostnaði. Umboðsmaður taldi að skýra bæri ákvæði laga nr. 45/1979 

um Námsgagnastofnun þannig að nemendur í skyldunámi ættu að fá námsgögn ókeypis. 

Löggjöf um skóla væri reist á því sjónarmiði að ríki og sveitarfélög ættu að bera kostnað 

af rekstri grunnskóla. Heimild 9. gr. laga nr. 45/1979 um að skólar gætu notað námsgögn 

gerð af öðrum en Námsgagnastofnun yrði að skýra í samræmi við þessa meginreglu og að 

greinin heimilaði ekki að nemendum væri gert að kaupa námsgögn. Um innheimtu 

efnisgjaldsins sagði umboðsmaður að samkvæmt 80. gr. laga nr. 63/1974 um grunnskóla 

félli þessi kostnaður undir þann hluta skólakostnaðar sem sveitarfélög skyldu greiða og 

því væri innheimta hans hjá nemendum ólögmæt. Meginreglan er einnig skýrt orðuð í 

SUA 1992: 220 (Tollskýrslueyðublöð). Málsatvik voru þau að A kvartaði yfir því við 

umboðsmann Alþingis að tollstjórinn í Reykjavík tæki gjald fyrir tollskýrslueyðublöð og 

neitaði að taka við tollskýrslueyðublöðum sem Verslunarráð Íslands hafði látið prenta. 

Gjaldtakan byggði á auglýsingu nr. 64/1992, en í 3. gr. auglýsingarinnar kom fram að hún 

var sett með stoð í 148. gr. þágildandi tollalaga, nr. 55/1987.
223

 Í 148. gr. sagði að 

ráðherra setti ,,með reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari ákvæði um framkvæmd 

[laganna].’’ Fyrir lá að tollskýrslueyðublöð höfðu verið afhent án endurgjalds þar til 

auglýsing nr. 64/1992 tók gildi. Umboðsmaður kannaði m.a. hvort heimilt væri að taka 

gjald fyrir eyðublöðin sem samsvaraði kostnaði við gerð þeirra. Um þetta sagði 

umboðsmaður m.a. að ganga yrði út frá þeirri grundvallarreglu að almenningur þyrfti 

ekki að greiða sérstakt gjald fyrir afgreiðslu eða úrlausn stjórnvalda nema kveðið væri á 

um annað í lögum. Meginreglan væri sú að lög þyrfti til að taka mætti gjald fyrir þjónustu 
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sem hefði verið veitt almenningi frítt eða eða byggt hefði verið á í lögum að skyldi veita 

ókeypis. Hvorki í tollalögum nr. 55/1987 eða í öðrum lögum væri fjármálaráðherra 

heimilað að ákveða að gjald skyldi taka fyrir tollskýrslueyðublöð. Umboðsmaður taldi 

því að óheimilt hefði verið að taka endurgjald fyrir tollskýrslueyðublöðin.  

 

4.4.2.3. Þjónustustarfsemi sem stjórnvald má sinna samkvæmt lögum en löggjafinn 

hefur ekki tekið afstöðu til fjármögnunar 

Í sumum lögum er ákveðin þjónusta skilgreind sem stjórnvaldi er heimilt en ekki skylt að 

veita en í lögunum er ekki fjallað um fjármögnun þjónustunnar. Í þessum tilvikum er 

meiri vafi á því hvort stjórnvald megi taka þjónustugjald fyrir þjónustu.
224

 Rökin á móti 

því að stjórnvald geti krafið um þjónustugjald eru þau sömu og greinir að framan um 

lögmælta þjónustustarfsemi sem stjórnvaldi er skylt að sinna, þ.e. að löggjafinn hefur 

tekið afstöðu til þjónustunnar og sett um hana reglur og hefði getað mælt fyrir um 

gjaldtöku ef ætlunin hefði verið að heimila stjórnvaldi að fjármagna veitingu 

þjónustunnar með þjónustugjöldum.  

Almennt er litið svo á að niðurstaða um það hvort stjórnvaldi sé heimilt að krefja í 

þessum tilvikum um þjónustugjald velti á lögskýringu í hverju tilviki.
225

 Fræðimenn eru 

hinsvegar ekki sammála um það hvort hægt sé að setja fram vísireglu í þessum tilvikum. 

Trausti Fannar Valsson virðist hallast að því að gjaldtaka sé við þessar aðstæður oftar 

óheimil
226

 en danskir fræðimenn telja að varla sé hægt að setja fram neina meginreglu, 

hvorki að gjaldtaka sé almennt óheimil eða almennt heimil undir þessum 

kringumstæðum.
227

  

Auk lögskýringar má mögulega líta til fjárlaga til leiðbeiningar. Hvort stjórnvald 

veitir valkvæða þjónustu hlýtur að ráðast af mati stjórnvaldsins og það mat hlýtur m.a. að 

byggjast á því hvort stjórnvaldið hafi fjármagn til að veita þjónustuna. Hafi stjórnvaldið 

ekki fengið fé á fjárlögum til að veita hina valkvæðu þjónustu má velta upp þeirri 
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spurningu hvort stjórnvaldinu sé þá ekki frekar heimilt að krefja um þjónustugjald. 

Fræðimenn hafa þó ekki ekki fjallað sérstaklega um þetta sjónarmið. 

 

4.4.2.4. Ólögmælt þjónustustarfsemi 

Viðurkennt er að stjórnvald getur í ákveðnum tilvikum kosið að veita þjónustu á 

ólögbundnum grunni. Þjónusta er þá veitt að frumkvæði viðkomandi stjórnvalds án þess 

að mælt sé fyrir um þjónustuna í lögum. Nefnt var að helsta röksemdin gegn því að 

stjórnvald geti krafið um þjónustugjöld fyrir lögbundna þjónustu (bæði valkvæða og 

skyldubundna) væri sú að löggjafinn hefði fjallað um viðkomandi þjónustu og sett reglur 

um hana og hefði haft tækifæri til að mæla fyrir um heimild til töku þjónustugjalda ef til 

hefði staðið að veita slíka heimild. Þessi röksemd á ekki við um ólögmælta 

þjónustustarfsemi, enda hefur hún ekki komið til kasta löggjafans sem þar með hefur ekki 

fengið tækifæri til að móta sér afstöðu til þess hvort taka skuli þjónustugjald fyrir 

þjónustuna eða ekki. Því er litið svo á að í slíkum tilvikum kunni að vera heimilt að taka 

þjónustugjald. Það þarf að skoða í hverju tilviki hvort heimilt sé að innheimta 

þjónustugjald.
228

  

 

4.4.2.5. Samningar um þjónustu sem kaupa má á almennum markaði 

Stundum er ólögmælt opinber þjónusta veitt á grundvelli samnings milli viðkomandi 

stjórnvalds og notanda þjónustunnar. Í sumum tilvikum má kaupa sömu eða sambærilega 

þjónustu á markaði. Í þeim tilvikum getur komið til álita að taka gjald fyrir þjónustuna.
229

 

Á þeim sviðum sem hér koma til greina gilda þó oft ítarlegar reglur sem leiða til þess að 

ekki yrði talið heimilt að taka gjald fyrir þjónustuna eða svigrúm til þess yrði talið afar 

takmarkað.
230

  

Sem dæmi má nefna eiga mörg stjórnvöld fasteignir sem þau hafa komið sér upp 

til að rækja starfsemi sína. Þannig eiga mörg sveitarfélög félagsheimili eða samkomuhús, 
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íþróttahús, leik- og grunnskóla o.s.frv.
231

 Í slíku eignarhaldi einu og sér kann að felast 

heimild til að leigja eignirnar til annarra aðila.
232

  

Þegar stjórnvald veitir þjónustu sem hægt er að kaupa á markaði vakna upp 

álitamál tengd samkeppnislögum, nr. 44/2005. Á stjórnvöldum hvílir sú skylda að raska 

ekki samkeppni á markaði. Þetta sjónarmið getur haft þau áhrif að frekar verði talið 

heimilt að taka gjald fyrir ólögmælta eða lögbundna, valkvæða þjónustu. Ef ekki er hægt 

að kaupa sambærilega þjónustu hjá öðrum en stjórnvaldi, t.d. vegna þess að stjórnvaldið 

hefur einokunaraðstöðu á markaði, myndi lagaheimild oft vera nauðsynleg til að taka 

gjald fyrir þjónustuna.
233

 

 

4.4.2.6. Ólögmælt aukaþjónusta 

Auk þeirrar þjónustu sem stjórnvaldi er fyrst og fremst ætlað að veita bjóða sum 

stjórnvöld aukaþjónustu, oft án sérstakrar lagaheimildar. Heimilt getur verið að áskilja 

greiðslu fyrir ólögmælta aukaþjónustu þó lagaheimild sé ekki fyrir slíkri gjaldtöku. Í 

þessum tilvikum skiptir máli að greina á milli aukaþjónustu og þeirrar aðalþjónustu sem 

stjórnvaldi er einkum ætlað að bjóða upp á.  

Sé um lögmælta þjónustu að ræða fer það eftir túlkun á viðkomandi lagaheimild 

hvaða þjónustu stjórnvaldi sé einkum ætlað að veita og þá myndi önnur þjónusta teljast 

vera aukaþjónusta. Aukaþjónusta verður almennt að vera viðbót við lögmælta þjónustu en 

má ekki koma í stað hennar. Ef aukaþjónusta er nauðsynleg til að njóta lögmæltrar 

aðalþjónustu eru taldar líkur á að lagaheimild sé nauðsynleg til að taka megi gjald fyrir 

aukaþjónustuna.
234

 Ef um ólögbundna þjónustu er að ræða verður að telja að aðgreining í 

aðal- og aukaþjónustu skipti ekki máli, enda er þá ekki fyrir að fara lögum sem skilgreina 

hver aðalþjónustan er.  

Í nokkrum tilvikum hefur löggjafinn tekið afstöðu til þess fyrir hvaða 

aukaþjónustu stjórnvald megi innheimta þjónustugjald.
235

 Sem dæmi má nefna að í 8. gr. 
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laga nr. 71/1994 um Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn kemur fram að þjónustu 

safnsins skuli veita ókeypis en í 10. gr. laganna er safninu heimilað að taka þjónustugjald 

fyrir ,,ákveðna þætti þjónustunnar’’, og eru nokkrir slíkir þættir taldir upp í dæmaskyni. 

Af upptalningunni er ljóst að um aukaþjónustu er að ræða.
236

 Í SUA 2003: 161 

(Inntökupróf í læknadeild) voru málavextir þeir að hinn 25. maí 2003 birtist auglýsing í 

Morgunblaðinu um inntökupróf í læknadeild Háskóla Íslands þar sem m.a. kom fram að 

við skráningu í prófið þyrfti að leggja fram kvittun fyrir greiðslu próftökugjalds að 

fjárhæð kr. 8.500 inn á bankareikning Háskóla Íslands. Umboðsmaður Alþingis ákvað að 

taka til athugunar að eigin frumkvæði hvort fullnægjandi lagaheimild væri til að taka 

gjaldið. Í málinu reyndi á það hvort gerð, fyrirlögn og yfirferð inntökuprófa við 

læknadeild Háskóla Íslands teldist til aukaþjónustu sem heimilt væri að taka gjald fyrir 

samkvæmt 1. málsl. 1. mgr. 18. gr. laga nr. 41/1999 um Háskóla Íslands.
237

 

Umboðsmaður taldi að úrlausn um þetta atriði ylti á því hvort gerð, fyrirlögn og yfirferð 

inntökuprófsins yrði talin þjónusta ,,sem háskólanum er skylt að veita’’ í skilningi 

ákvæðisins. Umboðsmaður taldi að taka inntökuprófs væri skilyrði fyrir skráningu til 

náms við læknadeild Háskóla Íslands og benti jafnframt á að Háskóla Íslands væri skylt 

samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laga nr. 41/1999 að veita kennslu í læknisfræði. Umboðsmaður 

leit svo á að gerð, fyrirlögn og yfirferð inntökuprófs félli innan þeirrar þjónustu sem 

Háskóla Íslands væri skylt að veita, enda hefði háskólinn einungis nýtt heimild til að 

takmarka fjölda nemenda við læknadeild. Umboðsmaður taldi þessa gjaldtöku Háskóla 

Íslands því ólögmæta.  

 

4.4.2.7. Skaðleysissjónarmið 

Í sumum tilvikum er viðurkennt að stjórnvald geti krafist greiðslu á útlögðum kostnaði 

stjórnvaldsins, þannig að stjórnvaldið verði skaðlaust. Þetta getur átt við þegar um er að 

ræða einkaréttarlegan löggerning milli stjórnvalds og notanda.
238

 Í SUA 1992: 74 

(Innheimtukostnaður íbúðalána) kvörtuðu A og B yfir því við umboðsmann Alþingis að á 
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afborganir af íbúðalánum, sem þau höfðu fengið hjá Byggingarsjóði ríkisins og ekki 

staðið í skilum með, hefði verið lagður innheimtukostnaður, en A og B töldu 

Húsnæðismálastofnun ekki hafa lagaheimild til gjaldtöku vegna vanskila skuldara. 

Umboðsmaður benti á að það væri ,,almenn regla, að kröfuhafi geti krafið skuldara um 

þann kostnað, sem stafar af réttmætum ráðstöfunum til innheimtu kröfu vegna vanskila 

skuldara, þannig að kröfuhafi verði skaðlaus.’’ Á þeim grundvelli gæti ,,Húsnæðisstofnun 

ríkisins krafið skuldara um greiðslu kostnaðar við innheimtu lána, sem eru í vanskilum 

við þá sjóði, sem undir stofnunina falla, þannig að stofnunin verði skaðlaus.’’ Þá taldi 

umboðsmaður að stofnunin gæti sett reglur um innheimtu hóflegs endurgjalds á þessum 

kostnaði að virtum þeim ramma sem lög, þ. á m. meginreglur stjórnsýsluréttar, setja.
239

 Í 

þessu tilviki var það hinn einkaréttarlegi grundvöllur sem heimilaði að gjaldið væri tekið 

án lagaheimildar
240

, en lánið var veitt samkvæmt skuldabréfi. Í SUA 1995: 407 (Leyfi til 

hundahalds) kvartaði Hundaræktarfélag Íslands til umboðsmanns Alþingis vegna 

gjaldtöku Reykjavíkurborgar fyrir leyfi til hundahalds, en félagið taldi að gjaldið færi 

fram úr kostnaði borgarinnar og því væri um ólögmæta skattheimtu að ræða. 

Umboðsmaður taldi að Reykjavíkurborg hefði næga lagaheimild í 2. og 3. mgr. 22. gr. 

þágildandi laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, nr. 81/1988,
241

 til að taka 

þjónustugjald. Umboðsmaður tók m.a. til skoðunar innheimtu á kostnaði vegna 

innheimtuaðgerða starfsmanna heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar. Umboðsmaður 

vísaði til fyrra álits síns í SUA 1992: 74 (Innheimtukostnaður íbúðalána) en benti á að í 

þessu máli væri ekki verið að innheimta lán í formi skuldabréfs sem hvíldi á 

einkaréttarlegum reglum, heldur væri hér um að ræða innheimtu lögmæltra 

þjónustugjalda. Umboðsmaður sagði m.a. að fyrst löggjafinn hefði tekið afstöðu til þess 

hvaða úrræði heilbrigðisyfirvöld skyldu hafa til að innheimta tiltekin þjónustugjöld og 

þar sem ekki væri í lögum kveðið á um töku sérstaks innheimtukostnaðar við almenna 

innheimtu þjónustugjalda yrði að telja að heilbrigðisyfirvöld hefðu ekki slíka heimild. 
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Umboðsmaður ályktaði því að kostnaður vegna innheimtu á leyfisgjaldi í vanskilum yrði 

ekki tekinn af leyfishöfum í hinu almenna leyfisgjaldi án sérstakrar lagaheimildar. Af 

þessu virðist mega ráða þá meginreglu að kostnaður vegna vanskila verði aðeins lagður á 

viðkomandi greiðanda þjónustugjalds sem lendir í vanskilum, nema lög heimili að 

kostnaðinum sé jafnað niður á aðra greiðendur.  

Ólögfest heimild til að innheimta gjald vegna almenns kostnaðar við innheimtu er 

hinsvegar ekki fyrir hendi þegar innheimt eru lögmælt þjónustugjöld, einkum ef 

löggjafinn hefur tekið afstöðu til þess hvaða úrræði viðkomandi stjórnvald hafi til 

innheimtu þjónustugjaldsins.
242

 Þetta verður ráðið af áður tilvitnuðum ummælum 

umboðsmanns Alþingis í SUA 1995: 407 (Leyfi til hundahalds). Sama afstaða 

umboðsmanns kemur fram í SUA 2002: 179 (Gírógjald RÚV). Málavextir voru þeir að A 

kvartaði yfir því við umboðsmann Alþingis að Ríkisúvarpið legði svokallað gírógjald á 

útvarpsgjald eigenda viðtækja sem greiddu gjaldið með greiðsluseðlum. Umboðsmaður 

benti á að útsending gíróseðla væri liður í því að innheimta lögmælt afnotagjöld. 

Umboðsmaður sagði m.a. að ef almenningur ætti að bera kostnað í hverju tilviki vegna 

þáttar sem teldis til almenns rekstrar opinberrar stofnunar, t.d. vegna innheimtu á 

lögmæltum en ógjaldföllnum gjöldum, þyrfti að vera mælt fyrir um þá skyldu í lögum.
243

   

 

4.4.2.8. Opinber starfsemi á einkaréttarlegum grundvelli 

Í sumum tilvikum fer opinber starfsemi nánast algjörlega fram á einkaréttarlegum 

grundvelli. Veruleg réttaróvissa ríkir um það að hvaða leyti meginreglur stjórnsýsluréttar 

gildi um slíka starfsemi opinberra aðila. Hér er ekki kostur á að kanna þau álitamál 

rækilega, en þó verður reynt að fjalla um ákveðin álitamál tengd gjaldtöku fyrir þjónustu 

sem opinberir aðilar veita á einkaréttarlegum grundvelli.  

Því hefur verið slegið föstu að ef opinber starfsemi fer nær alfarið fram á 

einkaréttarlegum grundvelli þurfi ekki lagaheimild til gjaldtöku.
244

 Í SUA 1993: 208 

(Afgreiðslugjald spariskírteina ríkissjóðs) kvartaði A yfir því við umboðsmann Alþingis 

að Þjónustumiðstöð verðbréfa, sem rekin var af Lánasýslu ríkisins, hefði einhliða ákveðið 
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að krefja um afgreiðslugjald fyrir hverja afgreiðslu spariskírteina ríkissjóðs til kaupenda í 

áskrift. Þjónustumiðstöðin seldi spariskírteini ríkissjóðs til kaupenda í áskrift. 

Umboðsmaður tók fram að starfsemin fælist í kaupum og sölu verðbréfa og að 

einkaaðilar ræku hliðstæða starfsemi. Þessi viðskipti lytu að meginstefnu til reglum 

einkaréttarins. Umboðsmaður taldi því að Þjónustumiðstöðin gæti tekið gjald fyrir 

þjónustu sína án lagaheimildar. Þjónustumiðstöðin var þó ekki talin hafa heimild til að 

breyta samningsskilmálum einhliða, en þar var hvorki kveðið á um gjaldtöku né áskilinn 

réttur til gjaldtöku síðar meir. Umboðsmaður leit svo á að Þjónustumiðstöð hefði verið 

heimilt að segja upp samningi með hæfilegum fyrirvara samkvæmt almennum reglum 

kröfuréttar. Að því loknu hefði Þjónustumiðstöðin getað gert tilboð um frekari viðskipti 

með áskilnaði um afgreiðslugjald. Í Hrd. 2000: 2713 (Upptökugjald) voru málsatvik með 

þeim hætti að Hafnarfjarðarbær hafði tekið byggingarland eignarnámi og jafnað fjárhæð 

eignarnámsbóta niður á byggingarlóðir með svokölluðu upptökugjaldi. Einn leigutaki, 

sem gert hafði lóðaleigusamning við Hafnarfjarðarbæ, taldi þessa gjaldtöku ólögmæta þar 

sem fyrir henni væri ekki lagaheimild. Ákvæði um skyldu til að greiða upptökugjaldið 

kom fram í lóðaleigusamningnum. Hæstiréttur sló því föstu að leigutakinn hefði greitt 

upptökugjaldið samkvæmt samningi sem væri einkaréttarlegs eðlis. Þá var óumdeilt að í 

gjaldinu fólst aðeins kostnaður sem Hafnarfjarðarbær hafði af eignarnáminu og því var 

gjaldtakan ekki talin ígildi skatta eða þjónustugjalda sem lagaheimild þyrfti til að 

innheimta. Gjaldtakan var því talin heimil.  

Það verða að teljast vönduð vinnubrögð við lagasetningu að taka afstöðu til þess 

að hvaða leyti meginreglur stjórnsýsluréttar, þ. á m. um þjónustugjöld, gilda eða gilda 

ekki um starfsemi opinberra aðila á einkaréttarlegum grundvelli. Dæmi um slíkt má finna 

í lögum nr. 86/2003 um Íslenskar orkurannsóknir, en þar er í 5. gr. laganna tekið fram að 

stofnunin starfi ,,á viðskiptalegum grundvelli á samkeppnismarkaði’’. Í athugasemdum 

við greinina segir svo m.a.: ,,Þar sem í ákvæðinu er mælt svo fyrir að stofnunin starfi á 

viðskiptalegum grundvelli á samkeppnismarkaði gilda einkaréttarlegar reglur um kaup og 

sölu á þjónustu þeirri sem Íslenskar orkurannsóknir veitir en ekki reglur opinbers réttar 

um þjónustugjöld.’’
245
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4.4.2.9. Tengsl stjórnsýsluréttar og samkeppnisréttar 

Starfsemi opinberra aðila á einkaréttarlegum grundvelli vekur upp ýmis álitamál tengd 

samkeppni. Samkeppnislög, nr. 44/2005, gilda um atvinnustarfsemi sem rekin er af 

opinberum aðilum, sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna. Opinberir aðilar mega því ekki grípa til 

neinna aðgerða sem hindra samkeppni. Raunhæft er að ætla að sjónarmið um samkeppni 

hafi mest áhrif á starfsemi sveitarfélaga, enda hafa þau vegna sjálfstæðs fjárstjórnarvalds 

síns meiri heimildir til að taka upp ný verkefni sem kosta peninga heldur en önnur 

stjórnvöld.
246

  

Fyrr í ritgerðinni var bent á að sjónarmið um samkeppni sé eitt þeirra almennu 

sjónarmiða sem komi til skoðunar við mat á því hvenær heimilt geti verið að taka 

þjónustugjöld í ólögmæltum tilvikum.
247

 Meginreglur stjórnsýsluréttar og 

samkeppnisréttar byggja á talsvert ólíkum grunni. Áður var fjallað um að samkvæmt 

hinni hefðbundnu skoðun fræðimanna á gildissviði heimildarreglunnar geti hið opinbera 

að meginstefnu til ekki án lagaheimildar gripið inn í réttarstöðu borgaranna og að sumir 

fræðimenn telji að allar athafnir stjórnvalda þarfnis lagaheimildar.
248

 Að baki býr sú 

hugsun að almenningur njóti athafnafrelsis og megi gera hvaðeina nema löggjafinn hafi 

ákveðið annað, stjórnsýslan sé á hinn bóginn lögbundin og þurfi því heimild löggjafans til 

athafna. Samkeppnisreglur þjóna hinsvegar því hlutverki að stuðla að skynsamlegri og 

hagkvæmri nýtingu framleiðsluþátta, sbr. 1. gr. samkeppnislaga.
249

 Opinber fyrirtæki 

veita ýmsa þjónustu og stundum í samkeppni við einkaaðila, sbr. t.d. Íslenskar 

orkurannsóknir, sbr. 5. gr. laga nr. 86/2003 um Íslenskar orkurannsóknir, og 

Íbúðalánasjóður sbr. lög nr. 44/1998 um húsnæðismál. Bent hefur verið á að opinber 

fyrirtæki njóta sterkrar stöðu á markaði þar sem ríkið stendur þeim að baki og að reglur 

samkeppnislaga koma í veg fyrir að opinberir aðilar misnoti þessa stöðu.
250
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14. gr. samkeppnislaga
251

 hefur að geyma ákvæði sem tekur sérstaklega til 

opinberra aðila. Ákvæðið heimilar Samkeppniseftirlitinu að mæla fyrir um fjárhagslegan 

aðskilnað á milli opinbers rekstrar og samkeppnisrekstrar, þannig að samkeppnisrekstur 

sé ekki niðurgreiddur af opinberum rekstri. Ákvæðið er efnislega óbreytt frá 2. mgr. 14. 

gr. fyrri samkeppnislaga, nr. 8/1993. Ákvæðið var ekki í frumvarpi að fyrri 

samkeppnislögum en kom inn í lögin í meðförum efnahags- og viðskiptanefndar, sem 

rökstuddi breytinguna svo að henni væri ætlað að ,,styrkja samkeppni, einkum þar sem 

yfirburðaaðstaða er í skjóli ríkisvalds.’’
252

 Samkvæmt orðanna hljóðan tekur greinin til 

opinberra fyrirtækja sem stunda bæði starfsemi í skjóli opinbers leyfis eða verndar og 

samkeppnisrekstur. Undir ákvæðið falla því ekki opinber fyrirtæki sem stunda eingöngu 

annað hvort, starfsemi í skjóli hins opinbera eða samkeppnisrekstur.  

Samkvæmt lögmætisreglunni þurfa stjórnvöld almennt heimild í settum lögum til 

að taka þjónustugjald. Hér að framan hefur verið fjallað um ýmis tilvik þar sem heimilt 

getur verið að taka gjald án beinnar heimildar í settum lögum. Hugsanlega má líta svo á, 

eins og minnst hefur verið á áður,
253

 að reglur samkeppnislaga feli í sér heimild til 

gjaldtöku á þeim sviðum sem samkeppnislög taka til. Í samkeppnislögum er hvergi 

minnst beint á töku þjónustugjalda, en mögulega má líta svo á að þar sé slakað á kröfum 

til lagaheimildar, þannig að slík heimild verði lesin út úr lögunum. 

 

4.5. Samantekt 

Það er meginregla íslensks réttar að almenningur þarf ekki að greiða gjald fyrir afgreiðslu 

eða úrlausn stjórnvalda og að opinber þjónusta skal veitt ókeypis, nema lagaheimild 

standi til annars. Stjórnvöld verða því almennt sjálf að bera allan kostnað af rannsókn, 

undirbúningi og meðferð mála ef annað kemur ekki fram í settum lögum.  

Fáar undantekningar eru viðurkenndar frá meginreglunni um nauðsyn 

lagaheimildar til töku þjónustugjalds fyrir stjórnvaldsákvarðanir. Hafa verður í huga að 

stjórnvöld geta almennt ekki án skýrrar lagaheimildar lagt efnahagslegar byrðar á 
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borgarana. Í undantekningartilvikum kann að vera heimilt að byggja gjaldtöku á 

réttarvenju og lögjöfnun. Þá geta neyðarréttarsjónarmið mögulega réttlætt brot á 

lögmætisreglunni í algjörum undantekningartilfellum. Það er þó ljóst að ströng skilyrði 

yrðu sett fyrir því að innheimta þjónustugjald á grundvelli réttarvenju, lögjöfnunar og 

neyðarréttarsjónarmiða.  

Það eru fáar undantekningar viðurkenndar frá þeirri meginreglu að ekki megi taka 

þjónustugjöld fyrir stjórnvaldsákvarðanir. Þegar kemur að þjónustustarfsemi verður 

myndin hinsvegar flóknari. Þó að meginreglan sé skýr verður að hafa í huga að sú 

þjónustustarfsemi sem stjórnvöld sinna er mjög umfangsmikil og ólík innbyrðis og 

jafnframt veitt á mismunandi lagagrundvelli. Fræðimenn hafa reynt að setja fram almenn 

sjónarmið um það hvenær stjórnvald megi taka þjónustugjald án þess að lagaheimild sé 

til gjaldtökunnar. Almennt má segja að mat á því hvort heimilt sé að taka þjónustugjöld 

án lagaheimildar ráðist á sömu sjónarmiðum og almennt eru talin heimila að slakað sé á 

kröfu til lagaheimildar. 

Það má ímynda sér ýmis tilvik þar sem reynir á mörk meginreglunnar um að 

opinber þjónusta skuli veitt án endurgjalds. Í fyrsta lagi er stjórnvöldum í mörgum 

lagabálkum falið að veita ýmsa þjónustu án þess að sérstök afstaða sé tekin til þess 

hvernig fjármagna skuli þjónustuna. Litið er svo á að löggjafinn hafi fengið tækifæri til 

að mæla fyrir um þjónustugjöld og þögn löggjafans er þá eðlilegast að túlka svo að ætlast 

sé til að þjónustan sé veitt ókeypis. Í öðru lagi er í sumum lögum ákveðin þjónusta 

skilgreind sem stjórnvaldi er heimilt en ekki skylt að veita en í lögunum er ekki fjallað 

um fjármögnun þjónustunnar. Í þessum tilvikum er meiri vafi á því hvort stjórnvald megi 

taka þjónustugjald fyrir þjónustu. Almennt er talið að niðurstaða um það hvort stjórnvaldi 

sé heimilt að krefja í þessum tilvikum um þjónustugjald velti á lögskýringu í hverju 

tilviki. Fræðimenn eru hinsvegar ekki sammála um það hvort hægt sé að setja fram 

vísireglu í þessum tilvikum. Í þriðja lagi er viðurkennt að stjórnvald getur í ákveðnum 

tilvikum kosið að veita þjónustu að eigin frumkvæði án þess að mælt sé fyrir um 

þjónustuna í lögum. Í þessum tilvikum hefur þjónustan ekki hlotið umfjöllun löggjafans 

sem þar með hefur ekki fengið tækifæri til að móta sér afstöðu til þess hvort taka skuli 

þjónustugjald fyrir þjónustuna eða ekki. Því er litið svo á að í slíkum tilvikum kunni að 

vera heimilt að taka þjónustugjald, en það þarf að kanna í hverju og einu tilviki. Í fjórða 
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lagi er ólögmælt opinber þjónusta stundum veitt á grundvelli samnings milli viðkomandi 

stjórnvalds og notanda þjónustunnar. Þegar stjórnvald veitir þjónustu sem hægt er að 

kaupa á markaði vakna upp álitamál tengd samkeppnislögum. Þá kann að vera litið svo á 

að frekar verði talið heimilt að taka gjald fyrir ólögmælta eða lögbundna, valkvæða 

þjónustu. Ef ekki er hægt að kaupa sambærilega þjónustu hjá öðrum en stjórnvaldi myndi 

lagaheimild oft vera nauðsynleg til að taka gjald fyrir þjónustuna. Í fimmta lagi þekkist 

það að auk þeirrar þjónustu sem stjórnvaldi er fyrst og fremst ætlað að veita bjóða sum 

stjórnvöld aukaþjónustu, oft án sérstakrar lagaheimildar. Heimilt getur verið að áskilja 

greiðslu fyrir ólögmælta aukaþjónustu þó lagaheimild sé ekki fyrir slíkri gjaldtöku. 

Aukaþjónusta verður almennt að vera viðbót við lögmælta þjónustu en má ekki koma í 

stað hennar. Ef aukaþjónusta er nauðsynleg til að njóta lögmæltrar aðalþjónustu eru taldar 

líkur á að lagaheimild sé nauðsynleg til að taka megi gjald fyrir aukaþjónustuna. Í sjötta 

lagi er viðurkennt að í sumum tilvikum geti stjórnvald krafist greiðslu á útlögðum 

kostnaði stjórnvaldsins, þannig að stjórnvaldið verði skaðlaust. Þetta getur átt við þegar 

um er að ræða einkaréttarlegan löggerning milli stjórnvalds og notanda en ekki þegar 

innheimt eru lögmælt þjónustugjöld, einkum ef löggjafinn hefur tekið afstöðu til þess 

hvaða úrræði viðkomandi stjórnvald hafi til innheimtu þjónustugjaldsins. Í sjöunda lagi 

fer opinber starfsemi í sumum tilvikum nánast algjörlega fram á einkaréttarlegum 

grundvelli og því hefur verið slegið föstu að þá þurfi ekki lagaheimild til gjaldtöku. Í 

áttunda lagi verður að hafa í huga að starfsemi opinberra aðila á einkaréttarlegum 

grundvelli vekur upp ýmis álitamál tengd samkeppni. Samkeppnislög gilda um 

atvinnustarfsemi sem rekin er af opinberum aðilum, sbr. 1. mgr. 2. gr. laganna. Opinberir 

aðilar mega því ekki grípa til neinna aðgerða sem hindra samkeppni. Í 14. gr. 

samkeppnislaga er ákvæði sem heimilar Samkeppniseftirlitinu að mæla fyrir um 

fjárhagslegan aðskilnað á milli opinbers rekstrar og samkeppnisrekstrar, þannig að 

samkeppnisrekstur sé ekki niðurgreiddur af opinberum rekstri. Hugsanlega má líta svo á 

að reglur samkeppnislaga feli í sér heimild til gjaldtöku á þeim sviðum sem 

samkeppnislög taka til. Þar sé slakað á kröfum til lagaheimildar svo að slík heimild verði 

lesin út úr lögunum.  
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5. Sjónarmið um heimildir sveitarfélaga til töku 

þjónustugjalda 

 

5.1. Inngangur 

Hér að framan hefur verið lýst meginreglunni um nauðsyn lagaheimildar til töku 

þjónustugjalda og fjallað um ýmsa fleti hennar. Sú umfjöllun einskorðaðist við stjórnvöld 

almennt, en ekki var farið sérstaklega út í heimildir sveitarfélaga til töku þjónustugjalda. 

Sveitarfélög njóta um margt sérstöðu í íslensku stjórnkerfi. Um sveitarfélög er fjallað í 

78. gr. stjskr. sem hljóðar svo: ,,Sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum sínum eftir því 

sem lög ákveða. – Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur 

þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir.’’ Ákvæðið mælir fyrir um tilvist 

sveitarfélaga en nánari merking ákvæðisins liggur ekki í augum uppi. Þó hefur verið talið 

að í ákvæðið mæli fyrir um sjálfstjórn sveitarfélaga.
254

 

Í þessum kafla verður reynt að svara því hvort sveitarfélög hafi víðtækari 

heimildir til gjaldtöku en leiðir af fyrri umfjöllun. Til að komast að niðurstöðu um það er 

nauðsynlegt að fjalla um sjálfstjórn sveitarfélaga og ákvæði 2. mgr. 78. gr. stjskr. um 

forræði sveitarfélaga á nýtingu tekjustofna. Þá verða könnuð sjónarmið um auðgun 

sveitarfélaga, ólögmælta atvinnustarfsemi þeirra og greiðslu fyrir vörur og þjónustu 

sveitarfélaga. 

Íslenskir sem og danskir fræðimenn hafa fjallað um þessi álitaefni. Meðal þeirra 

helstu í hópi íslenskra fræðimanna eru Gunnar G. Schram í ,,Stjórnskipunarréttur’’,
255

 

Trausti Fannar Valsson í ,,Sjálfstjórn sveitarfélaga’’,
256

 Jóhann Tómas Sigurðsson í 

,,Sjálfstjórn sveitarfélaga’’
257

 og Birgir Tjörvi Pétursson í ,,Um ólögmælt verkefni 

sveitarfélaga’’.
258

 Meðal danskra fræðimanna sem hafa skrifað um þessi málefni 

sveitarfélaga eru Jens Garde og Jørgen Mathiassen í ,,Kommunalret’’,
259

 Jens Garde og 
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Karsten Revsbech í ,,Kommunalret’’,
260

 Karsten Revsbech í ,,Kommunernes opgaver – 

Kommunalfuldmagten m.v.’’
261

 og Morten Engberg í ,,Forvaltningsret’’.
262

  

 

5.2. Sjálfstjórn sveitarfélaga – 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrár 

5.2.1. Inngangur 

Sveitarfélag er samfélag þeirra manna sem eiga lögheimili innan marka sveitarfélagsins, 

sbr. 3. mgr. 1. gr. svsl.
263

 og sem standa saman að því að leysa verkefni sem lúta að 

sameiginlegum hagsmunum íbúanna.
264

 Samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laganna, sbr. ákvæði 1 

til bráðabirgða, tilheyrir allt land innan Íslands ákveðnu sveitarfélagi. Er því um 

skylduaðild að sveitarfélögum að ræða, þannig að allir sem lögheimili eiga innan íslenska 

ríkisins eru félagar í einhverju sveitarfélagi.
265

 Í 8. og 1. mgr. 9. gr. svsl. er mælt fyrir um 

að kjósa skuli sveitarstjórn, sem fer með stjórn sveitarfélagsins. Af þessu verður ráðið að 

sveitarfélag er staðbundið stjórnvald sem stýrt er af lýðræðislega kjörinni sveitarstjórn.
266

 

Um almennar skyldur sveitarfélags er fjallað í 7. gr. svsl. og sérlögum um ýmis verkefni 

sveitarfélaga. Hér má af handahófi nefna lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga 

og lög nr. 91/2008 um grunnskóla. Það leiðir af 2. og 3. mgr. 7. gr. svsl. að sveitarfélag 

hefur svigrúm til að forgangsraða verkefnum sínum og taka upp ný verkefni að tilteknum 

skilyrðum uppfylltum.
267

  

Uppruna sveitarfélaga má rekja allt aftur til landnáms Íslands og lýðræðishefða 

sem landnámsmenn tóku með sér frá fyrri heimkynnum.
268

 Sveitarfélög eru eldri en 

framkvæmdavald ríkisvaldsins,
269

 sem ekki var sett á fót fyrr en Íslendingar gengu 
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Noregskonungi á hönd á árunum 1262 – 1264.
270

 Árið 1809 var sjálfstjórn sveitarfélaga 

afnumin
271

 en með tilskipun 4. maí 1872 var sveitarfélögum á nýjan leik veitt 

sjálfstjórn.
272

 Í stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands, sem sett var árið 1874, 

var tekið upp ákvæði í 58. gr.
273

 um tilvist sveitarfélaga og rétt þeirra til að stjórna sjálf 

eigin málum. Ákvæðið var tekið upp að danskri fyrirmynd,
274

 en sambærilegt ákvæði var 

í 96. gr. dönsku grvl. frá 5. júní 1849.
275

 Í dag er kveðið á um sjálfstjórn sveitarfélaga í 1. 

mgr. 1. gr. svsl. og í 78. gr. stjskr., sbr. 16. gr. stjskpl. nr. 97/1995.
276

  

Með sjálfstjórn sveitarfélaga er valdi sem og ábyrgð dreift og dregið úr 

miðstýringu. Því geta fylgt ýmsir kostir en jafnframt ákveðnir gallar. Þegar litið er til þess 

að sveitarfélögum hafa verið færð aukin verkefni á síðustu árum
277

 má álykta að 

löggjafinn hafi metið kosti þess að færa fleiri verkefni til sveitarfélaga veigameiri en 

gallana. Jóhann Tómas Sigurðsson hefur fjallað ítarlega um kosti og galla sjálfstjórnar 

sveitarfélaga.
278

 

 

5.2.2. Danskur réttur 

Eins og fyrr segir er nú mælt fyrir um sjálfstjórn sveitarfélaga í 1. mgr. 78. gr. stjskr. Í 

ákvæðinu segir að sveitarfélög skuli ,,sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög 

ákveða.’’ Ákvæðið er sambærilegt eldra ákvæði 76. gr. stjskr. og 82. gr. dönsku grvl. frá 

5. júní 1953. Til að öðlast skilning á ákvæði 1. mgr. 78. gr. er því nauðsynlegt að skoða 

fyrri ákvæði íslenskra og danskra stjórnlaga um sjálfstjórn sveitarfélaga.  
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Danakonungur afsalaði sér einveldi árið 1849 og af því tilefni var stjórnarskrá, 

grundvallarlögin, sett í Danmörku.
279

 Markmið höfunda grundvallarlaganna var að 

innleiða þá hugmyndafræði að ríkisvaldið ætti upptök sín hjá þjóðinni, að allri væru jafnir 

fyrir lögunum og að ríkisafskipti skyldu vera takmörkuð.
280

 Ætlunin með sérákvæði um 

sjálfstjórn sveitarfélaga var að eyða áhrifum konungsskipaðra embættismanna í 

sveitarstjórnum og að sveitarstjórnarmenn yrðu í staðinn kosnir af íbúum sveitarfélagsins 

í almennum og lýðræðislegum kosningum.
281

 Í samræmi við þessi viðhorf var ákvæðið 

um sjálfstjórn sveitarfélaga sett í þann kafla grundvallarlaganna sem geymdi ákvæði um 

réttindi borgaranna.
282

 Frumdrög að ákvæðinu um sjálfstjórn sveitarfélaga voru orðuð 

svo: ,,Borgerne er berettigede til selv at bestyre deres rent kommunale Anliggender, dog 

under statens tilsyn.’’ Í meðförum þingnefndar var ákvæðinu breytt til að draga fram það 

skilyrði sjálfstjórnar sveitarfélaga að breytingar á sjálfstjórninni skyldu koma fram í 

lögum. Danskir fræðimenn eru sammála um að aðeins hafi verið um orðalagsbreytingu að 

ræða en ekki breytingu á inntaki ákvæðisins.
283

 Ákvæðið um sjálfstjórn sveitarfélaga var í 

96. gr. grvl. og hljóðaði svo: ,,Kommunernes ret til selvstændigt at styre deres 

anliggender under statens tilsyn vil blive ordnet ved lov.’’ Núgildandi ákvæði um 

sjálfstjórn sveitarfélaga er í nær óbreyttri mynd í 82. gr. grvl. frá 1953 og hljóðar svo: 

,,Kommunernes ret til selvstændigt under statens tilsyn at styre deres anliggender ordnes 

ved lov.’’  

Danskir fræðimenn virðast flestir vera almennt sammála um skýringu 82. gr. 

grvl., þó að nokkur áherslumunur sé á umfjöllun þeirra.
284

 Séu skoðanir danskra 

fræðimanna dregnar saman kemur í ljós að almenn samstaða er um að 82. gr. grvl. tryggi 

tilvist sveitarfélaga í stjórnkerfinu, þannig að þau verði ekki lögð niður nema með 

breytingu á grundvallarlögunum. Í ákvæðinu felist réttur íbúa sveitarfélags til að stjórna 
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eigin málum. Þá tryggi ákvæðið að sveitarfélög skuli fara með einhver málefni en tiltekur 

ekki hver þau skuli vera. Það sé í verkahring löggjafans að ákveða hvaða málefni 

sveitarfélög skuli fara með.
285

  

 

5.2.3. Sjálfstjórn sveitarfélaga í íslenskum stjórnlögum 

Í stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands frá 5. janúar 1874 var í 58. gr. kveðið á 

um sjálfstjórn sveitarfélaga. Ákvæðið var bein þýðing á 96. gr. dönsku grvl. frá 1849 og 

var svohljóðandi: ,,Rjetti sveitarfjelaganna til að ráða sjálf málefnum sínum með umsjón 

stjórnarinnar skal skipað með lagaboði.’’ Ákvæðið stóð óbreytt þar til stjórnarskrá 

konungsríkisins Íslands nr. 9 frá 18. maí 1920 tók gildi. Þá var orðalagi ákvæðisins 

lítillega breytt en efnisbreytingar voru engar. Ákvæðið var síðan tekið upp án breytinga í 

76. gr. lýðveldisstjórnarskrárinnar nr. 33/1944 og hljóðaði svo: ,,Rétti sveitarfélaganna til 

að ráða sjálf málefnum sínum með umsjón stjórnarinnar skal skipað með lögum.’’
286

  

Árið 1994 var lagt fram á Alþingi frumvarp til stjórnarskipunarlaga. Í 16. gr. 

frumvarpsins var gerð tillaga um nýja 78. gr. stjskr. þar sem fjallað yrði um réttindi 

sveitarfélaga. Ákvæðið hljóðaði svo: ,,Rétti sveitarfélaga til að ráða sjálf málefnum sínum 

með eftirliti ríkisins skal skipað með lögum. – Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir 

með lögum.’’
287

 Í athugasemdum við 16. gr. frumvarpsins var ekki að finna efnislegar 

skýringar á 1. mgr. ákvæðisins. Einungis var tekið fram að efnislega væri ákvæðið í alla 

staði samhljóða þágildandi 76. gr. stjskr.. Aðeins væri ætlast til að reglan yrði færð til og 

tekin upp á nýjum stað í nær óbreyttri mynd.
288

 Í nefndaráliti stjórnarskrárnefndar sagði 

um 1. mgr. 16. gr. frumvarpsins að rætt hefði verið um hvort orðalag greinarinnar um 

eftirlit ríkisins væri að öllu leyti heppilegt. Því hefði þetta orðalag verið fellt niður og 

væri þá löggjafans að kveða á um eftirlit ríkisins með sveitarfélögum.
289

 

Stjórnarskrárnefnd lagði til svohljóðandi breytingartillögu við 16. gr. frumvarpsins: 

,,Sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. – Tekjustofnar 
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sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og 

hvernig þeir eru nýttir.’’
290

 Breytingartillaga stjórnarskrárnefndar var samþykkt óbreytt.  

 

4.2.4. Skýringar fræðimanna á 1. mgr. 78. gr. stjórnarskrár 

Ólafur Jóhannesson
291

 taldi 76. gr. stjskr. tryggja tilvist sérstakra sveitarfélaga og vissan 

sjálfstjórnarrétt þar sem ákvæðið gerði ráð fyrir sjálfstjórn sveitarfélaga í tilteknum 

málum. Ólafur komst svo að orði um sjálfstjórnarréttinn: ,,Sú sjálfstjórn er í því fólgin, að 

sveitarstjórn, sem kjörin er af íbúum sveitarfélagsins, fer með stjórn þeirra málefna, sem 

sveitarfélaginu eru falin. Á meðan stjórnarskrárákvæði þetta stendur óbreytt, verða 

sveitarfélög ekki með öllu lögð niður né sjálfstjórn þeirra algerlega afnumin. Hinsvegar 

tryggir þetta ákvæði ekki það, að sveitarstjórnir séu þær sömu og voru, er stjórnarskráin 

upphaflega var sett. Stjórnarskrárákvæði þetta er fyrst og fremst stefnuyfirlýsing 

stjórnarskrárgjafans um að til skuli vera einhver sveitarfélög og að þau skuli hafa nokkra 

sjálfstjórn, en að öðru leyti eftirlætur stjórnarskrárgjafinn löggjafanum ákvörðunarvald 

um þetta efni. Almenni löggjafinn hefur því að mestu óbundnar hendur um skipan 

sveitarstjórnarmála, þ. á m. um skiptingu landsins í sveitarfélög, hverjar sveitarstjórnir 

skuli vera og hver málefni skuli fengin sveitarstjórnum til meðferðar. Stjórnarskrárgjafinn 

virðist að sönnu gera ráð fyrir því, að tiltekin mál heyri undir sveitarstjórnir, sbr. orðin 

,,málefnum sínum’’. Í stjórnarskránni er þó engin skýring gefin á því, hver þau málefni 

séu. Löggjafanum er það því alveg í sjálfsvald sett, hverjum málefnum hann ráðstafar til 

sveitarfélaga, enda þótt ætlunin hafi vafalaust verið sú, að sveitarstjórnirnar fengju 

einkum þau málefni, er aðallega hefðu staðbundna þýðingu. En í þessu efni verða hendur 

löggjafans ekki bundnar með óákveðinni ráðagerð, enda verða engin greinileg mörk 

dregin milli sveitarstjórnarmálefna og landsmála. Á málefnum þeim, sem heyra undir 

stjórnvöld ríkisins og þeim, er sveitarfélögum er falið að annast, er því enginn 

eðlismunur.’’
292

  

Við skýringu á 76. gr. stjskr. virðast fræðimenn hafa fallist á kenningar Ólafs, 

a.m.k. verður ekki séð að þeim hafi verið andmælt af seinni tíma fræðimönnum. Eftir 
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breytingu þá sem varð á ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar um sjálfstjórn sveitarfélaga 

með 1. mgr. 16. gr. stjskpl. nr. 97/1995 hefur á ný vaknað áhugi fræðimanna á sjálfstjórn 

sveitarfélaga, enda álitamál hvort sú breyting sem varð við lögfestingu greinarinnar hafi 

falið í sér efnisbreytingu frá eldri 76. gr. stjskr. Á þetta reyndi í SUA 1995: 516 

(Félagsþjónusta sveitarfélaga). A kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir því að 

úrskurðarnefnd félagsþjónustu hafði vísað frá kröfu A um úrskurð um tiltekin atriði, sem 

lutu að greiðslu kostnaðar vegna vistunar sonar A, B, á sveitaheimili. B var vistaður þar 

vegna brottvikningar hans úr Grunnskóla X. Ákvörðun um skólagöngu B í X og vistun 

hans á sveitaheimilinu var tekin af fræðslustjóra Norðurlands vestra og bæjarráði X í 

samráði við A. A bað ráðið um fjárstyrk til að mæta kostnaði við vistun B á 

sveitaheimilinu. A taldi að greiðsla sú sem félagsmálaráð ákvað hefði verið of lág, en 

styrkurinn nam helmingi af heildargreiðslu vegna vistunar B. A óskaði m.a. eftir úrskurði 

úrskurðarnefndar félagsþjónustu um það hvort hlutur X í kostnaði við vistun B væri í 

samræmi við lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga. Umboðsmaður fjallaði 

aðeins um það hvort úrskurðarnefnd félagsþjónustu hefði verið heimilt að að vísa frá 

kæru A vegna ákvörðunar félagsmálaráðs X. Umboðsmaður rakti m.a. í álitinu sjónarmið 

um eftirlit ríkisins með sveitarfélögum. Umboðsmaður gerði grein fyrir 

lögskýringargögnum við breytingatillögu stjórnarskrárnefndar við 1. mgr. 16. gr. og dró 

af þeim þá ályktun að ætlun stjórnarskrárgjafans hefði verið að ,,rýmka heimildir 

löggjafans til þess að mæla fyrir um, með hvaða hætti ríkið hefði eftirlit með starfsemi 

sveitarfélaga, án þess þó að þar komi fram rök fyrir því, að eldra ákvæði 

stjórnarskrárinnar hafi sett heimildum almenna löggjafans of þröngar skorður í því 

efni.’’
293

 Umboðsmaður sagði í framhaldi af þessu að við túlkun á 76. gr. stjskr. virtist 

hafa verið litið svo á að ,,það félli í hlut löggjafans að mæla fyrir um, hvernig eftirliti 

ríkisins með sveitarfélögum skyldi hagað.’’ Umboðsmaður taldi að með tilliti til 

lögskýringargagna yrði vart séð, að um efnisbreytingu hefði verið að ræða á ákvæði 

stjórnarskrárinnar um sjálfstjórn sveitarfélaga.  
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Fræðimenn virðast almennt taka undir niðurstöðu umboðsmanns.
294

 Fræðimenn 

hafa hinsvegar talið leiða af nýju orðalagi 1. mgr. 78. gr. stjskr. að ríkið hafi ekki lengur 

skyldu til að hafa eftirlit með sveitarfélögum. Löggjafinn geti því ákveðið að leggja niður 

eftirlit ríkisins með sveitarfélögum án þess að það gangi gegn ákvæðinu.
295

  

 

5.2.5. Ályktanir um sjálfstjórn sveitarfélaga 

Ákveðnar ályktanir má draga um inntak sjálfstjórnar sveitarfélaga samkvæmt 1. mgr. 78. 

gr. stjskr.  

Í fyrsta lagi er ljóst að ákvæðið tryggir að einhver sveitarfélög skuli vera til. 

Sveitarfélög verða því ekki lögð niður nema með breytingu á stjórnarskránni. Jafnframt 

leiðir það af eðli sveitarfélaga sem staðbundinna stjórnvalda að sveitarfélög verða að vera 

a.m.k. fleiri en eitt og mögulega fleiri en tvö. Löggjafinn hefur hinsvegar að öðru leyti 

frjálsar hendur um fjölda og staðarmörk sveitarfélaga.
296

  

Í öðru lagi virðast fræðimenn almennt sammála um að í 1. mgr. 78. gr. stjskr. 

felist réttur íbúa sveitarfélags til að kjósa fulltrúa í lýðræðislegum kosningum til að 

stjórna viðkomandi sveitarfélagi.
297

 Umboðsmaður Alþingis hefur einnig talið að 

lýðræðislegt umboð sveitarstjórnarmanna ætti sér stoð í 78. gr. stjskr. Þessi skoðun 

umboðsmanns kemur fram í UA nr. 4572/2005 en þá sagði umboðsmaður m.a.: ,,Á þetta 

lýðræðislega umboð sveitarstjórna, sem kjörnar eru til að fara með stjórn sveitarfélaga, 

sér stoð í 78. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands, sbr. 16. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 

97/1995.’’  

Í þriðja lagi leiðir af 1. mgr. 78. gr. stjskr. að sveitarfélög skuli fara með einhver 

málefni. Ákvæðið gefur þó enga vísbendingu um það hver þau málefni skuli vera og 

hefur því verið talið að löggjafinn hafi nokkuð frjálsar hendur um það, þó sú hugsun hafi 
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vafalaust búið að baki að sveitarfélög skyldu einkum fara með málefni með staðbundna 

þýðingu eða sem snerta íbúa sveitarfélaga mest. Á það hefur þó verið bent að engin skýr 

mörk verði dregin á milli staðbundinna málefna og annarra málefna og að á þeim 

málefnum sem heyri undir sveitarfélög annars vegar og undir ríkisvaldið hinsvegar sé því 

enginn eðlismunur.
298

 Trausti Fannar Valsson bendir á að verulegum vandkvæðum sé 

bundið að finna það lágmark sem 1. mgr. 78. gr. stjskr. áskilji. Trausti Fannar virðist líta 

svo á að þessu lágmarki mætti líklega ná með því að sveitarfélög hefðu annað hvort rétt 

til að rækja ólögbundin verkefni eða svigrúm til að rækja a.m.k. nokkur lögbundin 

verkefni.
299

 Löggjafinn geti hinsvegar ekki bæði afnumið heimild sveitarfélaga til að 

sinna ólögmæltum verkefnum og svigrúm þeirra til að útfæra lögbundin verkefni.  

Auk þeirra ályktana sem að framan greinir og sem almenn sátt virðist ríkja um 

meðal fræðimanna hefur Trausti Fannar Valsson dregið fram fleiri efnisþætti sem hann 

telur að felist í sjálfstjórn sveitarfélaga. Trausti Fannar telur það leiða af rétti íbúa 

sveitarfélags til að fara með stjórn málefna sveitarfélagsins að hin kjörna sveitarstjórn fari 

með yfirstjórn nefnda og starfsmanna sveitarfélagsins. Þá feli 1. mgr. 78. gr. stjskr. það í 

sér að stjórnunar- eða íhlutunarréttur ríkisins í málefni sveitarfélaga verði að byggja á 

lagaheimild. Trausti Fannar telur ekki unnt að álykta að heimild til rækslu ólögmæltra 

verkefna felist í 1. mgr. 78. gr. stjskr. en útilokar ekki að slík heimild geti falist í 2. mgr. 

78. gr. með vísan til hins sjálfstæða fjárhags og fjárveitingarvalds sveitarfélaga.
300

 

 

5.3. Tekjustofnar sveitarfélaga – 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrár  

5.3.1. Inngangur 

Í 2. mgr. 78. gr. stjskr. er ákvæði um tekjustofna sveitarfélaga. Ákvæðið er svohljóðandi: 

,,Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða 

hvort og hvernig þeir eru nýttir.’’ Ákvæði þetta kom inn í stjórnarskrána með 2. mgr. 16. 

gr. stjskpl. nr. 97/1995, en sambærilegt ákvæði var ekki að finna áður í stjórnarskránni. 

Þó að ákvæðið sé stutt og skorinort og fjalli við fyrstu sýn um frekar afmarkað efni eru á 
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því ýmsir áhugaverðir fletir. Þó að ákvæðið sé fremur ný tilkomið inn í íslensk stjórnlög 

hafa fræðimenn fjallað nokkuð um það. Eru það þeir Gunnar G. Schram í 

Stjórnskipunarréttur,
301

 Birgir Tjörvi Pétursson í grein sinni ,,Um ólögmælt verkefni 

sveitarfélaga’’,
302

 Jóhann Tómas Sigurðsson í greininni ,,Sjálfstjórn sveitarfélaga’’
303

 og 

Trausti Fannar Valsson í greininni ,,Sjálfstjórn sveitarfélaga.’’
304

 Í þessum kafla 

ritgerðarinnar verður sjónum beint að skýringu ákvæðisins.   

 

5.3.2. Forsaga og lögskýringargögn 

Þegar frumvarp til stjórnarskipunarlaga, sem síðar varð að stjskpl. nr. 97/1995, var lagt 

fram, var í 2. mgr. 16. gr. frumvarpsins ákvæði sem ekki hafði áður verið í íslenskum 

stjórnlögum. Ákvæðið fjallaði um tekjustofna sveitarfélaga og hljóðaði svo: 

,,Tekjustofnar sveitarfélaga skulu ákveðnir með lögum.’’  

Athugasemdir við 16. gr. frumvarpsins eru fáorðar um 2. mgr. Fyrst er tekið fram 

að um sé að ræða reglu sem eigi sér ekki hliðstæðu í 76. gr. stjskr. Síðan segir svo um 

ákvæðið: ,,Með [2. mgr. 16. gr.] er aðeins ætlast til að tekið verði af skarið um að 

ákvörðun um tekjustofna sveitarfélaga eigi undir löggjafarvaldið og þar með ekki undir 

framkvæmdarvaldið. Á hinn bóginn er ekki kveðið hér frekar á um hverjir þessir 

tekjustofnar skuli vera eða við hvað eigi að miða þegar tekin er ákvörðun um umfang 

þeirra og er því eins og hingað til gengið út frá að það eigi undir Alþingi að ráða slíku til 

lykta.’’
305

  

Stjórnarskrárnefnd lagði fram breytingartillögu við 16. gr. frumvarpsins og 

hljóðaði 2. mgr. 16. gr. þá svo samkvæmt tillögunni: ,,Tekjustofnar sveitarfélaga skulu 

ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru 

nýttir.’’
306

 Stjórnarskrárnefnd sagði um breytingartillöguna í nefndaráliti sínu að 

samkvæmt 15. gr. frumvarpsins væri óheimilt að stjórnvöld ákvörðuðu fjárhæð skatts þó 

innan ákveðinna marka væri. Hins vegar væri gert ráð fyrir því að 2. mgr. 16. gr. væri 

túlkuð þannig að veita mætti sveitarstjórnum rétt til að ákveða útsvar innan ákveðins 
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ramma, svo sem verið hefði. Til þess að taka af allan vafa um rétt sveitarfélaga til að 

ákveða útsvarshlutfall o.fl. ef löggjafanum sýndist svo væri lagt til að við greinina bættist 

ákvæði um rétt þeirra til að ákveða hvort og hvernig þau nýttu lögákveðna tekjustofna.
307

 

Breytingartillagan hlaut samþykki óbreytt.  

Þessi ummæli stjórnarskrárnefndar beina kastljósinu að samspili 2. mgr. 78. gr. 

stjskr. við ákvæði 77. gr. stjskr. Því er nauðsynlegt að fara einnig nokkrum orðum um 1. 

mgr. 77. gr. Ákvæðið í 2. mgr. 77. gr. felur í sér aðra og ólíka reglu og verður því ekki 

tekin til athugunar. 1. mgr. 77. gr. stjskr. var breytt í núverandi horf með 1. mgr. 15. gr. 

stjskpl. nr. 97/1995. Fyrir breytinguna stóð aðeins fyrri málsliður 1. mgr. 77. gr. í 

ákvæðinu, en síðari málsliðurinn fól í sér nýmæli. Athugasemdir við 15. gr. frumvarpsins 

eru ekki langorðar um 1. mgr. ákvæðisins. Þar er ekkert vikið að skýringu fyrri málsliðar 

1. mgr. Um seinni málsliðinn er sagt að sú regla sé efnislega nokkuð skyld þeirri sem 

fram komi í upphafsmálslið 40. gr. stjskr. um að engan skatt megi á leggja, breyta né af 

taka nema með lögum. Dómstólar hafi í nokkrum málum þurft að leysa úr því hvort eða 

hvernig fyrri málsliður 40. gr. útiloki eða takmarki heimildir löggjafans til að framselja til 

stjórnvalda vald til að taka ákvarðanir um þessi atriði. Með orðalagi síðari málsliðar 1. 

mgr. 15. gr. frumvarpsins sé leitast við að taka af skarið með miklu ákveðnari hætti en 

gert sé í fyrri málslið 40. gr. um að löggjafinn megi ekki framselja til stjórnvalda 

ákvörðunarvald um fyrrgreind atriði.
308

 Í nefndaráliti sínu fjallaði stjórnarskrárnefnd 

ekkert um 15. gr. frumvarpsins og lagði ekki til neina breytingatillögu við ákvæðið. 15. 

gr. frumvarpsins var því samþykkt óbreytt sem 15. gr. stjskpl. nr. 97/1995.  

 

5.3.3. Skýringar fræðimanna á 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrár 

Fræðimenn hafa fjallað nokkuð um 2. mgr. 78. gr. stjskr. Gunnar G. Schram segir að með 

ákvæðinu hafi verið lögfest regla sem ekki hafi átt sér stað í hinu eldra 

stjórnarskrárákvæði. Með reglunni sé ætlast til þess að tekið verði af skarið um að 

ákvörðun um tekjustofna sveitarfélaga eigi undir löggjafarvaldið og þar með ekki undir 

framkvæmdarvaldið. Þetta feli í sér mikilvæga efnislega breytingu. Á hinn bóginn sé ekki 

kveðið á um það í ákvæðinu hverjir tekjustofnar sveitarfélaga skuli vera eða við hvað 
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skuli miðað þegar tekin er ákvörðun um umfang þeirra. Eins og verið hafi hingað til sé 

því gengið út frá því að ákvörðun um það eigi undir Alþingi. Ljóst sé að meginþýðing 2. 

mgr. 78. gr. felist í því að það séu ekki sveitarfélögin sjálf heldur Alþingi sem ákveði 

hvort og þá hvernig tekjustofnar sveitarfélaga séu nýttir, jafnframt því að það sé 

löggjafarvaldið en ekki sveitarfélögin sem ákveði hverjir skuli vera tekjustofnar 

sveitarfélaga. Megi því segja að 2. mgr. 78. gr. takmarki vald og sjálfsforræði 

sveitarfélaga í fjárhagslegum efnum frá eldra ákvæði 76. gr. stjskr.
309

  

Aðrir fræðimenn hafa ekki tekið undir sjónarmið Gunnars. Birgir Tjörvi Pétursson 

telur ekki að 2. mgr. 78. gr. stjskr. feli í sér efnisbreytingu heldur leggi aðeins áherslu á 

það sem talið var að gilti. Ákvörðun um tekjustofna sveitarfélaga hafi hingað til heyrt 

undir löggjafarvaldið en það leiði af hefðbundinni skýringu á eldri ákvæðum 

stjórnarskrárinnar um sveitarfélög, 40. og 77. gr. stjskr. og lögmætisreglunni.
310

 Jóhann 

Tómas Sigurðsson minnir á að fyrir breytingu þá sem varð með lögfestingu stjskpl. nr. 

97/1995 hafi sveitarfélög ekki haft skattlagningarheimild. 2. mgr. 78. gr. hafi því ekki 

takmarkað sjálfsforræði í fjárhagslegum efnum frá því sem áður hafi verið. Jóhann 

Tómas bendir einnig á að lesa verði 1. mgr. 77. gr. stjskr., sbr. 1. mgr. 15. gr. stjskpl. nr. 

97/1995, saman við 2. mgr. 78. gr. stjskr., til að réttur skilningur fáist. Með lögfestingu 1. 

mgr. 15. gr. stjskpl. nr. 97/1995 hafi orðið breyting á eldra réttarástandi þannig að 

heimild sveitarfélaga samkvæmt lögum um tekjustofna sveitarfélaga til að ákveða 

útsvarsprósentu hefði brotið í bága við ákvæðið. Til að viðhalda heimild sveitarfélaga til 

að ákveða útsvarsprósentu hefði verið lögfest undantekning í 2. mgr. 78. gr. stjskr. frá 

meginreglu 1. mgr. 77. gr. Ákvæðið hafi því ekki verið sett til að takmarka sjálfsforræði 

sveitarfélaga í fjárhagslegum efnum heldur til að viðhalda fyrra réttarástandi.
311

 Trausti 

Fannar Valsson hefur ráðið af aðdraganda og lögskýringargögnum við 2. mgr. 78. gr. 

stjskr. að með ákvæðinu hafi verið ætlunin að heimila löggjafanum visst framsal 

skattlagningarvalds til sveitarfélaganna, þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 77. gr. stjskr. 

Ákvörðun um tekjustofna sveitarfélaga liggi samt sem áður hjá löggjafanum. Loks telur 
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Trausti Fannar að álykta megi út frá orðalagi 2. mgr. 78. gr. að tekjuöflun sveitarfélaga 

verði að byggja á lagaheimild.
312

  

 

5.3.4. Aðferðafræði við skýringu á 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrár 

Fræðimenn í stjórnskipunarrétti hafa sett fram kenningar um það á hvaða sjónarmiðum 

skuli byggja við skýringu stjórnarskrárákvæða. Löng hefð er fyrir því að greina á milli 

tveggja andstæðra fræðikenninga á þessu sviði. Þessi aðgreining felur þó í sér talsverða 

einföldun og lýsir ekki á fullnægjandi hátt öllum þeim viðhorfum sem til greina koma.  

Önnur kenningin byggir á því að skýring stjórnarskrárákvæða skuli vera 

óbreytileg. Stjórnarskrárákvæði skuli skýrð á sama hátt og þegar þau voru sett og í 

samræmi við þau viðhorf sem þá voru ráðandi. Dómstólar eigi ekki að hafa svigrúm til að 

skýra ákvæði stjórnarskrárinnar upp á nýtt. Ákvæði stjórnarskrárinnar geti ekki þýtt eitt í 

dag en annað á morgun. Hér að baki býr sú hugsun að stjórnarskráin sé kjölfesta 

stjórnskipunarinnar og að stjórnarskrárgjafinn einn hafi vald til að gera á henni 

breytingar. Hin kenningin gengur út frá því að skýring stjórnarskrárákvæða eigi að vera 

breytileg. Dómstólar skuli hafa svigrúm til að breyta skýringum stjórnarskrárákvæða í 

samræmi við breyttar aðstæður og þjóðfélagshætti.
313

  

Davíð Þór Björgvinsson hefur ritað ítarlega um aðferðir við skýringu 

stjórnarskrárákvæða.
314

 Að mati Davíðs Þórs hafa íslenskir fræðimenn ekki verið einhuga 

um hvort fylgja eigi óbreytilegum eða breytilegum skýringum.
315

 Davíð Þór kemst að 

þeirri niðurstöðu að sú grundvallarhugmyndafræði sem stjórnarskráin var upphaflega 

reist á sé enn lögð til grundvallar en að áherslur hafi breyst. Davíð Þór telur að við 

skýringu stjórnarskrárinnar verði að hafa í huga þær grundvallarhugmyndir sem hún er í 

upphafi byggð á en um leið verði að taka mið af þeim meginstraumum sem einkenna 

ráðandi stjórnmálahugsun og –þróun á ákveðnu tímabili. Annars er að mati Davíðs Þórs 

vandséð hvernig stjórnarskráin geti verið sú kjölfesta sem henni er ætlað að vera. Þannig 

verði að finna ákveðinn meðalveg á milli óhóflegrar fastheldni við upphaflega 
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hugmyndafræði stjórnarskrárinnar sem ekki þarf endilega að samræmast að fullu ríkjandi 

viðhorfum og aðstæðum og óstöðugleika sem kynni að verða raunin ef stjórnmálalegum 

tískusveiflum sé fylgt út í ystu æsar.
316

 Almennt má taka undir þessar ályktanir Davíðs 

Þórs, þó með þeim fyrirvara að ákvæði stjórnarskrárinnar eru mörg og ólík og því er ekki 

hægt að gefa sér að sömu sjónarmið eigi við um skýringu þeirra allra.  

 

5.3.5. Ályktanir um skýringu á 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrár 

Umfjöllunin hér að framan gefur tilefni til að draga ákveðnar ályktanir um inntak 2. mgr. 

78. gr. stjskr.  

Í fyrsta lagi leiðir af ákvæðinu að sveitarfélög skuli hafa einhverja tekjustofna. 

Ákvæðið er stefnuyfirlýsing stjórnarskrárgjafans sem löggjafinn er bundinn við. 

Löggjafinn getur því ekki afnumið alla tekjustofna sveitarfélaga. Ákvæðið veitir á hinn 

bóginn enga vísbendingu um það hverjir þessir tekjustofnar skuli vera eða við hvað skuli 

miðað við ákvörðun þeirra. Í ákvæðinu er talað um tekjustofna í fleirtölu og af því má 

sennilega leiða að tekjustofnar sveitarfélaga verði að vera a.m.k. fleiri en einn. Að öðru 

leyti er löggjafanum í sjálfsvald sett hverjir tekjustofnar sveitarfélaga skuli vera. Að 

þessu leyti mælir ákvæðið fyrir um ákveðið lágmark og verður að telja að breyting á 

þessu lágmarki geti ekki orðið með breyttri skýringu ákvæðisins, heldur aðeins með 

breytingu á stjórnarskránni.  

Í öðru lagi mælir ákvæðið fyrir um að tekjustofnar sveitarfélaga skuli ákveðnir 

með lögum. Af orðalagi ákvæðisins og lögskýringargögnum leiðir að hér er átt við sett 

lög. Það er því verkefni löggjafans að ákveða tekjustofna sveitarfélaga en ekki 

stjórnvalda ríkisins eða einstakra sveitarfélaga. Að þessu leyti er ákvæðið fullkomlega 

skýrt og inntaki þess verður ekki breytt nema með breytingu á stjórnarskránni.  

Í þriðja lagi mælir ákvæðið fyrir um að með lögum skuli ákveða rétt sveitarfélaga 

til að ákveða hvort og hvernig tekjustofnar skuli vera nýttir. Það er því hlutverk 

löggjafans að ákveða hvaða svigrúm sveitarfélög hafa til að nýta tekjustofna sína. 

Eitthvað svigrúm verður að vera til staðar en ákvæðið veitir enga vísbendingu um hversu 

mikið eða lítið það á að vera. Samkvæmt nefndaráliti stjórnarskrárnefndar er gert ráð fyrir 

að ákvæðið verði skýrt svo að löggjafinn megi veita sveitarstjórnum rétt til að ákveða 
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útsvar innan ákveðins ramma ef löggjafanum sýnist svo.
317

 Þó að í álitinu sé aðeins talað 

um útsvar verður að telja að þetta eigi við um alla lögákveðna tekjustofna, hverju nafni 

sem þeir kunna að nefnast. Athyglisvert er að í álitinu virðist gengið út frá því að 

löggjafinn eigi val um það hvort sveitarfélögum sé veitt heimild til að ákveða hvort og 

hvernig tekjustofnar skuli nýttir. Orðalag ákvæðisins bendir þó til þess að um skyldu 

löggjafans sé að ræða en ekki val. Mögulega má skýra ákvæðið svo að löggjafanum sé 

ekki skylt að veita sveitarfélögum svigrúm til að nýta alla tekjustofna sína, heldur aðeins 

suma. Verði fallist á þessa skýringu er afar erfitt að segja til um hversu marga tekjustofna 

sveitarfélög verði að hafa svigrúm til að nýta. Ljóst er að svigrúmið verður að ná til 

allavega eins tekjustofns og þegar litið er til þess að í ákvæðinu er talað um tekjustofna í 

fleirtölu er líklegt að þeir verði að vera ekki færri en tveir. Þegar litið er til framangreinds 

virðist ljóst að ákvæðið feli að þessu leyti í sér þátt sem þróast geti með breyttri skýringu.  

Í fjórða lagi verður að taka afstöðu til merkingar hugtaksins ,,tekjustofnar’’ í 

ákvæðinu. Telja verður að hugtakið ,,tekjustofnar’’ nái tvímælalaust yfir skatta í 

merkingu skattaréttar.
318

 Þessi ályktun fær stoð í athugasemdum stjórnarskrárnefndar við 

16. gr. frumvarps sem varð að stjskpl. nr. 97/1995. Íslenskir fræðimenn sem ritað hafa um 

ákvæðið virðast vera sama sinnis. Jóhann Tómas Sveinsson virðist byggja á því að 

ákvæðið taki til skattheimtu
319

 og Trausti Fannar Valsson telur ákvæðið heimila visst 

framsal skattlagningavalds.
320

 Það er hinsvegar álitamál hvort hugtakið nái einnig til 

þjónustugjalda. Í SUA 2002: 176 (Holræsagjald) hafði A kvartað til umboðsmanns 

Alþingis yfir álagningu gjalds vegna fráveituframkvæmda og yfir úrskurði nefndar 

samkvæmt 31. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, sem hafnaði 

kröfum hans um að afturkalla gjaldskrá vegna hreinsunar fráveituvatns í Reykjanesbæ og 

um endurgreiðslu á þegar greiddum gjöldum. Umboðsmaður reifaði m.a. efni 1. og 2. 

mgr. 78. gr. stjskr., 1. og 4. mgr. 7. gr. svsl. og 1. og 2. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna 

sveitarfélaga og sló föstu að í þessum ákvæðum birtist sú meginregla að tekjuöflun 

sveitarfélaga yrði að byggja á lögum, hvort sem um væri að ræða skattheimtu eða gjald 

fyrir veitta þjónustu. Þessi orð umboðsmanns má mögulega túlka þannig að hann telji 
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hugtakið ,,tekjustofnar’’ ná til þjónustugjalda. Hér verður einnig að minna á orð Trausta 

Fannars Valssonar, sem rakin voru að framan, um að álykta megi út frá orðalagi 2. mgr. 

78. gr. að tekjuöflun sveitarfélaga verði að byggja á lagaheimild.
321

 Það má því álykta að 

þessi þáttur ákvæðisins geti þróast með breyttri skýringu.  

Í fimmta lagi verður að kanna tilurð og forsögu ákvæðisins. Það er almennt 

viðurkennt að fyrir gildistöku stjskpl. nr. 97/1995 höfðu sveitarfélög ekki 

skattlagningarvald. Á þessu er byggt í dómi Hæstaréttar, Hrd. 1994: 947 

(Lóðajöfnunargjald). Málavextir voru þeir að S fékk úthlutað lóð í Hafnarfirði. Vegna 

lóðarinnar var S m.a. krafinn um greiðslu lóðajöfnunargjalds en S neitaði að greiða 

umkrafin gjöld. Bæjarsjóður Hafnarfjarðar fór í mál við S og krafðist greiðslu gjaldanna. 

Í samþykkt bæjarstjórnar Hafnarfjarðar var m.a. kveðið á um að innheimta skyldi sérstakt 

lóðajöfnunargjald vegna óbyggðra lóða sem kynni að vera úthlutað á þegar byggðum 

svæðum í bænum og vegna annarra lóða sem væru með lágum eða engum 

upptökugjöldum. Tekið var fram að lóðajöfunargjaldið væri lagt á til að jafna verð lóða í 

bænum. Hæstiréttur sagði að lóðajöfunargjaldið ætti sér ekki stoð í lögum. Ekki hefði 

verið sýnt fram á kostnað Hafnarfjarðarbæjar sem lóðajöfunargjaldinu væri ætlað að 

standa undir og væri því um skattlagningu að ræða sem bryti gegn 40. sbr. 77. gr. stjskr. 

Ljóst er því að sveitarfélög höfðu ekki skattlagningarvald fyrir gildistöku stjskpl. nr. 

97/1995 og að 2. mgr. 78. gr. stjskr. veitir þeim ekki slíka heimild. Einnig verður að lesa 

saman 2. mgr. 78. gr. og 1. mgr. 77. gr. stjskr. Fyrir breytingu þá sem gerð var með 

stjskpl. nr. 97/1995 var viðurkennt að löggjafanum væri heimilt að framselja 

skattlagningarvald til stjórnvalda.
322

 Þetta viðhorf kemur ljóslega fram í Hrd. 1985: 1544 

(Kjarnfóðursgjald). Málavextir voru með þeim hætti að 23. júní 1980 voru sett 

bráðabirgðalög nr. 63/1980 um breytingu á lögum nr. 15/1979 um breytingu á lögum nr. 

101/1966. Með bráðabirgðalögunum var m.a. heimilað að leggja sérstakt gjald á innflutt 

kjarnfóður sem mætti vera allt að 200% af innkaupsverði vörunnar. Jafnframt var ákveðið 

að endurgreiða mætti gjaldið að hluta eftir reglum sem Framleiðsluráð landbúnaðarins 

setti. Ráðið var skipað ellefu mönnum, sjö voru kosnir af Stéttasambandi bænda og fjórir 

skipaðir af stjórn Stéttasambandsins samkvæmt tilnefningu. Bráðabirgðalögin voru 
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afgreidd af Alþingi sem lög nr. 45/1981. Sú breyting var gerð að landbúnaðarráðherra í 

stað Framleiðsluráðs var heimilað að leggja á hið sérstaka gjald og endurgreiða það. Á 

taldi gjaldtökuna ólögmæta og höfðaði mál til innheimtu þess sem hann hafði greitt. 

Hæstiréttur sló því föstu að gjaldið væri skattur í skilningi 40. gr. stjskr. og að 

skattlagningavaldið væri í reynd hjá Framleiðsluráði. Hæstiréttur taldi að framsal 

skattlagningavalds til óæðra stjórnvalds sem að auki væri skipað með þessum hætti bryti 

gegn 40. gr. stjskr. Um framsal skattlagningavalds til ráðherra sagði Hæstiréttur að það 

hefði lengi tíðkast í íslenskri löggjöf að ríkisstjórn eða ráðherra væri veitt heimild til að 

ákveða hvort innheimta skyldi tiltekna skatta. Taldi Hæstiréttur að þessi langa og 

athugasemdalausa venja hefði helgað slíka skattheimtu innan vissra marka. Enginn vafi er 

á því að eftir gildistöku nýrrar 1. mgr. 77. gr. stjskr. er slíkt framsal skattlagningavalds til 

stjórnvalda óheimilt, sbr. Hrd. 1999: 3780. (Framleiðsluráð landbúnaðarins). Í málinu 

háttaði svo til að Framleiðsluráð landbúnaðarins krafði B um greiðslu ýmissa gjalda fyrir 

árin 1994 og 1995. B krafðist sýknu á þeirri forsendu að gjaldtakan styddist ekki við 

gildar skattlagningaheimildir samkvæmt 40. og 77. gr. stjskr. Hæstiréttur taldi að þau 

gjöld sem um væri deilt væru skattar. Hæstiréttur rakti efni 40. og 77. gr. stjskr. eins og 

henni var breytt með 15. gr. stjskpl. nr. 97/1995 og athugasemdir við 1. mgr. 15. gr. 

frumvarpsins sem varð að 15. gr. stjórnarskipunarlaganna. Hæstiréttur dró þá ályktun af 

orðalagi 1. mgr. 77. gr. stjskr. og ummælum í greinargerðinni að ætlun 

stjórnarskrárgjafans hefði verið sú að banna fortakslaust að löggjafinn heimilaði 

stjórnvöldum að ákveða hvort leggja skuli á skatt, breyta honum eða afnema. Fyrir 

gildistöku stjskpl. nr. 97/1995 var sveitarfélögum veitt svigrúm til þess að ákveða 

útsvarsprósentu, sbr. 25. og 26. gr. laga nr. 91/1989 um tekjustofna sveitarfélaga. Þessi 

ákvæði voru ekki andstæð stjórnarskránni áður en henni var breytt með stjskpl. nr. 

97/1995.
323

 Sambærileg ákvæði eru í 23. og 24. gr. núgildandi laga um tekjustofna 

sveitarfélaga, nr.  4/1995. Þegar skoðað er orðalag 1. mgr. 77. gr. stjskr., athugasemdir 

við ákvæðið í greinargerð með frumvarpi sem varð að stjskpl. nr. 97/1995 og röksemdir 

Hæstaréttar í Hrd. 1999: 3780 verður að álykta að slíkt framsal á valdi til skattlagningar 

sem um getur í 23. og 24. gr. laga nr. 4/1995 brjóti gegn 1. mgr. 77. gr. stjskr. Regla 2. 
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mgr. 78. gr. stjskr. er hinsvegar undantekning frá hinu skýlausa banni 1. mgr. 77. gr., eins 

og kemur skýrt fram í athugasemdum stjórnarskrárnefndar við 16. gr. frumvarpsins sem 

varð að stjskpl. nr. 97/1995. 2. mgr. 78. gr. var því ekki sett til að búa til nýja efnisreglu, 

heldur til að viðhalda fyrra réttarástandi hvað varðar heimildir sveitarfélaga til 

skattlagningar.
324

  

Með hliðsjón af því sem hér hefur verið rakið virðist 2. mgr. 78. gr. stjskr. fela í 

sér þætti sem flestir geta lítið þróast. Annað kann þó að gilda um skýringu hugtaksins 

,,tekjustofnar’’ og skýringu á heimild löggjafans til að ákveða svigrúm sveitarfélaga til að 

nýta tekjustofna. Því er eðlilegast að skýra ákvæðið óbreytilegri skýringu en hafa verður í 

huga að önnur sjónarmið kunna að gilda um skýringu tekjustofnahugtaksins og skýringu 

á heimild löggjafans til að afmarka svigrúm sveitarfélaga til nýtingar tekjustofna sinna.   

 

5.4. Heimildir sveitarfélaga til töku þjónustugjalda 

5.4.1. Inngangur 

Fyrr í þessum kafla hefur verið fjallað almennt um heimildir stjórnvalda til að innheimta 

þjónustugjöld. Sú umfjöllun beindist að því að kanna heimildir allra stjórnvalda til 

gjaldtöku og var ekki greint sérstaklega á milli stjórnvalda ríkisins og sveitarfélaga. Í 

þessum kafla verður sjónum hinsvegar beint að heimildum sveitarfélaga til töku 

þjónustugjalda. Sveitarfélög hafa, ekki síður en stjórnvöld ríkisins, áskilið sér gjöld fyrir 

ýmsa veitta þjónustu. Það er því mikilvægt rannsóknarefni hvort og þá hvernig heimildir 

sveitarfélaga til gjaldtöku fyrir þjónustu eru frábrugðnar heimildum annarra stjórnvalda. 

Hér verður reynt að varpa ljósi á þetta álitamál.  

Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að rifja upp meginregluna um lagaheimild 

til töku þjónustugjalda. Meginreglan er sú að lagaheimild þarf til, svo að innheimta megi 

þjónustugjald. Reglan gildir bæði um afgreiðslu eða úrlausn stjórnvalda og um þjónustu 

sem stjórnvöld veita. Meginreglan gildir einnig um starfsemi sveitarfélaga. Þetta kemur 

skýrt fram t.d. í SUA 2002: 176 (Holræsagjald). A kvartaði yfir álagningu gjalds vegna 

fráveituframkvæmda og yfir úrskurði nefndar samkvæmt 31. gr. laga nr. 7/1998 um 
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hollustuhætti og mengunarvarnir, sem hafnaði kröfum hans um að afturkalla gjaldskrá 

vegna hreinsunar fráveituvatns í Reykjanesbæ og um endurgreiðslu á þegar greiddum 

gjöldum. Umboðsmaður reifaði m.a. efni 1. og 2. mgr. 78. gr. stjskr., 1. og 4. mgr. 7. gr. 

svsl. og 1. og 2. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga og sló föstu að í þessum 

ákvæðum birtist sú meginregla að tekjuöflun sveitarfélaga yrði að byggja á lögum, hvort 

sem um væri að ræða skattheimtu eða gjald fyrir veitta þjónustu.  

Ganga verður úr frá því að þær undantekningar frá meginreglunni sem fyrr hefur 

verið fjallað um gildi einnig um töku sveitarfélaga á þjónustugjöldum. Rannsóknarefni 

þessa kafla er því fyrst og fremst að leiða í ljós hvort frekari undantekningar séu frá 

meginreglunni þegar sveitarfélög eiga í hlut.  

 

5.4.2. Sjónarmið um auðgun sveitarfélaga 

Af eðli sveitarfélaga sem opinberra stjórnvalda leiðir að sveitarfélög eru ekki rekin í 

hagnaðarskyni. Öll tekjuöflun sveitarfélaga hlýtur að miða að því að standa undir þeim 

verkefnum sem sveitarfélagið sinnir, bæði lögbundnum verkefnum og verkefnum sem 

sveitarfélag tekur upp að eigin frumkvæði. Af þessu er talið leiða að sveitarfélög megi 

ekki auðgast á kostnað borgaranna. Í þeim tilvikum sem sveitarfélag geta löglega boðið 

upp á vörur og þjónustu gegn gjaldi
325

 getur sveitarfélagið almennt ekki haldið fast við 

fjárhagsleg markmið. Sveitarfélag geti m.ö.o. ekki boðið upp á þjónustu í þeim tilgangi 

að afla sér tekna. Sama gildir við töku stjórnvaldsákvarðana.
326

  

Í þessu ljósi er athyglisvert ákvæðið í 5. mgr. 7. gr. svsl.
327

 Ákvæðið var ekki að 

finna í frumvarpi því sem varð að sveitarstjórnarlögum nr. 45/1998, en kom inn í 

frumvarpið í meðförum félagsmálanefndar Alþingis. Í nefndaráliti félagsmálanefndar 

sagði svo um ákvæðið að fjölmörg sveitarfélög rækju fyrirtæki á eigin ábyrgð og hafi þau 

greitt sveitarsjóðum arð þegar rekstur þeirra hafi leyft. Þessi háttur hafi t.d. verið hafður 

hjá fyrirtækjum borgarsjóðs í a.m.k. 60 ár og hafi gjaldskrár fyrirtækjanna, sem staðfestar 
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hafi verið af viðkomandi ráðuneyti, tekið mið af þessu. Ótvíræða heimild til þessa hafi 

hins vegar hingað til vantað í löggjöf. Í framhaldi af þessu muni þurfa að gera breytingar 

á orkulögum og lögum um vatnsveitur sveitarfélaga til þess að tryggja enn frekar 

heimildir sveitarfélaga til að ákveða arðgreiðslur frá fyrirtækjum sem alfarið séu í eigu 

sveitarfélaganna og rekin séu á þeirra ábyrgð.
328

 Í álitinu er ekki tekin afstaða til 

reglunnar sem lýst er hér að framan um auðgun sveitarfélaga. Ljóst virðist hinsvegar af 

ummælunum að ekki hafi verið ætlunin að gera efnisbreytingu frá gildandi rétti, heldur 

fremur að skjóta lagastoð undir venjubundna framkvæmd sveitarfélaga.  

Við skýringu á 5. mgr. 7. gr. svsl. er rétt að hafa nokkur atriði í huga. Í fyrsta lagi 

er nauðsynlegt að átta sig á því um hvaða starfsemi ákvæðið gildir. Þegar um 

einkaréttarleg fyrirtæki er að ræða er talið leiða af eðli þeirra reglna sem um slíkan 

rekstur gilda að sveitarfélög geti almennt áskilið sér eðlilegan arð af rekstri slíkra 

fyrirtækja. Ákvæðið breytir því engu um arðgreiðslur til sveitarfélaga í þeim tilvikum. 

Ákvæðinu hlýtur þar af leiðandi að vera beint að opinberum stofnunum og fyrirtækjum. 

Fyrrnefnd ummæli félagsmálanefndar um lagabreytingar styðja þessa niðurstöðu.
329

  

Í öðru lagi verður að líta til lögskýringargagna með ákvæðinu. Af þeim virðist 

mega ráða að ákvæðið feli ekki í sér sjálfstæða heimild fyrir sveitarfélag til að ákveða 

arðgreiðslur, þar sem gert er ráð fyrir að lögum um viðkomandi starfsemi sé einnig breytt. 

Ákvæðið virðist því vera markmiðsákvæði sem heimilar aðeins slíka arðgreiðslu, að 

heimild sé fyrir því í lögum sem gilda um viðkomandi starfsemi.
330

 Þess má geta að með 

lögum nr. 78/2001 var orkulögum, nr. 58/1967, breytt. Eiganda hitaveitu er því heimilt 

samkvæmt 6. mgr. 32. gr. laganna að áskilja sér allt að 7% arð af eigin fé hitaveitunnar. 

Það er þó skilyrði að hitaveitan sé alfarið í eigu sveitarfélags og starfi ekki samkvæmt 

sérlögum.  

Í þriðja lagi væri það grundvallarbreyting á réttarstöðu sveitarfélaga ef þeim væri 

heimilað að auðgast á kostnað borgaranna. Ef gera á grundvallarbreytingar á óskráðum 

reglum sem gilda á tilteknu réttarsviði verður sá tilgangur að koma skýrt fram í 

lagatextanum og lögskýringargögnum. Hvorki í ákvæðinu sjálfu né í athugasemdum 
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félagsmálanefndar er að finna skýra ráðagerð um að afnema meginregluna um auðgun 

sveitarfélaga eða gera á henni breytingu.  

Í fjórða lagi þarf gjaldtakan sem mælt er fyrir um í ákvæðinu að samrýmast 2. 

mgr. 78. gr. stjskr. Það leiðir af 2. mgr. 78. gr. að löggjafinn verður að gefa 

sveitarfélögum ákveðið svigrúm við nýtingu tekjustofna sinna. Þó erfitt sé að slá 

einhverju föstu um hversu mikið svigrúm löggjafinn getur veitt sveitarfélögunum án þess 

að brjóta gegn 2. mgr. 78. gr. er ljóst að löggjafinn getur ekki gefið sveitarfélögum 

algjörlega lausan tauminn. 5. mgr. 7. gr. svsl. setur sveitarfélögum ekki nein mörk fyrir 

utan hinn mjög matskennda áskilnað um ,,eðlilegan afrakstur’’. Þegar af þeirri ástæðu er 

nauðsynlegt að afmarka nánar í lögum svigrúm sveitarfélaga til að áskilja sér arð.  

Að öllu þessu virtu verður að skýra 5. mgr. 7. gr. svsl. sem yfirlýsingu um að til 

skuli vera ákveðinn tekjustofn. Ákvæðið eitt og sér felur ekki í sér nægilega heimild fyrir 

sveitarfélög til að áskilja sér arð, heldur verður að útfæra heimildina nánar í öðrum 

lögum. Sú útfærsla verður að vera í samræmi við 2. mgr. 78. gr. stjskr. um tekjustofna 

sveitarfélaga.  

 

5.4.3. Hefur gildistaka 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrár breytt heimildum sveitarfélaga 

til töku þjónustugjalda? 

Það er mikilvægt rannsóknarefni hvort og þá með hvaða hætti gildistaka 2. mgr. 78. gr. 

stjskr. hefur breytt heimildum sveitarfélaga til að taka þjónustugjöld. Áður en reynt er að 

svara því álitamáli er nauðsynlegt að kanna hvernig réttarástandið var fyrir gildistöku 2. 

mgr. 78. gr. stjskr. 

Áður hefur verið fjallað um að lagaheimild þurfi að meginstefnu til svo að 

stjórnvöld megi innheimta þjónustugjöld. Fyrir setningu 2. mgr. 78. gr. stjskr. byggði 

umboðsmaður Alþingis á því að þessi meginregla gilti einnig um gjaldtöku sveitarfélaga, 

sbr. t.d. SUA 1994: 233 (Vatns- og holræsagjald í Hafnarfirði). Málavextir voru þeir að 

A kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir álagningu Hafnarfjarðarbæjar á vatnsgjaldi og 

holræsagjaldi á fasteign A sem ekki var fullfrágengin. Umboðsmaður fjallaði m.a. um 

lagagrundvöll opinberra gjalda. Umboðsmaður sagði að um tekjuöflun hins opinbera gilti 

sú meginregla að hún yrði að byggjast á heimild í lögum, óháð því hvort um væri að ræða 

skattheimtu eða þjónustugjöld. Hvað skatta varðaði byggði þetta á 40. og 77. gr. stjskr. 
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Um þjónustugjöld sagði umboðsmaður að almennt yrði að ganga út frá þeirri 

grundvallarreglu að þjónustugjöld yrðu ekki innheimt án heimildar í lögum. Það er því 

ljóst að fyrir tilurð 2. mgr. 78. gr. stjskr. gilti sú meginregla að lagaheimild þyrfti til svo 

sveitarfélög gætu tekið þjónustugjöld.  

Í þeim lögskýringargögnum sem fylgdu 16. gr. stjskpl. nr. 97/1995, og sem fyrr 

hafa verið reifuð, er ekki að finna neina skýra ráðagerð um að skýra ætti hugtakið 

,,tekjustofnar’’ þannig að ákvæðið næði einnig til þjónustugjalda. Ummæli í nefndaráliti 

stjórnarskrárnefndar má þvert á móti skilja svo að ákvæðið taki aðeins til skattamála, þó 

að í áliti nefndarinnar sé ekki minnst á þjónustugjöld. Í þessu samhengi eru tvö álit 

umboðsmanns Alþingis áhugaverð. Í SUA 1997: 285 (Mengunar- og 

heilbrigðiseftirlitsgjöld) háttaði svo til að Verslunarráð Íslands og Vinnuveitendasamband 

Íslands kvörtuðu sameiginlega til umboðsmanns Alþingis út af lögmæti mengunar- og 

heilbrigðiseftirlitsgjalda, sem lögð voru á aðila sem sinntu ýmis konar starfsemi í 

Reykjavík. Gjöldin voru lögð á af Reykjavíkurborg með gjaldskrá staðfestri af 

umhverfisráðherra. Kvörtunin beindist að því að starfsleyfisgjald samkvæmt 2. gr. 

gjaldskrárinnar væri á lagt án þess að sýnt hefði verið fram á kostnað vegna útgáfu 

starfsleyfa. Þá væri ekki ljóst á hvaða sjónarmiðum skipting í gjaldflokka byggði. Einnig 

væri árlegt gjald samkvæmt 3. gr. gjaldskrárinnar lagt á óháð því hvort þjónusta hefði 

verið veitt gjaldendum. Væri því um skattlagningu að ræða sem ekki stæðist 40. og 77. 

gr. stjskr. Umboðsmaður vísaði til þess að um tekjuöflun hins opinbera gilti sú 

meginregla að hún yrði að byggjast á heimild í lögum, óháð því hvort um væri að ræða 

skattheimtu eða þjónustugjöld. Umboðsmaður rakti að sérstakar kröfur væru gerðar til 

skatta samkvæmt 40. og 77. gr. stjskr. Um þjónustugjöld sagði umboðsmaður að í 

samræmi við þá grundvallarreglu að stjórnsýslan væri lögbundin yrði ,,að ganga almennt 

út frá því að slík gjöld [yrðu] ekki innheimt án heimildar í lögum.’’ Umboðsmaður 

Alþingis gerir þannig greinarmun á heimildum til skattheimtu og töku þjónustugjalda. 

Umboðsmaður minnist þó ekki sérstaklega á 2. mgr. 78. gr. stjskr. í álitinu. Í SUA 2002: 

176 (Holræsagjald) má finna vísbendingu um að hin rýmri túlkun á hugtakinu 

,,tekjustofnar’’ verði ofan á og að ákvæðið verði héreftir túlkað svo að það taki til bæði 

skatta og þjónustugjalda. Í málinu hafði A kvartað til umboðsmanns Alþingis vegna 

álagningar gjalds vegna fráveituframkvæmda og vegna úrskurðar nefndar samkvæmt 31. 
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gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, sem hafnaði kröfum hans um að 

afturkalla gjaldskrá vegna hreinsunar fráveituvatns í Reykjanesbæ og um endurgreiðslu á 

þegar greiddum gjöldum. Umboðsmaður reifaði m.a. efni 1. og 2. mgr. 78. gr. stjskr., 1. 

og 4. mgr. 7. gr. svsl. og 1. og 2. gr. laga nr. 4/1995 um tekjustofna sveitarfélaga og sló 

föstu að í þessum ákvæðum birtist sú meginregla að tekjuöflun sveitarfélaga yrði að 

byggja á lögum, hvort sem um væri að ræða skattheimtu eða gjald fyrir veitta þjónustu. 

Vegna þessa álits umboðsmanns Alþingis má mögulega líta svo á að ákvæði 2. mgr. 78. 

gr. stjskr. taki til þjónustugjalda.  

Eins og fyrr var rakið
331

 hefur Trausti Fannar Valsson talið að álykta megi út frá 

orðalagi 2. mgr. 78. gr. stjskr. að tekjuöflun sveitarfélaga verði að byggja á heimild í 

lögum.
332

 Það kemur ekki skýrt fram hvort Trausti Fannar á með þessum orðum við bæði 

tekjuöflun með sköttum og þjónustugjöldum, en orð hans má túlka á þann veg.  

Með hliðsjón af því sem hér hefur verið rakið má mögulega álykta sem svo að 2. 

mgr. 78. gr. stjskr. verði skýrð svo að með ákvæðinu hafi verið lögfest hin fyrrum 

óskráða meginregla um að sveitarfélög geti því aðeins heimt þjónustugjöld af 

borgurunum að lagaheimild standi til þess. Hinsvegar er ekki hægt að álykta sem svo að 

inntak meginreglunnar hafi við þetta tekið breytingum efnislega.  

 

5.4.4. Ólögmælt atvinnustarfsemi sveitarfélaga   

5.4.4.1. Inngangur 

Spyrja má hvort svigrúm sveitarfélaga samkvæmt 3. mgr. 7. gr. svsl. til að rækja 

ólögbundin verkefni geti heimilað sveitarfélögum að stunda atvinnurekstur í ágóðaskyni á 

sviðum þar sem einkaaðilar starfa almennt.  

Það er almennt viðurkennt í dönskum rétti að sveitarfélög hafi að meginstefnu 

ekki heimild án sérstakrar lagaheimildar til að standa í atvinnurekstri.
333

 Þetta er talið 

leiða af eðli sveitarfélaga sem opinberra stjórnvalda. Jørgen Mathiassen telur regluna 

einnig leiða af stjórnarskrárbundnu atvinnufrelsi almennings. Mathiassen telur fleiri rök 

                                                   
331

 Sjá kafla 5.3.3. að framan. 
332

 Trausti Fannar Valsson. ,,Sjálfstjórn sveitarfélaga.’’ Tímarit lögfræðinga, 3. tbl. 57. árg. 2007, bls. 248. 
333

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 698. Jens Garde og Jørgen Mathiassen. Kommunalret, bls. 

42. Jens Garde og Karsten Revsbech. Kommunalret, bls. 51.  



 90 

vera fyrir reglunni, t.d. að skattlagningarvald sveitarfélaga veiti þeim óeðlilegt forskot á 

markaði.
334

  

Komið hafa fram sjónarmið hér á landi um að sama meginregla gildi í íslenskum 

rétti. Íslensk sveitarfélög geti því ekki án lagaheimildar stundað sjálf verslun, iðnað eða 

framleiðslu í þeim tilgangi að hagnast á starfseminni á almennum markaði. Birgir Tjörvi 

Pétursson telur þessa meginreglu ótvírætt gilda í íslenskum rétti.
335

 Í ákvörðun 

samkeppnisráðs nr. 2/2002 frá 31. janúar 2002 er byggt á því að þessi meginregla gildi í 

íslenskum sveitarstjórnarrétti. Trausti Fannar Valsson setur hinsvegar spurningarmerki 

við að reglan gildi hér á landi. Trausti Fannar telur að hérlendis hafi ekki farið fram 

nauðsynleg umræða um gildi reglunnar og rökin sem að baki henni búa. Trausti Fannar 

telur þó að röksemdir sem færðar hafi verið fyrir reglunni í danskri réttarframkvæmd og 

sem komið hafi fram í íslenskum rétti renni ,,margvíslegum stoðum’’ undir hana. Trausti 

Fannar bendir þó á að atvinnuþátttaka sveitarfélaga hafi verið allmikil og nefnir að 

sveitarfélög hafi t.d. víða staðið fyrir atvinnubótavinnu, komið að uppbyggingu útgerðar 

og jafnvel tekið þátt í búrekstri.
336

 Þau dæmi sem Trausti Fannar nefnir eru þó komin til 

ára sinna og Birgir Tjörvi færir rök að því að þróun íslenskrar löggjafar mæli gegn 

atvinnuþátttöku sveitarfélaga.
337

 Hér verður ekki tekin afstaða til gildis reglunnar í 

íslenskum rétti en fjallað verður stuttlega um heimildir sveitarfélaga til atvinnureksturs á 

nokkrum afmörkuðum sviðum.  

 

5.4.4.2. Heimildir sveitarfélaga til atvinnureksturs 

Eins og vikið var að hér að framan er óljóst hvort í íslenskum rétti gildi meginregla um 

bann við því að sveitarfélög standi í atvinnurekstri. Jafnvel þó gengið yrði út frá því að 

þessi meginregla gildi er hún þó ekki fortakslaus. Frá reglunni eru viðurkenndar ýmsar 
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undantekningar í dönskum rétti
338

 og því hefur verið slegið föstu að sömu undantekningar 

gildi í íslenskum rétti.
339

 Verður hér fjallað í stuttu máli um nokkrar þeirra.  

Í fyrsta lagi er litið svo á að sveitarfélag geti framleitt vörur og þjónustu til eigin 

nota, í því skyni að leysa lögmæt verkefni sveitarfélagsins, óháð því hvort þau eru 

lögmælt eða ólögmælt. Sem dæmi um slíka starfsemi má nefna bifreiðaverkstæði sem 

þjónustar og gerir við bifreiðir í eigu sveitarfélagsins, rekstur skólabifreiða til að keyra 

nemendur grunnskóla sveitarfélagsins í og úr skóla eða húsasmíðadeild til að byggja 

fasteignir sveitarfélagsins og viðhalda þeim. Tvö almenn skilyrði þurfa að vera uppfyllt 

svo að sveitarfélög geti framleitt til eigin nota. Annars vegar má framleiðslan ekki vera í 

þeim tilgangi að selja afurðirnar á frjálsum markaði. Hinsvegar verður framleiðslan að 

vera fjárhagslega forsvaranleg. Þessi síðari krafa leiðir af skyldu sveitarfélaga til að nýta 

fé sveitarfélagsins á forsvaranlegan hátt.
340

  

Í öðru lagi getur sveitarfélag selt hliðarafurðir á frjálsum markaði. Hliðarafurðir 

eru þær afurðir sem verða til í lögmætri starfsemi sveitarfélags við framleiðslu annarra 

afurða sem eru aðaltilgangur framleiðslunnar. Ekki skiptir máli hvort hliðarafurðir verða 

til í lögbundinni starfsemi sveitarfélags, við framleiðslu á vörum eða þjónustu til eigin 

nota eða við starfsemi sem sveitarfélag má sinna samkvæmt 3. mgr. 7. gr. svsl.
341

 Sem 

dæmi um hliðarafurð má nefna að ef skógræktarfyrirtæki sveitarfélags framleiðir tré til að 

gróðursetja á lóðum stofnana sveitarfélagsins mætti fyrirtækið selja umframbirgðir af 

trjám á frjálsum markaði. Hér að baki búa röksemdir um forsvaranlega nýtingu á eignum 

sveitarfélagsins. Það getur ekki talist forsvaranleg nýting á eignum og auðlindum 

sveitarfélagsins að henda verðmætum á haugana. Stundum geta hliðarafurðir verið í því 

formi að ekki er auðveldlega hægt að koma þeim í verð. Af þeim sökum er heimilt að 

fullvinna hliðarafurð þannig að hana megi selja á viðunandi verði eða hún verði yfirhöfuð 
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seljanleg á markaði. Slíkri áframvinnslu á hliðarafurðum eru þó sett tvenns konar mörk. 

Annars vegar má sveitarfélag ekki standa í áframhaldandi vinnslu hliðarafurða ef 

sveitarfélagið tapar á því fé. Hinsvegar er óheimilt að nota hliðarafurð sem hráefni í allt 

annars konar afurð.
342

 Eðli málsins samkvæmt hljóta mörkin hér á milli að vera 

matskennd. Nefnt hefur verið sem dæmi að skógræktarfyrirtæki sveitarfélags mætti ekki 

framleiða pappír úr umframbirgðum af trjám, þar sem slíkar umframbirgðir væru aðeins 

eitt af mörgum hráefnum sem væru notuð við pappírsframleiðsluna.
343

 Hugtakið 

hliðarafurðir er þó ekki bundið við hluti sem eru fastir í hendi.
344

 Þekking starfsmanna 

sveitarfélags sem þeir hafa aflað sér við rekstur lögmætra verkefna sveitarfélagsins hefur 

verið talin falla hér undir.
345

 Danska innanríkisráðuneytið sló því föstu í áliti sínu að 

jarðgasfyrirtæki sveitarfélags mætti selja þekkingu til útlanda og gæti veitt fé til 

markaðsetningar á þekkingu fyrirtækisins á jarðgasi. Niðurstaða ráðuneytisins var að 

þekking sem yrði til í sveitarfélagi væri að mörgu líkt almennri framleiðslu sveitarfélags 

á hliðarafurðum og því hlyti að mega selja og markaðssetja hana á sama hátt og 

hliðarafurðir.
346

  

Í þriðja lagi er sveitarfélögum heimilt að selja á frjálsum markaði umframgetu 

sem til fellur í tengslum við rekstur lögmætra verkefna sveitarfélagsins, s.s. framleiðslu 

þess á vörum og þjónustu til eigin nota. Rökin fyrir þessari heimild eru mikið til þau 

sömu og búa að baki heimild sveitarfélaga til að framleiða til eigin nota og selja 

hliðarafurðir en þau eru að nýta á forsvaranlegan hátt auðlindir og verðmæti sem til verða 

í starfsemi sveitarfélagsins og stofnana þess og sem sveitarfélagið getur ekki sjálft nýtt.
347

 

Það er einnig mikilvægt að sveitarfélög geti komið umframgetu sinni í verð til að draga 
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úr kostnaði við starfsemi þeirra.
348

 Sveitarfélag getur ekki komið sér upp umframgetu í 

þeim tilgangi að selja vörur og þjónustu sveitarfélagsins á almennum markaði, heldur 

aðeins ef það er nauðsynlegt til að starfrækja lögmætt verkefni.
349

 Framleiðslugeta 

sveitarfélags á tilteknu sviði má því ekki vera umfram það sem ætla má að þurfi á 

álagstímum eða til nauðsynlegs viðbúnaðar.
350

 Úr því hefur ekki verið skorið hversu 

mikil umframgeta geti löglega verið, en því hefur verið haldið fram að við venjulegar 

kringumstæður megi umframgetan aðeins í undantekningartilvikum nálgast það að vera 

50% af uppsafnaðri getu sveitarfélagsins.
351

 Danska innanríkisráðuneytið taldi í áliti sínu 

að amtsveitarfélag
352

 gæti ekki, eftir breytingu á lögum um sjúkrahús, starfrækt sjúkrahús 

sem ekki starfaði eftir lögunum. Því taldi ráðuneytið að sveitarfélag gæti aðeins nýtt 

sjúkrahús sitt til að meðhöndla erlenda sjúklinga sem borguðu sjálfir fyrir sig, ef 

sjúkrahúsið vanrækti ekki með því skyldu sína samkvæmt lögum um sjúkrahús til að 

meðhöndla sjúklinga sem áttu rétt á endurgjaldslausri þjónustu. Þar að auki var það talið 

skilyrði að meðhöndlun erlendu sjúklinganna hefði einhver tengsl við aðalverkefni 

sjúkrahússins og væri þannig takmarkað við það að nýta umframgetu sjúkrahússins. 

Innanríkisráðuneytið lagði til grundvallar að samstarf sjúkrahúsa í tveimur 

amtsveitarfélögum
353

 um meðhöndlun erlendra sjúklinga sem borguðu sjálfir fyrir sig 

stæði ekki í vegi fyrir því að sjúkrahúsin önnuðust aðalverkefni sín varðandi meðhöndlun 

sjúklinga sem rétt áttu á endurgjaldslausri þjónustu. Því taldi ráðuneytið meðhöndlunina 

vera heimila samkvæmt lögum um sjúkrahús.
354

   

Í fjórða lagi er litið svo á í dönskum rétti að sveitarfélög geti rekið svokallaða 

tengda starfsemi. Hér er ekki um að ræða starfsemi sem fellur í aðra þá flokka sem hér 

hafa verið reifaðir, þ.e. framleiðslu sveitarfélags á vörum og þjónustu til eigin nota, 

hliðarafurð sem verður til í lögmætri starfsemi sveitarfélags né umframgetu, heldur 

                                                   
348

 Birgir Tjörvi Pétursson. ,,Um ólögmælt verkefni sveitarfélaga.’’ Úlfljótur – Tímarit laganema, 1. tbl. 52. árg. 

1999, bls. 47.  
349

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 703. Jens Garde og Karsten Revsbech. Kommunalret, bls. 

57 – 58. Birgir Tjörvi Pétursson. ,,Um ólögmælt verkefni sveitarfélaga.’’ Úlfljótur – Tímarit laganema, 1. tbl. 52. 

árg. 1999, bls. 47.  
350

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 703. Birgir Tjörvi Pétursson. ,,Um ólögmælt verkefni 

sveitarfélaga.’’ Úlfljótur – Tímarit laganema, 1. tbl. 52. árg. 1999, bls. 47.  
351

 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. Forvaltningsret, bls. 703 – 704. Birgir Tjörvi Pétursson. ,,Um ólögmælt 

verkefni sveitarfélaga.’’ Úlfljótur – Tímarit laganema, 1. tbl. 52. árg. 1999, bls. 47 – 48. 
352

 Amtskommune. 
353

 Amtskommune. 
354

 Mál j.nr. 1995/1139-25 (Álit innanríkisráðuneytisins 1996.30). Sjá einnig Hans Gammeltoft-Hansen o.fl. 

Forvaltningsret, bls. 705. 



 94 

sjálfstætt verkefni sem fellur utan ramma 3. mgr. 7. gr. svsl. en sem er í nánu og eðlilegu 

samhengi við lögmæta starfsemi sveitarfélags.
355

 Tengdri starfsemi hefur verið lýst sem 

öryggisventli sem geri sveitarfélögum kleift að taka upp minniháttar viðbótarverkefni í 

sérstökum tilvikum þar sem það yrði beinlínis talið óeðlilegt að sveitarfélög gætu ekki 

sinnt verkefninu.
356

 Sem dæmi um tengda starfsemi má nefna veitingaaðstöðu í sundlaug, 

tónlistarhúsi eða skemmtigarði sveitarfélags.
357

 Ýmis dæmi eru til um tengda starfsemi 

hjá íslenskum sveitarfélögum, einkum í veitingarekstri. Dæmi er rekstur veitingastaðar í 

Perlunni og veitingaaðstöðu í Ráðhúsi Reykjavíkur.
358

 
359

 Danska innanríkisráðuneytið 

leit m.a. svo á í áliti sínu að sveitarfélög gætu almennt ekki rekið veitingastaði. Þó gæti 

stofnun veitingastaðar verið tengd lögmætu verkefni sveitarfélags þannig að sveitarfélag 

gæti löglega átt veitingaaðstöðu sem þó skuli leigja út á markaðasverði. Sveitarfélag geti í 

staðinn valið að ábyrgjast venjulega ávöxtun á hinu fjárfesta fé, með því skilyrði að 

veitingaaðstaðan sé leigð út á markaðsverði.
360

  

 

5.4.5. Greiðsla fyrir vörur og þjónustu sveitarfélaga 

5.4.5.1. Inngangur 

Þegar skoðað er hvaða reglur gilda um sölu á vörum og þjónustu sveitarfélaga getur verið 

nauðsynlegt að líta til margvíslegra sjónarmiða. Sjónarmiðið um að sveitarfélög skuli 

forðast að grafa undan samkeppni á markaði getur leitt til þess að sú krafa sé gerð að 

sveitarfélög skuli selja vörur og þjónustu á einhverjum sviðum á markaðsverði. Í öðrum 
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tilvikum er lögð minni áhersla á að sveitarfélög raski ekki samkeppni á markaði en þá er 

frekar litið til þess að það er ekki verkefni sveitarfélaga að afla sér ágóða með starfsemi 

sinni. Í þeim tilvikum er talið að verðleggja skuli viðkomandi vörur og þjónustu á 

kostnaðarverði, svo að tekjur af sölunni nái yfir kostnað sveitarfélagsins að meðtöldum 

kostnaði við söluna og afskriftum á búnaði til framleiðslunnar.
361

 
362

  

 

5.4.5.2. Sala á markaðsverði 

5.4.5.2.1. Inngangur 

Meginreglan um að lagaheimild þurfi til að sveitarfélög geti lagt á þjónustugjöld er ekki 

algild. Því hefur verið slegið föstu að í undantekningartilvikum geti einkaréttarlegt eðli 

tiltekinnar starfsemi sveitarfélags leitt til þess að sjónarmið um þjónustugjöld víkji og 

reglur einkaréttarins taki við.
363

 Í þeim tilvikum geti m.a. sú skylda hvílt á sveitarfélögum 

sem opinberum stjórnvöldum að raska ekki samkeppni á markaði. Því hefur verið haldið 

fram að sé starfsemi í eðli sínu hrein opinber þjónustustarfsemi gildi meginreglur um 

þjónustugjöld um heimildir til að afla tekna í tengslum við starfsemina. Feli starfsemin 

hinsvegar í sér samkeppnislegan þátt sé sveitarfélagi skylt að stunda hana á forsendum 

markaðarins þannig að samkeppni á viðkomandi markaði raskist ekki.
364

  

 

5.4.5.2.2. Hliðarafurðir, umframgeta, tengd starfsemi og þekking 

Vörur og þjónusta sveitarfélaga sem telst vera hliðarafurðir,
365

 umframgeta og tengd 

starfsemi má selja á almennum markaði. Vörur og þjónusta sem sveitarfélög bjóða upp á 

þarf ekki að vera þess eðlis að enginn annar geti boðið hana fram. Það er því ekki ólíklegt 
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að einkaaðilar geti og vilji bjóða upp á sambærilegar vörur og þjónustu í samkeppni við 

sveitarfélög. Til að samkeppni verði ekki raskað á markaði er því nauðsynlegt að 

sveitarfélög selji vörur og þjónustu sem fellur í flokk hliðarafurða, þ. á m. þekkingar 

starfsmanna, umframgetu og tengdrar starfsemi á markaðsverði.
366

  

Auk kröfunnar um að selja á markaðsverði verða sveitarfélög að gæta að 

meginreglunni um forsvaranlega meðferð fjármuna sveitarfélaga. Sveitarfélög hafa visst 

mat um það hvort þau fari á ábyrgan hátt með fé sitt en ef sala á vörum og þjónustu á 

markaðsverði fæli í sér viðvarandi tap fyrir sveitarfélagið og ekki væri fyrirsjáanlegt að 

hagnaður yrði seinna af sölunni, kynni sala á markaðsverði að verða talin óforsvaranleg 

meðferð á fjármunum sveitarfélagsins.
367

 Innanríkisráðuneytið danska komst að þeirri 

niðurstöðu í áliti sínu að sveitarfélag sem seldi umframgetu til einkaaðila skyldi setja upp 

verð sem væri a.m.k. jafn hátt markaðsverði og að sveitarfélagið skyldi þar að auki 

ákveða verðið þannig að það næði a.m.k. yfir allan kostnað sveitarfélagsins. Kostnaðinn 

ætti að reikna út eins nákvæmlega og mögulegt væri sem fól í sér að útreikningarnir 

skyldu byggðir á nýjustu upplýsingum og að með reglubundnu millibili skyldi breyta 

verðinu eftir því sem breytingar á kostnaði gæfu tilefni til.
368

  

 

5.4.5.2.3. Fasteignir 

Til að sinna verkefnum sínum þurfa sveitarfélög óhjákvæmilega að hafa aðgang að 

hentugu húsnæði, sbr. 2. mgr. 64. gr. svsl. Ekki er nauðsynlegt samkvæmt ákvæðinu að 

sveitarfélagið eigi sjálft viðkomandi fasteignir, heldur er sveitarfélagi heimilt að leigja 

þær á almennum markaði. Hvað sem því líður má gera ráð fyrir því að sveitarfélög eigi 

sjálf talsverðar eignir sem þau nota til að sinna verkefnum sínum, bæði lögbundnum 

verkefnum og ólögbundnum en heimilum samkvæmt 3. mgr. 7. gr. svsl.  

Sú staða getur komið upp að fasteignir sveitarfélags séu stærri eða fleiri en þörf er 

á til að sinna verkefnum sveitarfélagsins. Þá kunna sum verkefni sveitarfélags að vera 

þess eðlis að á þeim verði hlé um lengri eða skemmri tíma eða umfang starfseminnar 

minnki á ákveðnum tímabilum. Dæmi um slíkt verkefni er rekstur grunnskóla, sbr. lög nr. 
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91/2008. Samkvæmt 28. gr. laganna er starfstími nemenda grunnskóla að lágmarki níu 

mánuðir og skóladagar nemenda ekki færri en 180. Í greininni er ekki kveðið á um 

hámarkslengd starfstíma eða hámarksfjölda skóladaga, en líklega má gera ráð fyrir að 

lengdin fari ekki verulega fram úr þessu lágmarki. Utan starfstíma nemenda má reikna 

með að stór hluti skólahúsnæðis standi ónotaður.  

Þegar fasteignir sveitarfélags eru stærri eða fleiri en þörf er á til að sinna 

verkefnum sveitarfélagsins kann að vera mögulegt að líta á það sem umfram er sem 

hliðarafurð eða umframgetu.
369

 Sveitarfélagi getur þá verið heimilt að selja eða leigja 

fasteignir sínar út. Oft gilda ítarlegar reglur um starfsemi sveitarfélaga sem í reynd 

takmarka möguleika þeirra til útleigu á fasteignum sínum.
370

 Svigrúm til að leigja út 

fasteignir hlýtur að vera mismunandi eftir því hvaða regluverk gildir um þá starfsemi sem 

fram fer í viðkomandi fasteign. Sé um lögbundna starfsemi að ræða sem sveitarfélagi er 

skylt að sinna verður að telja að útleiga á fasteign þar sem starfsemin fer fram megi ekki 

hindra að hin lögbundna starfsemi fari fram.
371

 Sé hinsvegar um að ræða ólögmælta eða 

lögbundna, valkvæða þjónustu sveitarfélags má ætla að svigrúmið sé meira, enda getur 

sveitarfélagið þá hætt að veita viðkomandi þjónustu og nýtt húsnæðið til annarra nota. 

Enga almenna heimild er að finna fyrir sveitarfélög til að leigja út fasteignir sínar en í 2. 

mgr. 21. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla
372

 eru ákvæði sem heimila sveitarstjórn að 

ráðstafa skólahúsnæði að hluta eða í heild til annarrar starfsemi, með því skilyrði að 

ráðstöfun raski ekki lögbundinni notkun húsnæðisins. Af orðalagi ákvæðisins verður ekki 

ráðið að það feli í sér neinar sérreglur umfram það sem lýst hefur verið hér að framan.  

Ákvörðun sveitarfélags um að selja eða leigja fasteign sína getur vart talist vera 

hrein opinber þjónustustarfsemi og hefur fólginn í sér samkeppnislegan þátt, þar sem 

einkaaðilar kunna að hafa sambærilegar fasteignir til leigu. Þá er ekki víst að sveitarfélag 

geti veitt öllum áhugasömum aðgang að fasteignum sínum. Af þessu leiðir að 
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sveitarfélagi er skylt að selja eða leigja fasteignir sínar út á markaðsverði.
373

 Danska 

innanríkisráðuneytið lýsti því m.a. í áliti sínu að sveitarfélög ættu að selja lóðir á 

markaðsverði og að salan ætti að vera fjárhagslega forsvaranleg fyrir sveitarfélagið. Ef 

markaðsverðið er lægra en kostnaðarverð væri lögmætt að selja lóð ef salan væri það 

úrræði sem er fjárhagslega forsvaranlegust. Ráðuneytið sagði ennfremur að það væri 

almennt ekki fjárhagslega forsvaranlegt að gera lóðir byggingarhæfar sem ekki er hægt að 

reikna með, áður en þær eru gerðar byggingarhæfar, að hægt sé að selja á verði sem nær 

yfir útgjöld sveitarfélagsins. Að lokum taldi ráðuneytið að áhugi sveitarfélags á því að 

sveitarfélagið þróist á tiltekinn hátt geti almennt ekki heimilað að lóðir séu seldar undir 

markaðsverði. Sú staðreynd að lóð er í skipulagi eyrnamerkt tilteknu markmiði eða 

starfsemi breyti engu hér um.
374

  

 

5.4.5.3. Sala á kostnaðarverði 

Í dönskum rétti er litið svo á að ýmsa vöru og þjónustu, sem sveitarfélög veita, skuli selja 

á kostnaðarverði, á dönsku nefnt ,,Hvile i sig selv princip’’. Þessi meginregla er talin 

gilda um grundvallarvörur og -þjónustu, eins og vatnsveitu, rafmagn, gas og hita, en í 

dönskum rétti hefur verið talið lögmætt að sveitarfélög veittu þessa þjónustu á 

ólögmæltum grundvelli.
375

 Nú orðið er í Danmörku til staðar ítarleg löggjöf á þeim 

sviðum sem reglan hefur verið talin ná til.
376

  

Þessi meginregla felur það í sér að tekjur og útgjöld vegna viðkomandi þjónustu 

skuli vera í jafnvægi. Það hefur í för með sér að ekki má vera hagnaður af þjónustunni og 

hana má ekki heldur reka með tapi.
377

 Það er þó ekki talið nauðsynlegt að það sé 

fullkomið jafnvægi á hverju rekstrarári milli tekna og útgjalda, heldur má ákveða 

söluverð þannig að uppsafnaðar tekjur á nokkurra ára tímabili verði jafnar uppsöfnuðum 
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útgjöldum.
378

 Það er einnig talið heimilt að leggja til hliðar fé vegna viðhalds og 

endurnýjunar á búnaði sem er nauðsynlegur til að veita þjónustuna.
379

 Rökin fyrir 

meginreglunni eru þau að þessi starfsemi sveitarfélaga þjóni þeim tilgangi einum að 

tryggja aðgang almennings að ákveðinni grundvallarþjónustu. Þá hefur verið nefnt að 

sveitarfélög hafi oft einokunaraðstöðu á því að veita viðkomandi þjónustu.
380

 Til að 

tryggja að tekjur af þjónustunni renni hvorki til sjóðs sveitarfélags eða tap verði af 

þjónustunni sem fjármagnað væri af almennum skatttekjum sveitarfélagsins er talið 

nauðsynlegt að halda tekjum og útgjöldum vegna þjónustunnar aðskildum frá almennum 

fjárhag sveitarfélagsins. Slíkum aðskilnaði má m.a. ná með því að sérstakt félag í eigu 

sveitarfélags veiti þjónustuna.
381

 Í FOB 1975: 380 taldi umboðsmaður danska 

þjóðþingsins m.a. að verðtaxtar fyrir afhendingu á vatni frá vatnsveitu sveitarfélags yrðu 

að vera ákveðnir í samræmi við meginreglur sveitarstjórnarréttar. Umboðsmaður var 

sammála þeirri skoðun innanríkisráðuneytisins að það gilti sú meginregla í dönskum 

sveitarstjórnarrétti að vara og þjónusta sem sveitarfélög veita skuli vera seld á 

kostnaðarverði, sem standi undir útgjöldum við að veita viðkomandi vörur og þjónustu. 

Þessa meginreglu verði þó að túlka þannig að sveitarfélög geti við ákvörðun gjaldskrár 

litið til þarfar fyrir að endurnýja mannvirki og búnað í framtíðinni. Umboðsmaður benti 

einnig á að meginreglan setti upphæð gjaldskráa bæði neðri og efri mörk. Að áliti 

umboðsmanns er aðalröksemdin fyrir að viðurkenna þessa meginreglu sú að ef fjárhæð 

gjaldskráa væri ákveðin á öðrum grundvelli væri raskað dreifingu á byrðum á milli íbúa 

sveitarfélagsins eins og hún væri ákveðin í lögum um skatta sveitarfélaga. Slík breyting á 

dreifingu byrða yrði að hvíla á sérstökum réttargrundvelli sem ekki væri til staðar.
382

  

Hér gefst ekki tækifæri til rannsóknar á því hvort þessi meginregla gildi í 

íslenskum rétti og þá á hvaða sviðum. Þó má nefna að hér á landi er sömuleiðis búið að 

leiða í lög ítarlegar reglur á þeim sviðum sem reglan kynni að gilda á, sbr. 5. kafla 

orkulaga, nr. 58/1967, um hitaveitur, og lög nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga. Í 
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síðarnefndu lögunum er í 1. mgr. 10. gr.
383

 gert ráð fyrir því að tekjur vatnsveitu standi 

undir rekstri hennar, þar með talið fjármagnskostnaði og fyrirhuguðum stofnkostnaði. Í 

athugasemdum við 10. gr. frumvarps sem varð að lögum nr. 32/2004 segir að þessi regla 

byggi á ,,almennum sjónarmiðum um álagningu þjónustugjalda, þ.e. að ekki skuli ákveða 

í gjaldskrá hærra gjald en nemur meðalkostnaði af að veita þjónustuna. Til að taka af 

allan vafa [sé] kveðið sérstaklega á um heimild til þess að taka fjármagnskostnað og 

fyrirhugaðan stofnkostnað samkvæmt langtímaáætlun veitunnar með í reikninginn við 

gjaldskrárútreikning.’’
384

 Ákvæði 10. gr. frumvarpsins varð óbreytt að 10. gr. laga nr. 

32/2004. Í lögum nr. 32/2004 virðist því vera byggt á meginreglunni um sölu á 

kostnaðarverði, þó ekki sé fjallað um meginregluna í lögskýringargögnum með lögunum. 

Í nefndaráliti félagsmálanefndar eru athyglisverð ummæli um að sveitarfélög muni geta 

krafist arðs af vatnsveitum sínum á grundvelli 5. mgr. 7. gr. svsl.
385

 Hér að framan var 

komist að þeirri niðurstöðu að 5. mgr. 7. gr. svsl. væri markmiðsákvæði um að til skuli 

vera ákveðinn tekjustofn en þessa heimild yrði að útfæra nánar í öðrum lögum. Þessi 

ummæli nefndarinnar stangast á við þessa ályktun og eiga sér ekki stoð í 1. mgr. 10. gr. 

laganna. Ummælin eru ekki rökstudd og því er vart hægt að álykta að þau breyti neinu 

um að vatnsveitur skuli selja vatn á kostnaðarverði. Í 6. mgr. 32. gr. orkulaga
386

 er 

eiganda hitaveitu heimilað að áskilja sér allt að 7% arð af eigin fé hitaveitunnar, enda sé 

hitaveitan alfarið í eigu sveitarfélags og starfi ekki samkvæmt sérlögum. Af ákvæðinu er 

ljóst að meginreglan um sölu á kostnaðarverði gildir ekki um starfsemi hitaveitna.  

 

5.5. Samantekt 

Sveitarfélag er samfélag þeirra manna sem eiga lögheimili innan marka sveitarfélagsins 

og sem standa saman að því að leysa verkefni sem lúta að sameiginlegum hagsmunum 

íbúanna. Sveitarfélögin eru eldri en framkvæmdavald ríkisins og má rekja uppruna þeirra 
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allt aftur til landnáms Íslands og lýðræðishefða sem landnámsmenn tóku með sér frá fyrri 

heimkynnum.  

Mælt er fyrir um sjálfstjórn sveitarfélaga í 1. mgr. 78. gr. stjskr. og er ákvæðið 

sambærilegt eldra ákvæði 76. gr. stjskr. og 82. gr. dönsku grvl. frá 5. júní 1953. Í 

Danmörku var ætlunin með sérákvæði um sjálfstjórn sveitarfélaga sú að eyða áhrifum 

konungsskipaðra embættismanna í sveitarstjórnum og að sveitarstjórnarmenn yrðu í 

staðinn kosnir af íbúum sveitarfélagsins í almennum og lýðræðislegum kosningum. 

Meðal danskra fræðimanna er almenn samstaða um að 82. gr. grvl. tryggi tilvist 

sveitarfélaga í stjórnkerfinu og feli í sér rétt íbúa sveitarfélags til að stjórna eigin málum. 

Þá tryggi ákvæðið að sveitarfélög skuli fara með einhver málefni en eftirláti löggjafanum 

að ákveða hver þau málefni skuli vera. 

Í stjórnarskrá um hin sérstaklegu málefni Íslands frá 5. janúar 1874 var í 58. gr. 

kveðið á um sjálfstjórn sveitarfélaga. Ákvæðið var bein þýðing á 96. gr. dönsku grvl. frá 

1849, sem nú stendur efnislega óbreytt í 82. gr. dönsku grvl. frá 5. júní 1953. Ákvæðið 

var síðar tekið efnislega óbreytt upp í 76. gr. lýðveldisstjórnarskrárinnar nr. 33/1944. Árið 

1994 var lagt fram á Alþingi frumvarp til stjórnarskipunarlaga. Í 16. gr. frumvarpsins var 

gerð tillaga um nýja 78. gr. stjskr. þar sem fjallað yrði um réttindi sveitarfélaga. Ákvæði 

16. gr. frumvarpsins var tvær málsgreinar og var hin fyrri efnislega óbreytt frá 76. gr. 

stjskr. Í nefndaráliti stjórnarskrárnefndar var sagt um 1. mgr. 16. gr. frumvarpsins að rætt 

hefði verið um hvort orðalag greinarinnar um eftirlit ríkisins væri að öllu leyti heppilegt. 

Því hefði þetta orðalag verið fellt niður og væri þá löggjafans að kveða á um eftirlit 

ríkisins með sveitarfélögum. Stjórnarskrárnefnd lagði til svohljóðandi breytingartillögu 

við 1. mgr. 16. gr. frumvarpsins: ,,Sveitarfélög skulu sjálf ráða málefnum sínum eftir því 

sem lög ákveða.’’ Breytingartillaga stjórnarskrárnefndar var samþykkt óbreytt.  

Ólafur Jóhannesson taldi 76. gr. stjskr. tryggja tilvist sérstakra sveitarfélaga og 

vissan sjálfstjórnarrétt þar sem ákvæðið gerði ráð fyrir sjálfstjórn sveitarfélaga í tilteknum 

málum. Að mati Ólafs var sú sjálfstjórn fólgin í því að sveitarstjórn, kjörin af íbúum 

sveitarfélagsins, fer með stjórn þeirra málefna sem sveitarfélaginu eru falin. Ólafur taldi 

að 76. gr. stjskr. væri fyrst og fremst stefnuyfirlýsing stjórnarskrárgjafans um að til skuli 

vera einhver sveitarfélög og að þau skuli hafa nokkra sjálfstjórn. Að mati Ólafs hafi 

almenni löggjafinn að mestu óbundnar hendur um skipan sveitarstjórnarmála, þ. á m. um 



 102 

skiptingu landsins í sveitarfélög, hverjar sveitarstjórnir skuli vera og hvaða málefni 

sveitarfélög fari með.  

Við skýringu á 76. gr. stjskr. virðast fræðimenn hafa fallist á kenningar Ólafs. 

Eftir breytingu þá sem varð á ákvæði íslensku stjórnarskrárinnar um sjálfstjórn 

sveitarfélaga með 1. mgr. 16. gr. stjskpl. nr. 97/1995 hefur áhugi fræðimanna á sjálfstjórn 

sveitarfélaga vaknað á nýjan leik, enda álitamál hvort sú breyting sem varð við 

lögfestingu greinarinnar hafi falið í sér efnisbreytingu. Umboðsmaður Alþingis hefur 

talið að með tilliti til lögskýringargagna verði vart séð, að um efnisbreytingu hafi verið að 

ræða á ákvæði stjórnarskrárinnar um sjálfstjórn sveitarfélaga. Fræðimenn virðast almennt 

taka undir þessa skoðun umboðsmanns, en hafa þó talið leiða af nýju orðalagi 1. mgr. 78. 

gr. stjskr. að ríkið hafi ekki lengur skyldu til að hafa eftirlit með sveitarfélögum. 

Þegar frumvarp til stjórnarskipunarlaga, sem síðar varð að stjskpl. nr. 97/1995, 

var í 2. mgr. 16. gr. frumvarpsins nýmæli, þess efnis að tekjustofnar sveitarfélaga skyldu 

ákveðnir með lögum. Í athugasemdum við 2. mgr. 16. gr. frumvarpsins sagði að aðeins 

væri ætlast til að tekið væri af skarið um að ákvörðun um tekjustofna sveitarfélaga ætti 

undir löggjafarvaldið en ekki framkvæmdarvaldið. Ekki væri kveðið frekar á um hverjir 

þessir tekjustofnar ættu að vera eða við hvað ætti að miða þegar tekin er ákvörðun um 

umfang þeirra og væri það Alþingis að ráða slíku til lykta. Samkvæmt breytingatillögu 

stjórnarskrárnefndar hljóðaði 2. mgr. 16. gr. svo: ,,Tekjustofnar sveitarfélaga skulu 

ákveðnir með lögum, svo og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru nýttir.’’ Í 

nefndaráliti stjórnarskrárnefndar kom fram að samkvæmt 15. gr. frumvarpsins væri 

óheimilt að stjórnvöld ákvörðuðu fjárhæð skatts þó innan ákveðinna marka væri. Hins 

vegar væri gert ráð fyrir því að 2. mgr. 16. gr. væri túlkuð þannig að veita mætti 

sveitarstjórnum rétt til að ákveða útsvar innan ákveðins ramma, svo sem verið hefði. 

Breytingin væri gerð til þess að taka af allan vafa um þennan rétt sveitarfélaga. 

Breytingartillagan hlaut samþykki óbreytt. 

Fræðimenn hafa fjallað nokkuð um 2. mgr. 78. gr. stjskr. Gunnar G. Schram 

vitnaði til þess að með reglunni væri ætlað að taka af skarið um að ákvörðun um 

tekjustofna sveitarfélaga eigi undir löggjafarvaldið en ekki framkvæmdarvaldið. Það telur 

Gunnar fela í sér mikilvæga efnislega breytingu. Meginþýðing 2. mgr. 78. gr. felist í því 

að það séu ekki sveitarfélögin sjálf heldur Alþingi sem ákveði hvort og þá hvernig 
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tekjustofnar sveitarfélaga séu nýttir, jafnframt því að það sé löggjafarvaldið sem ákveði 

hverjir skuli vera tekjustofnar sveitarfélaga. Megi því segja að 2. mgr. 78. gr. takmarki 

vald og sjálfsforræði sveitarfélaga í fjárhagslegum efnum frá því sem áður var. Aðrir 

fræðimenn hafa ekki tekið undir sjónarmið Gunnars en talið að 2. mgr. 78. gr. stjskr. feli 

ekki í sér efnisbreytingu. Bent hefur verið á að fyrir breytingu þá sem varð með 

lögfestingu stjskpl. nr. 97/1995 hafi sveitarfélög ekki haft skattlagningarheimild. Með 

lögfestingu 1. mgr. 15. gr. stjskpl. nr. 97/1995 sem breytti 1. mgr. 77. gr. stjskr. hafi orðið 

breyting á eldra réttarástandi þannig að heimild sveitarfélaga samkvæmt lögum um 

tekjustofna sveitarfélaga til að ákveða útsvarsprósentu hefði brotið í bága við ákvæðið. 

Til að viðhalda heimild sveitarfélaga til að ákveða útsvarsprósentu hefði verið lögfest 

undantekning í 2. mgr. 78. gr. stjskr.  

Fræðimenn í stjórnskipunarrétti hafa sett fram tvær kenningar um það á hvaða 

sjónarmiðum skuli byggja við skýringu stjórnarskrárákvæða. Önnur kenningin byggir á 

því að stjórnarskrárákvæði skuli skýrð á sama hátt og þegar þau voru sett og í samræmi 

við þau viðhorf sem þá voru ráðandi. Hin kenningin gengur út frá því að dómstólar skuli 

hafa svigrúm til að breyta skýringum stjórnarskrárákvæða í samræmi við breyttar 

aðstæður og þjóðfélagshætti. Davíð Þór Björgvinsson telur að við skýringu 

stjórnarskrárinnar verði að hafa í huga þær grundvallarhugmyndir sem hún er í upphafi 

byggð á en um leið verði að taka mið af þeim meginstraumum sem einkenna ráðandi 

stjórnmálahugsun og –þróun á ákveðnu tímabili. 

Draga má ákveðnar ályktanir um inntak 2. mgr. 78. gr. stjskr. Í fyrsta lagi leiðir af 

ákvæðinu að sveitarfélög skuli hafa einhverja tekjustofna, sennilega a.m.k. fleiri en einn. 

Í öðru lagi mælir ákvæðið fyrir um að tekjustofnar sveitarfélaga skuli ákveðnir með 

settum lögum. Í þriðja lagi mælir ákvæðið fyrir um að með lögum skuli ákveða rétt 

sveitarfélaga til ákveða hvort og hvernig tekjustofnar skuli vera nýttir. Það er því hlutverk 

löggjafans að ákveða hvaða svigrúm sveitarfélög hafa til að nýta tekjustofna sína. Í fjórða 

lagi verður að taka afstöðu til merkingar hugtaksins ,,tekjustofnar’’ í ákvæðinu. Telja 

verður að hugtakið ,,tekjustofnar’’ nái tvímælalaust yfir skatta í merkingu skattaréttar. 

Það er hinsvegar álitamál hvort hugtakið nái einnig til þjónustugjalda. Í fimmta lagi 

verður að kanna tilurð og forsögu ákvæðisins. Ljóst er að sveitarfélög höfðu ekki 

skattlagningarvald fyrir gildistöku stjskpl. nr. 97/1995 og að 2. mgr. 78. gr. stjskr. veitir 
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þeim ekki slíka heimild. Einnig verður að lesa saman 2. mgr. 78. gr. og 1. mgr. 77. gr. 

stjskr. Fyrir breytingu þá sem gerð var með stjskpl. nr. 97/1995 var viðurkennt að 

löggjafanum væri heimilt að framselja skattlagningarvald til stjórnvalda. Eftir gildistöku 

stjórnarskipunarlaganna verður að telja að slíkt framsal brjóti gegn 1. mgr. 77. gr. stjskr. 

Regla 2. mgr. 78. gr. stjskr. er hinsvegar undantekning frá hinu skýlausa banni 1. mgr. 77. 

gr. 2. mgr. 78. gr. var því ekki sett til að búa til nýja efnisreglu, heldur til að viðhalda 

fyrra réttarástandi hvað varðar heimildir sveitarfélaga til skattlagningar. 2. mgr. 78. gr. 

stjskr. virðist fela í sér þætti sem flestir geta lítið þróast. Annað kann þó að gilda um 

skýringu hugtaksins ,,tekjustofnar’’ og skýringu á heimild löggjafans til að ákveða 

svigrúm sveitarfélaga til að nýta tekjustofna. 

Sveitarfélög veita ýmsa þjónustu gegn endurgjaldi. Það er því mikilvægt 

rannsóknarefni hvort og þá hvernig heimildir sveitarfélaga til gjaldtöku fyrir þjónustu eru 

frábrugðnar heimildum annarra stjórnvalda. Áður en lengra er haldið er nauðsynlegt að 

hafa í huga að meginreglan er sú að lagaheimild þarf til, svo að innheimta megi 

þjónustugjald. Meginreglan gildir einnig um starfsemi sveitarfélaga. Ganga verður úr frá 

því að sömu undantekningar frá meginreglunni og gilda um stjórnvöld ríkisins gildi 

einnig um töku sveitarfélaga á þjónustugjöldum.  

Af eðli sveitarfélaga sem opinberra stjórnvalda leiðir að sveitarfélög eru ekki 

rekin í hagnaðarskyni. Öll tekjuöflun sveitarfélaga hlýtur að miða að því að standa undir 

þeim verkefnum sem sveitarfélagið sinnir. Af þessu er talið leiða að sveitarfélög megi 

ekki auðgast á kostnað borgaranna. Í þessu ljósi vekur athygli ákvæði 5. mgr. 7. gr. svsl. 

um að sveitarfélög skuli setja sér stefnu um arðgjafar- og arðgreiðslumarkmið í rekstri 

fyrirtækja sinna og stofnana og sé heimilt að ákveða sér eðlilegan afrakstur af því 

fjármagni sem bundið er í rekstri þeirra. Við skýringu á 5. mgr. 7. gr. svsl. er rétt að hafa 

nokkur atriði í huga. Í fyrsta lagi verður að telja að ákvæðinu sé beint að opinberum 

stofnunum og fyrirtækjum. Í öðru lagi verður að líta til lögskýringargagna með ákvæðinu. 

Af þeim virðist mega ráða að ákvæðið feli ekki í sér sjálfstæða heimild fyrir sveitarfélag 

til að ákveða arðgreiðslur, þar sem gert er ráð fyrir að lögum um viðkomandi starfsemi sé 

einnig breytt. Í þriðja lagi væri það grundvallarbreyting á réttarstöðu sveitarfélaga ef 

þeim væri heimilað að auðgast á kostnað borgaranna, en hvorki í ákvæðinu sjálfu né í 

lögskýringargögnum er að finna skýra ráðagerð um að afnema meginregluna um auðgun 
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sveitarfélaga eða gera á henni breytingu. Í fjórða lagi þarf gjaldtakan sem mælt er fyrir 

um í ákvæðinu að samrýmast 2. mgr. 78. gr. stjskr. Að öllu þessu virtu verður að skýra 5. 

mgr. 7. gr. svsl. sem yfirlýsingu um að til skuli vera ákveðinn tekjustofn. Ákvæðið er 

markmiðsákvæði sem eitt og sér felur ekki í sér nægilega heimild fyrir sveitarfélög til að 

áskilja sér arð, heldur verður að útfæra heimildina nánar í öðrum lögum. 

Það er mikilvægt rannsóknarefni hvort og þá með hvaða hætti gildistaka 2. mgr. 

78. gr. stjskr. hefur breytt heimildum sveitarfélaga til að taka þjónustugjöld. Fyrir 

setningu 2. mgr. 78. gr. stjskr. leit umboðsmaður Alþingis svo á að meginreglan um að 

lagaheimild þurfi að meginstefnu til svo að stjórnvöld megi innheimta þjónustugjöld, gilti 

einnig um gjaldtöku sveitarfélaga. Í þeim lögskýringargögnum sem fylgdu 16. gr. stjskpl. 

nr. 97/1995 er ekki að finna neina skýra ráðagerð um að skýra ætti hugtakið 

,,tekjustofnar’’ þannig að ákvæðið næði einnig til þjónustugjalda. Ummæli í nefndaráliti 

stjórnarskrárnefndar má þvert á móti skilja svo að ákvæðið taki aðeins til skattamála. 

Ummæli í áliti umboðsmanns Alþingis má mögulega túlka á þann veg að umboðsmaður 

telji ákvæði 2. mgr. 78. gr. stjskr. taka til þjónustugjalda. Mögulega má því álykta sem 

svo að 2. mgr. 78. gr. stjskr. verði skýrð svo að með ákvæðinu hafi verið lögfest hin 

fyrrum óskráða meginregla um að sveitarfélög geti því aðeins heimt þjónustugjöld af 

borgurunum að lagaheimild standi til þess. Hinsvegar er ekki hægt að draga þá ályktun að 

inntak meginreglunnar hafi við þetta tekið breytingum efnislega.  

Það er álitamál hvort svigrúm sveitarfélaga samkvæmt 3. mgr. 7. gr. svsl. til að 

rækja ólögbundin verkefni heimili sveitarfélögum að stunda atvinnurekstur í ágóðaskyni 

á sviðum þar sem einkaaðilar starfa almennt. Það er almennt viðurkennt í dönskum rétti 

að sveitarfélög geti að meginstefnu ekki án sérstakrar lagaheimildar stundað 

atvinnurekstur. Því hefur verið haldið fram að sama meginregla gildi í íslenskum rétti. 

Íslensk sveitarfélög geti því ekki án lagaheimildar stundað sjálf verslun, iðnað eða 

framleiðslu í þeim tilgangi að hagnast á starfseminni á almennum markaði. Þessi 

sjónarmið hafa sætt andmælum og rök færð fyrir því úr réttarframkvæmd að meginreglan 

gildi ekki í íslenskum rétti. En jafnvel þó gengið yrði út frá því að þessi meginregla gildi 

hér á landi er hún ekki fortakslaus. Frá reglunni eru viðurkenndar ýmsar undantekningar í 

dönskum rétti og því hefur verið slegið föstu að sömu undantekningar gildi í íslenskum 

rétti. Í fyrsta lagi er litið svo á að sveitarfélag geti framleitt vörur og þjónustu til eigin 
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nota, í því skyni að leysa lögmæt verkefni sveitarfélagsins, óháð því hvort þau eru 

lögmælt eða ólögmælt. Í öðru lagi eru sveitarfélög talin hafa heimild til að selja 

hliðarafurðir á frjálsum markaði, en með því er átt við þær afurðir sem til verða í 

lögmætri starfsemi sveitarfélags við framleiðslu annarra afurða sem eru aðaltilgangur 

framleiðslunnar. Í þriðja lagi er sveitarfélögum talið heimilt að selja á frjálsum markaði 

umframgetu sem til fellur í tengslum við rekstur lögmætra verkefna sveitarfélagsins, s.s. 

framleiðslu þess á vörum og þjónustu til eigin nota. Í fjórða lagi er litið svo á að 

sveitarfélög geti rekið svokallaða tengda starfsemi. Hér er ekki um að ræða framleiðslu 

sveitarfélags á vörum og þjónustu til eigin nota, hliðarafurð sem verður til í lögmætri 

starfsemi sveitarfélags né umframgetu, heldur sjálfstætt verkefni sem fellur utan ramma 

3. mgr. 7. gr. svsl. en sem er í nánu og eðlilegu samhengi við lögmæta starfsemi 

sveitarfélags. Þessi heimild geri sveitarfélögum kleift að taka upp minniháttar 

viðbótarverkefni í sérstökum tilvikum þar sem það yrði beinlínis talið óeðlilegt að 

sveitarfélög gætu ekki sinnt verkefninu.  

Því hefur verið slegið föstu að í undantekningartilvikum geti einkaréttarlegt eðli 

tiltekinnar starfsemi sveitarfélags leitt til þess að sjónarmið um þjónustugjöld víkji og 

reglur einkaréttarins taki við. Í þeim tilvikum kann m.a. sú skylda að hvíla á 

sveitarfélögum sem opinberum stjórnvöldum að raska ekki samkeppni á markaði. Því 

hefur verið haldið fram að sé starfsemi í eðli sínu hrein opinber þjónustustarfsemi gildi 

meginreglur um þjónustugjöld um heimildir til að afla tekna í tengslum við starfsemina. 

Feli starfsemin hinsvegar í sér samkeppnislegan þátt sé sveitarfélagi skylt að stunda hana 

á forsendum markaðarins þannig að samkeppni á viðkomandi markaði raskist ekki. Litið 

er svo á að vörur og þjónustu sveitarfélaga sem telst vera hliðarafurðir, umframgeta og 

tengd starfsemi megi selja á markaðsverði á almennum markaði. Þegar fasteignir 

sveitarfélags eru stærri eða fleiri en þörf er á til að sinna verkefnum sveitarfélagsins kann 

að vera mögulegt að líta á það sem umfram er sem hliðarafurð eða umframgetu. 

Sveitarfélagi kann þá að vera heimilt að selja eða leigja fasteignir sínar út. Ákvörðun 

sveitarfélags um að selja eða leigja fasteign sína getur vart talist vera hrein opinber 

þjónustustarfsemi og hefur fólginn í sér samkeppnislegan þátt, þar sem einkaaðilar kunna 

að hafa sambærilegar fasteignir til leigu. Þá er ekki víst að sveitarfélag geti veitt öllum 
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áhugasömum aðgang að fasteignum sínum. Af þessu leiðir að sveitarfélagi er skylt að 

selja eða leigja fasteignir sínar á markaðsverði. 

Í dönskum rétti er litið svo á að ýmsa vöru og þjónustu, sem sveitarfélög veita, 

skuli selja á kostnaðarverði Þessi meginregla er talin gilda um grundvallarvörur og -

þjónustu, eins og vatnsveitu, rafmagn, gas og hita. Í dönskum rétti hefur verið talið 

lögmætt að sveitarfélög veittu þessa þjónustu á ólögmæltum grundvelli, en í dag er til 

staðar í Danmörku ítarleg löggjöf á þeim sviðum sem reglan hefur verið talin ná til. Þessi 

meginregla felur það í sér að tekjur og útgjöld vegna viðkomandi þjónustu skuli vera í 

jafnvægi, þannig að þjónustan sé hvorki rekin með hagnaði eða tapi. Meginreglan hefur 

verið rökstudd svo að þessi starfsemi sveitarfélaga þjóni þeim tilgangi einum að tryggja 

aðgang almennings að ákveðinni grundvallarþjónustu og að sveitarfélög hafi oft 

einokunaraðstöðu á því að veita viðkomandi þjónustu. Hér verður ekki slegið föstu hvort 

þessi meginregla gildi í íslenskum rétti og þá á hvaða sviðum. Þó má nefna að hér á landi 

er sömuleiðis búið að leiða í lög ítarlegar reglur á þeim sviðum sem reglan kynni að gilda 

á. Í lögum nr. 32/2004 um vatnsveitur sveitarfélaga virðist vera byggt á því að 

meginreglan gildi um þá starfsemi sem lögin ná yfir. 
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6. Kröfur til lagaheimildar og staðfesting ráðherra á 

gjaldskrám stjórnvalda 

 

6.1. Inngangur 

Hér að framan hefur verið sett fram sú skoðun að almennt þurfi heimild í settum lögum til 

að stjórnvald geti tekið þjónustugjald fyrir veitta þjónustu.
387

 Það segir þó ekki alla 

söguna, því sú spurning hlýtur óhjákvæmilega að vakna hvaða kröfur eigi að gera til 

lagaákvæðis, þannig að það teljist vera viðhlítandi heimild til að taka þjónustugjald fyrir 

veitta þjónustu. Í þessum kafla verður reynt að varpa nokkru ljósi á þetta álitaefni með 

því að reifa kenningar Róberts R. Spanós í ,,Túlkun lagaákvæða.’’
388

 Einnig verða tekin 

til skoðunar nokkur álit umboðsmanns Alþingis, þar sem umboðsmaður hefur fjallað um 

það hvenær stjórnvöld hafi haft nægilega heimild í lögum til að taka þjónustugjald. Þá 

verður fjallað um það álitaefni hvaða þættir í hinni veittu þjónustu verði felldir undir 

gjaldtökuheimild og reifuð nokkur álit umboðsmanns þar að lútandi. Að lokum verður 

tekið til skoðunar eftirlitshlutverk ráðherra við staðfestingu gjaldskráa stjórnvalda og 

nokkur álit umboðsmanns um það efni skoðuð.  

 

6.2. Hvaða kröfur þarf lagaheimild að uppfylla? 

6.2.1. Reglugerðarheimild 

Það er algengt að í lögum séu ákvæði þar sem ráðherra er heimilað eða gert skylt að setja 

stjórnvaldsfyrirmæli til að útfæra nánar efnisreglur laga í heild eða um tiltekinn hluta 

þeirra. Slík ákvæði kallast reglugerðarheimildir.
389

  

Reglugerðarheimildir má m.a. flokka eftir því hvort þær eru fastmótaðar eða 

matskenndar samkvæmt efni sínu. Fastmótaðar eru þær reglugerðarheimildir sem kveða á 

nokkuð skýran og hlutlægan hátt á um þau efnislegu atriði sem ráðherra er falið að 

ákveða með stjórnvaldsfyrirmælum. Þegar um matskenndar reglugerðarheimildir er að 

ræða getur ráðherra hinsvegar verið falið verulegt svigrúm samkvæmt orðalagi 

                                                   
387

 Sjá kafla 4.4.1. 
388

 Róbert Ragnar Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 353 og áfram. 
389

 Róbert Ragnar Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 353 – 354, sjá einnig bls. 356. 
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heimildarinnar, jafnvel svo mikið að um eyðuframsal sé að ræða af hálfu löggjafans.
390

 

Einnig má flokka reglugerðarheimildir í tvo flokka eftir því hvort þær heimila setningu 

hátternisreglna eða valdbærnisreglna. Með hátternisreglum er átt við reglur sem geta 

orðið grundvöllur ákvörðunar sem hefur áhrif á réttarstöðu almennings, t.d. efnisreglur 

um réttindi almennings. Valdbærnisreglur snúa á hinn bóginn að stjórnsýslunni og mæla 

fyrir um uppbyggingu og/eða verkaskiptingu í stjórnsýslunni.
391

  

Ljóst er að reglugerðarheimild sem mælir fyrir um töku þjónustugjalds telst vera 

hátternisregla samkvæmt þessari flokkun. Við túlkun matskenndra reglugerðarheimilda 

skiptir miklu máli að greina á milli þess hvort ákvæðið heimili setningu hátternisreglna 

eða valdbærnisreglna. Ef matskennd reglugerðarheimild kveður á um almenna heimild 

ráðherra til að setja nánari reglur um framkvæmd viðkomandi laga yrði almennt ekki 

hægt að túlka ákvæðið þannig að það heimilaði setningu hátternisreglna.
392

 Af því leiðir 

að slík almenn reglugerðarheimild getur ekki heimilað töku þjónustugjalds. Á þessum 

sjónarmiðum byggði umboðsmaður Alþingis í SUA 1992: 220 (Tollskýrslueyðublöð). 

Atvik málsins voru þau að A kvartaði yfir því við umboðsmann Alþingis að tollstjórinn í 

Reykjavík tæki gjald fyrir tollskýrslueyðublöð og neitaði að taka við 

tollskýrslueyðublöðum sem Verslunarráð Íslands hafði látið prenta. Gjaldtakan byggði á 

auglýsingu nr. 64/1992, en í 3. gr. auglýsingarinnar kom fram að hún var sett með stoð í 

148. gr. þágildandi tollalaga, nr. 55/1987.
393

 Í 148. gr. sagði að ráðherra setti ,,með 

reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari ákvæði um framkvæmd [laganna].’’ Fyrir lá að 

tollskýrslueyðublöð höfðu verið afhent án endurgjalds þar til auglýsing nr. 64/1992 tók 

gildi. Umboðsmaður tók m.a. til skoðunar hvort heimilt væri að taka gjald fyrir 

eyðublöðin sem samsvaraði kostnaði við gerð þeirra. Um þetta sagði umboðsmaður m.a. 

að ganga yrði út frá þeirri grundvallarreglu að almenningur þyrfti ekki að greiða sérstakt 

gjald fyrir afgreiðslu eða úrlausn stjórnvalda nema kveðið væri á um annað í lögum. 

Meginreglan væri sú að lög þyrfti til að taka mætti gjald fyrir þjónustu sem hefði verið 

veitt almenningi frítt eða eða byggt hefði verið á í lögum að skyldi veita ókeypis. Hvorki 

í tollalögum nr. 55/1987 eða í öðrum lögum væri fjármálaráðherra heimilað að ákveða að 

                                                   
390

 Róbert Ragnar Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 359 – 360. 
391

 Róbert Ragnar Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 369 – 370. 
392

 Róbert Ragnar Spanó. Túlkun lagaákvæða, bls. 360. 
393

 148. gr. tollalaga, nr. 55/1987, hljóðaði svo: ,,Ráðherra setur með reglugerð eða öðrum fyrirmælum nánari 

ákvæði um framkvæmd laga þessara.’’ 
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gjald skyldi taka fyrir tollskýrslueyðublöð. Umboðsmaður taldi að óheimilt hefði verið að 

taka endurgjald fyrir tollskýrslueyðublöð. Þegar niðurstaða umboðsmanns er skoðuð 

kemur fyrst í ljós að 148. gr. þágildandi tollalaga kvað ekki á um þau efnislegu atriði sem 

ráðherra var falið að ákveða með reglugerð. Ákvæðið fól því í sér matskennda 

reglugerðarheimild. Þá veitti ákvæðið ráðherra aðeins almenna heimild til að setja nánari 

reglur um framkvæmd laganna. Þar sem um almenna og matskennda reglugerðarheimild 

var að ræða gat ákvæðið því ekki heimilað að setja hátternisreglu, þ.e. að taka skyldi 

gjald fyrir veitta þjónustu, í þessu tilviki fyrir tollskýrslueyðublöð.  

Það kann að vera skilyrði fyrir beitingu gjaldtökuheimildar að heimildin sé nánar 

útfærð í almennum stjórnvaldsfyrirmælum. Á þetta reyndi í Hrd. 2003: 1085 

(Lyfjaeftirlitsgjald II). Í málinu krafðist Í ehf. viðurkenningar á því að álagning 

lyfjaeftirlitsgjalds fyrir árin 1997 og 1998 væri ólögmæt og H hf. krafðist viðurkenningar 

á því að álagning lyfjaeftirlitsgjalds fyrir árið 1999 væri ólögmæt. Málavextir voru þeir 

að í kjölfarið á dómi Hæstaréttar frá árinu 1998 (Hrd. 1998: 3460, Lyfjaeftirlitsgjald I) 

hafði heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneytið falið S stjórnsýsluráðgjafa að vinna 

kostnaðargreiningu og tillögugerð svo unnt yrði að leggja lyfjaeftirlitsgjald á að nýju fyrir 

árin 1997 – 1999. Álagning lyfjaeftirlitsgjald fyrir þessi ár var byggt á gjaldskrá sem 

studdist við kostnaðargreiningu S. Hinsvegar var ekki sett reglugerð um innheimtu 

gjaldsins fyrir þessi ár. Var það talið óþarft að setja reglugerð, þar sem um þjónustugjald 

væri að ræða. Hæstiréttur benti á að áður en lyfjalögum, nr. 93/1994, var breytt með 

lögum nr. 108/2000 var mælt svo fyrir um í 3. mgr. 2. gr. laganna að leggja skyldi árlegt 

eftirlitsgjald á fyrirtæki þau og stofnanir, sem Lyfjaeftirlit ríkisins hafði eftirlit með. 

Nánar skyldi kveða á um eftirlitsgjöldin og innheimtu þeirra í reglugerð að fengnum 

tillögum Lyfjaeftirlits ríkisins. Hæstiréttur sagði að ákvæðið hefði ekki falið í sér heimild 

fyrir heilbrigðisráðherra til að innheimta gjöldin einungis á grundvelli 

kostnaðargreiningar og útreiknings gjaldskrár. ,,Samkvæmt lagafyrirmælum og dómvenju 

bar ráðherra fyrir gildistöku laga nr. 108/2000 að setja reglugerð, sem hefði að geyma 

nánari reglur um grundvöll álagningar og innheimtu eftirlitsgjalda og birt væri í samræmi 

við fyrirmæli laga nr. 64/1943 um birtingu laga og stjórnvaldaerinda með síðari 
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breytingum.’’ Hér er á það að líta að ákvæði 3. mgr. 2. gr. lyfjalaga nr. 93/1994
394

 var 

orðað á þann veg að í reglugerð skyldi kveða á um eftirlitsgjöld og innheimtu þeirra. 

Hæstiréttur túlkaði ákvæðið þannig að um skyldu ráðherra væri að ræða, en ekki heimild, 

til að setja reglugerð.  

Af fyrri umfjöllun um nauðsyn lagaheimildar til töku þjónustugjalda, 

umfjölluninni hér að ofan um flokkun reglugerðarheimilda og SUA 1992: 220 

(Tollskýrslueyðublöð) má draga þá ályktun að í settum lögum verði að koma fram að 

gjald megi taka fyrir ákveðna þjónustu. Að öðrum kosti er gjaldtaka óheimil.  

 

6.2.2. Afmörkun þeirra þátta sem taka má þjónustugjald fyrir 

Þegar fyrir liggur að fullnægjandi heimild er í settum lögum til að taka gjald fyrir veitta 

þjónustu er næsta skref að afmarka hvaða þætti í hinni veittu þjónustu gjaldtökuheimildin 

nær til. Þættir sem til greina kunna að koma geta verið mjög margir. Sem dæmi má nefna 

kostnað við húsnæði opinberrar stofnunar, laun starfsmanna, kostnaður við ljósritun og 

prentun, útgjöld vegna uppbyggingar og reksturs tölvukerfa, kostnaður við kaup og/eða 

þróun hugbúnaðar o.m.fl.  

Það getur verið vandasamt verk að afmarka hvaða þætti gjaldtökuheimild nái. Á 

þetta hefur reynt í nokkrum álitum umboðsmanns Alþingis. Í SUA 1995: 407 (Leyfi til 

hundahalds) voru málsatvik þau að Hundaræktarfélag Íslands kvartaði til umboðsmanns 

Alþingis yfir gjaldtöku Reykjavíkurborgar vegna leyfa til hundahalds, en félagið taldi að 

gjaldið færi fram úr kostnaði borgarinnar og því væri um ólögmæta skattheimtu að ræða. 

Umboðsmaður taldi að Reykjavíkurborg hefði næga lagaheimild í 2. og 3. mgr. 22. gr. 

þágildandi laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, nr. 81/1988,
395

 til að taka 

þjónustugjald. Umboðsmaður áréttaði að við skýringu á gjaldtökuheimildinni yrði að 

,,hafa í huga þær almennu skýringarreglur að íþyngjandi stjórnvaldsákvarðanir verða 

                                                   
394

 3. mgr. 2. gr. lyfjalaga, nr. 93/1994, hljóðaði svo: ,,Leggja skal árlegt eftirlitsgjald á fyrirtæki þau og stofnanir 

sem Lyfjaeftirlit ríkisins hefur eftirlit með. Í reglugerð skal nánar kveðið á um eftirlitsgjöld og innheimtu þeirra 

að fengnum tillögum Lyfjaeftirlits ríkisins. Verja skal tekjum þessum til greiðslu kostnaðar við eftirlitið og miða 

við að gjaldið standi undir kostnaði við rekstur þess.’’ 
395

 2. og 3. mgr. 22. gr. laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, nr. 81/1988, hljóðaði svo: ,,Heimilt er auk 

annars að setja í slíkar samþykktir [heilbrigðissamþykktir sveitarfélaga, innsk. undirr.] ákvæði um: 1. Bann eða 

takmörkun hundahalds og annars gæludýrahalds. 2. Meðferð og eyðingu sorps og skolps. 3. Gjaldtöku vegna 

leyfa, leigu eða veittrar þjónustu. 4. Sérstakar ábyrgðartryggingar. – Upphæð gjalda samkvæmt þessum kafla skal 

ákveðin í sérstakri gjaldskrá, sem ráðherra staðfestir. Skulu slík gjöld tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi 

fasteign í tvö ár eftir gjalddaga, sé leyfi, leiga eða þjónusta tengd notkun fasteignar.’’ Eftir breytingar með lögum 

nr. 70/1995 varð 22. gr. að 18. gr. laganna. 
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almennt að byggjast á skýrri lagaheimild og lagaákvæði, sem hafa að geyma slíkar 

heimildir, verða almennt ekki skýrð rúmt.’’ Umboðsmaður taldi að ekki væri að finna í 

lögskýringargögnum nein ummæli um það hvaða þættir yrðu felldir undir 

gjaldtökuheimildina, umfram það sem væri beinlínis tekið fram í 22. gr. laganna. Ljóst 

væri af orðalagi 3. og 4. tl. 2. mgr. 22. gr. laganna að á meðal kostnaðarliða, sem heimilt 

væri að taka tillit til við útreikning á fjárhæð gjaldsins, væri kostnaður við útgáfu sjálfra 

leyfanna, þjónusta, sem veitt væri leyfishöfum í tengslum við leyfin og kostnaður við 

ábyrgðartryggingu hunda. Síðan sagði umboðsmaður: ,,Við nánari afmörkun á því, hvaða 

kostnaðarliðir lagðir verða til grundvallar útreikningi á fjárhæð gjaldsins, verður að hafa í 

huga, að aðeins er heimilt að láta leyfishafa greiða fyrir kostnað, sem hlýst af þjónustu 

eða starfsemi, sem er í nánum og efnislegum tengslum við útgáfu á leyfum til hundahalds 

og nauðsynlegu eftirliti þeim tengdum. Ekki er því heimilt að líta til kostnaðar vegna 

annarra og óskyldra starfa starfsmanna heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar.’’ 

Umboðsmaður benti á að í lögunum væri í 6. kafla mælt fyrir um þau þvingunarúrræði og 

ráðstafanir, sem heilbrigðisnefndum sveitarfélaga væru fengin til að knýja á um 

framkvæmd heilbrigðissamþykkta sveitarfélaga og eigin fyrirmæla samkvæmt þeim. 

Síðan sagði umboðsmaður: ,,Þar sem löggjafinn hefur þannig tekið afstöðu til þess, hvaða 

úrræði heilbrigðisyfirvöldum skulu vera tæk við innheimtu tiltekinna þjónustugjalda og 

til að knýja að öðru leyti á um framkvæmd heilbrigðissamþykkta, og ekki er mælt fyrir 

um heimild til töku sérstaks innheimtukostnaðar við almenna innheimtu þjónustugjalda, 

verður að telja þegar af þeirri ástæðu, að heilbrigðisyfirvöld hafi ekki slíka heimild. Ég tel 

því, að kostnaður vegna innheimtu starfsmanna heilbrigðiseftirlits Reykjavíkurborgar á 

leyfisgjaldi sem er í vanskilum, verði ekki tekinn af leyfishöfum í hinu almenna 

leyfisgjaldi, án þess að fyrir því sé sérstök lagaheimild.’’ Í SUA 2001: 172 (Löggilding á 

vog) voru málavextir þeir að A kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir úrskurði 

viðskiptaráðuneytisins þar sem staðfest hafði verið gjaldtaka Löggildingarstofu á tilteknu 

tímabili vegna löggildingar á bílvog og vogarbúnaði í eigu A. Umboðsmaður benti á að 

Löggildingarstofa hefði heimild í 18. gr.
396

 þágildandi laga nr. 100/1992 um vog og 

                                                   
396

 18. gr. laga um vog og mál, nr. 100/1992, hljóðaði svo: ,,Neytendastofa innheimtir gjöld fyrir þjónustu sína 

samkvæmt gjaldskrá sem ráðherra setur. Við ákvörðun um gjaldskrá skal við það miðað að tekjur stofnunarinnar 

standi undir útgjöldum hennar. – Þess skal ávallt gætt að tekjum Neytendastofu af löggildingu mælitækja og 

annarri lögbundinni starfsemi sé ekki varið til að standa straum af kostnaði við þjónustu sem öðrum aðilum er 
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mál
397

 til að taka gjald fyrir þjónustu sína. Umboðsmaður skýrði heimildina þannig að um 

væri að ræða heimild til gjaldtöku vegna kostnaðar sem Löggildingarstofa hefði af því að 

veita lögboðna þjónustu á grundvelli laga nr. 100/1992. Umboðsmaður sagði að þegar um 

þjónustugjöld væri að ræða hefði það ,,grundvallarþýðingu að afmarka með skýrum og 

glöggum hætti þá kostnaðarliði sem felldir verða undir viðkomandi gjaldtöku.’’ Síðan 

sagði umboðsmaður m.a.: ,,Þegar löggjafinn tekur þá ákvörðun að veita stjórnvaldi 

lagaheimild til töku þjónustugjalda á borð við 18. gr. laga nr. 100/1992 verður á 

grundvelli sjónarmiða um réttaröryggi borgaranna að gera tilteknar kröfur til 

framkvæmdar viðkomandi stjórnvalds á fyrirmælum gjaldtökuheimildarinnar. Ef orðalag 

ákvæðisins og lögskýringargögn gefa ekki skýra og glögga vísbendingu um þá 

kostnaðarliði sem ákvæðið heimilar að taka gjöld fyrir verður stjórnvaldið í fyrsta lagi að 

afmarka með skýringu á ákvæðinu, t.d. með samanburðarskýringu við önnur ákvæði 

laganna um hlutverk og starfsemi viðkomandi stofnunar og lögskýringargagna, hvaða 

kostnaðarliðir verða taldir falla undir gjaldtökuheimildina.’’ Umboðsmaður ályktaði 

einnig að skýra yrði síðari málslið 1. mgr. 18. gr. laganna þannig að gjaldtakan stæði 

undir útgjöldum við þá þjónustu sem veitt væri en ekki undir öðrum útgjöldum 

Löggildingarstofu. Umboðsmaður taldi þó ekki loku fyrir það skotið að ráðherra gæti 

,,við afmörkun á efnislegu umfangi þeirra kostnaðarliða sem heimilt er að mæta með 

þjónustugjöldum [tekið] tillit til þess fasta kostnaðar við rekstur Löggildingarstofu sem er 

í nánum og beinum efnislegum tengslum við þá þjónustu sem veitt er á grundvelli 

laganna og fellur undir gjaldtökuheimild 18. gr. [laganna].’’ Þá benti umboðsmaður á að 

almennt yrði að leggja til grundvallar að lagaákvæði sem heimiluðu töku þjónustugjalda 

veittu ekki heimild til að jafna út á milli gjaldenda þeim kostnaði sem leiddi af 

þjónustunni. Í SUA 2002: 176 (Holræsagjald) háttaði svo til að A kvartaði yfir álagningu 

gjalds vegna fráveituframkvæmda og yfir úrskurði nefndar samkvæmt 31. gr. laga nr. 

7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, sem hafnaði kröfum hans um að afturkalla 

gjaldskrá nr. 184/1997 vegna hreinsunar fráveituvatns í Reykjanesbæ og um 

endurgreiðslu á þegar greiddum gjöldum. Í málinu reyndi á hvort 18. gr. laga nr. 81/1988 

                                                                                                                                                       
einnig heimilt að veita.’’ Fyrir gildistöku laga nr. 62/2005 um Neytendastofu og talsmanna neytenda fór 

Löggildingarstofa með þetta hlutverk.  
397

 Þegar umboðsmaður fjallaði um málið hétu lögin lög um vog, mál og faggildingu. Nafni laganna var breytt 

með lögum nr. 24/2006 um faggildingu o.fl.  
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um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit
398

, nú 25. gr. laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og 

mengunarvarnir
399

, um að sveitarfélög geti sett samþykktir sem kveða m.a. á um 

gjaldtöku fyrir ,,leyfi, leigu eða veitta þjónustu’’ fæli í sér næga heimild til að innheimta 

sérstakt gjald af húsum og húshlutum í sveitarfélagi til að standa undir kostnaði við við 

hönnun og byggingu útrása og dælu- og hreinsistöðva fyrir fráveituvatn. Umboðsmaður 

sló því m.a. föstu að það væri háð túlkun hverju sinni á lagaheimild til töku 

þjónustugjalda hvort og þá í hversu miklum mæli væri heimilt að taka tillit til kostnaðar 

við byggingu mannvirkja til að veita þjónustuna þegar fjárhæð þjónustugjalds væri 

ákveðin. Umboðsmaður ályktaði að lagaheimild eins og var í 18. gr. laga nr. 81/1988 

væri ekki nægileg, enda gæti svo víðtæk og almenn heimild ekki ein og sér án stuðnings í 

efnisreglum viðkomandi laga fullnægt þeim kröfum sem gera yrði samkvæmt 

lögmætisreglunni til heimildar til töku þjónustugjalds. Í SUA 2005: 150 (Ökutækjaskrá) 

voru málsatvik með þeim hætti að A ehf. kvartaði yfir gjaldtöku Umferðarstofu fyrir 

rafrænar uppflettingar í ökutækjaskrá. Gjaldtakan byggði á gjaldskrá Umferðarstofu, nr. 

681/2002. Umboðsmaður taldi að Umferðarstofa hefði að lögum heimild til að taka gjald 

fyrir að miðla upplýsingum um eigendur bifreiða, m.a. með rafrænni uppflettingu í 

ökutækjaskrá, sem stofnuninni væri að lögum skylt að halda, enda væri mælt fyrir um 

slíkt gjald í gjaldskrá staðfestri af ráðherra samkvæmt 114. gr. umferðarlaga, nr. 

50/1987.
400

 Umboðsmaður taldi að þetta gjald mætti ekki vera hærra en sem næmi þeim 

kostnaði sem almennt hlytist af því að veita þá þjónustu sem gjaldtökuheimild 114. gr. 

tæki til. Umboðsmaður komst m.a. að þeirri niðurstöðu að ekki hefði verið sýnt fram á að 

heimilt hefði verið samkvæmt 114. gr. að fella stofnkostnað, sem hlaust af því að 

                                                   
398

 2. og 3. mgr. 22. gr. laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit, nr. 81/1988, hljóðaði svo: ,,Heimilt er auk 

annars að setja í slíkar samþykktir [heilbrigðissamþykktir sveitarfélaga, innsk. undirr.] ákvæði um: 1. Bann eða 

takmörkun hundahalds og annars gæludýrahalds. 2. Meðferð og eyðingu sorps og skolps. 3. Gjaldtöku vegna 

leyfa, leigu eða veittrar þjónustu. 4. Sérstakar ábyrgðartryggingar. – Upphæð gjalda samkvæmt þessum kafla skal 

ákveðin í sérstakri gjaldskrá, sem ráðherra staðfestir. Skulu slík gjöld tryggð með lögveðsrétti í viðkomandi 

fasteign í tvö ár eftir gjalddaga, sé leyfi, leiga eða þjónusta tengd notkun fasteignar.’’ Eftir breytingar með lögum 

nr. 70/1995 varð 22. gr. að 18. gr. laganna. 
399

 1. mgr. 25. gr. laga um hollustuhætti og mengunarvarnir, nr. 7/1998, hljóðar svo: ,,Sveitarfélög geta sett sér 

eigin samþykktir um atriði sem ekki er fjallað um í reglugerðum eða gert um einstök atriði ítarlegri kröfur en 

fram koma í þeim, enda falli þau undir lögin. Heimilt er auk annars að setja í slíkar samþykktir ákvæði um: 1. 

bann eða takmörkun gæludýrahalds og húsdýrahalds, 2. meðferð úrgangs og skolps, 3. gjaldtöku fyrir leyfi, leigu 

eða veitta þjónustu, 4. ábyrgðartryggingar.’’ 
400

 1. mgr. 114. gr. umferðarlaga, nr. 50/1987, hljóðar svo: ,,Til Umferðarstofu renna þessi gjöld: a. gjöld fyrir 

skráningu ökutækja, sbr. 64. gr., b. gjöld fyrir skráningarmerki, sbr. 64. gr., c. gjöld fyrir viðurkenningu á gerð, 

sbr. 64. gr., d. gjöld fyrir einkamerki, sbr. 64. gr. a, e. umferðaröryggisgjald, sbr. 2. mgr., f. önnur gjöld sem 

Umferðarstofa innheimtir samkvæmt gjaldskrá sem staðfest er af ráðherra.’’ 
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Umferðarstofa gerði kleift að fletta rafrænt upp í ökutækjaskrá eftir kennitölu eiganda, 

undir kostnað við að veita þessa þjónustu í hverju tilviki.
401

  

Úr þessum álitum má lesa nokkrar meginlínur. Í fyrsta lagi er ljóst að afmörkun 

þeirra þátta sem fella má undir gjaldtökuheimild byggir á lögskýringu viðkomandi 

ákvæðis og að slík ákvæði verða almennt ekki skýrð rúmt. Við þá skýringu verður 

viðkomandi stjórnvald að líta til orðalags ákvæðisins og lögskýringargagna. Ef orðalag 

ákvæðisins og lögskýringargögn gefa ekki skýra vísbendingu um þá þætti sem fella má 

undir gjaldtökuheimildina getur stjórnvaldið þurft að beita samanburðarskýringu við 

önnur ákvæði viðkomandi laga um hlutverk og starfsemi viðkomandi stjórnvalds og 

lögskýringargagna. Í öðru lagi getur þurft að setja þau mörk að einungis séu felldir undir 

gjaldtökuheimild þeir þættir sem standa í nánum og efnislegum tengslum við þá þjónustu 

sem fellur undir gjaldtökuheimildina. Af þessu getur leitt að ýmsir kostnaðarliðir kunna 

að falla utan þeirra þátta sem heimilt er að taka gjald fyrir. Stofnkostnaður kann að vera 

meðal þeirra þátta sem ekki er heimilt að fella undir gjaldtökuheimild.  

 

6.3. Staðfesting ráðherra á gjaldskrám stjórnvalda 

6.3.1. Inngangur 

Eftirlit með stjórnsýslunni er með ýmsum hætti. Slíkt eftirlit er bæði innbyggt í sjálft 

stjórnsýslukerfið og hinsvegar á hendi utanaðkomandi aðila.
402

 Ráðherrar fara með 

yfirstjórn stjórnsýslunnar, hver á sínu sviði, og eru í reynd að jafnaði æðstu handhafar 

framkvæmdavaldsins.
403

 Í stjórnsýslusambandi því sem er á milli ráðherra og lægra settra 

stjórnvalda felast ákveðnar stjórnunarheimildir og um leið ákveðin eftirlitsskylda af hálfu 

ráðherra, svonefndar almennar stjórnunarheimildir og almenn eftirlitsskylda. Ráðherra 

kann jafnframt með lögum að vera faldar sérstakar stjórnunarheimildir eða 

eftirlitsskyldur, umfram það sem leiðir af stjórnsýslusambandinu.
404

 Slíkt lögbundið 

eftirlit getur verið með stjórnvöldum sem heyra undir ráðherra, en getur einnig verið með 

sjálfstæðum stjórnvöldum ríkisins og sveitarfélögum. Hvert inntak eftirlitsskyldunnar er, 

ræðst þá af túlkun á þeim lagaákvæðum sem mæla fyrir um eftirlitið.
405

  

                                                   
401

 Sjá einnig SUA 2003: 161.  
402

 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79. 
403

 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 142. 
404

 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79. 
405

 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 79. 
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6.3.2. Eftirlitshlutverk ráðherra 

Litið hefur verið svo á að lagaákvæði sem mæla fyrir um staðfestingu eða samþykki 

stjórnvalds á ákvörðunum, reglum eða áætlunum annars aðila, feli í sér skyldu fyrir 

viðkomandi stjórnvald til að endurskoða eða hafa eftirlit með því að viðkomandi 

gerningur sé lögmætur. Þegar stjórnvaldi er heimilað eða gert skylt að taka gjald fyrir 

opinbera þjónustu er stundum mælt fyrir um að ráðherra skuli samþykkja eða staðfesta 

gjaldskrá viðkomandi stjórnvalds. Slík lagaákvæði fela þá í sér skyldu fyrir ráðherra til 

endurskoðunar og eftirlits með því að gjaldskráin uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til 

þjónustugjalda í íslenskum stjórnsýslurétti.
406

  

Í nokkrum álitum umboðsmanns Alþingis hefur reynt á eftirlitshlutverk ráðherra 

við setningu gjaldskráa. Í SUA 1994: 104 (Byggingasamvinnufélagið Byggung) háttaði 

svo til að A kvartaði yfir því við umboðsmann Alþingis að Húsnæðisstofnun ríkisins 

hefði ekki sinnt eftirlitsskyldu sinni með framkvæmdum við 11. áfanga 

byggingasamvinnufélagsins Byggung í Kópavogi. Umboðsmaður sló því m.a. föstu að 

líta yrði svo á að ákvæði sem mæltu fyrir um samþykki eða staðfestingu stjórnvalds á 

ákvörðunum, reglum eða áætlunum fælu yfirleitt í sér skyldu fyrir viðkomandi stjórnvald 

til endurskoðunar eða eftirlits með lögmæti, og í sumum tilvikum hagkvæmni, 

viðkomandi gernings. Í SUA 1995: 407 (Leyfi til hundahalds) voru málsatvik þau að 

Hundaræktarfélag Íslands kvartaði til umboðsmanns Alþingis yfir gjaldtöku 

Reykjavíkurborgar vegna leyfa til hundahalds og taldi að gjaldið væri hærra en sem næmi 

kostnaði borgarinnar. M.a. vísaði umboðsmaður til álits síns í SUA 1994: 104 

(Byggingasamvinnufélagið Byggung) um eftirlitsskyldu stjórnvalda. Umboðsmaður taldi 

einnig ljóst að við staðfestingu umhverfisráðuneytisins á gjaldskrá sveitarfélags 

samkvæmt 3. mgr. 22. gr. laga nr. 81/1988 bæri m.a. að gæta þess að ákvörðun um 

gjaldið væri tekið af þar til bærum aðila að undangenginni lögmæltri málsmeðferð. Þá 

bæri umhverfisráðuneytinu að gæta þess að efni gjaldskrárinnar hefði næga lagastoð og 

væri í samræmi við lög og grundvallarreglur stjórnsýsluréttar. Þá væri ráðuneytinu rétt að 

kalla eftir þeim útreikningi sem lægi til grundvallar ákvörðun á fjárhæð gjaldsins.
407

  

                                                   
406

 Forsætisráðuneytið. Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 82. 
407

 Þessi afstaða umboðsmanns er ítrekuð m.a. í SUA 1995: 379, SUA 1997: 285 og SUA 2000: 149. 
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Þessi álit umboðsmanns varpa nokkru ljósi á inntak eftirlitsskyldu ráðherra við 

staðfestingu á gjaldskrám. Ljóst er að eftirlit ráðherra á að vera virkt og fela í sér athugun 

á því hvort gjaldskrá sé sett af þar til bærum aðila að undangenginni réttri málsmeðferð 

og könnun á því hvort gjaldskrá hafi næga lagastoð og sé í samræmi við viðkomandi lög 

og meginreglur stjórnsýsluréttarsins um þjónustugjöld. Staðfesting ráðherra er þá vottun 

þess að framangreind athugun hafi farið fram og að gjaldskráin hafi staðist prófið. Ef 

ráðherra telur annmarka vera á gjaldskrá bæri ráðherra almennt að neita um staðfestingu 

gjaldskrárinnar. Viðkomandi stjórnvaldi yrði þá að bæta úr ágöllunum og yrði almennt að 

senda gjaldskrána aftur til ráðherra til staðfestingar.  

 

6.4. Samantekt 

Sú spurning hlýtur óhjákvæmilega að vakna hvaða kröfur eigi að gera til lagaákvæðis, 

þannig að það teljist vera viðhlítandi heimild til að taka þjónustugjald fyrir veitta 

þjónustu.  

Títt er að í lögum séu ákvæði þar sem ráðherra er heimilað eða gert skylt að setja 

stjórnvaldsfyrirmæli til að útfæra nánar efnisreglur laga í heild eða um tiltekinn hluta 

þeirra. Slík ákvæði, sem kallast reglugerðarheimildir, má m.a. flokka eftir því hvort þau 

eru fastmótuð eða matskennd samkvæmt efni sínu. Einnig má flokka 

reglugerðarheimildir eftir því hvort þær heimila setningu hátternisreglna eða 

valdbærnisreglna. Ljóst er að reglugerðarheimild sem mælir fyrir um töku þjónustugjalds 

telst vera hátternisregla. Við túlkun matskenndra reglugerðarheimilda skiptir miklu máli 

að greina á milli þess hvort ákvæðið heimili setningu hátternisreglna eða 

valdbærnisreglna. Ef matskennd reglugerðarheimild kveður á um almenna heimild 

ráðherra til að setja nánari reglur um framkvæmd viðkomandi laga yrði almennt ekki 

hægt að túlka ákvæðið þannig að það heimilaði setningu hátternisreglna. Slík almenn 

reglugerðarheimild getur þá ekki heimilað töku þjónustugjalds. Líta verður svo á að í 

settum lögum verði að koma fram að gjald megi taka fyrir ákveðna þjónustu. Að öðrum 

kosti er gjaldtaka óheimil. Loks kann það skilyrði að vera sett fyrir beitingu 

gjaldtökuheimildar að heimildin sé nánar útfærð í almennum stjórnvaldsfyrirmælum. 

Þegar fyrir liggur að fullnægjandi heimild er í settum lögum til að taka gjald fyrir 

veitta þjónustu er næsta skref að afmarka hvaða þætti í hinni veittu þjónustu 
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gjaldtökuheimildin nær til. Þættir sem til greina kunna að koma geta verið mjög margir 

og vandasamt verk að afmarka þá nánar. Afmörkun þeirra þátta sem fella má undir 

gjaldtökuheimild verður að byggja á lögskýringu viðkomandi ákvæðis og eftir atvikum 

annarra ákvæða sömu laga og gjaldtökuheimildir verða almennt ekki skýrð rúmt. Þá getur 

þurft að setja þau mörk að einungis séu felldir undir gjaldtökuheimild þeir þættir sem 

standa í nánum og efnislegum tengslum við þá þjónustu sem fellur undir 

gjaldtökuheimildina. 

Þegar stjórnvaldi er heimilað eða gert skylt að taka gjald fyrir opinbera þjónustu 

er stundum mælt fyrir um að ráðherra skuli samþykkja eða staðfesta gjaldskrá 

viðkomandi stjórnvalds. Slík lagaákvæði eru talin fela í sér skyldu fyrir ráðherra til 

endurskoðunar og eftirlits með því að gjaldskráin uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til 

þjónustugjalda. Ljóst er að eftirlit ráðherra á að vera virkt og fela í sér athugun á því hvort 

gjaldskrá sé sett af þar til bærum aðila að undangenginni réttri málsmeðferð og könnun á 

því hvort gjaldskrá hafi næga lagastoð og sé í samræmi við viðkomandi lög og 

meginreglur stjórnsýsluréttarsins um þjónustugjöld. Staðfesting ráðherra er þá vottun þess 

að framangreind athugun hafi farið fram og að gjaldskráin hafi staðist prófið. 

 

 

 

Reykjavík, 5. september 2008, 

 

 

 

___________________________________ 

Ásbjörn Jónasson 
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Lög nr. 131/1990 um Háskóla Íslands. 

Lög nr. 17/1991 um einkaleyfi. 

Lög nr. 40/1991 um félagsþjónustu sveitarfélaga.  
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Lög nr. 81/1991 um vatnsveitur sveitarfélaga. 
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Lög nr. 41/1999 um Háskóla Íslands. 

Lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. 
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Lög nr. 24/2006 um faggildingu o.fl. 

Lög nr. 40/2007 um heilbrigðisþjónustu. 

Lög nr. 91/2008 um grunnskóla. 

 

Dönsk lög 

Grundvallarlög Danmerkur (Danmarks Riges Grundlov), nr. 169/1953. 

 



 124 
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SUA 1995: 407, mál nr. 1041/1994. 

SUA 1995: 516, mál nr. 903/1993. 
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SUA 1998: 162, mál nr. 2098/1997. 
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