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Ágrip 

Í lokaverkefni þessu er leitast við að svara því, í hvaða formi, mynd, stöðu eða rennsli, vatn sé 

hæft til eignar. Hver geti átt það og hverskonar réttindi er eðlilegt að aðili eða aðilar, hafi yfir 

því að ráða, þegar horft er til eðlis þess og þýðingar. Í fyrsta kafla meginmálsins er ljósi varpað 

á eignarhæfishugtakið sjálft og viss sjónarmið sem áhrif geta haft á það hvort hlutir teljist hæfir 

til að vera eignir. Þá er kannað, á hvaða grundvelli þyrfti að byggja eignarrétt að vatni. Næst er 

farið í það að ákvarða eignarhæfi sérhverrar myndar vatns, vegna hins mjög svo sérstaka eðlis 

þess að koma fyrir í mörgum myndum. Að því loknu er vikið að því hvernig næstu nágranna- 

þjóðir okkar hafa tekið á spurningunni um eignarhæfi vatns og hagað vatnalöggjöf sinni. Síðasti 

kafli meginmálsins er svo tvískiptur. Fyrst eru kynntar helstu eignarstefnur sem fram hafa kom-

ið í íslenskum vatnsrétti og síðan til hvaða sjónarmiða þurfi að líta þegar aðila eða aðilum er 

játaður réttur yfir vatni. Ennfremur því, hverjir teljist hæfir til að fara með slíkan rétt. Í lokin 

eru svo niðurstöður settar fram, þar sem meginreglan er fundin vera óeignarhæfi vatns, þó með  

undantekningum eins og gjarnan er með slíkar reglur. 
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1. Inngangur 

Dropi lífsins. Ekkert lifir án vatns og mikilvægi þess hlýtur þannig að standa jafnfætis lífinu 

sjálfu, sem hæst gæða er talið. Eðlilegt er því að öll umræða um eignarhald á vatni sé viðkvæm 

umræða. Um vatn gilda í dag vatnalög nr. 15/1923, sem sex ár tók á sínum tíma að ná sátt um.1 

Öll sex árin, snérist deilan í meginatriðum um sömu spurningarnar, þ.e. hve langt ætti að ganga 

í því að játa landeiganda eignarráð yfir vatni á landi sínu og hvort vatn væri yfirhöfuð hæft til 

eignar. 

Grundvöllur frumvarpsins sem varð að lögunum og samið var endanlega af Einari Arnórssyni, 

byggði á vinnu nefndar sem sett var á fót árið 1917 og starfaði til ársins 1919, undir heitinu 

Fossanefnd. Klofnaði nefndin í meiri- og minnihluta, þar sem minnihlutinn taldi að játa ætti 

landeiganda eignarrétt að vatni á landi sínu en meirihlutinn taldi vatn á margan hátt óeignar-

hæft og eiga að heyra til ríkisins. Sammæli varð aldrei um inntak þess réttar sem játaður var  

landeiganda yfir vatni á landareign sinni en hann var kallaður umráða- og hagnýtingarréttur. Né  

var komist að niðurstöðu um það hvort vatn hefði yfirhöfuð, hæfi til eignar. 

Árið 2006 var svo lagt fyrir Alþingi frumvarp til nýrra vatnalaga þar sem nefna átti réttinn að 

vatni á landaeign, eignarrétt. Hófst þá sama deilan aftur og aftur var spurt sömu spurninganna  

Voru lögin samþykkt en gildistöku þeirra frestað vegna ósættis um inntak réttarins og síðan 

frestað aftur og nú síðast til ársins 2011. Í kjölfarið vaknaði áhugi undirritaðs á því að rannsaka 

spurninguna um eignarhæfi vatns, í ljósi þess að svarið við henni hlyti að vera byrjunarreiturinn 

að öllum öðrum svörum um eignarhald á vatni. Í þessari ritgerð er því ætlun höfundar: 

Að freista þess að svara því, í hvaða formi, mynd, stöðu eða rennsli, vatn sé hæft til eignar. 

Hver geti átt það og hverskonar réttindi er eðlilegt að aðili eða aðilar, hafi yfir því að ráða, 

þegar horft er til eðlis þess og þýðingar ? 

Til að svara þessum spurningum, þurfti að liggja ljóst fyrir höfundi, hvað stjórnaði hæfi hluta til 

eignar og á hvaða grundvelli slíkur réttur yfir vatni yrði byggður. Hæfi hverrar vatnsmyndar til 

eignar þurfti síðan að ákvarða sérstaklega. Réttarsamanburður við skyld réttarkerfi er gagnlegur 

þegar tekist er á við erfiðar lögfræðilegar spurningar og var því norskur, sænskur og danskur 

réttur rannsakaður. Þá var rýnt í þær stefnur sem uppi hafa verið í íslenskum rétti um eignarhald 

á vatni og reynt að sjá hver eða hverjar þeirra voru ráðandi við samþykkt gömlu vatnalaganna. 

Að lokum skoðað, hvaða aðilar hafa hæfi að lögum til að fara með rétt yfir vatni og forsjá þess. 

                                                 
1
 Hér eftir verður vísað til laga nr. 15/1923 sem hinna (gömlu vatnalaga). 
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2. Eignarhæfi 

2.1. Hæfi viðfanga til eignar 

Viðfangsefni mannsins verða vart tæmandi talin. Efnislega mætti segja þau allt sem skilningar-

vit hans fanga og óefnislega allt sem hugur hans skapar. Þessi viðföng hafa gildi fyrir manninn 

og má því segja að hugmyndin um eign hafi orðið til löngu áður en siðaboð og lög kölluðu rétt 

til eignar, eignarrétt.2 Má sennilega rekja eignarhugmyndina allt til þess tíma sem maðurinn fór 

að nýta sér verkfæri og ferðast með þau með sér, þannig að ákveðið verkfæri fékk nánari tengsl 

við einn aðila umfram annan. Allar götur síðan hefur svo verið deilt um það hvað geti talist til 

eignar ákveðins manns og hvort til séu viðföng eða hlutir sem eigi að vera undanþegnir því að 

geta talist eignir. Eigi að tilheyra engum nema sjálfum sér, eða jafnvel öllum. 

Af þessari árþúsunda gömlu deilu er orðið „eignarhæfi“ dregið, þ.e. hvort viðfang eða hlutur sé 

hæfur til að teljast eign samkvæmt þeim hugmyndum sem maðurinn telur réttar á hverjum tíma. 

Jafnvel hvort ævarandi lögmál setji því skorður, hvað sé hægt að fella undir hugtakið eign óháð 

því hvað maðurinn telur rétt hverju sinni. Að ákveðin náttúruleg lögmál kveði á um það hvernig 

hlutum og viðföngum skuli hátta til eignar og sé gegn því farið, sé það ónáttúrulegt, jafnvel þó 

maðurinn viðurkenni það með mannasetningum þess tíma. Gott dæmi um þetta er þrælahald, 

eign eins manns á öðrum og öllum þeim ávöxtum sem hinn eignaði maður ber, með holdi sínu 

eða vinnu. Samfélag og löggjöf hinna ýmsu tíma hafa þannig samþykkt slíkt fyrirkomulag.3 

Þrælar voru þannig taldir til efnislegra eigna í lögbók Jústinaníusar Rómarkeisara og um þá er 

ítarleg reglusetning, t.d. hvað varðar eignun þeirra sem stríðfangs, meðferð þeirra og lausn.4 Í 

dag myndum við telja allar slíkar reglur út í hött og stríða gegn siðferði og mannréttindum. Þó 

lög í Bandaríkjunum hafi heimilað slíkt allt til ársins 1865, aðeins tæpum hundrað og fimmtíu 

árum frá deginum í dag. Sem betur fer er öldin önnur og þrátt fyrir að þrælahald þrífist einhvers 

staðar og í einhverri mynd, þá hefur alþjóðasamfélagið horfið frá því að telja grundvöll fyrir því 

að einn maður geti verið annars eign. Í raun, að frelsi hvers manns sé honum áborin réttindi og 

að þrælkun hafi ávallt verið andstæð eðli mannsins. Grundvöll hafi í því ávallt skort, þar sem 

maður hafi aldrei geta talist eignarhæfur, þrátt fyrir að einstök samfélög samþykktu slíkt. Af 

þessu leiðir að rannsókn „grundvallar“ gæti verið góður staður til að byrja á, þegar á að meta 

hæfi viðfangs eða hlutar til eignar. Ætti slíkt að eiga jafnt við vatn, eins og öll önnur efnisleg og 

óefnisleg viðfangsefni mannsins. 

                                                 
2
 Um notkun hugtaksins viðfang, sjá Ragnar Árnason, (2001), bls. 461.  

3
 Talið er að fyrstu skráðu reglurnar um þrælahald sé að finna í lögum Hammurabi Babýlon konungs 2250 árum 

fyrir Kristsburð. Sjá Cook, S.A. (1903). bls. 153-179 og sem dæmi 7. lögmálið, um verslun við þræl. 
4
 Jústinaníus, F.P.S. (1896),  bók 1 – kafli 3, § 2-5, sem dæmi. Ákvæði finnast raunar í öllum fjórum bókunum. 
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3. Grundvöllur eignar 

3.1. Eignargrundvöllur og þýðing vatns 

Þegar ákvarðað er um hæfi flestra viðfanga og hluta til eignar, leitar ákvarðandinn jafnan til 

hins lagalega ramma sem samfélagið hefur komið sér upp. Sá rammi á samkvæmt áhöfnuðu 

hlutverki sínu, að hafa þann réttargrundvöll sem þarf til ákvörðunar um eignarhæfi nánast allra 

þeirra viðfanga sem finnast í umhverfi ákvarðandans og huga. Því ætti ekki að vera flókið að 

ákvarða um eignarhæfi svo venjulegs lífsfyrirbæris sem vatn er. Vandræði verða þó fljótlega á 

vegi ákvarðandans þegar uppvíst verður að grundvallar ósætti ríkir um sjálfan eignargrund-

völlinn að vatni. Menn skiptast þar í megindráttum í tvær fylkingar.  

Í annarri fylkingunni eru þeir sem segja að vatn sé engu frábrugðið öðrum fyrirbærum og að í 

öllum tilvikum geti mannasetningar í lögum, ákvarðað það eignarfyrirkomulag, sem á skuli 

hafa. Í hinni fylkingunni eru þeir sem segja að vatn sé eitthvað sem náttúran ætlaði mönnunum 

öllum saman, óheftan aðgang að, líkt og loftinu. Engar setningar manna í lögum geti veitt 

einum manni ríkari rétt til þess en þeim næsta. Slíkt sé í raun ofar þeirra eigin ákvörðunarvaldi 

og felist í náttúrulegum rétti þeirra til tilvistar. Slíkar raddir hafa orðið æ háværari í alþjóðasam-

félaginu undanfarin ár og mátti greinilega heyra þær í íslensku samfélagi þegar frumvarp til 

laga nr. 20/2006, þ.e. hinna nýju vatnalaga, lá fyrir Alþingi í lok ársins 2005.5 Þegar umræðan 

um nýju vatnalögin barst út í þjóðfélagið, tók stór hópur félagasamtaka sig saman og hélt 

ráðstefnu um vatn, ásamt því að gefa út yfirlýsingu undir heitinu „vatn fyrir alla“. Þessi 

yfirlýsing varð svo hluti af umsögn hópsins til frumvarpsins sjálfs, þar sem m.a. sagði: 

Vatn er takmörkuð auðlind og almannagæði sem er undirstaða alls lífs og heilbrigðis. 

Vatn er frábrugðið öðrum efnum að því leyti að það finnst náttúrulega í föstu, 

fljótandi og loftkenndu formi og er aldrei kyrrt á einum stað eða einu eignarlandi, 

heldur á stöðugri hringrás um heiminn. Undirrituð samtök telja að aðgangur að vatni 

sé grundvallarmannréttindi eins og kveðið er á um í samþykktum sameinuðu þjóð-

anna sem Ísland hefur undirgengist. [...] Líta ber á vatn sem félagsleg, menningarleg 

og vistfræðileg gæði sem ekki má fara með eins og hverja aðra verslunarvöru.6 

Síðasti málsliður þessarar tilvitnunar er svo að mestu leyti efnislega samhljóða 1. mgr. aðfarar-

orða vatnatilskipunar Evrópusambandsins.7 Þar segir orðrétt, „vatn er ekki eins og hver önnur 

verslunarvara, heldur arfleifð sem ber að vernda, standa vörð um og fara með sem slíka“.  

                                                 
5
 Hér verður vísað til laga nr. 20/2006 sem hinna (nýju vatnalaga). 

6
 Fylgiskjal 1. – Umsögn Samtaka um yfirlýsinguna „vatn fyrir alla“. 132. löggjafarþingi, þskj. 281- 268. mál. 

Erindi nr. 132/215, bls. 1-2. 
7
 Fylgiskjal 2. - Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins, 2000/60/EB frá 23. október, um aðgerðarramma banda-

lagsins um stefnu í vatnsmálum. Sjá 1. mgr. aðfararorða tilskipunarinnar. 
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Deila fylkinganna um eignarhald á vatni er raunar hluti af mun eldri deilu. Sú deila lítur ekki 

aðeins að vatni, heldur að því hvort manninum séu yfirhöfuð, áhöfnuð ákveðin grundvallarrétt-

indi með því einu að vera til. Að réttindi felist þannig í eðli tilvistar hans og séu í þeim skiln-

ingi, náttúruleg. Á hinn veginn, hvort slík hugmynd sé í raun ótæk, vegna þess að hugtakið 

„réttindi“ séu í raun hugmynd mannsins sjálfs, þ.e. mannasetning sem ekki hafi sjálfstæða til-

veru. Hér er að birtast ein af elstu deilum réttarheimspekinnar, deilan á milli náttúru- og vildar-

réttar. Í raun þyrfti að fara hálfu árþúsundi fyrir Kristsburð, til grísku heimspekinganna til þess 

að leita að upphafi þessarar deilu, í ræðu og riti.8 Að fara svo langt aftur yrði þó of langt mál 

hér og betra að vísa til hugmynda þeirra spekinga sem byggðu ofan á gömlu hugmyndirnar. 

3.1.1. Náttúruréttur 

Einn af þeim sem fór í farabroddi náttúruréttarins var enski heimspekingurinn John Locke. 

Hann setti fram hugmyndir um eignarrétt sem náttúrulegan rétt sem myndaðist óháð lögum. Í 

fimmta kafla rits hans, Ritgerð um ríkisvald er að finna eftirfarandi klausu um náttúrurétt og 

sameignarhugtakið sem er hugtak sem við eigum eftir að mæta aftur og aftur, í allri umfjöllun 

og deilu um eignarhald á vatni: 

Guð hefur gefið mönnunum veröldina til sameignar [...] Jörðin og allt á jörðinni er 

mönnum gefið til að þeir geti haft af lífsviðurværi og lífsþægindi. Og þótt öll þau 

aldin sem jörðin framleiðir og öll þau dýr sem hún elur, tilheyri mannkyni sam-

eiginlega þar sem þau spretta fram úr skauti náttúrunnar, og þótt enginn hafi frá 

öndverðu einkarétt yfir neinu þeirra, meðan þau eru þannig ósnortin í náttúrunni... 

[...].9 [Leturbreyting mín, S.S] 

Hér má greinilega sjá tengingu við orðin sem er að finna í vatnatilskipun Evrópusambandsins, 

samþykkt Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2002 og yfirlýsingunni „vatn fyrir alla“ frá árinu 

2005.10 Locke telur þannig einkaeign ekki hafa verið til í upphafi, heldur að mennirnir hafa átt 

allt í sameign. Stefnubróðir hans, franski heimspekingurinn Jean-Jacques Rousseau var honum 

sammála í þeim efnum og ritaði þungum pennastrokum í ritgerð sinni Orðræða um ójöfnuð:  

Sá fyrsti sem fékk þá hugmynd að girða af jarðskika og segja: „Þetta er mín eign“ ... 

og fann svo menn, sem voru nógu grunnhyggnir til að trúa honum, er hinn sanni 

forkólfur borgaralegs samfélags. Hve mörgum glæpum, morðum og hryllingi, 

hvílíkri ógn og eymd hefði sá maður getað hlíft mannkyninu við, er rifið hefði upp 

stauranna og fyllt upp í skurðinn og hrópað til meðbræðra sinna: „Gætið yðar! 

Hlustið ekki á flagara þennan...  

                                                 
8
 Aristóteles, (1941), bls. 1370, bók 1 – kafli 12, ræða 13 (1373

b 
- 13), Rhetorica og Platón, (1977), bls. 113-116,  

samræður 483-485, Gorgías. Sjá einnig Gaukur Jörundsson, (1970), bls. 9-12. 
9
 Locke, J. (1993), bls. 67, § 26 (§ - fyrir málsgrein). Sjá einnig umfjöllun Waldron, J. (1988), bls. 141-143. 

10
 Fylgiskjal 3. – Samþykkt Sameinuðu þjóðanna um réttinn til vatns, frá 26 nóvember, árið 2002. Frekari túlkun á 

11. og 12. gr. alþjóðasamnings um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi. Sjá einkum 1., 2. og 11. mgr. 



 

- 5 - 

 

... þið eruð glötuð, ef þið gleymið því, að ávextir jarðarinnar eru eign okkar allra og 

jörðin tilheyrir engum einum manni“.11 [Þýðing og leturbreyting mín, S.S] 

Þrátt fyrir að Rousseau sé nokkuð harðorður í garð einkaeignarinnar, má út úr þessum tveimur  

tilvitnunum lesa þær hugmyndir sem liggja náttúruréttinum til grundvallar. Að manninum séu 

ákveðnar reglur æðri og ekki á hans valdi að breyta. Þær áhafni hverjum manni rétt til tilvistar 

og vissra samgæða sem ekki verði af honum tekin með mannlegu valdi. Þekktasta slíka reglan 

er án efa mannhelgisregla fimmta boðorðsins, „þú skalt ekki mann deyða“.12 Um rétt hvers 

manns til lífs. Þú vilt lifa, hann vill lifa. Friðhelgi hans og þín hefur því gildi í sjálfri sér og 

liggur í eðli ykkar. Það skal þannig í sið þínum sem manns að virða mannhelgi. Samkvæmt 

náttúruréttinum eru lög og siðferði því bundin svo órjúfanlegum böndum, að lögleysa skulu þau 

lög teljast og óbindandi vera, sem valdhafar setja og siðferðilega eru röng.13  

3.1.2. Vildarréttur 

Eins og áður sagði er náttúrurétturinn æðri og óháður vilja mannsins. Ólíkt því lítur vildar-

rétturinn einmitt vilja og ásetningi mannsins, þ.e. vild hans.14 Vildarréttarleg regla er þannig sett 

með vilja og vitund mannsins, oftast á skýran og ákveðinn hátt, með setningarferli eða þróun.15 

Gildi hennar hefur ekkert með æðri lögmál eða siðferði að gera og stendur sjálfstætt með réttri 

setningu. Siðferði getur engu að síður hafa mótað umhverfi yfirvaldsins sem setti hana en er 

aldrei einhlítur grundvöllur þess að hún geti talist gild réttarregla.  

Formlega rétt sett lagaregla, getur því talist til gildandi réttar, þrátt fyrir að hún sé siðferðilega 

röng.16 Gildi hennar stafar einungis af valdbærni yfirvaldsins sem setti hana og formreglum 

réttarkerfisins sem hún verður hluti af. Í þessum skilningi yrði aldrei hægt að byggja rétt á 

einhverjum æðri lögmálum sem alltaf hefðu verið til staðar, slíkur réttur þyrfti alltaf að hafa 

stafað frá bæru yfirvaldi. Hvort sem það væri mannhelgi eða réttur til eignar. Enski heimspek-

ingurinn Thomas Hobbes, einn helsti forkólfur vildarréttarins taldi þannig að eign gæti aðeins 

orðið til með því að yfirvald skipaði hana í skjóli þess valds sem það þægi frá samfélaginu. 

Eftirfarandi orð, má finna í riti hans, Leviathan: 

                                                 
11

 Rousseau, J.J. (1994), bls. 55, hluti 2, § 1, í ritgerðinni Orðræða um ójöfnuð í enskri þýðingu Franklin, P. 
12

 Regluna má finna í nánast öllum réttarkerfum í einhverri mynd. Einkar skýrt dæmi er að finna í 1. kapítula 

mannhelgisbálkar Jónsbókar, þar sem segir: „Það er fyrst í mannhelgi vorri að vor landi [...] skal friðhelgur vera 

við annan utan lands og innan lands. Sjá Már Jónsson, (2004), bls. 101. 
13

 Grotius, H. (1918), bók 2 – kafli 5, § 1. Hart, H.L.A. (1955), bls. 182 og Sigurður Líndal, (2007), bls. 65.  
14

 Tómas af Aquino, (2004), bls. 64,  spurning 90 – svar 3. Þar sem Tómas segir: „En að réttu heyrir það viljanum 

til að knýja menn til breytni, [...] þess vegna heyra lögin skynseminni ekki til, heldur viljanum“. 
15

 Sigurður Líndal, (2007), bls. 66, og Wacks, R. (2005), bls. 42-43. 
16

 Sigurður Líndal, (2007), bls. 69 og Hart, H.LA. (1994), bls. 12. 
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Dreifing þessara lífsnærandi gæða, er grundvöllur þess sem er mitt og þitt og hans, 

(þ.e. í einu orði eignir) og heyrir til yfirvalds í hverju samfélagi. Því þar sem sam-

félag er ekkert, þar geisar ævarandi stríð sérhvers manns gegn nágranna sínum og 

heyrir hver hlutur þeim til, sem honum nær og getur með valdi haldið, en það er 

hvorki eignarhald né samfélag heldur óöryggi. [...] Því sjáum við að eign verður til 

sem afleiðing af samfélaginu, sem ekkert getur gert nema í gegnum mannlega per-

sónu þess sem kemur fram í yfirvaldsins nafni, hún er einungis athöfn yfirvalds, 

mynduð af lögum, sem engin getur sett nema sá sem með yfirvaldið fer.17 [Þýðing og 

leturbreyting mín, S.S] 

Við sjáum að hugmyndir Hobbes um grundvöll eignarréttarins eru á öndverðum meiði við hug-

myndir Locke og Rousseau. Hér er enginn náttúrulegur grundvöllur eignarréttar, þar sem hverj-

um manni eru úthlutuð ákveðin algild og ævarandi réttindi, sem hann skal eiga á grundvelli til-

vistar sinnar. Rétturinn stafar þannig frá yfirvaldinu, frá mönnum völdum af samfélaginu til að 

setja lög.18 Grundvöllur eignarréttar samkvæmt þessari skilgreiningu, er einfaldlega lagasetning. 

3.1.3. Eignarhæfi vatns í ljósi þýðingar  

Tvær hugmyndir eru því uppi um hvers eðlis grundvöllurinn skuli vera sem eignarréttur verður 

á byggður. Önnur stefnan segir eignarréttinn náttúruleg mannréttindi, eins og réttinn til lífs og 

frelsis. Sumir hafa jafnvel gengið svo langt að segja að öll réttindi mannsins, séu í raun eignir 

hans. Locke segir t.d. í áðurnefndu riti sínu, „þá hefur hver maður, með því að vera eigin herra 

og eigandi sjálfs síns, athafna sinna og vinnu, í sjálfum sér, fólginn grundvöll eignarréttarins“.19  

Vildarstefnan segir aftur á móti að eignarréttur sé kominn úr vitund mannsins, rétt eins og lögin 

og lög þurfi til að vernda eignarrétt. Grundvöllur eignarréttar sé því lagasetning. Ennfremur 

þurfi loforð til þess að um eignarrétt geti verið að ræða og til þess að geti verið um loforð að 

ræða, þurfi að vera um mannlegt samkomulag að ræða. Með öðrum orðum að einhver annar en 

sá sem lýsi sig eiganda, skuli lofa (skuldbinda sig til þess) að láta eignina vera. Einhliða 

yfirlýsing um að einhver eigi eitthvað, geti ekki myndað nein rétt.20 David Hume taldi því 

eignarrétt og loforð í þessum skilningi, svo óaðskiljanleg, að án annars væri hitt ekki til. Loforð 

og eign væru því ekki náttúruleg fyrirbæri, heldur mannasetningar.21 

En hér erum við þótt ótrúlegt sé, að nálgast sameiginlegan grundvöll. Hugo Grotius, annar boð-

beri náttúruréttarins, leit þannig á eignarréttinn sem samkomulagsatriði eins og fram kemur í 

                                                 
17

 Hobbes, T. (1994), bls. 160, hluti 2 - kafli 24, § 5, Of the nutrition and procreation of the Commonwealth.  
18

 Eða af öðru yfirvaldi, skipuðu samkvæmt guðlegri forsjón eða hendi herjar. Um þetta segir Ulpíanus, einn af 

lögspekingum Jústinaníusar Rómarkeisara í Digesta, álitsgerðasafni lögbókarinnar Corpus juris civilis: „Það sem 

valdhafinn vill, er ígildi laga“. Jústinaníus, (1904), bók 1 – kafli 4, § 1 - setningar 1-3, On imperial enactments . 
19

 Locke, J. (1993), bls. 82, § 44 og aftur í sama anda á bls. 154, § 123. Einnig má finna þessu stað í umfjöllun 

Waldron, J. (1988), bls. 177-183. 
20

 Waldron, J. (1988), bls. 266-271. 
21

 Hume, D. (1969), bls. 542, bók 3 – kafli 2, Of the origin of justice and property. 
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riti hans, Um rétt stríðs og friðar.22 Ennfremur eru Locke og Rousseau þessu í raun ekki ósam-

mála, því þrátt fyrir að þeir telji viss réttindi náttúruleg í eðli sínu og vera til án laga, þá verði 

þau í raun aldrei virt nema með samkomulagi manna á milli. Samkvæmt þessu ætti því að telja 

samfélagssamkomulagið, sem grundvöll réttinda, en ekki lögin. Ef lögin væru sögð grund-

völlur eignarréttar, myndi það ennfremur þýða að þau væru grundvöllur frelsis og réttarins til 

lífs. Því alveg eins og eignarrétturinn, verður frelsi og líf ekki verndað nema með lögum.  

Frelsi verður þannig að telja hugtak sem maðurinn hefur skapað, engu síður en „rétturinn“ til að 

slökkva þorsta sínum og halda í sér lífi (vatnsréttur), er hugtak sem maðurinn hefur skapað. 

Tæplega er því hægt að álíta lagasetningu alfarið grundvöll eignarréttar, frekar en eignir og lof-

orð, náttúruleg fyrirbæri. Af þessu leiðir að telja yrði samfélagssamkomulagið en ekki einhliða 

valdboðið í umboði þess, hinn raunverulega grundvöll eignar. Enda segir Locke í áðurnefndu 

riti sínu:  

Sé maðurinn jafn frjáls í ríki náttúrunnar og ég hef sagt, og sé hann þar hinn æðsti 

herra yfir sjálfum sér og eignum sínum, jafn hár þeim hæsta og einskis undirsáti. Hví 

skyldi hann vilja sjá af ríki sínu og selja það undir yfirráð annarra? Svarið liggur í 

augum uppi... þótt hann hafi þessi réttindi í ríki náttúrunnar er afar ótryggt að hann 

fái notið þeirra, og sífelld hætta er að á þeim verði troðið af öðrum.[...] Vegna þessa 

er hann fús að segja skilið við það frelsi sem enga stund fær veitt neitt öryggi. Það er 

því ekki að ástæðulausu að menn eru fúsir að ganga í samfélag með öðrum sem 

þegar hafa sameinast eða hyggjast gera það, til að varðveita líf sitt, frelsi og fé, eða 

það sem ég nefni einu nafni eignir.23 [Leturbreyting mín, S.S] 

Þessum orðum Locke um fórn hins náttúrulega frelsis, samsinnir Rousseau í riti sínu, Sam-

félagssáttmálinn. Þar segir hann að sáttmálinn eyðileggi ekki hið náttúrulega frelsi, heldur leggi 

grunn að siðferðilegu og lögmætu jafnrétti í andstöðu við það misrétti sem mismunandi styrkur 

manna í hinu „náttúrulega ástandi“, olli oft á tíðum. Ennfremur segir hann það samfélag sem 

verður til sem afleiðing af sáttmálanum, aldrei geta farið fram í kröftum annars en almanna-

viljans. Markmið þess skuli ávallt vera almannaheill og því sé aðeins vel stjórnað sé sameigin-

legur hagur hafður að leiðarljósi.24 Þessa hugsjón má ennfremur lesa út úr stjórnarskrárákvæði 

sem við þekkjum vel. Það hljómar svo: 

Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta af hendi eign sína nema 

almenningsþörf  krefji. Þarf til þess lagafyrirmæli og komi fullt verð fyrir.  

                                                 
22

 Grotius, H. (1918), bók 2 – kafli 2, § 5. Þar sem hann segir: „Property therefore must have been established 

either by express agreement, as by division, or by tacit consent“. 
23

 Locke, J. (1993), bls. 154, § 123. 
24

 Rousseau, J.J. (2004), bls. 86-87, bók 1- kafli 9 og bók 2 – kafli 1. 



 

- 8 - 

 

Ákvæði þekkjum við sem 1. mgr. 72. gr. laga nr. 33/1944, um Stjórnarskrá lýðveldisins 

Íslands.25 Þar situr það í mannréttindakaflanum og lýsir yfir friðhelgi eignar með 1. ml. 1. mgr. 

sinnar. Við ættum að geta tengt það vel náttúruréttar umræðunni hér að ofan. Þá skal enginn 

missa neins af eignum sínum, nema almannaþörf krefji, skv. 2. ml. 1. mgr. og hljómar það í 

miklu samræmi við ofangreind orð Rousseau úr riti hans, Samfélagssáttmálinn. Í 3. ml. 1. mgr., 

standa lögin svo vörðinn um eignarréttinn, að „vild“ samfélagsins í anda vildarréttarins. 

Þessi vísiregla íslensk eignarréttar kristallar því vel þá stefnu sem umfjöllunin hér að ofan hefur 

verið að taka, þ.e. að náttúru- og vildarréttur séu í raun ekki andstæður, heldur samofnar innan 

laga og bæti hvort aðra upp, eins og Sigurður Líndal orðaði það í bók sinni, Um lög og lög-

fræði.26 

Bendir allt ofansagt til þess að grundvöllurinn að eignarhaldi vatns, stjórnist að stórum hluta af 

þýðingu þess fyrir afkomu hvers einasta samfélagsþegns. Aðgang að því verði að telja til mann-

réttinda og náttúrulegan, eins og rétt manna til frelsis og lífs. Af þeim sökum verði að telja 

hreinar lögfræðilegar skýringar, seint geta verið alákvarðandi um hvernig eignarhaldi á vatni 

skuli hátta. Ennfremur ætli löggjafinn að haga eignarhaldinu á skjön við þjóðfélagsandann eða 

þá stefnu sem nágrannaþjóðir og alþjóðasamfélag hafa tekið í þessum efnum, væri eðlilegt að 

slík ákvörðun væri borin með beinum hætti undir samfélagið.27 

4. Eignarhæfi vatns 

4.1. Eðli vatns og eignarhæfi 

Eins og fram kom í inngangi er þess freistað á þessum síðum, að svara því í hvaða formi, mynd, 

stöðu eða rennsli, vatn sé hæft til eignar. Hver geti átt það og hverskonar réttindi er eðlilegt að 

þeir sem það geti átt, hafi yfir því að ráða, þegar horft er til eðlis þess og þýðingar.  

Þegar hefur verið varpað ljósi á hvaða samfélagslegu hugsjónir verður að virða í ljósi þýðingar 

vatns, þegar eignargrundvöllur þess er ákvarðaður. Næsta verk er því að líta til sérstaks eðlis 

vatns og eignarhæfi þess í sínum mörgu myndum. Ásamt því að skoða hvað réttararfleifð hefur 

um eignarhæfi sérhverrar myndar að segja.28 

                                                 
25

 Hér eftir (stjórnarskrá). 
26 Sigurður Líndal, (2007), bls. 70 og Gaukur Jörundsson, (1969), bls. 43, um 72. gr. stjórnarskrár sem vísireglu.  
27

 Hér er að sjálfsögðu verið að vísa til einhvers forms af þjóðaratkvæðagreiðslu. Hvort sem það væri bindandi eða 

ráðgefandi atkvæðagreiðsla. Um aðferðarfræðina og mun á bindandi og ráðgefandi atkvæðagreiðslum má vísa til 

Setälä, M. (1999), bls. 74-75 og Suksi, M. (1993), bls. 29. 
28

 Með réttararfleifð er verið vísa til réttarkerfa sem íslenskur og norræn réttur er byggður á, m.a. sá rómverski. 
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Eðli vatns er með þeim sérstaka hætti að koma fyrir í mismunandi formum og myndum. Það 

getur þannig verið í föstu formi sem ís og snjór eða lausu sem gufa og raki. Í sínu algengasta 

formi, fljótandi, getur það einnig komið fyrir í mismunandi myndum, þ.e. bæði kyrrstætt í vissri 

stöðu eða sem flæðandi straumvatn, aldrei kyrrt á einum stað. Vart getur því talist óeðlilegt að 

mismunandi reglur gætu gilt um eignarhæfi þess og hald eftir því í hvaða formi og mynd það er 

hverju sinni. Ennfremur því sem vatn getur fundist í gufuhvolfi jarðar, á yfirborðinu eða undir 

því. Spurningunni um eignarhæfi vatns verður því ekki svarað í einu lagi, heldur í samræmi við 

mismunandi form þess, myndir og staðsetningu.29 

4.2. Vatn í gufuhvolfinu 

Það vatn sem finnst í gufuhvolfi jarðar, hvort sem það er rakaþétting eða uppgufun frá yfirborði 

jarðar, hefur hingað til verið talið almannaeign, líkt og loftið. Er það eðlilegt í ljósi þess að það 

hefur ekki nánari tengsl við ákveðinn eða ákveðna aðila öðrum fremur. Tengslin eru því svo 

fjarlæg eða laus að tæplega verður sagt að þau geti verið einkaréttarleg, þ.e. hæft einum aðila til 

eignar, öðrum fremur.30 Nafnið „allsherjargagn“ sem Einar Arnórsson gaf slíkum gæðum í rit-

gerð sinni, Um vatnsrjettindi er því einkar gott, þar sem það vísar til allsherjarréttarins sem ríki 

fara með fyrir samfélagið (allan almenning) í nafni fullveldisréttar síns.31 

Í hinum rómverska rétti voru slík gæði kölluð res omnium communes og féllu sem samgæði til 

hvers einasta samfélagsþegns í nafni náttúruréttarins, ius naturale.32 Ákveðna fyrirvara verður 

þó að gera við það að vatn í gufuhvolfi jarðar sé óeignarhæft að einkarétti. Fyrri fyrirvarinn 

lítur að því að vatnið í þessu ástandi, sé ósérgreint. Um leið og raki t.d., hefur verið þéttur og 

sérgreindur með því að safna honum í ílát eða annað þess háttar, er hann orðin einkaeignar-

hæfur.33 Seinni fyrirvarinn er í raun útfærsla á fyrri fyrirvaranum, þ.e. að vatn í gufuhvolfinu sé 

ekki einkaeignarhæft vegna þess að það sé ósérgreinanlegt og ekki hægt nýta sem verðmæti er 

hafi nánari tengsl við ákveðinn aðila öðrum fremur.  

Báðir þessir fyrirvarar hafa í raun lítið fræðilegt gildi, því ef ætlun væri að flokka einka-

eignarhæfi vatns eftir nýtingar- og sérgreiningarmöguleikum þess, þá væri sú eignarhæfisskil-

greining ávallt að taka breytingum eftir því sem tækni flygi fram. Má sem dæmi nefna hina 

                                                 
29

 Ólafur Lárusson, (1929), bls. 1-2, Ritgerð úr skrifuðum köflum hlutaréttar. Þar sem Ólafur benti á, að viðbúið 

væri að ólíkar eignarreglur giltu um vatn eftir því hvernig væri ástatt um það hverju sinni. 
30

 Gaukur Jörundsson, (1969), bls. 78 og Þorgeir Örlygsson, (1998), bls. 40 í Hver á kvótann? 
31

 Einar Arnórsson, (1919), bls. 17, Ritgerð úr nefndaráliti meirihluta fossanefndar er birt var árið 1919. Sjá um 

fullveldishugtakið í Ólafur Jóhannesson, (1978), bls. 16 og Gunnar G, Schram, (1999), bls. 17 og ennfremur tengsl 

þess við samfélagssáttmálann í Rousseau, J.J. (2004), bls. 77-80, bók 1- kafli 7 og bls. 87-99 bók 2 – kafli 1-5. Þar 

sem hann segir t.d. á bls. 78: „En ríkisheildin eða fullveldið á tilvist sína einungis að þakka helgi sáttmálans“. 
32

 Jústinaníus, F.P.S. (1896),  bók 2 – kafli 1, § 1 – setning 1. 
33

 Ólafur Lárusson, (1950), bls. 88 og Gaukur Jörundsson, (1983), bls. 140 í Eignaréttur II. 
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nýju osmósutækni sem myndar háþrýsting, sem er virkjanlegur, þegar sérstakar osmósuhimnur 

eru settar milli sjávar- og ferskvatns (mismunandi seltustigs).34 Slíkar framfarir gætu allt eins 

orðið á nýtingu vatns úr gufuhvolfinu í framtíðinni ef eðlileg hringrás vatns raskaðist á ein-

hvern hátt og jarðkringlan sjálf að þurrki komin.35 Vatn í gufuhvolfinu væri þá orðin mikilvæg 

og verðmæt auðlind.  

Þetta álitaefni er ennfremur athyglisvert í ljósi þeirrar skilgreiningarleiðar sem ætlunin er að 

fara í nýju vatnalögunum, þ.e. að kveðið sé á um eignarrétt að vatni með neikvæðum hætti.  Af 

þeim skilgreiningarhætti leiðir að eigandi hefur allar þær heimildir og þá nýtingarmöguleika 

sem ekki beinlínis eru takmarkaðir í lögum eða löggerningi. Sem aftur leiðir til þess nýir og áð-

ur óþekktir nýtingarmöguleikar falla sjálfkrafa undir bein eignarráð hans um leið og þeir verða 

til.36 Í þessum efnum er athyglisvert að minnast athugasemdar Sigurðar Gizurarsonar í grein 

hans, Fossanefndin 1917 – 1919, þar sem hann sagði að ólíklegt væri að Fossanefndarmenn 

hefðu gert sér grein fyrir gífurlegu verðmæti vatnsins sjálfs en ekki aðeins fallorku vatnanna.37 

Mætti að því leiða líkur, að ekki hefði þurft sex ár til þess að ná þeirri málamiðlun sem náðist 

með 2. gr. gömlu vatnalaga ef minnihlutinn hefði gert sér grein fyrir því að vatn yrði selt á 

flöskum í framtíðinni. Að einkaeinokun, hverrar einustu uppsprettu, gæti þannig orðið auðlind í 

höndum hvers aðila sem ætti og hag hefði af því að takmarka rétt næsta manns að henni. 

Hverju sem slíkum líkum lætur, er ljóst að vatn í gufuhvolfi jarðar er partur af þeirri náttúru-

legu hringrás sem heldur jörðinni allri, gróðri, dýrum og mönnum á lífi. Það er því skýrasta 

dæmi þess sem flokka ætti sem almannagæði á grundvelli náttúrulegs réttar. Þó er eins og bent 

hefur verið á, tæplega til það form vatns sem lög og tækni í samvinnu, geta ekki með skil-

greiningar, sérgreiningar, tengsla og verðmætissjónarmiða, gert einkaeignarhæft. Af þeim sök-

um hlýtur staða vatns í gufuhvolfi jarðar sem óeignarhæfs andlags að grundvallast á þýðingu 

þess fyrir hringrás lífsins en ekki einungis af skilgreiningum eignarréttar. Má þar vísa í skrif 

Ólafs Lárussonar í riti hans, Eignarréttur, þar sem hann segir um almannagæði: 

Yfir þessum res communes hefur verið talið, að hvorki ætti né mætti viðurkenna 

neinn eignarrétt, því ýmist væri það óhjákvæmilegt lífsskilyrði fyrir mennina, að hafa 

óhindruð not þeirra, eða það væri skilyrði fyrir frjálsri þróun einstaklingsins eða 

mannkynsins í heild sinni, að þessi gæði væri öllum frjáls.38 [Leturbreyting mín, S.S] 

                                                 
34

 Aagot V. Óskarsdóttir, (2008), bls. 214-215, Minnisblað um osmósuvirkjanir.  
35

 Eiríkur Tómasson, (2008), bls. 181, Álitsgerð um lög nr. 20/2006. 
36

 Ennfremur er 2. gr. nýju vatnalaganna mjög víðtæk varðandi form og staðsetningu þess vatns sem landeigandi 

hefur bein eignarráð yfir, samanber orð hennar: „Lög þessi taka til alls rennandi eða kyrrstæðs vatns á yfirborði 

jarðar og neðan jarðar, í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi, að svo miklu leyti sem önnur lög gilda ekki hér um“.  
37

 Sigurður Gizurarson, (1992),  bls. 143. 
38

 Ólafur Lárusson, (1950), bls. 88. 
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4.2.1. Eignarhæfi vatns í gufuhvolfinu 

Ekki er að sjá að ný sjónarmið hafi komið fram um eignarhæfi vatns í gufuhvolfinu og verði 

því að telja slíkt vatn allsherjargagn sem sé óhæft einhverjum einum manni til eignar. Þó hlýtur 

að teljast ráðlegt, í ljósi þess sem ofan er sagt um tækniþróun og nýjar nýtingarleiðir, að setja 

slíkt niður með áþreifanlegum hætti en hafa ekki einungis sem fræðilega meginreglu.  

4.3. Vatn á yfirborði jarðar 

Vatn kemur fljótandi fyrir í tveimur myndum á yfirborði jarðar, annað hvort í rennsli eða stöðu. 

Þess að auki eru vötn og ár mismunandi að umfangi, víðförli og varanleika. Þessi fjölbreytileiki 

flækir ákvörðun um eignarhæfið. Fyrir það fyrsta hafa menn spurt sig að því hvort eignarréttur 

að vatninu sjálfu, ætti að vera leiddur af réttinum yfir botni þess eða árfarvegi sem það rennur 

um.  

Í framhaldinu hvort eignarhæfi þess skuli misjafnlega farið, eftir því hvort umræðir straum- eða 

stöðuvatn, í ljósi varanleika tengslanna við undirlagið, þ.e. fasteignina. Ennfremur í tilviki 

stöðuvatns, hvort eignarhæfismunur sé á stærri og minni vötnum (umfanginu) eða hvort munur 

eigi að vera á eignarhæfi annars vegar þeirra vatna sem í safnast árstíðarbundið fyrir úrkomu og 

hins vegar þeirra sem hafa stöðugt í rennsli (varanleika). Ekki eru menn á einu máli eins og 

vaninn er í íslenskum vatnsrétti og því best að byrja með fast land undir fótum. 

4.3.1. Yfirborðsvatn í rómverskum rétti 

Fast land má finna í lögbók Jústinaníusar Rómarkeisara, Corpus Juris Civilis. Bókin skiptist í 

fjóra hluta og í tveimur af þeim, inngangsfræðunum (Institutes) og álitsgerðum lögspekinganna 

(Digesta), er að finna greinargóða umfjöllun um eignarhæfi vatns. Fyrir það fyrsta var gerður 

greinarmunur á meiriháttar- og minniháttar vötnum og tók það bæði til vatns í stöðu sem og í  

streymi. Meiriháttar vötn voru annað hvort res omnium communes, almenningsvötn eða opinber 

vötn, res publicae. Þau heyrðu þannig undir almannaréttinn og voru ekki hæf einum manni til 

eignar.39 Af því leiddi líka að þau voru extra patrimonium og extra commercium, þ.e. gátu ekki 

gengið kaupum og sölum.40 Virðist Evrópusambandið hafa gert þá hugsjón að sinni ef marka 

má aðfararorðin í áðurnefndri vatnatilskipun, þ.e. „vatn er ekki eins og hver önnur verslunar-

vara, heldur arfleifð sem ber að vernda, standa vörð um og fara með sem slíka“.41  

                                                 
39

 Jústinaníus, F.P.S. (2009),  bók 43 – kaflar 8, 12 og 13 í Digesta. 
40

 Gaíus og Ulpíanus, (1880),  bók 2, § 14-19 og bók 19, § 1- 9. 
41

 Fylgiskjal 2. - Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins, 2000/60/EB frá 23. október, um aðgerðarramma banda-

lagsins um stefnu í vatnsmálum. Sjá 1. mgr. aðfararorða tilskipunarinnar. 
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Minniháttar vötn gátu aftur á móti verið í einkaeigu, þ.e. privata og gengið kaupum og sölum. 

Til minniháttar vatna heyrðu aðallega tjarnir og önnur regnvatns fyrirsöfnun, minniháttar upp-

sprettur og lindir, þó lindár væru þar jafnan undanskildar.42 Ennfremur gátu almannahagsmunir 

breytt einkavatni í opinbert vatn eða sú kvöð sett á einkauppsprettu, fons að nágrannar gætu sótt 

í hana vatn.43 Stærri uppsprettur og vatnsból voru aftur á móti oft það sem kallaðist res sacrae, 

þ.e. heilög og voru því sem slík res nullius, einskins manns eign. Enda höfðu vatnsból slíka 

þýðingu, ekki aðeins fyrir íbúa viss svæðis eða borgar, heldur líka þá sem á ferðafæti voru, að 

ekki þótti annað góður siður en að veita öllum aðgengi. Hvort sem um var að ræða borgarþegn 

eða ferðalang. Bendir þetta til þess að það hafi þótt siðleg skylda veitandans að veita vatn og 

náttúruleg réttindi viðtakandans að fá vatn veitt. Þessum fornu hugsjónum Rómverjanna má vel 

sjá stað í áður nefndri samþykkt Sameinuðu þjóðanna frá árinu 2002, þar sem aðgengi að vatni 

er talið til mannréttinda og lagt að ríkjum að veita það, „öllum“.44  

Skil einka- og almannaréttar til vatns má því telja hafa verið nokkuð ljós í rómverska réttinum. 

Enda eðlileg afleiðing af þeirri meginreglu rómversks réttar að straumvatn sem streymdi allan 

ársins hring, flumen perennia og öll meiriháttar fyrirsöfnun vatns í stöður, væri óhæf til einka-

eignar. Leiddi það til þess að lindár, jafnvel þótt smáar væru, töldust til meiriháttar vatna ef þær 

streymdu allan ársins hring. Ár sem þornuðu upp í sumarhitum, flumen torrentia, töldust aftur á 

móti hæfar til einkaeignar.45 Þá var vatn í jörðu ekki talið sérstakt réttarandlag, heldur fylgdi 

fasteign, sem illa samræmist meginreglunni um óeignarhæfi straumvatns, þar sem grunnvatn er 

í stöðugu rennsli neðanjarðar eins og betur verður komið inn á síðar. Sú meginregla rómversks 

réttar að straumvatn væri óeignarhæft er svo aftur eðlileg afleiðing af því að rómverskur einka-

eignarréttur var að mestu hlutbundinn réttur.46 Vatn sem ekki tengdist fasteigninni með neinum 

varanleika, gat því ekki talist til einkaeignar fasteignareigandans. 

4.3.2. Rómversk áhrif 

Áhrifum rómverska vatnsréttarins má svo greinilega sjá stað í íslenskum rétti. Sem dæmi má 

nefna að Gaukur Jörundsson hefur ávallt byggt á því í skrifum sínum að greinarmun eigi að 

                                                 
42

 Jústinaníus, F.P.S. (2009),  bók 43 – kaflar 12 og 14 í Digesta. Lindár sem streymdu allan ársins hring, flumen 

perennia, heyrðu til meiriháttar vatna. 
43

 Jústinaníus, F.P.S. (2009),  bók 43 – kaflar 14, 20 og 22 í Digesta. 
44

 Fylgiskjal 3. – Samþykkt Sameinuðu þjóðanna um réttinn til vatns, frá 26 nóvember, árið 2002. Má í þessum 

efnum sérstaklega vísa til 14., 15. og 16. mgr. samþykktarinnar, þar sem lögð er sú þjóðréttarlega skylda á ríki, að 

veita „öllum“ þeim sem á yfirráðasvæði þess koma eða fyrir eru, það vatn sem þeir þurfa.  
45

 Jústinaníus, F.P.S. (2009),  bók 43 – kafli 12 í Digesta. 
46

 Þessi hlutaréttarsjónarmið Rómverjanna gerðu þýskir og norskir fræðimenn síðar að sínum og einn af þeim sem 

þar fór fremstur í flokki var norski prófessorinn Herman Scheel. Hann taldi rökfræðileg lögmál ekki leyfa það að 

talað væri um eignarrétt að rennandi vatni. Alla afmörkun andlagsins skorti og þar með væri ótækt að nefna rétt til 

vatns „eignarrétt“ í hefðbundnum skilningi þess orðs. Sjá Scheel, H. (1912), bls. 246-247. 
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gera á meiriháttar- og minniháttar vötnum.47 Ennfremur því sem gömlu vatnalögin virðast vitna 

sjálf um þessa aðgreiningu, þá sérstaklega 9. gr. laganna sem hljóðar svo: 

Fara skal um jarðvatn, regnvatn og leysinga, er á landareign safnast, lindir, dý, tjarnir 

og slík minniháttar vötn, sem eigi hafa stöðugt afrennsli ofanjarðar, svo sem hér 

segir, enda sé eigi önnur lögmæt skipun á gerð. [Leturbreyting mín, S.S] 

Við lestur greinarinnar koma nokkur atriði upp í hugann. Í fyrsta lagi bendir greinin til þess að 

aðrar myndir vatns en þarna eru upptaldar, teljist meiriháttar vötn.48 Í öðru lagi virðist hér 

kveðið á um eignarráðin að minniháttar vötnum með neikvæðum hætti. Það er sérstakt í ljósi 

þess að meginregla laganna er að kveða á um heimildir að vatni með jákvæðum og tæmandi 

hætti innan lagabálksins sjálfs. Með þessum skilgreiningarhætti má aftur á móti ganga útfrá því 

að eigandinn njóti allra heimilda, nema þeirra sem beinlínis eru undanskildar eignarráðum hans 

með lögum eða löggerningi.49 Bendir Ólafur Lárusson á það í ritgerð sinni, Vatnsrjettur, „að 

þessi munur stafi aðallega af því að þau vötn sem um ræðir í 9. gr. skipti venjulega litlu máli 

fyrir almenning“.50  

Allt bendir þetta til þess að hugmyndir hins rómverska réttar hafi legið til grundvallar, þegar 

Einari Arnórsson samdi frumvarpið að gömlu vatnalögunum og að bein eignarráð einkaréttar-

legra aðila hafi í raun verið takmörkuð við það sem í rómverskum rétti voru kölluð minniháttar 

vötn. Eignarráð af meiriháttar vötnum, þ.e. stærri stöðuvötnum og straumvatni hafi aftur á móti 

aðeins verið óbein eða takmörkuð í ljósi almannaréttarlegs mikilvægis slíkra vatnamynda. Telst 

þetta nokkuð greinilegt af þeirri jákvæðu upptalningarleið sem einkennir lagabálkinn í heildina 

litið og sérstöðu 9. gr. hans í því tilliti. 

4.3.3. Skiptar skoðanir íslenskra fræðimanna 

Löngu er ljóst að deila manna um eignarhæfi vatns verður hvað háværust, þegar sjónir þeirra 

beinast að vatni á yfirborðinu. Sérstaklega hvað varðar vatn sem er í straumi og ekki er hægt að 

tengja hlutaréttarlega og varanlega við fasteignina sjálfa í ljósi þess að vatnið er aðeins á 

ferðalagi um andlagið sem er beinum eignarráðum bundið. Einmitt í þessum efnum er dómur 

fræðimanna klofinn. Ólafur Lárusson taldi þannig ekki ástæðu til þess að vatn væri almennt 

óeignarhæft en taldi þó skýran greinarmun verða að gera á straumvatni og stöðuvatni, þar sem 

réttinn til straumvatns yrði að leiða af eignarrétti yfir farvegi þess.51  

                                                 
47

 Gaukur Jörundsson, (1982), bls. 43-44 – kafli 5.2. Sjá einnig Eyvindur G. Gunnarsson, (2005), bls. 159. 
48

 Ólafur Lárusson, (1950), bls. 47-48. Telur vatnamyndir 10. gr. einnig til minniháttar vatna, þó viss munur sé á. 
49

 Gaukur Jörundsson, (1982), bls. 43-44 – kafli 5.2. 
50

 Ólafur Lárusson, (1929), bls. 5, Ritgerð úr skrifuðum köflum hlutaréttar. 
51

 Ólafur Lárusson, (1929), bls. 1-2, Ritgerð úr skrifuðum köflum hlutaréttar. 
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Einar Arnórsson tók dýpra á árinni í ritgerð sinni, Um vatnsrjettindi og í gegnum skrif hans í 

ritgerðinni má greinilega sjá að hann aðhylltist hugmyndir hins forna rómverska réttar, þ.e. að 

straumvatn væri óeignarhæft og stærra vatn í stöðu eignarhæft, aðeins að því marki sem það 

væri sérgreinanlegt í höndum ákveðins eða ákveðinna aðila öðrum fremur. Þar sem sá eða þeir 

aðilar, hefðu gert sér það eignarhæft með aðgerðum sínum og afmörkun. Eftirfarandi orð Einars 

úr ritgerðinni, vitna vel um þetta: 

Mikið af því vatni, sem í árfarvegum vorum rennur, er þannig til komið [...] af 

fjöllum og jöklum á hálendinu. Úrkomusvæði þeirra elfa er að miklu leyti hálendið 

[...]. Hver á tilkall til þess vatns? Eftir eðli málsins getur enginn átt það sjerstaklega. 

Svo víst sem það er, að enginn á skýin, sem vatnið eða snjórinn fellur úr, svo er það 

og, að engin á neitt einkatilkall til vatnsins. Vatnið er eftir eðli sínu allsherjargagn 

(res communis), eins og loft og ljós. [Leturbreyting mín, S.S] 

[...] en þar með er ekki sagt að vatn geti ekki eða eigi ekki að vera undirorpið einka-

umráðum ákveðins manns eða ákveðinna manna, þegar þeir hafa kostað einhverju 

til að handsama það og þegar sjá verknaður hefur heppnast.52 [Leturbreyting mín. 

S.S] 

Ljóst er af seinni klausu Einars hér að ofan, að hann telur menn geta breytt eðli þess réttar sem 

þeir eiga til vatns með vinnu sinni og afmörkun. Tökum sem dæmi mann sem á óbeinan rétt að 

stöðuvatni eða á, t.d. afnotarétt fyrir brynningu skepna. Hann leiðir með vinnu sinni og röri 

hluta vatnsins inn í útihús hjá sér, þar sem það safnast saman í tank fyrir skepnurnar. Þar með 

hefur hann öðlast bein eignarráð yfir því vatni sem í tanknum er. Athyglisvert er að þessar hug-

myndir ríma við hugmyndir heimspekingsins, John Locke um hvernig séreignarréttur myndast 

og eru þær beint framhald af hugmyndum hans um hver væri grundvöllur eignar. Í riti sínu, 

Ritgerð um ríkisvald segir hann: 

Þótt jörðin og allar óæðri skepnur séu sameign allra manna þá hefur hver maður þó 

eignarrétt yfir sjálfum sér [...]. Við getum því sagt að hann sé réttmætur eigandi 

vinnu sinnar og handverks. Hvaðeina sem hann hefur fært úr skauti náttúrunnar 

hefur hann blandað vinnu sinni og bætt við það nokkru sem hann á með réttu og þar 

með gert það að eign sinni. Með því að hafa fært eitthvað úr því ástandi sem nátt-

úran skildi við það í, hefur hann með vinnu sinni bætt við það nokkru sem afnemur 

sameign annarra á því. Því þar sem vinnan er tvímælalaust eign verkamannsins, þá 

getur enginn annar en hann haft rétt til þeirra hluta sem vinnan hefur verið lögð í, 

að minnsta kosti ekki þar sem nóg er eftir í sameign af jafngóðum hlutum fyrir 

aðra.53 [Leturbreyting mín, S.S] 

Hinn síðari ár hafa ekki leitt menn nær sameiginlegri niðurstöðu um eignarhæfi yfirborðvatns. 

Þannig segir Sigurður Líndal í áliti sínu til vatnalaganefndar, að meginregla sé að vatnið sjálft 

geti ekki verið andlag eignarréttar og að gera verði greinarmun á heimildum að því, eftir því 

                                                 
52

 Einar Arnórsson, (1919), bls. 17 og 18, Ritgerð úr nefndaráliti meirihluta fossanefndar er birt var árið 1919. 
53

 Locke, J. (1993), bls. 67-68, § 27. 
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hvort er um straum- eða stöðuvatn að ræða og styður hann þar skoðun Ólafs Lárussonar og 

rómversku straumvatnsregluna. Hann segir þannig eignarrétt að straumvatni aðeins geta verið í 

formi hagnýtingarréttar og réttar til að beisla vatnsafl. Kyrrstætt vatn í stöðu og tjörnum geti þó 

verið háð einkarétti landeiganda. Hann tekur þó ekki fram hvort umræddar stöður vatns, verði 

að teljast minniháttar í skilningi rómversks réttar og 9. gr. gömlu vatnalaga.54 Þá benda skrif 

Aagotar V. Óskarsdóttur til þess að hún aðhyllist hagnýtingarréttarkenninguna og færir hún 

staðföst rök gegn beinum eignarrétti að vatni í skrifum sínum.55 

Þorgeir Örlygsson hefur aftur á móti verið þeirrar skoðunar að heimildir til að hagnýta og ráð-

stafa vatnsréttindum á fasteign, fari saman við heimildina að fasteigninni sjálfri. Í því felist að 

sá sem landið eigi, eigi jafnframt sambærilegar heimildir yfir auðlindum sem á landinu eru, 

með þeim takmörkunum einum sem lög segja til um hverju sinni.56 Þessi framsetning Þorgeirs á 

inntaki heimilda yfir vatni á fasteign er augljóslega í ætt við hina neikvæðu skilgreiningu 

eignaréttar og samhljóðar að mestu skilgreiningu Þorgeirs sjálfs á séreignarrétti sem hann setur 

fram í riti sínu, Kaflar úr eignarrétti I . Skilgreiningin er svohljóðandi: 

Eigandi líkamslegs hlutar eða annars verðmætis fer einn með þær heimildir, sem í 

eignarréttinum felast, þ.e. hann hefur einkarétt til umráða og ráðstafana yfir hlut eða 

verðmæti, að svo miklu leyti sem sá réttur er ekki takmarkaður samkvæmt lögum 

eða vegna óbeinna eignarréttinda annarra manna.57 [Leturbreyting mín, S.S] 

Þetta bendir til þess að Þorgeir telji vatnið sjálft geta verið andlag eignarréttar. Í það minnsta 

telur Þorgeir náttúruauðlindir á landi vera þátt í eignarrétti landeigandans og njóta verndar 

stjórnarskrár sem slíkar. Þær verði því aðeins teknar í þágu almennings með eignarnámi og 

komi þá fullar bætur fyrir.58 Þetta hafi dómstólar allt staðfest.59 Þá hefur Eiríkur Tómasson sagt í 

álitsgerð sinni til vatnalaganefndar að hann sjái engin lagarök mæla á móti því, að vissum 

skilyrðum uppfylltum, að vatn sé andlag eignarréttar. Svo dæmi sé tekið, „að tiltekið rúmtak 

vatns í straumvatni, sem rennur um land í einkaeigu, sé undirorpið eignarrétti eigandans, enda 

þótt það hafi ekki verið sérgreint“.60 

                                                 
54

 Sigurður Líndal, (2008), bls. 196, Minnisblað um vatnalög nr. 20/2006. 
55

 Aagot V. Óskarsdóttir, (2008), bls. 98-114 í Hver á vatnið? og Aagot V. Óskarsdóttir, (2008), bls. 208-211, 

Minnisblað um vatnsréttindi og eignarrétt að auðlindum. 
56

 Þorgeir Örlygsson, (1994), bls. 577 og  582-584.  
57

 Þorgeir Örlygsson, (1998), bls. 16 í Kaflar úr eignarrétti I. 
58

 Þorgeir Örlygsson, (1994), bls. 577 og sami höfundur, (1998), bls. 94 í Kaflar úr eignarrétti I. 
59

 Þorgeir Örlygsson, (1994), vísar til Kífsárdóms á bls. 585 og Öndverðarnesdóms á bls. 583. 
60

 Eiríkur Tómasson, (2008), bls. 180, Álitsgerð um lög nr. 20/2006. 
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4.3.4. Yfirborðsvatn og íslenskir dómstólar 

Sú staðfesting dómstóla sem Þorgeir Örlygsson vísar til eru tvær niðurstöður Hæstaréttar. Sú 

fyrri í svokölluðum Kífsárdómi og sú seinni í dómi sem kenndur hefur verið við Öndverðarnes 

í Grímsneshreppi. Í Hrd. 1955, bls. 431 (Hrd. 51/1955 – Kífsá) snérist deilan um það að Akur-

eyrarbær tók fyrir vatnsveitu bæjarins vatn úr lindum jarðarinnar Kífsár. Jarðareigandinn krafði 

í kjölfarið bæinn um bætur fyrir vatnstökuna og lét vinna fyrir sig matsgerð. Bærinn mótmælti 

bótum fyrir vatnstökuna sjálfa með þeim rökum, „að matsbeiðandi væri ekki eigandi vatnsins, 

[...] það væri ekki eignarrétti háð að lögum“.  

Héraðsdómur vísaði aftur á móti til skýringa við 25. gr. gömlu vatnalaga úr upphaflegu greinar-

gerð frumvarpsins frá árinu 1921.61 Þar sagði og hafði frumvarpið ekki breytingum tekið að því 

leyti, „Bætur fyrir vatnið sjálft á auðvitað aðeins að greiða, að tjón stafi af töku þess, t.d. vegna 

áveitu, iðnaðar o.s. frv. Ef vatnstaka er að öllu meinlaus, þá er engin skaði eða bagi að bæta“.62 

Taldi dómurinn að jarðareigandi hefði borið skaða bæði vegna landspjalla og fyrir missi linda, 

sem vel hentuðu til virkjunar. Hæstiréttur gekk svo skrefinu lengra með því að segja: 

Telja verður rétt landeiganda til hagnýtingar vatn þess, sem [...][Akureyrarbær] hefur 

virkjað í Kífsárlandi, til verðmætra réttinda, og á.. [...] [jarðeigandi] því kröfu til bóta 

fyrir hinar virkjuðu lindir samkvæmt [...][72. gr.] stjórnarskrárinnar. Með þessari 

athugasemd og að öðru leyti með skírskotun til þeirra raka, sem greind eru í héraðs-

dómi, ber að staðfesta hann. [Úrfellingar og innskot mín, S.S] 

Af þessum orðum réttarins hafa fræðimenn svo dregið mis víðtækar ályktanir. Hafa Þorgeir 

Örlygsson og frumvarpshöfundar nýju vatnalaganna Karl Axelsson og Eyvindur G. Gunnarsson 

talið þessi orð vitna um fulla viðurkenningu réttarins á eignarrétti landeiganda til vatns á landi 

sínu eða eins og segir í athugasemdum við frumvarp til nýrra vatnalaga, „Réttarframkvæmdin 

hefur viðurkennt til fulls eignarrétt landeiganda að vatnsorku, m.a. þegar vatnsföll hafa verið 

tekin til virkjunar, og dómstólar hafa talið landeigendur eiga eignarrétt að vatni á landi sínu“.63 

[Leturbreyting mín, S.S]. Vísun til dómsins er ekki í frumvarpinu sjálfu en slíka vísun er aftur á 

móti að finna í skrifum Þorgeirs og Eyvindar við framangreinda klausu, henni til stuðnings.64 

Aðrir fræðimenn hafa aftur á móti varað við því að draga of víðtækar ályktanir af þessum dómi. 

Þar má fyrstan nefna Sigurð Gizurarson en hann bendir á að lindirnar í málinu hafi fallið undir 

9. gr. gömlu vatnalaga og þannig talist til minniháttar vatna. Skilgreining eignarráða yfir minni-

                                                 
61

 Frumvarp Einars Arnórssonar sem að breyttu breytanda varð gömlu vatnalög. 
62

 Alþingistíðindi, (1921), A-deild, 33. löggjafarþing, þskj. 19, bls. 185, um 25. gr. 
63

 Alþingistíðindi, (2005), Frumvarp til vatnalaga –  4. kafli athugasemda, 132. löggjafarþingi, þskj.  281 – 268. 

mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/132/s/0281.html  [sótt á vefinn 26.8.2010]. 
64

 Þorgeir Örlygsson, (1994), bls. 585 og sami höfundur, (1998), bls. 94 í Kaflar úr eignarrétti I og Eyvindur G. 

Gunnarsson, (2005), bls. 160. 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0281.html


 

- 17 - 

 

háttar vötnum í 9. gr. laganna sé neikvæð, þ.e. allar heimildir nema þær sem undanskildar eru 

með lögum eða löggerningi og því hafi eignarráð hans yfir lindunum í raun verið bein. Bætur 

verði að koma fyrir slíkt vatn og þær sé hægt að ákvarða eftir að vatnið hefur verið sérgreint 

með töku þess inn í leiðslur vatnsveitu.65 Aagot V. Óskarsdóttir bendir aftur á móti á tilvísun til 

þess í matsgerðinni, að vatnið hafi hentað vel til rafvirkjunar og því líklega um straumvatn að 

ræða, þ.e. vatn í stöðugu afrennsli ofanjarðar sem ekki gæti fallið undir 9. gr. gömlu vatna-

laga.66  

Varnagla verður þó að slá við ábendingu Aagotar, í ljósi þess að 20% af allri vatnsorku landsins 

kemur einmitt úr grunnvatnslindum.67 Er lindarvatni þá rétt eins og ám miðlað í lón og það svo 

leitt í gegnum niðurhallandi rör sem inniheldur hverfla sem snúast og mynda við það rafmagn.68 

Ályktun Sigurðar getur því verið fullgild og frambærileg rök fyrir niðurstöðu dómsins. Fullyrt 

verður í hvoruga áttina nema að lindunum skoðuðum.69  

Ef leita ætti haldmeiri raka gegn þeim ályktunum að áðurnefnd orð Hæstaréttar vitni um fulla 

viðurkenningu réttarins á eignarrétti landeiganda yfir vatninu með sama hætti og landinu sjálfu, 

yrði leit að rökum ekki lengri en að fara aftur í orðréttar forsendur dómanna fyrir niðurstöðum. 

Í tilviki Hæstaréttar orðin, „Telja verður rétt landeiganda til hagnýtingar vatns þess [...] til verð-

mætra réttinda“ og í tilviki héraðsdóms, vísunar til athugasemda við 25. gr. gömlu vatnalaga, 

áðursögð orðin, „Bætur fyrir vatnið sjálft á auðvitað aðeins að greiða, að tjón stafi af töku 

þess“. [Leturbreytingar mínar, S.S].  

Ljóst er þannig að bætur koma ávallt fyrir töku lands sem háð er beinum eignarrétti en þarna 

aðeins fyrir vatnið ef tjón skapast af töku þess. Tjónið í þessu tilviki er missir hins verðmæta 

hagnýtingarréttar að vatninu, sem matsgerðin vísaði til sem mögulegs til virkjunar. Héraðs-

dómur vísar til lögskýringargagna við 25. gr. gömlu vatnalaga og sú lögskýring bendir í raun til 

óeignarhæfis vatns, sbr. orðin, „Bætur fyrir vatnið sjálft á auðvitað aðeins að greiða, að tjón 

stafi af töku þess“. Verður því að telja að Hæstiréttur sé ekki að gera annað í þessum dómi en 

að staðfesta stjórnarskrárvernd verðmætra eignarréttinda, hvort sem það er beinn eignarréttur að 

minniháttar vatni í skilningi 9. gr. gömlu vatnalaga eða missir hagnota að meiriháttar vatni. 

                                                 
65

 Sigurður Gizurarson, (1992),  bls. 149. Sérgreining með vinnu sbr. hugmyndir Einars Arnórs og John Locke. 
66

 Aagot V. Óskarsdóttir, (2008), bls. 110 í Hver á vatnið? 
67

 Fylgiskjal 4. – Grunnvatn sem orkuberi, erindi Freysteins Sigurðssonar á Orkuþingi árið 2001, bls. 490-491 og 

sami höfundur, (2005), bls. 184 í Vatn og vatnafar á Íslandi. Sjá skilgreiningu á „grunnvatni“ annars vegar og 

vatnsfalli hins vegar á bls. 178-179 í sömu grein. Sami höfundur, (1992), bls. 1-10, í Hlutur grunnvatns í vatnsafli. 
68

 Helgi M. Sigurðsson, (2002), bls. 28-29, almennt um framkvæmd virkjunar og bls. 168-171, um smávirkjanir. 
69

 Í dóminum kemur fram að vatnið hafi verið tekið „úr lindasvæði í grennd við landamerkin og skammt frá Hesju-

vallalindum“. Umræddar lindir eru því í grennd við landamerkin milli Hesjuvalla og Kífsár jarðarinnar. 
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Hefur enda rétturinn löngu staðfest rúma stjórnarskrárvernd hina ýmsu einkaeignarréttinda, séu 

þau bein eða óbein.70 

Seinni dómurinn sem jafnan er vísað til þegar vatn er fellt saman við eignarráð landeiganda að 

landi sínu er Hrd. 1963, bls. 173 (Hrd. 163/1961 – Öndverðarnes) en í því máli var deilt um 

vatns- og veiðirétt í Soginu. Í upphaflegu afsali fyrir landspildunni sem deilunni olli hafði verið 

tekið fram að, „Öll réttindi yfir henni til lands og vatns fylgdu“. Í niðurstöðu héraðsdóms sem 

ekki var raskað og staðfest að öllu leyti af Hæstarétti sagði: 

Það er forn regla í íslenskum lögum að hver maður eigi vatn og veiði fyrir sinni 

jörðu, sbr. Jb., landsleigubálkur 56. kap.,71 sem síðar hefur verið staðfest með ákvæð-

um vatnalaga nr. 15/1923 og laga um lax og silungsveiði nr. 53/1957. Telja verður, 

að ef skilja hefði átt frá landinu venjulegan vatns- og veiðirétt í á þeirri, sem það lá 

að, þá hefði orðið að taka slíkt fram beinum orðum. Verður því að ætla, að í upphafi 

hafi réttindi þessi fylgt nefndri landspildu. [Leturbreyting mín, S.S] 

Spyrja má sig af þýðingu þessarar tilvitnunar héraðsdómsins til 56. kapítula landsleigubálks 

Jónsbókar, þegar yngri sérlög kváðu á um hvernig þessum réttindum skyldi farið í tengslum við 

land almennt. Er hér verið að vísa til annars vegar 2. gr. gömlu vatnalaga og hins vegar laga nr. 

53/1957 um lax og silungsveiði, þar sem sagði í 1. tl. 2. gr., „Landeiganda er einum heimil 

veiði í vatni á landi sínu, enda sé eigi öðruvísi mælt í lögum þessum“.72 Skugga hlýtur að varpa 

á þýðingu tilvísunarinnar að gömlu vatnalögin kveða í raun á um tengsl eiganda við vatn á jörð 

hans með jákvæðum og tæmandi hætti í lögunum. Verður því að telja sögnina „á“ í 56. kapítula 

eða samkvæmt orðum dómsins „eiga“ villandi, sérstaklega þar sem ekki hefur ríkt sátt um það 

meðal fræðimanna hvaða meiningu skuli leggja í það orð í fornum lögbókum íslendinga.73  

Ekki verður því talið farsælt að draga víðtækari ályktanir af dómi þessum en þær, að eignarrétti 

að tilteknu landi „fylgi venjulega“ réttur til hagnýtingar vatns og veiði og að fram þurfi að taka 

ef slíkur réttur skuli ekki fylgja við sölu þess. Þessi orð eru ennfremur studd því að nokkrum 

árum seinna og einnig með vísun til 56. kapítulans sagði Hæstiréttur í Hrd. 1967, bls. 916 

(Hrd. 84/1966 – Reyðarvatn) að vatns- og veiðiréttur væru sérstök réttindi lands. Um þau giltu 

                                                 
70 Landsyfirréttardómur IX, bls. 809. Þar sagði: „að eignaréttur [...] í umræddri grein stjórnarskrárinnar merki eigi 

aðeins eignarrétt í þrengri merkingu orðins, heldur einnig önnur verðmæt réttindi, svo sem afnotarétt[...]“. Þá hafði 

löggjafinn viðurkennt stjórnarskrárvernd fallréttinda strax árið 1905 með lögum nr. 57 um eignarnám í Glerá. Sjá 

umfjöllun í Bjarni Jónsson, (1919), bls. 15, Ritgerð úr nefndaráliti meirihluta fossanefndar er birt var árið 1919 

og hugleiðingar Aagotar V. Óskarsdóttur, (2008), bls. 111 í Hver á vatnið? Um venju fyrir bótarétti fallréttinda. 
71

 Orðrétt, en aðlagað að nútíma máli segir í 56. kapítula Búnaðarbálks (Landsleigubálks.): „Hver maður á vötn og 

veiðistöð fyrir sinni jörðu og á, svo sem að fornu hefir verið, nema með lögum sé frá komið“. Sjá Már Jónsson, 

(2004). bls. 195. Setningin skoðuð í heild sinni, bendir ennfremur til þess að lög geti kveðið á um annan hátt. 
72

 Stjórnartíðindi, (1957), A-deild, bls. 187-210. 
73

Aagot V. Óskarsdóttir, (2007), bls. 16, Bjarni Jónsson, (1919), bls. 3-7, Ritgerð úr nefndaráliti meirihluta 

fossanefndar er birt var árið 1919, Guðmundur Eggerz, (1919), bls. 5-12, Ritgerð úr nefndaráliti minnihluta 

fossanefndar er birt var árið 1919.  
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sérlög sem veittu þeim sérstöðu gagnvart réttinum yfir fasteigninni, þ.e. botni vatnsins. Verður 

að telja þá meðferð réttarins í mun betri samræmi við forgöngureglur lögfræðinnar, í ljósi þess 

að bæði var um að ræða yngri lög og ennfremur sérlög. 

Þeir dómar sem vitnað hefur verið til hér að framan eru allir komnir nokkuð til ára sinna og því 

var kærkomið að sjá Hæstarétt taka á vatnsréttindum í tveimur nýlegum dómum sem efnislega 

lutu báðir að sama ágreiningi. Eru þetta Hrd. 120/2009 – Arnórsstaðir og Hrd. 122/2009 – 

Arnórsstaðarpartur. Í málunum var m.a. deilt um orðalag í afsali fyrir tveimur jörðum sem 

komnar voru undir eignarráð annarra landeiganda en staðið höfðu að upphaflegum kaupum 

jarðanna af íslenska ríkinu. Í afsalinu sagði, „alt vatnsafl og notkunarstaða þess“ á jörðunum 

skal vera undanskilið sölu. Töldu landeigendur orðalagið of óskýrt og ófullnægjandi til þess að 

ganga hefði mátt útfrá því að vatnsréttindi væru almennt undanskilin við söluna. Orð Hæsta-

réttar að þessu tilefni voru eftirfarandi: 

Þá telja [...] [landeigendur] að orðalag afsalsins um undanskilnað „vatnsafls“ sé of 

óskýrt til að á því verði byggt [...]. Á þetta sjónarmið er ekki unnt að fallast. Er að 

mati dómsins engin vafi á því að í orðinu „vatnsafl“ í afsalinu sé vísað til vatns-

réttinda sem skilin verða frá jörð með heimild í 2. mgr. 16. gr. vatnalaga nr. 15/1923. 

Þá er í 49. gr. sömu laga mælt fyrir um heimild til notkunar vatns sem um landareign 

rennur til að vinna úr því orku, enda sé engin með því sviptur þeim vatnsréttindum 

sem óheimilt er að skerða samkvæmt lögunum. Er hér skýrlega byggt á því megin 

sjónarmiði að vatn sé ekki eign tiltekins manns sem slíkt en tilteknar nýtingar-

heimildir þess geti verið háðar einstaklingseignarrétti. [Leturbreyting mín, S.S] 

Orð Hæstaréttar að þessu tilefni eru afdráttarlaus og byggjast skýrlega á því sjónarmiði að vatn 

sé óhæft einhverjum tilteknum aðila eða aðilum til eignar, þó sá aðili eða aðilar geti átt að því 

hagnýtingarrétt. Þessi orð verður að telja mun afdráttarlausari og skýrari en þau orð sem bentu í 

hina áttina í eldri dómunum sem hér að ofan voru reifaðir. Þetta verður því að telja þung lóð á 

vogaskálar þess að Hæstiréttur Íslands túlki gömlu vatnalögin svo að meginregla þeirra sé 

aðeins nýtingarréttur að vatni en ekki beinn eignarréttur. 

Ennfremur er ofgreind tilvitnun dómsins til 49. gr. gömlu vatnalaga í þessu samhengi athyglis-

verð, þar sem heimild landeiganda til orkuvinnslu hefur verið ein megin röksemd þeirra sem 

hafa talið að í umráða- og hagnýtingarrétti landeiganda að vatni á landi sínu samkvæmt gömlu 

vatnalögum, fælust allar heimildir sem máli skiptu til að hægt væri að tala um „bein eignarráð“. 

Það er að segja, að viðbættri 49. gr. væri með jákvæðum hætti taldar upp í lögunum allar þær 

heimildir sem fælust í beinum eignarrétti. Upphaf greinarinnar er svohljóðandi: 

Eiganda landareignar, sem vatnsréttindi fylgja, svo og öðrum, sem heimildar hafa á 

þeim tekið, er rétt að nota það vatn, sem um hana rennur til að vinna úr því orku, 

enda sé engin fyrir það sviptur því vatni, sem hann þarf [...] [Leturbreyting mín, S.S] 
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Greinin teldist staðfesting á því að sú stefna minnihlutans, að vatn væri „séreign“ landeiganda, 

hefði sigrað.
74

 Hefur í umfjöllun þeirra eftirfarandi orð gjarnan birst: 

En þó svo, að fræðilega sé á því byggt í vatnalögum, að landeigendur hafi aðeins þau 

vatnsréttindi, sem lög heimila sérstaklega, er eigi síður gengið svo til móts við álit 

minnihluta fossanefndar, að í raun má segja, að stefna minnihlutans hafi sigrað, og 

hefur ekki verið um það fræðilegur ágreiningur í íslenskum rétti.
75

 [Leturbreyting 

mín, S.S] 

Fyrst birtast þessi orð í skrifum Þorgeirs Örlygssonar.76 Upphaf sitt eiga þau í umfjöllun Gauks 

Jörundssonar um deilu Fossanefndarmanna um orkunýtingarrétt í riti hans Eignarréttur I, þar 

sem Gaukur vísar til þeirra breytinga sem gerðar voru á 2. og 49. gr. frumvarpsins frá árinu 

1921 til frumvarpsins sem samþykkt var árið 1923 sem gömlu vatnalög.77 Með þeim breyting-

um hafi hlutum verið svo fyrirkomið að heimildir til hagnýtingar meiriháttar vatna yrðu taldar 

upp í lögunum með jákvæðum og tæmandi hætti en þar væri þó um að ræða allar helstu hag-

nýtingarheimildir að vatni, þar á meðal heimild til orkuvinnslu.78  

Telja verður ofangreinda tilvitnun, mjög rúma túlkun á orðum Gauks, sérstaklega í ljósi þess að 

einn af forkólfum minnihluta Fossanefndar, Sveinn Ólafsson þá orðinn framsögumaður meiri-

hluta vatnamálanefndar neðrideildar, taldi breytinguna einmitt verða til þess að kippt væri stoð-

unum undan einkaeignarrétti á vatni.79 Ásamt því sem Ólafur Lárusson sem upphaflega hafði 

sett skilgreiningu eignarráða yfir vatni undir sama hatt og réttindi landeiganda yfir fasteign, féll 

frá þeirri skoðun sinni í kjölfar breytingalaga nr. 12/1946, þar sem 1. gr. þeirra breytti 49. gr. 

með þeim hætti að ríkinu einu var áskilin raforkuiðja yfir 100. hestöflum. Taldi Ólafur þessa 

breytingu á 49. gr. takmarka rétt landeiganda á það veigamikinn hátt að ekki væri lengur hægt 

að hægt að fella réttinn að vatninu saman með réttinum yfir fasteigninni.80 

Ofangreint samræmist þannig niðurstöðu Hæstaréttar í Arnórsstaðamálinu. Þar gerir rétturinn 

ekki upp á milli þess hvort um landeiganda er að ræða eða „annan“ sem fengið hefur framseld 

réttindi yfir vatni samkvæmt 2. mgr. 16. gr. Í báðum tilvikum er bara um nýtingarheimild að 

ræða þrátt fyrir að hún geti verði einkaréttarleg. Sjá má að þetta kemur í raun fram í 49. gr.  

                                                 
74

 Sjá um stefnu minnihlutans í Alþingistíðindi, (1919), A-deild, 31. löggjafarþingi, þskj. 88, bls. 459 og athuga-

semdir við frumvarpið eftir Svein Ólafsson frá Firði og framsöguræðu hans í B – deild, dálkar 1094-1101. 
75

 Þorgeir Örlygsson, (1994), bls. 585, Eyvindur G. Gunnarsson, (2005), bls. 155 og Eiríkur Tómasson, (2008), 

bls. 179-180. Ólafur Lárusson, (1929), bls. 4, sagði aftur á móti að meirihlutinn yrði að teljast hafa sigrað í orði. 
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 Þorgeir Örlygsson, (1994), bls. 585. Þar sem hann vísar til umfjöllunar Gauks Jörundssonar, (1982) á bls. 43. 
77

 Alþingistíðindi, (1921), A-deild, 33. löggjafarþing, þskj. 19, bls. 137 og Alþingistíðindi, (1923), A-deild, 35. 

löggjafarþing, þskj. 485, bls. 769 eins og breytt með þskj. 487, bls. 815. 
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 Gaukur Jörundsson, (1982), bls. 43 – kafli 5.1, sbr. bls. 46 – kafli 5.3.4. 
79

 Alþingistíðindi, (1923), B-deild, 35. löggjafarþing, dálkar 1921-1924 og dálkur 1971. Úr ræðum Sveins Ó. 
80

 Ólafur Lárusson, (1950), bls. 47. Þar sem hann segir: „Á þessu er nú orðin veruleg breyting“, fyrir miðja síðu. 
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sjálfri, sem segir, „Eiganda landareignar, sem vatnsréttindi fylgja, svo og öðrum, sem heimildar 

hafa á þeim tekið, er rétt að nota það vatn, sem um hana rennur til að vinna úr því orku [...]“ 

[Leturbreyting mín, S.S]. Innra samræmi virðist því vera í niðurstöðu Hæstaréttar og verður að 

telja þessi orð hans mjög mikilvæga vísbendingu um hvernig líta eigi á réttindi yfir vatni í 

íslenskum rétti. 

4.3.5. Eignarhæfi vatns á yfirborði jarðar 

Þó má ekki taka því svo að niðurstaða Hæstaréttar færi okkur svar við eignarhæfi yfirborðvatns 

á silfurfati. Svo er ekki, hún er aðeins túlkun hans á gömlu vatnalögunum samkvæmt 1. ml. 61. 

gr. stjórnarskrárinnar í skilningi vildarréttarins. Fara verður veg beggja til að komast að niður-

stöðu um eignarhæfið, bæði veg vildarréttarins og náttúruréttarins.  

Eðli vatns, náttúrulegt fyrirkomulag þess, er með þeim hætti að það tengist fasteigninni ekki 

varanlega. Réttur að því verður því ekki dreginn hlutaréttarlega af fasteigninni sem undir því er, 

sérstaklega hvað varðar straumvatn eða vatn í sífelldu rennsli. Það er ennfremur ósérgreint þan-

gað til það hefur verið afmarkað og sérgreint í íláti, sem gerist fyrir athöfn manns en aldrei fyrir 

athafnaleysi. Nýtingarheimildir aðila geta þannig falið í sér einkarétt að vatninu eftir að hann 

hefur sérgreint það með athöfn sinni og þannig gert að sinni einkaeign.81  

Nýtingarréttur að vatni í stað beinna eignarráða, leiðir þó ekki aðeins af fyrirkomulagi þess, eðli 

þess, heldur einnig af náttúrulegri þýðingu þess útfrá sjónarhorni almannaréttarins. Þýðingu 

fyrir allan almenning. Sjónarhornið lýtur þannig að því að ekki sé hægt að veita einum manni 

umfram aðra, óskorðaðan einkarétt að lífsnauðsynlegu andlagi. Þar sem í slíkum einkarétti felst 

ekki aðeins jákvæður réttur (heimildir), heldur einnig neikvæður réttur, þ.e. réttur til að útiloka 

aðra frá andlaginu.82 Slíkan útilokunarrétt og þannig einkaeignarrétt má þó eiga að minniháttar 

vötnum og sérgreindu vatni, að því marki sem ekki gengur nærri vatnsþurftum heildarinnar. 

Þetta er í samræmi við styrk almannaréttar í reglum rómversks réttar um eignarhald á vatni og 

ennfremur tvískiptingar hans í meiriháttar- og minniháttar vötn. Samræmist þetta ennfremur 

gömlu vatnalögunum sem telja verður líklega eftirmynd hins rómverska réttar. Allavega er ljóst 

að lögin gera sömu undantekningar á beinum eignarráðum smárra vatnamynda, líklega í ljósi 

þess að þau eru ekki mikilvæg í almannaréttarlegu tilliti eins og Ólafur Lárusson hefur bent á 

og fram kemur hjá Ulpíanusi lögsögumanni í greinargerðasafninu Digesta, hluta af lögbókinni 
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 Þetta samræmist áðursögðum kenningum John Locke og Einars Arnórssonar. Sjá Locke, J. (1993), bls. 67-68, § 
27 og Einar Arnórsson, (1919), bls. 17 og 18, Ritgerð úr nefndaráliti meirihluta fossanefndar er birt var árið 

1919. Nýtingarheimild getur verið einkaréttur, þó skv. eðli hennar, útilokunarréttur nái aðeins til þess sem nýtt er. 
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 Eyben, W.E. (1983), bls. 21. Orð hans um: „Rétt til að meina öðrum not eignar“ [Lausleg þýðing mín, S.S].  
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Corpus juris civilis. Ennfremur því sem eignarráð að meiriháttar vötnum lúta miklum takmörk-

unum í báðum tilvikum, fyrir sömu almannaréttarlegu sjónarmið.83  

Að ofansögðu verður því að álíta yfirborðsvatn að meginstefnu óeignarhæft. Straumvatn bæði í 

ljósi eðlis þess og almannaréttarlegs mikilvægis og aðrar meiriháttar vatnastöður vegna mikil-

vægi þeirra í almannaréttarlegu tilliti. Ekkert stæði þó í vegi þess að ákveðnar vatnamyndir á 

yfirborðinu væru eignarhæfar, ef þær teldust minniháttar og ekki mikilvægar þegar litið væri til 

heildarvatnsþarfar eða vatnsnýtingar samfélagsins. Mat á slíku þyrfti að sjálfsögðu að byggja á 

einhverskonar vísireglu, líkt og gert hefur verið í 9. gr. gömlu vatnalaga, þar sem talað er um 

minniháttar vötn, þó endurskoða þurfi líklega stöðu linda þar sem minniháttar vatna.84 Að því 

sögðu eru gömlu vatnalögin nokkuð sniðin af því fyrirkomulagi að vatn sé að meginstefnu 

óeignarhæft og þyrftu þau því aðeins nýjan klæðnað, þar sem grunnhugsjóninni um óeignarhæfi 

vatns væri lýst yfir, viss ákvæði löguð að framtíðinni og önnur sett. 

4.4. Vatn undir yfirborði jarðar 

Vatn undir yfirborði jarðar er grunnvatn sem enn hefur ekki fundið sér leið til yfirborðs í hinni 

eilífu hringrás vatns í gegnum úrkomu, rennsli og uppgufun. Það er á sífelldri hreyfingu en ekki 

í stöðu eins og oft er haldið og kemur víða upp á yfirborði í gegnum sprunguskara í bergi, þar 

sem landslag sker sig inn í þá eða lek jarðlög enda.85  

Kallast slík vatnsuppkoma lindir og má því sjá að tilvísun 9. gr. gömlu vatnalaga til linda sem 

minniháttar vatna getur verið villandi. Lindir geta þannig auðveldalega verið uppkoma meiri-

háttar vatns með almannaréttarlegu mikilvægi og er það því frekar vatnsmagnið sem upp-

sprettan gefur frá sér og varanleiki hennar sem gefið getur vísbendingu um flokkun hennar til 

minniháttar- eða meiriháttar vatna. Í raun bendir þetta eðli linda og ennfremur Kífsárdómurinn 

til þess að endurskoða þurfi upptalninguna í 9. gr. gömlu vatnalaga.  

Þá má einnig telja jarðvegsvatn og jarðhitavatn til þess vatns sem kallað er hér „vatn undir 

yfirborði jarðar“ en það ber að athuga að báðar þessar stöður vatns eru í raun ekki sérstakar 

tegundir, heldur staðsetningar grunnvatns. Jarðhitavatnið hefur þannig farið djúpt í iður jarðar 

og tekið í sig varmaorku, jafnvel í svo miklu mæli að það kemur til yfirborðsins í formi gufu.86 

Jarðvegsvatn er aftur á móti annað hvort efsta lag grunnvatns eða það er ofan þess og þá 
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 Jústinaníus, F.P.S. (2009),  bók 43 – kafli 12 í Digesta og  Ólafur Lárusson, (1929), bls. 5. 
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 Hljóðan 9. gr. gefur í skyn að önnur vötn sem líkt eðli og umfang hafi og þau sem talin eru upp, geti talist til 

minniháttar vatna. Eðli hennar líkist því vísireglu sem vísar til vissra viðmiða frekar en tæmandi upptalningar. 
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 Freysteinn Sigurðsson og Jón Ingimarsson, (1990), bls. 121-128, í Lekt íslenskra jarðefna. 
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 Guðmundur Pálmason, (2005), bls. 20-23. 
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blandað jarðvegnum.87 Munur getur því verið á því hvort það tilheyrir grunnvatnsstraumi eða er 

orðið ósérgreinanlegt frá fasteigninni, jarðveginum. 

Í rómverskum rétti var vatn undir yfirborði jarðar ekki talið sjálfstætt réttarandlag, heldur hluti 

þess jarðvegs sem það seytlaði úr, sbr. Ulpíanus lögsögumann í Digesta.88 Þetta samræmist því 

að fons, þ.e. lindir eða uppsprettur gátu verið í einkaeigu landeiganda í rómverskum rétti.89 

Heitt vatn sem spratt upp á yfirborð jarðar taldi Ulpíanus heyra undir sömu reglur og kalt vatn 

sem það gerði. Um heitt neðanjarðarvatn ræddi hann ekki enda vatn undir yfirborði jarðar ekki 

sjálfstætt réttarandlag samkvæmt hugmyndum Rómverja.90 Gömlu vatnalögin minnast ekki á 

grunnvatn berum orðum en Þorgeir Örlygsson hefur talið að fella mætti það undir sömu lögmál 

og önnur landsgæði yfirleitt og hefur hann því til stuðnings vísað til umfjöllunar Ólafs Lárus-

sonar í ritgerðinni, Vatnsrjettur, þar sem Ólafur byggði á stefnu eldri norrænar löggjafar.91 

4.4.1. Eignarhæfi vatns undir yfirborði jarðar 

Þegar ályktað hefur verið um eignarhæfi yfirborðvatns, verður að telja að vatn undir yfirborði 

jarðar lúti í meginatriðum sömu lögmálum. Enda ekki séð að önnur sjónarmið eigi að gilda um 

slíkt vatn, þar sem það sé aðeins einn hluti af vatnshringrásinni og hafandi sama eðli og vatn á 

yfirborðinu í flestum tilvikum. Er sú ályktun í samræmi við niðurstöðu Ólafs Lárussonar í 

ritgerð hans, Vatnsrjettur og má til þess horfa varðandi eðli máls, þó eignarhaldsniðurstöðurnar 

séu ekki efnislega þær sömu. 92  Enda horfði Ólafur á þeim tíma til eldri norrænar löggjafar sem 

byggði á því að réttur landeiganda yfir vatni á landareign væri hluti af rétti yfir vatnsleginu eða 

farvegsrúminu og lyti sömu lögmálum.  

Ályktunin hér er því sbr. yfirborðsvatnið að vatn undir yfirborði jarðar sé að meginstefnu til 

óeignarhæft, samkvæmt sífelldu rennsli þess og ferðalagi í vatnshringrásinni. Skilur sú ályktun 

sig frá rómverska réttinum sem ekki taldi vatn undir yfirborðinu sjálfstætt réttarandlag, heldur 

hluta þeirrar fasteignar sem það undir rann. Hvort sú fasteignartenging stafaði af vanþekkingu á 

hegðun og sífelldu rennsli grunnvatnsins undir yfirborðinu eða af ríkri hlutaréttarhefð, þá er 

allavega ljóst að það samræmist illa þeirri meginreglu rómverska réttarins að vatn í sírennsli, 

sem streymi allan ársins hring, sé óeignarhæft.93
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 Freysteinn Sigurðsson, (2005), bls. 179 í Vatn og vatnafar á Íslandi. 
88

 Jústinaníus, F.P.S. (2009),  bók 43 – kafli 24 í Digesta. 
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 Þorgeir Örlygsson, (1994), bls. 583 og sami höfundur, (1998), bls. 92 í Kaflar úr eignarrétti I.  Þar sem Þorgeir 
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 Ólafur Lárusson, (1929), bls. 2-3, Ritgerð úr skrifuðum köflum hlutaréttar. Eignarhaldsniðurstöður eru ekki þær 
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Slíkur var annars styrkur reglunnar á yfirborðinu að litlar lindár (grunnvatnsuppkomur), er voru 

í stöðugu streymi allt árið, töldust ekki hæfar landeiganda einum til eignar heldur voru flokk-

aðar sem meiriháttar vötn.94 Er erfitt að sjá afhverju þessi lagalegi munur á grunnvatnsrennsli 

ofan- og neðanjarðar ætti að stafa. 

Það verður því tæplega hægt að fallast á það að vatn undir yfirborðinu eigi öðrum lögmálum að 

lúta en yfirborðsvatn yfirleitt, enda leiðir það beint af því að það er aðeins grunnvatn sem ekki 

hefur enn leitað upp á yfirborðið. Reglurnar eru því sem áður að vatnið sé óeignarhæft þar sem 

það er í rennsli eða slíku meiriháttar upplagi að það sé almannaréttarlega mikilvægt. Áðursagða 

fyrirvara verður þó að gera við jarðvegsvatn sem ósérgreinanlegt er frá jarðveginum, ennfremur 

því sem ákveðnar minniháttar uppsprettur eða lindir geta verið lítilvægar eða tímabundnar og 

þannig hæfar til einkaeignar.  

Sá mælikvarði var þó ekki algildur í rómverskum rétti og lindir og uppsprettur stundum í einka-

eigu, þrátt fyrir meira umfang. Hefur þetta að öllum líkindum ratað þaðan inn í 9. gr. gömlu 

vatnalaga og olli nokkrum vandkvæðum í Kífsármálinu og seinna skilgreiningarvanda fyrir þá 

fræðimenn sem létu sig málið varða.  

Verður þar einnig að geta þess að samkvæmt 10. gr. gömlu vatnalaga fer með heitt vatn í formi 

hvera, lauga og ölkelda á sama hátt og vatnamyndir í 9. gr. Skilgreining heimilda yfir þeim í 

lögunum er því neikvæð, fyrir utan tvær almannaréttarlegar takmarkanir sem taldar eru upp í 

greininni.95 Hafa fræðimenn því viljað telja þessar heitavatnsmyndir til minniháttar vatna í skil-

ningi laganna og að landeigandi hafi yfir þeim sambærilegar heimildir og öðrum landsgæðum.96  

Í þessu ljósi og því sem áður hefur verið sagt um lindir, er líklegt að færa þurfi þær úr 9. gr. ef 

vatn væri ákvarðað að meginstefnu óeignarhæft. Áður hafa verið leiddar líkur að því að þetta 

fyrirkomulag, eigi uppruna sinn í minniháttar vatna hugmyndum rómversks réttar sem ekki 

verði felldar að öllu leyti að nútímaþekkingu á eðli vatns undir yfirborði jarðar. 
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 Sigurður Gizurarson, (1992),  bls. 116. 
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 Sigurður Líndal, (1983), bls. 21. Hefur í þessu sambandi tekið fram að réttur landeiganda til að nýta sér jarðhita 

á landi sínu, lúti ekki öðrum takmörkunum en þeim sem hans eigin bolmagn, réttur annarra og landslög setji. 

Samrýmist það ágætlega því fyrirkomulagi sem á heitavatnsheimildum landeiganda er haft í 10. gr., þó augljóst sé 

af máli Sigurðar að hann telur þar um að ræða hagnýtingarrétt sem lúta þurfi almannaréttarlegum takmörkunum. 
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 Ólafur Lárusson, (1929), bls. 5, Ritgerð úr skrifuðum köflum hlutaréttar. Er það skiljanlegt í ljósi þess hvernig 

greinarnar hljóða, ennfremur því sem 12. gr. frumvarpsins sem meirihluti fossanefndar skilaði árið 1919, sem síðar 

varð formyndin að frumvarpi Einars Arnórssonar frá 1921, sem loks var samþykkt að breyttu breytanda sem 

gömlu vatnalög árið 1923, hljóðaði svo: „Hverir, laugar og ölkeldur skulu með landsgæðum taldar [...]“. Alþingis-

tíðindi, (1919), A-deild, 31. löggjafarþing, þskj. 42. bls. 370. Orðalagi hennar var þó einmitt breytt á þskj. 19 til að 

færa þessar vatnamyndir undan landsgæða skilgreiningunni sbr. umfjöllun um 10 gr. í athugasemdum 2. kafla 

frumvarpsins. Alþingistíðindi, (1921), A-deild, 33. löggjafarþing, þskj. 19, bls. 182. Ólafur Lárusson telur þó engu 

að síður játast af þesskonar vatnamyndum, víðtækari réttur, sbr. umfjöllun hans á tilvísaðri bls. 5. 
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4.5. Vatn í föstu formi 

Vatn í föstu formi nýtur ákveðnar sérstöðu í hlutaréttarlegum skilningi þar sem það hefur breytt 

um eðlisform og er þannig orðið sem hvert annað fastaefni á yfirborði jarðar. Enda taldi Ólafur 

Lárusson að ís og snjór á landareign, gæti verið undirorpið eignarrétti landeiganda.97 Er hann 

þar eflaust að vísa til einkaeignarréttar sem felur jafnframt jákvæðum rétti (heimildum), í sér 

neikvæðan rétt eiganda til að útiloka aðra frá því að nýta sér eignarandlag hans. Má þessum 

hugmyndum ljóslega sjá stoð í 14. gr. gömlu vatnalaga þar sem tekið er fram að landeiganda 

einum skuli heimil ístaka á landi sínu. 

4.5.1. Eignarhæfi vatns í föstu formi 

Eignarhæfi vatns í föstu formi, ís og snjó, má vel færa að þeirri hugmynd að ekkert sé því til 

fyrirstöðu að slíkar vatnamyndir geti verið eignarrétti háðar, enda verða þær auðveldlega sér-

greindar og hafa í sér eiginleika hlutaréttarlegs gagns. Ennfremur því sem vatnið heldur þessu 

formi yfirleitt aðeins um stund.98 Hlutaréttarlega takmörkunin sem á við um rennandi vatn á því 

ekki við um vatn í föstu formi og það mætti því telja að meginstefnu eignarhæft. 

4.6. Nágrannaþjóðir og eignarhæfi vatns 

Engu réttarkerfi eða þjóðfélagi er hollt að horfa alfarið á lagaleg og samfélagsleg álitaefni út frá 

eigin ranni. Gagnlegt getur verið að fá lánaða sýn nágrannaþjóðar á álitaefni sem fyrir vefjast, 

sérstaklega þegar skyldleiki er með þjóðfélags- og réttararfleifð tveggja þjóða. Líkast Íslandi að 

staðháttum og vatnalegu er Noregur og því viðeigandi að skoða hvernig Norðmenn hafa tekið á 

spurningum um eignarhæfi og eignarhald á vatni í sinni löggjöf. Ennfremur stuttlega, hvernig 

Svíar og Danir haga vatnalöggjöf sinni í dag. 

Áður hafði verið að því vikið að Ólafur Lárusson hafi horft til norrænnar löggjafarstefnu þegar 

hann skrifaði ritgerð sína, Vatnsrjettur, árið 1929. Ennfremur að í anda þeirrar stefnu hafi hann 

talið réttinn yfir vatni á landaeign, hluta af eignarrétti yfir farvegi  þess. Telja verður að Norsku 

vatnalögin frá árinu 1887, hafi verið vægisþung í skrifum hans.99 Þar sem 1. gr. þeirra laga, 

kvað á um eignarrétt, eiendomsberettiget að vatni sem um farveg landeiganda rynni.  Kom þetta 

skýrustum orðum fram í upphaflegri mynd greinarinnar í frumvarpsdrögum, sem hljóðaði svo, 
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 Ólafur Lárusson, (1929), bls. 1-2, Ritgerð úr skrifuðum köflum hlutaréttar. 
98

 Þótt jöklar, fjallstindar og íslón séu undantekningar frá því, en slík svæði eru sjaldnast í einkaeigu. 
99

 Er þetta sagt í ljósi þess að lög nr. 3/1940, Lov om vassdragene, höfðu ekki tekið gildi þegar Ólafur skrifaði 

ritgerð sína. Aagot V. Óskarsdóttir, (2008), bls. 95, í Norræn löggjöf um vatn og vatnsréttindi, hefur talið að lögin 

frá árinu 1940 hafi byggt að vissu leyti á áliti Vatnafallanefndar Scheel, enda má sjá að eiendomm (eignarréttur) 

náði aðeins til landsins sem vatnið rann um, „tilfaller eierne av den grunn sem vatnet [...] har løp over“ sbr. § 6, 

eða privat rådighet takmarkað af allmenne intresser sbr. § 8. NOU, (1994:12), kafli 5.2.1. bls. 46. 
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„eiendomsberettiget til det vand som grunden paa løper“.100 Eftir breytingar sem gerðar voru á 

greininni var enn talað um „eignarrétt“ að vatninu og var greinin því í töluverðu ósamræmi við 

þá nafngift sem lögin hlutu, þ.e. Lov om vassdragens benyttelse eða lög um vatnsnýtingu. 

Endurspeglar ósamræmið milli nafnsins og inntaks greinarinnar svo vel þá nafnadeilu sem varð 

innan Vatnalaganefndar Friðriks Brandts frá árinu 1881, sem samdi frumvarpið og ítarlega 

greinargerð með því.101 Sú nafnadeila var sú nákvæmlega sama og síðar átti eftir að blossa upp 

innan Fossanefndarinnar, þ.e. hvort réttur landeiganda yfir vatni á landi sínu, skyldi kallast 

eignarréttur eða nýtingarréttur. Kom fram í greinargerðinni að snúið hefði verið frá hinni fornu 

rómversku reglu að rennandi vatn í náttúrunni, auqa profluens væri óeignarhæft og þess í stað 

horft til hinnar þjóðlegu réttarreglu að vatn væri eign landeiganda.102 Má vel leiða líkur af því 

að tíðarandi hafi nokkru ráðið við þess lagasetningu enda náttúruréttur 17. og 18. aldar á hröðu 

undanhaldi fyrir frjálshyggju 19. aldarinnar. Er það ekki órökrétt ályktun í ljósi þess að róm-

verskur vatnsréttur bar hátt boðskap náttúruréttarins.103 

Lögin frá árinu 1887, urðu þó fljótlega fyrir mikilli gagnrýni og fór þar fremstur í flokki laga-

prófessorinn Hermann Scheel. Scheel sagði rökfræðileg lögmál meina því að hægt væri að ræða 

um „eignarrétt“ að rennandi vatni. Hlutaréttur gerði ennfremur kröfu um skýrt afmarkað eignar-

andlag og það gæti ósérgreint vatn ómögulega talist.104 Sögustefnumenn neituðu þessu og töldu 

ekki annað þurfa að koma til, en að þjóðleg hefð, játaði eignarétt yfir vatni.105 Vitund hverrar 

þjóðar skapaði sinn rétt, en ekki einhver ævarandi sannindi náttúruréttarins.106 

Svo fór þó, að Scheel var fengið forsæti í nýrri Vatnafallanefnd árið 1909-1918, sem fékk það 

hlutverk að semja frumvarp að nýjum vatnalögum. Var útfrá því gengið í frumvarpinu að land-

eigandi ætti ekki eignarrétt að vatni á landi sínu, heldur umráða- og nýtingarrétt, „retten til at 

raade over og nyttiggjøre“. Varð það frumvarp ekki að lögum en hugmyndir þess rötuðu inn í 

Vatnsmiðlunarlögin frá árinu 1917 (sérleyfislögin), þar sem eignarráð landeiganda voru stór-

                                                 
100

 Eignaréttur til þess vatns sem um jörðina rennur [Þýðing mín, S.S]. sbr. endanlega § 1, „eiendomsberettiget til 

det vand som findes paa grunden“. NOU (1994:12), kafli 11.2.1. bls. 158. 
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 Brandt, F. (1881), Forslag til Lov angaaende vassdragenes benyttelse med motiver og anhang, en umfjöllun um 

frumvarpið og greinargerðina má einnig finna í NOU, (1994:12), kafli 5.1.2, bls. 42-43. 
102

 Brandt, F. (1881), bls. 27. Með tilvísun til „þjóðlegrar réttarreglu“ um eignarrétt landeiganda að vatni, hlýtur 

þar átt við Gulaþingslög eða Hákonarbók (Járnsíðu), því germanska réttararfleifðin, óðalsrétturinn, hét landeiganda 

mun takmarkaðri rétt yfir landsgæðum, er tilheyrðu á endanum konungi sbr. Gaukur Jörundsson, (1970), bls. 27. 

Sjá varðandi eignarrétt í Gulaþingslögum í Motzfeldt, U.A. (1908), bls. 32 sbr. Bjarni Jónsson, (1919), bls. 4. 
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 Gaukur Jörundsson, (1970), bls. 57-58, um 19. öld og Jústinaníus, F.P.S. (1896),  bók 2 – kafli 1, § 1 – setning 

1, um meiriháttar vötn sem almenningseign, res omnium communes á grundvelli náttúruréttarins, ius naturale. 
104

 Scheel, H. (1912), bls. 246-247. 
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 Motzfeldt, U.A. (1908), bls. 86. 
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 Sigurður Líndal, (2007), bls. 70-73, umfjöllun hans um sögustefnuna. 
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lega takmörkuð varðandi virkjun107. Rétturinn yfir vatni var ennfremur ekki nefndur eignarréttur 

í þeim lögum, heldur „grundeierens raadighet over vandet“.108 

Sett voru síðan vatnalög árið 1940, sem fóru milliveg beggja vatnamálanefnda, bæði Brandts 

og Scheel. Þegar svo ný vatnalög voru sett í Noregi árið 2000, sem lög nr. 82 um yfirborðs- og 

grunnvatn, Lov om vassdrag og grunnvann var greinilega snúið aftur til hugmynda Scheel. Þar 

sem það er bara sjálft vatnslegið eða farvegsrúmið sem háð er eignarrétti en vatnið lýtur aðeins 

umráðarétti landeigandans.109 Má skýrlega lesa þetta úr 13. gr. laganna sem ber fyrirsögnina 

„Hovedreglen om grunneierens rådighet“ og í 3. mgr. hennar stendur:110  

Grunneieren kan motsette seg at andre uten særskilt rettsgrunnlag utøver rådighet 

over vassdrag som tilhører ham. Innenfor de rammer lovgivningen setter, kan grunn-

eieren selv råde over vassdraget så langt ikke særlige rettigheder er til hinder for 

dette.111  

Í hefðbundnum einkaeignarrétti er venjulega innbyggður neikvæður réttur að auki hinum já-

kvæða, þ.e. meðferðar heimildunum. Neikvæði rétturinn er þannig réttur til að útiloka aðra frá 

andlaginu. Í greininni hér að ofan er aftur móti sérstaklega tekið fram að landeigandi hafi rétt til 

að útiloka aðra frá ráðstöfun vatns á landi sínu ef slík ráðstöfun annarra aðila hvílir ekki á 

sérstakri heimild. Þetta telur Aagot V. Óskarsdóttir, í grein sinni, Hver á vatnið? benda til þess 

að réttur til að útiloka nýtingu og ráðstöfun annarra samkvæmt lögunum sé ekki sjálfkrafa 

innbyggður í einkarétt landeiganda að vatni á landi sínu eins og almennt er með einkaeignar-

rétt að efnislegum verðmætum, heldur ákvarðist af upptalningu laganna á heimildum annarra til 

vatnsins.112   

Vísar þetta til þess að ekki sé fyrir að fara einkaeignarrétti landeiganda, sem vanalega myndi 

fela í sér allar heimildir beins eignarréttar.113 Heldur sé réttur landeigandans samkvæmt lögum 

nr. 82/2000, aðeins óbein réttur til ráðstöfunar og nýtingar vatns sem leiði af beinum eignarrétti 

hans yfir vatnsleginu eða farvegsrúminu. 
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 Lund, K. (1973), bls. 220 sbr. einnig NOU, (1994:12), kafli 5.2.2, bls. 45 og 47. 
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 Falkanger, T. og Haagensen, K. (2002), bls. 33-34. 
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heimild. Innan þess ramma sem lögin setja, skulu umráð vatnsins vera í höndum landeigandans [Lausleg þýðing 

mín, S.S].  
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 Aagot V. Óskarsdóttir, (2008), bls. 108, í Hver á vatnið? 
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Er þetta eðlilegt í ljósi þess að norsk vatnalöggjöf byggir í dag á rómversku meginreglunni, um 

að vatn sem fljótandi efni í náttúrunni, auqa profluens geti ekki verið undirorpið beinum einka-

eignarrétti.114 Kemur þetta fram í ítarlegri greinargerð sem fylgdi frumvarpi að lögunum og sem 

birt er í heild sinni í Norges offentlige utredninger (NOU).115 Reglan hefur þó ávallt blundað í 

norskum rétti og var sérstaklega sýnileg á því tímabili sem Scheel fór fyrir Vatnafallanefndinni 

árin 1909-1918. Hæstiréttur Noregs kvað þannig upp dóm í anda hennar árið 1922, þar sem 

hann sagði að ekki skyldi líta á rétt landeiganda yfir rennandi vatni sem eignarrétt, þar sem það 

væri í eðli sínu eigandalaust. Heldur skyldi líta á rétt landeiganda sem nýtingarrétt sem leiddi af 

eignarréttinum yfir landinu.116 

Ef horft er til annarra Norðurlanda, þá hafa Svíþjóð og Noregur í ljósi legu landanna, gjarnan 

fylgst að varðandi vatnalöggjöf. Staða þjóðanna í tilliti Evrópusambandsins hefur þó riðlað því 

samfloti nokkuð hin síðari ár, þar sem umhverfis og verndunarmiðaðrar löggjafar sambandsins 

hefur eðlilega gætt fyrr í sambandsríkjunum.117 Nú er þannig sænsk vatnalöggjöf að mestu skipt 

milli tveggja lagabálka frá árinu 1998, annars vegar umhverfislaga nr. 808 og hins vegar vatna-

framkvæmdarlaga nr. 812.118 Í 2. gr. annars kafla vatnaframkvæmdarlaganna, Lag om [...] 

vattenverksamhet kemur svo fram meginregla sænskra laga um samband landeiganda við vatn á 

landi sínu, undir fyrirsögninni „Rådighet över vatten“. Hún er svo hljóðandi: 

Var och råder över det vatten som finns inom hans fastighet.119 

Hér er sambandið greinilega á formi ráðstöfunarréttar og í undirbúningsgögnum laganna kemur 

fram að þar sem vatn væri á sífelldri hreyfingu í náttúrunni væri ekki heppilegt að tala um 

eignarrétt að því sem slíku.120  

Ef horft er síðan til Danmörku, þá hafa Danir aldrei viðurkennt eignarrétt að vatni.121 Er vatna-

löggjöf þeirra skipt milli nokkra lagabálka líkt og hjá Svíum, þar sem nokkrir kaflar umhverfis-

laga taka á vatni og vatnsveitulögin eru mikilvæg vegna þess hvað landið er flatlent.122 Í lögum 

nr. 927 frá árinu 2009, Vandløbsloven, er vötnum skipt í tvennt.123 Annars vegar einkavötn og 
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hins vegar opinber vötn sbr. 8. gr., líkt og í rómverska réttinum. Meginregluna um samband 

landeiganda við einkavatn á jörðu sinni er að finna í 35. gr., sem hljóðar að hluta svo: 

Vedligeholdelsen af private vandløb påhviler bredejerne [...] eller efter § 36 er truffet 

anden bestemmelse.124 

Samkvæmt greininni hvíla því umráðin, vedligholdelsen hjá landeiganda ef ekki er öðru vísi á 

um kveðið í 36. gr. sem tiltekur að: 

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte bestemmelser om vedligeholdelsens omfang og 

udfør [...].125 

Meginreglan er því sú að umráðin eru í höndum þess sem á vatnslegið eða farvegsrúmið en um-

fang og útfærsla umráðanna kann að lúta takmörkun eða ákvörðun vatnastjórnvalds undir 

heitinu, Vandløbsmyndigheden. Er því ekki fyrir að fara neinum einkaeignarrétti að einkavatni í 

Danmörku, þar sem endalegt ákvörðunarvald andlagsins er í höndum stjórnvaldsins. Opinber 

vötn lúta svo alfarið ákvörðunarvaldi stjórnvaldsins sbr. 31. gr. og umhverfisráðuneytisins þar 

sem um umhverfismál er að ræða. Má því segja að Danir gangi jafnvel lengra en Rómverjarnir 

gerðu á sínum tíma, í að færa vatn undir almannaréttinn. 

Allar þessar þrjár nágrannaþjóðir okkar eiga það svo jafnframt sameiginlegt að hafa fellt vatna-

löggjöf sína að vatnatilskipun Evrópusambandsins. Svíþjóð og Danmörk eðlilega gegnum laga-

samræmingu en Noregur að vissu marki líka þar sem leyfisskylda hefur verið tekin upp til að 

tryggja vernd og sjálfbæra nýtingu auðlindarinnar sem sé, eins og sagði í 1. mgr. aðfararorða 

tilskipunarinnar, „arfleifð sem ber að vernda, standa vörð um og fara með sem slíka“.126 

4.6.1. Eignarhæfi vatns í augum nágranna 

Ljóst er því, þegar litið hefur verið á eignarhæfi vatns með augum þeirra nágrannaþjóða okkar 

sem svipaða þjóðfélags- og réttararfleifð hafa, að almennt er vatn ekki beinum eignarrétti undir-

orpið. Norðmenn taka það beinlínis fram í undirbúningsgögnum að löggjöf sinni að þeir byggi 

á meginreglunni um óeignarhæfi vatns.127 Svíar vísa ekki svo afdráttarlaust til reglunnar um 

óeignarhæfi vatns en taka þó fram að ekki sé heppilegt að tala um eignarrétt að vatni sem sé á 

sífelldri hreyfingu í náttúrunni og löggjöf þeirra heimilar í raun aðeins umráð þess.128 Danir hafa 

aldrei viðurkennt eignarrétt að vatni og ljóslega má sjá af löggjöf þeirra að almannaréttur er 
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 Umráð einkavatna hvíla í höndum landeiganda, upp að því marki sem 36. gr. kveður á um [Þýðing mín, S.S]. 
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 Vatnastjórn getur kveðið nánar á um umfang og útfærslu umráða með reglusetningu [Þýðing mín S.S]. 
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þungamiðjan hennar, auk þess sem hún sækir líklega tvískiptingu sína í opinber og einkavötn til 

rómversks réttar. Réttur til einkavatna er svo í formi umráða sem ennfremur lýtur endanlegu 

boðvaldi allsherjarréttarlegs stjórnvalds, þannig að annað verður vart ályktað en að Danir telji 

vatn í eðli sínu, res omnium communes, allsherjargagn sem ekki lúti beinum einkaeignarrétti.129 

Bendir þetta til þess að í augum okkar næstu nágranna, sé vatn að meginstefnu óeignarhæft.130 

5. Eignarstefnur og eigendur að vatni 

5.1. Eignarstefnur 

Nú þegar ályktað hefur verið um eignarhæfi vatns í sínum mörgu myndum er tímabært að varpa 

stuttlega ljósi á þær þrjár meginstefnur sem komið hafa fram í íslenskum rétti um eignarhald á 

vatni. Segja má að þær hafi allar vaknað til lífsins, þegar skipuð var nefnd árið 1917 til að 

kveða á um hvernig fara bæri með eignarrétt að íslenskum fossum, sem tækni var að gera 

virkjanlega og þannig að ómældum auði. Álit minnihluta og meirihluta nefndarinnar sem síðar 

hefur verið nefnd Fossanefndin varð svo fræðilegur grundvöllur að þeirri lagaumræðu og 

lagasetningu sem varð gömlu vatnalögin. Fyrsta af stefnunum ber að nefna séreignarstefnuna, 

en hún byggir á því að eignarréttur að vatni og landi sé samofin, þ.e. að vatn sé eitt af lands-

gæðum og að landeigandi hafi sömu heimildir yfir vatni og yfir fasteigninni sem það hefur 

stöðu á eða rennur um. Næsta ber að nefna allsherjarstefnuna, en samkvæmt henni skal vatn að 

meginstefnu vera í ríkiseign eða háð ríkisyfirráðum. Loks er það stefnan um óeignarhæfi vatns, 

en þar er á því byggt að ósérgreint vatn geti hvorki verið háð eignarrétti einstaklinga eða ríkis. 

5.1.1. Séreignarstefnan 

Eins og fram hefur komið, vildi minnihluti Fossanefndar viðurkenna eignarrétt landeiganda að 

vatni með sama hætti og yfir landinu sjálfu, þ.e. allar þær eignarheimildir sem ekki væru beint 

undanskildar í lögum, venju eða með samningum. Ekki mátti þó greina orðið eignarréttur í 2. 

gr. frumvarps minnihlutans til vatnalaga árið 1919 sem var svohljóðandi: 

Landi hverju fylgir rjettur til umráða og hagnýtingar á því vatni, sem á því er, hvort 

sem það er rennandi eða kyrt, með þeim takmörkunum, sem lög, venjur eða aðrar 

heimildir hafa í för með sér.131 [Leturbreyting mín, S.S] 

Hér er þó augljóslega byggt á neikvæðri skilgreiningu réttar, þar sem heimildirnar sem í honum 

felast eru ekki taldar upp með jákvæðum hætti, heldur eru aðeins takmarkaðar að því leyti sem 
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 Anker, H.T. (2006), bls. 539. 
130

 Sömu ályktun dregur Aagot V. Óskarsdóttir, (2008), bls. 143 í Norræn löggjöf um vatn og vatnsréttindi. 
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 Alþingistíðindi, (1919), A-deild, 31. löggjafarþing, þskj. 88. bls. 459 - 2. gr. á sömu síðu. 
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beinlínis er kveðið á um í öðrum réttarheimildum. Enda kom skýrlega fram í ræðu Svein Ólafs-

sonar frá Firði sem var framsögumaður frumvarpsins að hann taldi eignarétt felast í umráðum 

landeiganda sbr. eftirfarandi orð úr ræðu hans:  

Það skiftir í sjálfur sjer engu máli, hvort rjettur eigandans er táknaður með orðinu 

„eignarrjettur“ eða öðru orði sem nær því hugtaki og nýtur sömu helgi. Jeg hefi nefnt 

rjett eignarumráð, ýmsir tákna hann með orðunum yfirráð eða umráð [...] Allir vita, 

að sá umráðarjettur, á hverju sem er, sem útilokar umráð annara manna, er jafn-

gildur eignarrjetti.132 [Leturbreyting mín, S.S] 

Þessi orð taka af allan efa um það að stefna minnihlutans var séreignarréttur að vatni sem í fólst 

heimild til að útiloka aðra frá notum eignarinnar, rétt eins og um fasteignina sjálfa væri að ræða 

enda hefur stefna minnihlutans kristallast í þeim stefnum fræðimanna sem telja heimildir yfir 

vatni vera þátt í beinum eignarráðum landeigandans yfir fasteigninni. 

5.1.2. Allsherjarstefnan 

Í allsherjarstefnu líkri þeirri sem meirihluti Fossanefndar stóð fyrir felst vanalega að eignar-

andlag sé eign ríkisins eða sé undir yfirráðum þess og ef nýta eigi andlagið þurfi ríkisleyfi (sér-

leyfi).133 Stefna meirihlutans var þó blandaðri en svo og fólust raunar í henni tvær stefnur. 

Annars vegar sú að vatnið væri ekki eign landeiganda heldur ríkisins og hins vegar sú að vatnið 

væri í raun óeignarhæft, allavega stærri vötn og vatnsföll og háð ríkisyfirráðum. Felldi meiri- 

hlutinn þessar tvær stefnur undir sama hatt, með þeim orðum að lítill munur væri á þeim þegar 

horft væri til þess að ríkið hefði yfirráð vatnsins í sínum höndum í báðum tilfellum. 134 Vatn í 

einhverju umfangi skyldi því undanþegið eignarrétti og að eignarlandi fylgdu aðeins tilteknar 

þrengri hagnýtingarheimildir, sem skyldu tilgreindar í lögum en vera annars ríkisins.135 Þessar 

hugmyndir má greinilega merkja af orðum 2. gr. frumvarpsins sem meirihlutinn lagði fram árið 

1919: 

Hver maður má hagnýta sjer vatn, hvort sem það er straumvatn eða stöðuvatn, með 

þeim hætti sem lög standa til.136 [Leturbreyting mín, S.S] 

Hér er augljóslega kveðið á um hagnýtingarréttinn yfir vatni með jákvæðum hætti, þ.e. aðeins 

þau hagnot vatns skulu heimil, sem lög beinlínis kveða á um. Þó skyldi leyfast víðtækari réttur 

yfir minniháttar vötnum, þar á meðal lindum og yfir heitu vatni í jörðu og jarðhita yfirleitt. Má 

velta því fyrir sér hvort meirihlutinn gerði sér grein fyrir gífurlegu almannaréttarlegu mikil-
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 Alþingistíðindi, (1919), B-deild, 31. löggjafarþing, dálkar 1097-1098. Framsöguræða Sveins Ólafssonar. 
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 Guðmundur Björnsson, (1919). bls. 4, Ritgerð úr nefndaráliti meirihluta fossanefndar er birt var árið 1919. 
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 Fossanefnd, (1919), bls. 17-18, Nefndarálit meirihluta fossanefndar er birt var árið 1919. Sjá einnig Aagot V. 
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vægi og verðmæti grunnvatnsins, bæði heitu sem og köldu, þegar hann hélt tryggð við róm-

versku reglurnar um lindir, heitar og kaldar sem einkaeignarhæf minniháttar vötn.137 

5.1.3. Stefnan um óeignarhæfi vatns 

Stefnan um að vatn sé ekki hæft til eignar vegna eðli síns er ævaforn. Í íslenskan rétt hefur hún 

að öllum líkindum ratað úr rómverskum rétti ef marka má skrif fræðimanna sem um hana hafa 

fjallað og sem tekið hafa þátt í mótun íslensks vatnsréttar.138 Um eðli hennar var ítarlega fjallað 

í köflunum hérna að framan og því frekar ástæða til þess að sjá að hvaða marki hennar gætti 

þegar gömlu vatnalögin voru samþykkt. Hvort stefnan hafi legið til grundvallar, þegar 2. gr. 

laganna tók sína endanlegu mynd, enda felst í greininni, eðli þess réttar sem játaður er yfir vatni 

í íslenskum rétti. 

Af athugasemdum í frumvarpi Einars Arnórssonar til vatnalaga frá árinu 1921, sem að breyttu 

breytanda varð að gömlu vatnalögum, er látið liggja milli hluta að nefna þann rétt sem land-

eigandi átti yfir vatni á landi sínu, en sagt að vatnsréttindi fylgdu landinu og þegar greinin sjálf 

er skoðuð sést að rétturinn er skilgreindur neikvætt.139 Greinin var þannig nánast samhljóðandi 

2. gr. frumvarps minnihluta Fossanefndar frá árinu 1919 og vöknuðu fljótlega deilur um hana í 

báðum deildum þingsins.140  

Í kjölfarið var vatnamálanefndum efri- og neðrideildar steypt saman í eina nefnd sem fékk 

heitið, Samvinnunefndin. Klofnaði hún líkt og Fossanefndin og um nákvæmlega sömu atriði, 

þ.e. hvort fara ætti jákvæða eða neikvæða leið til að skilgreina rétt landeiganda yfir vatni á 

landi sínu eða með öðrum orðum eðli réttarins. Meirihluti Samvinnunefndarinnar virtist þannig 

ganga útfrá því að vatn væri að meginstefnu óeignarhæft, ef marka má þessi orð úr nefndaráliti 

hans: 

Þar sem minnihlutinn heldur því fram, að vatn sje nú að lögum háð eignarrjetti ein-

staklinga og skuli vera það framvegis, álítur meirihlutinn, að eðlilegra sje, sann-

gjarnara og þjóðfjelaginu hollara að vatnið sje undanþegið eignarjetti í eiginlegum 

skilningi. Eðlilegra vegna þess, að vatn er að ýmsu leyti óeignarhæft.141 [Leturbreyt-

ing mín, S.S] 
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Í samræmi við þetta álit sitt, setti meirihlutinn samtímis fram breytingartillögu á 2. gr. sem var 

svohljóðandi:  

Landareign hverri fylgir rjettur til umráða og hagnýtingar því vatni, straumvatni eða 

stöðuvatni, sem á henni er, á þann hátt sem lög þessi heimila. 

Hér er hin jákvæða skilgreiningarleið farin og er þetta nákvæmlega sú orðun greinarinnar sem 

tveimur árum seinna var tekin upp af minnihluta vatnamálanefndar, þeim Bjarna Jónssyni og 

Jóni Þorlákssyni, fyrrverandi meirihluta mönnum í Fossanefnd og sett fram sem breytingar-

tillaga við frumvarpið sem varð að gömlu vatnalögum.142 Breytingartillagan var felld í fyrstu 

atrennu en svo samþykkt í þeirri seinni og er nú 2. gr. gömlu vatnalaga.143 Verður því vart 

annað ályktað en að stefnan um óeignarhæfi vatns hafi legið 2. gr. gömlu vatnalaga til grund-

vallar þegar lögin voru samþykkt á Alþingi árið 1923. 

5.2. Eigendur að vatni 

Þó vatn hafi verið ályktað óeignarhæft til einkaeignar í flestum formum, getur aðili eða aðilar 

engu að síður átt yfir því ákveðnar heimildir og þarf því að skoða hverskonar heimildir eðlilegt 

er að slíkur aðili eða aðilar hafi yfir því að ráða þegar horft er til eðlis þess og þýðingar. 

5.2.1. Löghæfi aðila til eignar 

Fyrir það fyrsta verður sá aðili eða aðilar sem umræðir að hafa löghæfi til eignar. Í íslenskum 

rétti teljast þeir tæmandi taldir, einstaklingar, einn eða fleiri saman, lögaðilar, ríkið og stofnanir 

þess.144  

5.2.2. Ríkis- eða þjóðareign 

Af þessari upptalningu vaknar áleitin spurning, hvað með þjóðina? Í íslenskum lögum er á þó 

nokkrum stöðum kveðið á um þjóðareign eða sameign íslensku þjóðarinnar.145 Er því ekki best 

og í samræmi við kaflann „Grundvöllur eignar“ að þjóðin ætti vatnið, að það yrði þjóðareign ? 

Í umfjölluninni um grundvöll eignar, var sú ályktun dregin að það væri samfélagssáttmálinn 

öðru fremur, sem lægi réttindum á borð við rétti til lífs, frelsis og eigna til grundvallar. Vegna 

þessa og í ljósi þýðingar vatnsins væri ennfremur eðlilegt að samfélagið kæmi með einhverjum 
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hætti að ákvörðunartöku um það hvernig fara skyldi með réttindi yfir því, ef löggjafinn tæki þá 

ákvörðun að haga eignarhaldinu í andstöðu við samfélagsandann, þjóðlegan eða alþjóðlegan. 

Samfélagssáttmálinn er þannig ekkert annað en grundvöllur fullveldisins sem ríkisvaldið sækir 

rétt sinn til og leiðbeining eða forsjón samfélagsins í kosningu um svo mikilvægt málefni sem 

vatn er, væri ekkert annað en varfærið skref inn uppruna valdsins. 

Í þessu ljósi, frekar heldur en merkingarfræðilega, þarf að skoða hugtakið þjóðareign. Í orð-

myndinni felst nefnilega lagatæknilegur galli. Gallinn er sá, að þjóðin er ekki aðili að lögum og 

því ekki hæf til að fara með nein þau réttindi sem henni yrðu fengin yfir vatni.146 Nauðsynlegt 

reynist því að fara í þau gögn sem varpa ljósi á hvað það er sem felst í hugtakinu „þjóðareign“ 

til að sjá hvort að það samræmist þeim hugmyndum sem komið hafa fram hér að ofan. Ágæta 

skilgreiningu á grundvelli og inntaki hugtaksins er að finna í skýrslu Auðlindanefndar frá árinu 

2000, þar sem m.a. sagði: 

Í sjálfu sér má segja að þessu nýja formi á eignarrétti fylgi sömu heimildir og talið 

hefur verið að felist í fullveldisrétti ríkisins. Sá er þó munurinn að ofangreindar 

náttúruauðlindir eru lýstar eign þjóðarinnar og þar með girt fyrir að aðrir aðilar geti 

eignast beinan eignarrétt að þeim [...]. [Leturbreyting mín, S.S] 

Vegna þess að þjóðin er ekki lögaðili og þar með ekki bær til að vera eiginlegur 

eigandi að lögum með sama hætti og ríkið er nauðsynlegt að kveða nákvæmlega á 

um það að handhafar löggjafar- og framkvæmdarvalds, þ.e. Alþingi og stjórnvöld, 

fari með þær eignarréttarheimildir sem í hinu nýja eignarformi felast í umboði 

þjóðarinnar.147 [Leturbreyting mín, S.S] 

Af þessum orðum má vel sjá, að grundvöllur þjóðareignar er í raun fullveldisréttur ríkisins og 

ef skrefinu ofar er stigið, samfélagssáttmálinn. Rímar það við það sem áður hefur verið sagt um 

„grundvöll eignar“ en ávallt þarf þó, að eftirláta einhverjum aðila sem til þess hefur hæfi að 

lögum, að fara með vatnsheimildirnar. Hér þarf að hægja gönguna og fara varlega, því miklu 

skiptir hvað heimildirnar eru kallaðar, þegar horft er til þess hvernig inntak þeirra gæti verið 

túlkað í komandi framtíð og framkvæmd. 

Það sem hér er átt við, er að miklu skiptir að vatn sé skýrlega í settum rétti lýst óeignarhæft til 

að þeim lögaðila sem fengnar verða vatnsheimildirnar í hendur geti ekki nefnt þær eign og ráð-

stafað þeim með tilheyrandi hætti. Þetta er hægt að skýra með ágætu máli sem samtímis varpar 

skugga á þann skilning meirihluta Fossanefndar samkvæmt allsherjarstefnu þeirra, að ekki væri 

teljandi munur, ef horft væri til yfirráða, hvort vatn væri ríkiseign eða lýst óeignarhæft.  

                                                 
146

 Sigurður Líndal, (2007), bls. 63 í Um þjóðareign og Davíð Þorláksson, (2007), bls. 40. 
147

 Auðlindanefnd, (2000), bls. 25 – kafli 2.5.2, þjóðeignarréttur. 
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Með í förina gætum við haft hugtakið þjóðlenda samkvæmt lögum nr. 58/1998 um þjóðlendur 

og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta.148  

Þannig var mál að vexti að þann 24. janúar, árið 2006 lagði forsætisráðherra fram frumvarp 

sem fól í sér að afsala Landsvirkjun til beinnar eignar, ákveðnum hluta af afrétti Gnúpverja-

hreppar sem taldist þjóðlenda og nánar tilgreindum vatnsréttindum.149 Var þetta gert vegna þess 

að eigendur Landsvirkjunar töldu réttindi sín ótrygg en þeir höfðu ávallt gengið útfrá óskorðum 

eignarrétti sínum að þessum andlögum.150 Var frumvarpið afturkallað en ef það hefði náð fram 

að ganga, hefði þjóðlenda sem samkvæmt 2. gr. þjóðlendulaga er skilgreind sem ríkiseign, 

verið ráðstafað endanlega og að fullu til einkaréttarlegs lögaðila, sameignarfélags.151 Þrátt fyrir 

að skýrlega kæmi fram í athugasemdum við frumvarp til þjóðlendulaga að ríkið hefði ekki sam-

bærilegar eignarheimildir yfir þjóðendum og öðrum einkaréttarlegum eigum sínum.152 

Þrátt fyrir afturköllun, varpar málið þó engu að síður vel ljósi á þá hárfínu reiti sem á er telft. 

Heilmiklu virðist þannig geta skipt hvað heimildirnar sem fengnar eru þeim aðilum sem fara 

með forráð þeirra, eru kallaðar. Ríkiseign á vatni er því ekki það sama og ríkisforráð á andlagi 

sem óhæft er einum aðila til eignar, eins og allsherjarmenn héldu fram í Fossadeilunni, því 

alltaf er hætta á því að aðili sem fer með óheft eignarumráð ákveði að framselja réttindin að 

fullu til annars aðila.  

Sá aðili gæti verið hálfopinber á þeim tímapunkti en í nútíma viðskiptaumhverfi skipast vindar 

fljótt eða gerðu það a.m.k. meðan einkavæðing vakti yfir þjóðinni. Hálfopinber aðili í dag gæti 

þannig verið orðin einkaaðili á morgun. Til að mæta þessari hættu við smíð sína á stjórnarskrár-

ákvæði um auðlindir í þjóðareign, setti Auðlindarnefnd eftirfarandi fyrirvara í 2. mgr. ákvæði 

síns, „Náttúruauðlindir og landsréttindi í þjóðareign má ekki selja eða láta varanlega af hendi til 

einstaklinga eða lögaðila“.153  

                                                 
148

 Hér eftir (þjóðlendulög). 
149

 Alþingistíðindi, (2006), Frumvarp til laga um heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi  

vegna Búrfellsvirkjunar, 132. löggjafarþingi, þskj.  681 – 456. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð:  

 http://www.althingi.is/altext/132/s/0681.html [sótt á vefinn 30.8.2010]. 
150

 Fylgiskjal 11. – Umsögn Landsvirkjunar um 456. mál, 132. löggjafarþingi, þskj. 681- 456. mál. Erindi nr. 

132/1106, bls. 1-2. Einkum 2. mgr. á bls. 2, er segir, „hafa ætíð gengið útfrá því að [...] væru óskorðuð eign þess“.   
151

 Alþingistíðindi, (2007), Frumvarp til laga um heimild til að afsala til Landsvirkjunar vatnsréttindum og landi  

vegna Búrfellsvirkjunar - Afturkallað, 133. löggjafarþingi, þskj. 472 – 415. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: 

http://www.althingi.is/altext/133/s/0472.html [sótt á vefinn 30.8.2010]. Um stöðu Landsvirkjunar sem sameignar-

félags, segir þannig nú í 1. gr. laga nr. 42/1983 um Landsvirkjun, „Landsvirkjun er sameignarfélag ríkissjóðs og 

Eignarhluta ehf. [...] fyrirtækið er sjálfstæður réttaraðili“. Annað eignarhald var þó við lýði á þeim tíma sem frum-

varpið var lagt fram en þá átti ríkið helming á móti Reykjavíkurborg (44%) og Akureyrarbæ (6%). 
152

 Alþingistíðindi, (1997), Frumvarp til þjóðlendulaga - 1. kafli athugasemda, 122. löggjafarþingi, þskj.  598 – 

367. mál. Vefútgáfa Alþingistíðinda, slóð: http://www.althingi.is/altext/122/s/0598.html [sótt á vefinn 29.8.2010].  
153

 Auðlindanefnd, (2000), bls. 27 – kafli 2.5.4, Tillaga að nýju stjórnarskrárákvæði. 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0681.html
http://www.althingi.is/altext/133/s/0472.html
http://www.althingi.is/altext/122/s/0598.html


 

- 36 - 

 

5.2.3. Forsjáraðilar vatns 

Í inngangi var markmiðum ritgerðarinnar lýst og eitt þeirra var að setja fram ályktun um hvaða 

aðilar gætu átt vatn og hverskonar réttindi væri eðlilegt að þeir hefðu yfir því að ráða þegar 

horft væri til eðli þess og þýðingar. Vatn hefur svo hér verið fundið að meginstefnu óeignarhæft 

en að þeir aðilar sem hefðu til þess hæfi að lögum gætu þó átt yfir því ákveðin réttindi.  

Eitt af því sem gerir vatn óeignarhæft er almannaréttarlegt mikilvægi þess, þegar horft er til 

þýðingar en ekki eðli. Almenningur er þjóðin öll og gestir hennar og vel mætti því gangast við 

þjóðeignarhugtaki í tilviki vatnsins ef skýrlega væri tekið fram í settum rétti að sá lögaðili sem 

færi með heimildir yfir því í nafni þjóðarinnar, ætti ekki beinan rétt að því né heimildir sem 

gerðu honum fært að ráðstafa því endanlega, eða gera gjörninga sem gættu leitt til sömu niður-

stöðu. Er þar skemmst að minnast veðsetningu aflaheimilda í frjálsum og vörslulausum fiski, 

sem rómverski rétturinn hefur svo réttilega nefnt, res nullius, einskins manns eign.154  

Ekki er þannig nauðsynlegt í tilviki náttúruauðlinda að fyrir sé beinum rétti að fara sem óbeinan 

rétt megi leiða af eins og nánast undantekningarlaust er skilyrðið á öðrum eignarsviðum og felst 

raunar í eðli óbeinna réttinda.155 Heldur stafar hinn óbeini réttur aðeins af þeirri staðreynd að til 

eru náttúruleg gæði á jörðinni, sem allir jarðarbúar eiga afnotarétt af, til halda í sér lífi.  

Óþarft er því og raunar óheppilegt að kalla réttindi yfir vatni eign eða eignarrétt, nema að því 

marki sem það er talið hæft til einkaeignar. Heppilegra væri því að nota orðið þjóðarforsjá 

heldur en þjóðareign, eða jafnvel ríkisforsjá. Hvort forsjárnafnið sem notað væri, yrði það alltaf 

ríkisvaldið í umboði þjóðarinnar sem færi með endanleg boðvald yfir meiriháttar vötnum undir 

slíku fyrirkomulagi.  

Slíkt fyrirkomulag myndi ennfremur heimta að umráðum landeiganda yfir meiriháttar vötnum 

yrðu skorður settar í tilliti framsals og skuldsetningar, enda hefði forsjáraðilinn, sem endalegt 

boðvald hefði, sjálfur ekki heimildir til varanlegs framsals.  

Eigendur vatns gætu því allir þeir verið sem löghæfi til eignar hefðu, að því marki sem vatnið 

væri eignarhæft. Ennfremur sömu aðilar átt að óeignarhæfu vatni, umráða- og hagnýtingarrétt á 

þann hátt sem heimildir væru fyrir og lög leyfðu. 

                                                 
154

 Veðsetning er skuldsetningar- og tryggingarréttur. Ef lán hefur verið veitt veðsala sem hann getur ekki greitt, 

getur orðið um að ræða, endanlegt framsal veðsetts andlags til veðhafa. Óæskilegt getur því verið að heimila veð-

setningu óhæfs andlags, sem ekki má færast varanlega í hendur neins, né veðsetjast eitt og sér, með öðru andlagi. 

Líkt og heimilað hefur verið í 4. mgr. 3. gr. laga nr. 75/1997 um samningsveð.  
155

 Gaukur Jörundsson, (1982), bls. 5 – kafli 1.4.2. Þorgeir Örlygsson, (1998), bls. 22-25 í Kaflar úr eignarrétti I. 

og Eyvindur G. Gunnarsson, (2009), bls. 379-380. 
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6. Niðurstöður 

Hingað til hefur í íslenskri lagasetningu, verið forðast að slá neinu föstu um eignarhæfi vatns 

eða að kveða endanlega á um eignarréttarlega stöðu þess.156 Deila fræðimanna hefur helst snúið 

að því hvort eldri lagasetning (gömlu vatnalög) og réttararfleifð hafi játað eignarrétt að vatninu 

sjálfu eða hvort aðeins mætti eiga að því nýtingarrétt. Þegar betur er að gáð, inniheldur þessi 

deila í raun spurninguna um eignarhæfi vatns, sem aðkomendur gömlu vatnalaga læddust þó frá 

því að svara beinum orðum  sbr. fótnótu hér að neðan. 

Í leitum sínum að svörum hafa fræðimenn dregið mismunandi ályktanir af gömlu vatnalögum 

og undirbúningsgögnum þeirra. Það eru þeir sem talið hafa stefnu minnihluta Fossanefndar, 

séreignarstefnuna, hafa orðið ofan á við lögfestingu gömlu vatnalaga. Hér hefur þó verið sýnt 

fram á að það var í raun minnihluti vatnamálanefndar, þeir Bjarni Jónsson og Jón Þorláksson, 

sem báru frekar stefnu meirihluta Fossanefndar í brjósti, sem lögðu fram breytingartillöguna á 

2. gr. sem að lokum varð ofan á við lögfestingu frumvarpsins.157 Sú breytingartillaga var upp-

haflega saminn af meirihluta Samvinnunefndar, sem gekk útfrá óeignarhæfi vatns.158  

Þá er tæplega hægt að fallast á það sjónarmið að lögin gangi svo langt í því að fela landeiganda 

heimildir yfir vatni, að í raun felist í þeim beinn eignarréttur. Fyrir það fyrsta yrði þá að setja 

spurningarmerki við þá jákvæðu skilgreiningarleið sem farin er í 2. gr. laganna, ef landeiganda 

væru ætluð slík eignarráð. Jákvæða skilgreiningarleiðin hefur þannig verið talin merki þess að 

um takmörkuð eða óbein eignarráð sé að ræða.159 Það er nefnilega svo að þrátt fyrir að flestar 

jákvæðar heimildir felist í rétti landeiganda yfir vatni.160 Þá er hin neikvæða heimild, þ.e. réttur 

til að útiloka aðra frá nýtingu vatnsins ekki þar með talin, þar sem öðrum aðilum er samkvæmt 

lögunum heimiluð tiltekin réttindi að vatni, sem landeigandi getur ekki staðið í vegi fyrir. 

                                                 
156

 Má sjá þessu stað í athugasemdum 2. gr. frumvarpsins frá (1921), A-deild, 33. löggjafarþingi, þskj. 19, bls. 180 

sbr. fylgiskjal 6. - Þar sem sagði: „Svo sem fyr er sagt og svo sem báðir hluta fossanefndar hafa gert, er hjer látið 

liggja milli hluta, hvaða nafni rjettur landeiganda yfir vatni skuli nefndur. Um það er lögfræðin látin, hvaða nafni 

hún vill nefna þennan rjett“. - Það að breyta greininni eins og hún stóð í þessu frumvarpi í þá átt sem raunin varð 

við samþykkt laganna árið 1923, þ.e. frá neikvæðum hætti til jákvæðrar og tæmandi upptalningar, veitir þó góða 

vísbendingu um inntak þess réttar sem löggjafinn var að játa landeiganda. Má því segja að þrátt fyrir að löggjafinn 

hafi ekki endanlega kveðið á um sambærileika réttarins við eignarrétt í upphaflega frumvarpinu árið 1921, þá liggi  

í raun fyrir afstaða hans árið 1923, bæði í undirbúningsgögnum og með þeirri skilgreiningarleið sem hann valdi. 
157

 Fylgiskjal 12. – Breytingartillaga minnihluta vatnamálanefndar [Alþingistíðindi, (1923), A-deild, 35. löggjafar-

þing, þskj. 487, bls. 815] sbr. breytingartillagan sem samþykkt var sem 2. gr. vatnalaga nr. 15/1923 [Alþingis-

tíðindi, (1923), A-deild, 35. löggjafarþing, þskj. 541, bls. 902] sbr. óbreytt upphaflegt frumvarp [Alþingistíðindi, 

(1923), A-deild, 35. löggjafarþing, þskj. 485, bls. 770] sbr. samþykkt tillögu B-deild, dálkar 1975 og 1976, sbr. 

endalega samþykkt frumvarp [Alþingistíðindi, (1923), A-deild, 35. löggjafarþing, þskj. 593, bls. 987]. 
158

 Fylgiskjal 8. – Nefndarálit meirihluta Samvinnunefndar [Alþingistíðindi, (1921), A-deild, 33. löggjafarþing, 

þskj. 400, bls. 999].  
159

 Í norskum rétti er útfrá því gengið að jákvæð skilgreining eignarréttinda, feli í sér að um takmörkuð eða óbein 

eignarréttindi sé að ræða, sjá Falkanger, T. og Falkanger A.T. (2007), bls. 40. 
160

 Þ.e. umráðaréttur, ráðstöfunarréttur, hagnýtingarréttur, skuldsetningar- og tryggingarréttur og arfleiðsluréttur. 
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Einkarétti er því ekki fyrir að fara en hann er grundvallarþáttur í beinum eignarrétti.161 Ef fram 

hjá þessu væri horft og aðeins horft til hinna jákvæðu heimilda, mætti kannski betur skilja þá 

ályktun að réttur yfir vatni líktist beinum eignarráðum.  

Allt vísar þetta til þess að í lögunum sé innbyrðis samræmi, þar sem landeiganda er aðeins 

ætlaður sá umráða- og hagnýtingarréttur sem 2. gr. samkvæmt orðanna hljóðan kveður á um og 

lögin telja upp með tæmandi hætti. Enda hefur Hæstiréttur Íslands í nýlegum dómsúrlausnum 

sínum kveðið skýrt á um að vatn sé ekki eign tiltekins manns sem slíkt en tilteknar nýtingar-

heimildir þess geti verið háðar einstaklingseignarrétti. 

Hér hefur þó ekki aðeins verið horft einangrað til þess sem gömlu vatnalögin og undirbúnings-

gögn þeirra segja um eignarhæfi vatns heldur jafnframt skoðaðar þær réttarhugmyndir og arfur 

sem horft var til þegar þau voru saminn. Engum getur dulist að rómverskur réttur réð þar miklu 

og að samkvæmt honum voru allar meiriháttar vatnastöður óeignarhæfar.  

Þá var einnig horft á spurninguna um eignarhæfi vatns í gegnum augu næstu nágrannaþjóða 

okkar. Bendir sú sýn til þess að þær þjóðir játi aðeins umráða- og nýtingarrétt að vatni og að 

grundvallarreglan sé óeignarhæfi vatns, þar sem rökum um þjóðlega venjureglu fyrir beinum 

eignarráðum á vatni hefur verið hafnað á sama grundvelli og hér.  

Sá grundvöllur er að rómversk réttararfleifð vísi til óeignarhæfis vatns, sem þó bar einkaeignar-

réttinn hátt og að germönsk arfleifð vísi fremur í átt til ríkisstefnu en séreignarstefnu.162 Enn-

fremur að einhlítar ályktanir verði ekki dregnar af sögninni að „eiga“ í fornlögum eins og Gula-

þingslögum, þar sem not sagnarinnar séu svo margvísleg og mismerkjandi í gömlu textunum. 

Eignargrundvöllur vatns var skoðaður og fundinn vera brúin milli náttúru- og vildarréttarins. 

Með öðrum orðum að réttur til vatns væri náttúrulegur í ljósi þýðingar þess fyrir lífsafkomu 

hverrar manneskju, en lyti þó á endanum boðvaldi samfélagsins, sem skyldi með beinum hætti 

koma að ákvörðun um eignarhald á vatni ef löggjafinn ætlaði sér að haga því á skjön við sam-

félagsandann, þjóðlegan sem alþjóðlegan. 
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 Aagot V. Óskarsdóttir, (2008), bls. 209, í Minnisblað um vatnsréttindi og eignarrétt að auðlindum. 
162

 Sjá Gaukur Jörundsson, (1970), bls. 18, þar sem hann bendir á hvað mjög rómverski eignarrétturinn var skefja 

lítill og bar hátt merki einstaklingshyggjunnar [sem á móti sýnir sérstöðu vatnsins vel] [Athugasemd mín, S.S] og 

sami höfundur bls. 27 um takmarkaðan einkaeignarrétt að landsgæðum í norska óðalsskipulaginu vegna þess að 

gæðin heyrðu endanlega til konungs, sbr. ríkisstefnu. Óðalsskipulagið er ættað úr germönskum rétti og skylt léns-

skipulaginu, þrátt fyrir að lénsskipulagsins sjálfs hafi lítið gætt á norðurlöndum sbr. sama höfund bls. 30-31. 
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Markmið höfundar hafa hér verið að freista þess að svara því, í hvaða formi, mynd, stöðu eða 

rennsli, vatn væri hæft til eignar. Hver gæti átt það og hverskonar réttindi væri eðlilegt að aðili 

eða aðilar, hefðu yfir því að ráða, þegar horft væri til eðlis þess og þýðingar. Svörin við þessum 

spurningum hafa verið sett fram í formi ályktanna sem saman skipa eftirfarandi niðurstöður: 

*** 

Eðli rennandi vatns í hlutaréttarlegu, rökfræðilegu og sérgreiningarlegu tilliti, bendir til þess að 

það verði að telja að meginstefnu óeignarhæft. Á það jafnt við vatn sem er á yfirborði jarðar og 

það sem er undir yfirborðinu. Meiriháttar vatnastöður teljast það líka vegna „þýðingar“ þeirra 

fyrir allan almenning. Undantekningin frá þessar meginreglu eru minniháttar vötn sem ekki eru 

mikilvæg í almannaréttarlegu tilliti. Munu lindir tæplega heyra undir þá undantekningu, þar 

sem vatnsuppkoma og rennsli frá þeim getur verið umtalsvert og almannaréttarlega mikilvægt.  

Vatn í gufuhvolfinu hefur ávallt verið talið hafa stöðu allsherjargagns líkt og andrúmsloftið. Er 

það eðlilegt í ljósi mikilvægis þess fyrir hringrás lífs á jörðinni og raunar skýrt dæmi þess sem 

náttúrurétturinn heimtar að sé óeignarhæft allsherjargagn. Ennfremur því sem það verður seint 

talið hafa nánari tengsl við einn aðila öðrum fremur. Hér hefur þó verið bent á að kannski væri 

ráðlegt að lýsa yfir óeignarhæfi vatns í gufuhvolfinu í settum rétti þar sem breyttar aðstæður, 

nýtingarmöguleikar og mikilvægi þess fyrir lífshringrásina gæti auðveldlega skapað vandræði í 

framtíðinni. Með settum rétti er ekki endilega átt við landsrétt, heldur falla slíkar yfirlýsingar 

frekar undir þjóðarétt og alþjóðasáttmála, eins og t.d. hefur verið gert í tilviki hafsins. 

Vatn í föstu formi er á margan hátt sérstakt og kemur það til vegna þess að þær hlutaréttarlegu 

takmarkanir sem vatn gjarnan lýtur, eiga ekki við um það í föstu formi. Það hefur því hér verið 

talið að meginstefnu eignarhæft og að rétturinn yfir því fari saman með beina eignarréttinum 

yfir fasteigninni sem það liggur á. 

Eigendur að rétti yfir vatni hafa hér verið taldir allir sem löghæfi hafa. Engum má þó veita svo 

víðtækar heimildir að vatni að hann geti fullkomlega og endanlega ráðstafað því til einkaaðila 

sem getur útilokað náttúrulegan rétt annarra aðila eða lífríkis til þess. Endanlegt boðvald yfir 

meiriháttar vötnum mætti fela stjórnvaldi og kalla þau umráð þjóðar- eða ríkisforsjá.  

Meginreglan er því „að straumvatn og stórar vatnastöður séu óeignarhæfar“ en árétta skal að 

þar er aðeins átt við til fullrar og beinnar eignar. Hún ætti aftur á móti ekki að breyta verulega 

daglegu sambandi landeiganda við vatn á landi sínu. Þótt þar kæmu trúlega til einhverskonar 

hömlur á umráðarétti hans, varðandi framsal og veðsetningu meiriháttar vatna.  
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Gömlu vatnalögin gætu því vel þjónað undir reglunni „vatn er að meginstefnu óeignarhæft“, 

enda hefur sú ályktun verið dregin að slík regla hafi raunar legið lögunum til grundvallar við 

samþykkt þeirra. Þeim þyrfti því ekki að gerbreyta og tvískipting þeirra í meiriháttar- og minni-

háttar vötn hentar mjög vel. Endurskoða þyrfti þó stöðu linda og sérkafla þyrfti að helga grunn-

vatni.163 Sum ákvæði þyrfti að laga að framtíðinni og önnur að setja. Vel mætti við þær breyt-

ingar horfa til þeirra nágranna okkar sem hlýtt hafa kalli alþjóðasamfélagsins og lagað vatna-

löggjöf sína að göngunni inn í nýtt árþúsund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
163

 Eins og gert hefur verið með 8. kafla norsku vatnalaganna nr. 82/2000, Lov om vassdrag og grunnvann. 
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Fylgiskjal 1
AtPingi
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kowudagur 
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Rey$avik, 28. n6vember 2005

Idnadarnefird Alfingis
Nefndasvid Alpingis
Austurstreti 8 -10
150 Reykjavik

Efni: Umsdgn um frumvarp til vatnalaga, pskj,2SL mdl

Eftirfarandi samt<ikum, BSRB, Fj6dkirkjunni, Kennarasambandi islands,
OryrtlaUandalagi islands, Unifem 6 islandi, Mannr6ttindaskrifstofu islands, MFIK,
F6lagi Sameinudu pj66anna 6 islandi, Nfttfruvemdarsamtdkum islands, Landssambandi
eldri borgara, SiB-Samtdkum starfsfolks fi6rmfla$nirekjq LJMFi og Landvernd sem
hafa skrifad upp 6 me6fylgiandi yfirlfsingu,Jatn $rir alla", hefur borist til umsagnar
frumvarp til vatralaga, lagt fyrir Albingr iLL3z.loggjafarpingi 2005-2006. Ekki vannst
timi til a6leggja finm sameiginlega umstignum frumvarp til vatralaga fr6 rillum
samtokunum sdkum pess hve stutturtimi var gefinn til umsagnar, auk pess sem einhver
samtakanna munu veirtanlega skila eigin umsogn. Eftirfarandi samt<ik standa
sameiginlega a6 pessari umsognum frumvarp til vatnalaga; BSRB, Sb- Samtot
starfsfolks_ f rirmSlafyrirtakj a, UMF i -Ungmennaf6lag islands, Lands s amb and el dri
!.orgara, KI - Kennarasamband islands, MFK, F6lag sameinudu pj66anna 6 islandi,
dryrkj abandalag islands og N6tturuverndarsamt<ik islands.

i eftirfarandi sameiginlegd yfirlfsingu kemur finm meginafsta6a samtaka peirra sem a6
pessari umsogn standa til vatns og hvernig beri a6 skipa m6lum er vatn snerta. Ber a6 lita
6 efrri yfirlfsingarinnar sem hluta af umsogn samtakanna um frumvarp til vatnalaga:

Vah fyn'ralla

Undirritut samtiik vilja med sameiginlegri yfirlj,singu pessari vekja atbgli rikisstj6rnar,
sveitarstiirna, stofuana, furirtakja og almennings d mikilvegi og sirstdd.u vafis fyrir land, pjdd
og ltfr{ki. ts6tt enginn vatnsskortur si d Islandi pd er stadan 6nnir vidast hvar f heiminum. Gn6tt
vatns gefur pvi ekki tilefni til skeytingarleysis af okknr hdlfu. Pvert d mdtt ber okJatr adfera
lagaumgidrd um vatn i pann brtning ad hiln tryggi r4fiaforgangsrddun vardandi vatnsvernd og
nytingu og geti verid tidrwn pj6dtan tilfyrirryntdar. Hugsa verdur tilframtidar og hafa
almannahagsmuni o g ndtturuvernd ad leid arlj 6s i.

Yatn er tabndrkad audlind og almannagedi sem er undirstada atls lifs og heilbrigdis. Vatn er
frdbrugdid tidrum efnum ad pvi leyti ad pad finnst ndtturulega i Jdsat, flj6tandi og tofikenndu
formi og er aldrei hynt d einum stad eda einu eignarlandi heldur d, stddugri hringras um
heiminn.

:>



Undinitud samtdk telja ad adgangur ad uatni si grundvallarmannriuindi, eins og kvedid er d um
t sampylrfuum Sameinudu pj6danra setn Island hefur mdirgmgist. Sirhver madur d pvi rdtt a
adgengi ad hreinu drykfriartani og vatni til hreinletis og heimilishalds.

L{ta ber d vatn semfdlagsleg, menningarleg og vistfredileg gedi sem el*i ma fara med eins og
hveri a ad ra verslunandru.

Nlting vatns slwl vera sjdlfber og adgengt ad pvi ttygt med ldgumfyrir nrtldandi lEnslod og
lq)nslhdirframttdarinnar. bad er slcylda stjdrnvalda ad trygia pegnum sinum pennan rdtt dn
mismununar.

Fad er hlutverk stj6rnvalda ad tryggia verndunvatns sem ndtturuverdm@ta sem og ad trygia
hollustu og dretfingu vatns til allra pjhdfilagspegna medfidrfestingu t mannirlyium og
mengunarrdrnum. Vatnsveiur verdi pvt relmar dfilagslegum grunni, taki mid af
almannahagsmunum og tryggi ritt einstaHinga til nagilegs hreins vatns til drykkjar og hreinletis
d vidrddanlegu verdi. tsad er jafiframt hluverk stjhrrwalda ad try$a ad vid nj,tingu vatns verdi
odrum ndtturuverdmetum ekki spillt.

Stihrnvdldum ber ad tryggia almenningi adgengi ad dllum upp$,sing*n er vurda verndun og
ni,tingu vafis og studla ad auhinni virkni almennings og medvitund um mikilvegi vatns, ndtturu
og rdttrar umgengni vid landid.

Vegna mikilvegis vatns fyrir islenska pj6d og lifriki landsins telja undirrifitd samtdk naudsynlegt
ad fest verdi t stidrrursbd Islands dkvedi um skyldur og rittindi stj6rnvalda og almennings hvad
vardar rdttindi, verndun og n!,tingu vatns. Ldg og reglugerdir um n!,tingu vatns takj bvi mid af
dkvedum sem vidurkenna ritt einstaHinga til vans sem og ldgwn er varda verndun vatns og
ndturu.

Til ad trygia skilvirka verndun og nltingu vatns ber stj6rnviil&nn ad skipuleggia stjdrnsj'slu
Bannig ad edlilegt jafnvegi si d milli pessara pdtta og rdttar eittstaklinga til adgengis ad vatni.
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TILSKIPUN EVROPUFINGSINS OG NAOSTNS 2OOO/60/EB

frd 23. okt6ber 2000

um adgerdaramma Bandalagsins um stefnu i vatnsmilum

E\T.OPIJ'bINGIE OG RAD EVROPUSAMBANDSINS HAFA, 3)

me6 hlidsj6n af stofnsdttmdla Evr6pubandalagsins, einkum
l. mgr. 175. gr.,

me6 hli6sj6n af tillcigu framkvremdastj6marinnar (r),

med hli6sj6n af iiliti efnahags- og f6lagsmdlanefndarinnar (2),

med hli6sj6n af 6liti sva6anefndarinnar (3),

i samrrmi vi6 milsme6ferdina, sem melt er $'rir um i 251.
gr. s6nmdlans (a), og 6 grundvelli sameiginlegs texta
sdttanefndarinnar frd 18. juli 2000,

og ad teknu tilliti til eftirfarandi:

r) Vatn er ekki eins og hver dnnur verslunarvara heldur
arfleif6 sem ber a6 vernda, standa v6rd um og fara med
sem slika.

I dlyktunum rd6henapings um steftru Bandalagsins i
vatnsm6lum, sem haldid var i Frankfurt 1988, var 1696
6hersla ii nau6syn pess a6 setja ldggidf fyrir Bandalagid
um vistfrredileg gaebi. i 6lyktun sinni frii 28. jrini 198S (5)

f6r rddid pess 6 leit vi6 framkvamdastj6mina a6 hirn
leg6i fram tillogur um lei6ir til ad breta vistfrredileg ge6i
yfi rbordsvatns i Bandalaginu.

(') Stjtid. EB C I 84, 1 ?.6. I 997, bls. 20,
Stjtid. EB C 16, 20.1.1998, bls. l4 og
Stjtid. EB C 108, 7.4.1998, bls.9,1.
Stjti6. EB C 355,21.1 1.1997, bls. 83.
Siti6. EB C I 80. I 1.6.1998. bls. 18.

Alit Evrdpubingsins fr6 ll. februar 1999 (Stjti6. EB C 150,28.5.1999,
bls.4l9), stadfest 16. septcmber 1999, og sameiginleg afstada r66sins firi
22.okt6ber 1999 (Stjti6. EB C 343, 30.11.19s9, bls. l). Akvrirdun
Evr6pupingsins fr6 7. september 2000 og 6kviirdun r66sins fi6
1 4. september 2000
stjri6, EB C 209,9.8.1988, b]s,3.

I yfirllfsingu riidhenapingsins um gnrnnvatn, sem haldid
var i Haag I 99 1 , var vi6urkennt a6 porf veri 6 adgerdum
til ad koma i veg S,rir ad ferskvatn versni til langtima,
bre6i a6 pvi er var6ar gze6i og magn, og fari6 fram d a6

adger6aiiretlun, sem hef6i a6 markmi6i sj6lfbaera
stj6mun og vernd ferskvatnsaudlinda, yr6i hrundid i
framkveemd eigi sidar en riri6 2000. i rilyktunum sinum
fr6 25. februar 1992() og 20. februar 1995 (7) 6skadi
rddi6 eftir a6ger6a6at1un urn grunnvatn og endurskodun
ri tilskipun r66sins 80/68,EBE fr| 17 . desember 1979 um
verndun grunnvatns gegn mengun af voldum tiltekinna
hrettulegra efna ("), sem yr6i li6ur i heildarstefnu um
vemd ferskvatns.

4) A meiri pr,j'stingur skapast var6andi vatn i Bandalaginu
vegna stri6ugt vaxandi eftirspumar eftir negu magni af
gaedavatni til allra nota. [,ann 10. n6vember 1995 lagdi
Umhverfisstofnun Evr6pu fram sklirslu sina

,,Umhverfismdl f Evr6pusambandinu - 1995", uppfaer6a
slqirslu um umhverfism6l sem stadfesti naudsyn pess ad
gripa til a6ger6a til a6 vemda vatn i Bandalaginu, bre6i
a6 pvf er var6ar grcdi og magn.

5) Fann 18. desember 1995 sampykkti r66i6 6lyktanir far
sem pess var medal annars krafist a6 samin yr6i ni
rammatil skipun um grundvall arre glur sj 6lfbarrar stefnu i
vatnsmiilum i Evr6pusambandinu og var
framkvremdastj6min hvdtt ti1 a6 leggja fram tilkigu par
a6 hitandi.

6) Fann 21, februar 1996 sambykkti framkvremdastj6rnin
ordsendingu til Evr6pupingsins og r66sins um stefnu
Evr6pubandalagslns i vatnsm6lum par sem settar vom
fram grundvallarreglur vardandi stefnu Bandalagsins i
vatnsm6lum.

Fann 9. september 1996 lag6i framkvremdastj6min fram
tillcigu a6 rikvcir6un Ewdpupingsins og rii6sins um
adgerdariretlun um sampatta vemd og stj6mun

srjti6. EB c 59, 6.3. I 992, bls. 2..
Stjtid. EB C 49, 28.2.1995, bls. 1.

Stjtid, EB L 20, 26.1.1980, bls. 43. Tilskipuninni var bre).rt me6 tilskipun
91/692,/I'8E (Stjtid . EB L3',7'7,3t.12.1991, bls. 48).

z)

7)

()
c)
(')

c)
(r
(')

(')
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General Comment No. 15 (2002')

The right to water (arts. 1l and 12 of the International Covenant
on Economic, Social and Cultural Rights)

I.INTRODUCTION

t.
and health. The human rieht to water is indispensable for leadine a life in human
dignity. It is a prerequisite for the realization of other human rights. The Committee
has been confronted continually with the widespread denial of the right to water in
developing as well as developed countries. Over one billion persons lack access to a
basic water supply, while several billion do not have access to adequate sanitation,
which is the primary cause of water contamination and diseases linked to water.r The

2000, the World Health Organization estimated that 1.1 billion persons did not have
access to an improved water supply (80 per cent of them rural dwellers) able to
provide at least 20 litres of safe water per person a day; 2.4 billion persons were
estimated to be without sanitation. (See WHO, The Global lV.ater Supply and
Sanitation Assessment 2000, Geneva, 2000, p.1.) Further,2.3 billion persons each
year suffer 'from diseases linked to water: see United Nations, Commission on
Sustainable Development, Comprehensive Assessment of the Freshwater Resources of
the World, New York, 1997,p.39.

G8.03-40229
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continuing contamination, depletion and unequal distribution of water is exacerbating
existing poverty. States parties have to adopt effective measures to realize, without
discrimination, the right to water, as set out in this general comment.

The legal bases of the right to water

2. The humar] right_ to _yater .entitles ev.eryone to sufficient, safe, acseptable,
physically accessible and affordable water for personal anffi
adequate amount of safe water is necessary to prevent cleath from dehydration, to
reduce the risk of water-related disease and to provide for consumption, cooking,
personal and domestic hygienic requirements.

3. Article 11, paragraph 1, of the Covenant specifies a number of rights
emanating from, and indispensable for, the rcaTization of the right to an adequate
standard of living "including adequate food, clothing and housing". The use of the
word "including" indicates that this catalogue of rights was not intended to be
exhaustive. The right to water clearly falls within the category of guarantees essential
for securing an adequate standard of living, particularly since it is one of the most
fundamental conditions for survival. Moreover, the Committee has previously
recognized that water is a human right contained in article ll, paragraph 1, (see
General Comment No. 6 (1995)).' The right to water is also inextricably related to the
right to the highest attainable standard of health (art. .12, para. 1)' and the rights to
adequate housing and adequate food (art. ll,para. 1)." The right should also be seen
in conjunction with other rights enshrined in the International Bill of Human Rights,
foremost amongst them the right to life and human dignity.

4. The right to water has been recognized in a wide r:ange of international
documents, including treaties, declarations and other standards.' For instance, Article

'See paras. 5 and 32 of the Committee's General CommentNo. 6 (1995) on the economic,
social and cultural rights ofolder persons.

3 See General Comment No. 14 (2000) on the right to the highest attainable standard of
health, paragraphs 11, 12 (a), (b) and (d), 15,34,36, 40,43 and 51.

o 
See para. 8 (6) of General Comment No. 4 (1991). See also the report by Commission on

Human Rights' Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right
to an adequate standard of living, Mr. Miloon Kothari (E,.CN.4/2002159), submitted in
accordance with Commission resolution 2001128 of 20 April 2001. In relation to the
right to adequate food, see the report by the Special Rapporteur of the Commission on
the right to food, Mr. Jean Ziegler (F,1CN.412002158), submitted in accordance with
Commission resolution 2001125 of 20 April2001.

s See art, 74, para. 2 (h), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination
Against Women; art. 24, para.2 (c), Convention on the Rights of the Child; arts. 20,
26, 29 and 46 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of
War, of 1949; arls. 85, 89 and 127 of the Geneva Convention relative to the Treatment
of Civilian Persons in Time of War, of 1949; arts. 54 and 55 of Additional Protocol I
thereto of 1977; arts. 5 and 14 Additional Protocol II of 1977 preamble, Mar Del
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1 l. The elements of the right to water must be adequate for human dignity, life
and health, in accordance with articles il, paragraph 1, and 12. The adequacy of
water should not be interpreted narrowly, by mere reference to volumetric quantities
and technologies.
primarily as an economic good. The manner of the realization of the right to water
must also be sustainable, ensuring that the right can be realized for present and future
generations. l I

12. While the adequacy of water required for the right to water may vary
according to different conditions, the following factors apply in all circumstances:

(a) Availability. The water supply.for each person must be sufficient and
continuous for personal and domestic uses.'" These uses ordinarily include drinking,
personal. sanitation, washing of clothes, food preparation, personal and household
hygiene." The quantity of water available for each person should correspond to World
Health Organization (WHO) guidelines.to Some individuals and groups may also
require additional water due to health, climate, and work conditions;

(b) Quality. The water required for each personal or domestic use must be
safe, therefore free from micro-organisms, chemical substances and radiological
hazards that constitute a threat to a person's health.'' Furthermore, water should be of
an acceptable colour, odour and taste for each personal or domestic use.

tt Fot a definition of sustainability, see the Report of the t-lnited \Vations Conference on
Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 1992, Declaration on
Environment and Development, principles 1, 8, 9, 10, 12 and 15; and Agenda 2I, in
particular principles 5.3,7.27,7.28,7.35,7.39,7.41, 18.3, 18.8, 18,35, 18.40, 18.48,
18.50, 18.59 and 18.68.

12 "Continuous" means that the regularity of the water supply is sufficient for personal and
domestic uses.

13 In this context, "drinking" means water for consumption through beverages and foodstuffs.
"Personal sanitation" means disposal of human excreta. Water is necessary for
personal sanitation where water-based means are adopted. "Food preparation"
includes food hygiene and preparation of food stuffs, whether water is incorporated
into, or comes into contact with, food. "Personal and household hygiene" means
personal cleanliness and hygiene of the household environment.

'o See J. Bartram and G. Howard, "Domestic water quantity, service level and health: what
should be the goal for water and health sectors", WHO, 2002. See also P.H. Gleick,
(1996) "Basic water requirements for human activities: meeting basic needs", Water
International, 2I , pp. 83-92.

15 The Committee refers States parties to WHO, Guidelines for drinking-water quatity, 2nd
edition, vols. 1-3 (Geneva, 1993) that are "intended to be used as a basis for the
development of national standards that, if properly implemented, will ensure the
safety of drinking water supplies through the elimination of, or reduction to a
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constraints, the vulnerable members of society must be protected by the adoption of
relatively low-cost targeted programmes.

14. States parties should take steps to remove de facto discrimination on
prohibited grounds, where individuals and groups are deprived of the means or
entitlements necessary for achieving the right to water. States parties should ensure
that the allocation of water resources, and investments in water, facilitate access to
water for all -emberc of society., Inappropriate resource allocation can lead to

ou.rt. f'ot example, investments should not
disproportionately favour expensive water supply services and facilities that are often
accessible only to a small, privileged fraction of the population, rather than investing
in services and facilities that benefit a far larger part of the population.

15. With respect to the right to water, States parties have a special obligation to
provide those who do not have sufficient means with the necessary water and water
facilities and to prevent anv discrimination on intemationallv prohibited grounds in
the provision of water and water services.

16. Whereas th. right to *ut.t uppl
special u 

".ddifficulties in exercising this right, including women, children, minority groups,
indigenous peoples, refugees, asylum seekers, internally displaced persons, migrant
workers, prisoners and detainees. ln particular, States parties should take steps to

ryrel@:
(a) Women are not excluded from decision-making processes concerning

water resources and entitlements. The disproportionate burden women bear in the
collection of water should be alleviated;

(b) Children are not prevented from enjoying their human rights due to the
lack of adequate water in educational institutions and households or through the
burden of collecting water. Provision of adequate water to educational institutions
currently without adequate drinking water should be addressed as a matter of urgency;

(c) Rural and deprived urban areas have access to properly maintained water
facilities. Access to traditional water sources in rural areas should be protected from
unlawful encroachment and pollution. Deprived urban areas, including informal
human settlements, and homeless persons, should have access to properly maintained
water facilities. No household should be denied the rieht to water on the srounds of
their housing or land status;

@ lndigenous peoples' access to water resources on their ancestral lands is
protected from encroachment and unlawful pollution. States should provide resources
for indigenous peoples to design, deliver and control their access to water;

(e) Nomadic and traveller communitiqs have access to adequate water at

traditional and designated halting sites;

fi) Refugees, asylum-seekers, internally displaced persons and returnees have
access to adequate water whether they stay in camps or in urban and rural areas.
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Grunnvatn sem orkuberi

Freystei n n Sig u rdsson, Orku stofn u n

Vatnsaudlindin ii islandi er pj66inni til margskonar meiri hintar nytja. Far skal telja:

l. Neysluvatn og anna6 ny'tjavatn,
Z. ORKUBERI (vatnsorka og jardvarmi)
3. Vistgrunnur flrir vatnalifriki.
4. Frlttur i landslagi og ritivist.

Hdr ver6ur litid 6 vatnid sem orkubera og hlutdeild grunnvatns i pvi finir vatnsorku og
jardvarma.

Vatnsorka byggir 6 vatnsmegini (rennsli, rn'/r, kl/s; og fallhred. Geysimikid grunnvatn
sprettur fram 6 h6lendinu, mest i 20A - 800 m hre6 y.s. (Freysteinn Sigur6sson 1995,1996
a). Langmest af pessu vatni kemur upp i tengslum vi6 jardldg og sprunguskara 6 og vi6
virku gosbeltin. Alls mun gmnnvatn leggja til um 1/5 af heildarafrennsli landsins, nrerri
1.000 kl/s, e6a svipadan hlut a6 strerd til og jdkulvatnid. Raunar munu 200 - 300 kl/s
grunnvatns koma undan jciklum landsins (Freysteinn Sigurdsson 1991).Tali6 hefur verid,
ad qrunnvatnid leggi til vatn i um 1/5 vererar vatnsorku 6 landinu (Freysteinn Sigurdsson
1992).

Grunnvatn petta fellur af niitturunnar h6lfu til vatnsfalla og m6 pvi telja vega vatnsorku
pess til vatnasvi6s videigandi vatnsfalls.
betta og orku bess milli vatnasvi6a. Mest er framlag grunnvatns til Jdkulsrir 6 Fjdllum og
Tungna6r. Til Jokulsrir falla sennilega um 50 kl/s ni6ur fyrir 6rm6t hennar og Kreppu,
pver6r hennar, i nreni 500 m hed y.s. Nedar bretast a.m.k. 20 - 30 kl/s vid ni6ur undir
bygg6. Til Tungnadr og K<ildukvislar falla a.m.k. 30 - 40 kl/s af lindavatni ofan Sigoldu,
en padan og ni6ur ad Sultartangal6ni bretast a.m.k. 30 kl/s vid, a6 6toldu lindavatni pvi,
sem Fj6rsii ber i l6nid. Onnur gmnnvatns- og orkurik vritn af h6lendinu eru m.a. Jcikuls6r i
Skagafirdi, Skj6lfandaflj6t og Sudurf:, iB6r6ardal, Skaft6, H6lmsd' 6 Mrelifellssandi,
Markarflj6t, Fj6rs6 og Hvitri i Arnespingi (SigurJ6n Rist 1990, Freysteinn Sigurdsson 1996
b).

Orkugreft grunnvatn 6 l6glendi stvdst meira vi6 miki6 vatn en hiitt fall. bar m6 telja Hvit6 i
Borgarfir6i (um 30 kl/s), Laxrl i Adaldal (rir Myfr'atni, um 40 kl/s), Ytri-RangdL (a.m.k. 40
kl/s), Tunguflj6t (nani 30 kl/s), BruarL (nrerri 30 1/s) og Sog rir Fingvallavatni (80 - 90
kl/s). Mest lindavatn eda smnnvatn alka 5a 6 landinu flytur Olfus6 vid Selfoss (lfkrega
200 - 250 kl/s) og Fj6rs6 vid Unidafoss (liklega 150 - 200 kl/s). Fessar trjlur byggJa 6

l6grennsli i 6num og samtrilum 6lindavdtnum til peina og pvi ekki alveg sambarilegar vi6
tdlur fyrir hin fallvcitnin.

Gmnnvatnsb5tturinn er verulegur i ollum bessum 6m, sem her hafa verid nefndar. Mestur
er hann i Soginu, sem er ad kalla hrein lindii, en einnig mjdg mikill iLaxd i Adaldal. Fessar

6r voru fynr viki6 finst virkjadar alka st6rvatna hdrlendis, par ed litlu purfi til ad kosta vi6

490
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vatnamidlun og vatnaveitingar. Annars er grunnvatnspritfurinn yfir pri6jungi til helmingi af
algengu rennsli i ollum pessum 6m. Framlaq mrnnvatnsins er hvi afar mikilvregt til orku
bessara vatn, en rdttur og fullur skilningur 6 edli pess'6g hegdun frest ekki nema me6
videigandi ranns6knum 6 grunnvatnssvredunum og langtfma eftirliti me6 peim
(timaro6um). Far skortir enn verulega 6,po ad ymislegra upplysinga hafi veri6 afla6 6
si6ustu tveimur til premur 6ratugum. Frer negja vi6a vel til yfirlits og frummats, en ekki til
ad bygga upp 6reidanlegar timaradir og adra naudsynlega grunnpekkingu.

Jardhitavatni0 er mun minna ad vcjxtum og jafnan tali6 f l/s i sta6 kl/s, eins og
vatnsorkuvatnid. Orka jardhitavatnsins liggur annars vegar i vatnsmegini pess (rennsli,
gufuirtstreymi, i l/s eda kg/s) og hins vegar i hita vatnsins eda iistandi (vatn, gufa, vermi,
kw/kg). Nar allt grunnvatn heitara en 6 oC mun hafa ordid fyrir einhverjum jardhita- e6a
jardyls6hrifum. Tali6 hefur veri6 saman (Gudmundur P6lmason o.fl 1985), a6 nrerri 2.000
l/s af vatni yfrr 15 'C hafi komid upp i hverum og laugum 6landinu (l6ghitavatn). Fri er
6talinn oll sir gufa, sem streyrnir tt 6 h6hitasvredum landsins og raunar einnig framlag
jar6hitans, einkum h6hitasvre6anna, til ylvatns ii afrennslislei6um frri jardhitasvre6unum.

E6lilega hefur einkum veri6 horft til orkunnar i jardhitanum, pvi ad hitamunur getur valdid
miklu orkumuni. Hitinn (eda rdttara vermi6) gegnir i jar6hitanum hlutverki hredarlegu
vatnsins i vatnsorkunni. N6kvremt yfirlit er ekki til um vatnshag jardhitans, en pad er bq;;n
pcirf 6 ad bata rir pvi, svo a6 setja megi vatnshag jar6hitasvaedanna i samband vi6
orkufla6i peirra og vinnsluhrefni.

Mest Lighitavatn kemur til frrbords beggja vegan vi6 Vestara-gosbeltid (Reykjanes -
Langjokuls - gosbelti6) og vestan gosbeltisins 6 Nordurlandi. Vatnsrikasta svredid er vid
Faxafl6a, fr6 Reykjavik til Borgarflar6ardala, par sem upp koma um 600 l/s. Onnur
vatnsrik svre6i eru Vestfirdir, Mi6nordurland (Skaga{6r6ur til Sudur - Fingeyjarsyslu) og
Arnessysla, en ii hverju peirra koma upp um 400 l/s. Orkumunur er p6 meiri 6 milli pessara

svae6a, en mi6a6 vi6 varmaafl yfir 40 oC er Faxafl6asvrdid meira en tvofalt riflugra en
Amessysla, sem aftur er um tvcjfalt oflugra en hin tvo svredin (Gudmundur P6lamason o.

fl. 1985). Leikur p6 grunur 6, ad ekki komi cill orka til yfirbords 6 orkuriku og vel leku
svre6unum ii Sudvesturlandi. Far gretu vatnsmiklir grunnvatnsstraumar hafa hrifid me6 sdr
eitthvad afjardhitanum, svipa6 og haldid er, ad geti veri6 tilfellid 6 t.d. Vei6ivatnasvredinu
(Freysteinn Sigurdsson I 99 l).

Litd er vitad um vatnshag h6hitasve6anna, enda parf ad garlga par kerfisbundi6 til verks og
kanna hvert svredi i heild sinni. Reynt hefur veri6 ad meta orkugetu peirra, en ekki er beint
samband milli hennar og vatnsflredis um pau til y{irbords.Enn minna er p6 vita6 um
vatnsflredi6 i gegnum pau undir yfirbor6i og par me6 um vatnshag peirra i heild. Sama
gildir raunar um l6ghitasvredin, Vatnstaka 6 peim hefur st6raukist med borunum. Hefur
mej pvi a6 einhverju leyti nrldst til vatns, sem ekki skiladi sdr i virkjunarhrefu 6standi til
yfirbords, en ad einhverju leyti er par a6 rreda eins konar n6muvinnslu 6 heitavatns-
fordanum. Geta m6 sreer pess til, ad grunnvatnsrennsli heits vatns um jardhitasvredin greti

veri6 af strer6argr66unni 10.000 l/s (10 kl/s), en alls er p66 dvist. Fekking ii vatnshag
jardhitasvredanna er hins vegar lykill a6 sjrilfbreni nytingu peina til langs tima og pvi ekki
seinna v&nna ad hefia athuganir og a.m.k. yfirlitsirttekt d vatnshag peina, til heilla fyrir
komandi kynsl66ir. Auk pess myndi sri pekking styrkja mjdg stodir undir mat 6 orkuflredi
og vinnsluhrefni svredanna fyrir nriverandi kynsl66ir.

491
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NOU 1994:12
Lov om vassdrag og grunnvann

n om eiendomsrett til vassd ldes nok i noen vassoragenes
spesielle karakter. Vannpartiklene till o ses fta den ene

159

I lovteksten kommer dette frem direkte gjennom overskriften til vassdrags-
lovens "utvalgets arbeid" i kapittel I og i $ l3 nr. I annetpunkfum, som forutsetier
at de fleste innsjoer er undergitt eiendomsrett. Terminolbgien varierer imidlertid,
idgt V $ 13 legger retten til isskjaring til grunneieren, og 51+ om retten til vannut-
tak taler om ((grunneier i et vassdrag>>.

P4lP4&lnuleringen av V $ I bveser nyere iuridisk teori p6 at vann som flv-
tende substans r natuLikke er undergitt p l Det er bare selvl

gyll u^r,g?q,"iio- hrr., ,il d.n furr" .,.r,do--.r, . rhay-
esterettsdommen i Ptt. 1922 s. 489 fikk ikke grunneierne noen erstatnins for den
vannmasse som de gikk glipp av fordi vannet deres ble senket som ledd i en
vassdragsregulering, men det er omstridt i juridisk teori hvilke slutninger man kan
trekke av dommen for sporsmilet om eiendomsrett til vassdrag?2

Vann som er utskilt og tatt opp i en bstte, tank osv., er derimot undergitt privat
eiendomsrett. V $ l3 om grunneierens enerett til 6 skjrere is til opptakingian ogs6
ses under den synsvinkelen at vann som lar seg identifisere, tilhsrer grinneierin.
Bestemmelsen mA nok ogsi ses i sammenheng med at isskl-rering tidligere var en
nreringsvirksomhet av betydning.

Utvalget konstaterer at det historisk har vrert - og fremdeles kan vrere - delte
meninger om hvor treffende det er 6 betegne grunneiJrens riderett over vassdraset
som en eiendomsrett, men at dette er en vanlig uttrykksmAte bide blant jurister"og
folk flest. Under enhver omstendighet mi man vare klar over at det rettslise innhoi-
det av privat eiendomsrett kan vrere et annet enn for grunnarealer, og da"gjennom-
giende slik at befoyelsene og vernet for eiendomsretten er noe svakeil n6r-det gjel-
der vassdras.93

, Diskusjonen om grunneierens rett til vassdragene skal betegnes som en eien-
domsrett, blir ofte omtalt som en terminologisk diskusjon. Selv om man ser det slik
og holder fast ved at det terminologiske valg ikke mA fb reelle konsekvenser, kan
det i praksis likevel lett komme til a bli trukket slutninger fra begrepet eiendomsrett.
Det kan da gi mindre rom for 6 utvide allemannsretGn og innfoie nye ridighets-
inskrenkninger over vassdragene. Fremfor alt kan det fore til et sterkere ekspiopri-
asjonsrettslig vern og storre erstatninger i henhold til Grl. $ 105, og til at nye utnyr
tingsm6ter uten videre tilfaller eieren, slik at eiendomsrettens reelle innhold blir
utvidet medteknologisk utvikling og kunnskap. Det er nok slike mulige konsekven-
ser - og onsket om i fremmg dem eller gardere seg mot dem - som 

", 
en vesentlig

forklaring pi den intense diskusjon om grunneierens rett til vassdrasene bsr kalles
en eiendomsrett.

Utvalget 96r ikke inn pA sporsmAlet om samenes rett til vassdrag i samiske
omrider. Om dette vises til NOU 1993:34 Rett til og forvaltning av land og vann i
Finnmark.94

I1.2.2 Fierrfldighetens omfang

gfunneiendommen til den andre. Srerlig stone vassdrig har, pa samme mate som
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Rddherra. Engin naudsyn eI 6 shilgreiningu pessa ords, pvi ad einseti
er, a6 pa6 6 vi6 - og i ad eins vi6 - pann rAdherra, sem me6 vatnamilin fer.

Um iI. kafla

(sbr. Nefndardlit rneiri hl. A. I, bls. xv. o. s. frv. og 61, minni hi.

22 o. s. frv.)"
Eins og 66ur er teki6 fram, hefir stj6rnin bygt frumvarp petta 6 somu

stefnu sern rninni hl. fossanefndar bjelt fram, peit'ri, ad iandeigandi hef0i einka-

umr66 yfir vatni, sern 6 lanrli hans liggur. Hins vegar pykir pad ekki hlj'6a aO

kveda 6 urn pa6, hverju nafni pessi rjettur landeiganda shuli nefndur, hvort hann

skuli talinn eignarrjettur i lagamerkingu (hlutarjettarmerkingu) eda einhverju o6n:

nafni nefndur. Um hitt eru allir sammAla, a0 rjettindi landeiganda yfir vatni ir

landi sinu hlj6ti ad vera miklum og morgum takmdrkunurn h60, bre6i vegna

einstaklings og almennings.
f raun rjettri mun FaO ekki skifta miklu m6li fyrir pj6dfjelagsheildina,

hvor stefnan verdur ofan d. A6alatridi6 virdist vera pa6, hvernig birid verdi unt

sjerleyfisloggiofina"

Svo sem r er saqt og svo sem b6dir hlutar fossanefndar

hier. lhtiO li q1 landeiganda,v!l-I4l!i-!ku.li
nefndur. Lim bad er lcigfrredin l6tin, hva6a nafni hfin vill nefna benna riett. Hjer
-", rv" **Tn, gr. frv. minni hl. 6kvedi6, ad landareign fylgi rjettur til ad hag-

nyta sjer vatn, sem i henni liggur, innan takmarka peirra, sem ltig, venjur eda

a6rar heimildir hafa i ftlr med sjer. i\{e8 6kve0inu er pad einskordad, a0 vatns-

a.jettindin fylgi landinu eda eignarrjetti ad pvi, nema sjerstaklega sje fr6 sl<ilin"

Um v<itn utan landareigna einstakra manna eda hjerada skal pess geti6"

aO dll fossanefndin var samm6la um pa6, ad riki6 hef6i umr66 peirra. tr{inni

hlutinn bygdi pad 6 pvi, ad riki6 vreri par landeigandi og hefdi pess vegna um:
rA6 pessara vatna. En meiri hlutinn taldi rikinu pau umrA6 sem 6nnur urnr66

yfir 6notu6u vatni, er ehki var Askilinn landareign samkvemt 10. sbr. 17 ' gr"

frv. hans. Eftir stefnu minni hlutans og pessa frv. er ljost, ad v6tn i afrjettum

og almenningum, sern hvorki einstahir menn nje hjerud geta sanna6 eign sina

ado erg rikisyotn, bvi ad rikid er par eigandi landsins. Fossanefndin till var
peirrar sko6unar, ad riki6 aetti afrjetti og almenninga yfirleitt (sbr. NefndarAlit

meiri hl. A. I, 17. gr" 3. li6 og bls. 64, minni hl. bls. 32)' Hjer er ekhi stadur

til a0 rirskurfla petta atri6i. Pad ver6ur vrentanlega aO rannsaka pa0 sjelstak-

lega, hvada lendur eru rikiseign, enda eiga d6mst6larnir rirskur0 pess mils. Af
vi a6 vatnsriettindin fvlsia eiqparrietti aO landi eftir stefnu bessa 1r vir0-

@6fram,a6riki6eigivatnsrjettindiiafrjettumogalmenn-
ingum, Fvi a6 ef rikifl 6 pessar lendur, pA er einnig skoriO rir pvi, hver eigi

vatnsrjettindin. Hins vegar vari mi6ur falliO aO 6kve6a i logum, ad riki6 mtti vatns-

rjettindi i pessurn lendum, ef svo yr6i nidurstada d6msl6lanna, a6 pmr vreru ekk!

-_ e6a sumar peirra ekki - rikiseign, heldur eign einstakra manna e6a hjerada.

i1',
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Um 2. gr.

5br. ^fp
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II. kafli'

Almenn akuredi um oatnsriettindi'

2.gr.

Landareign hverri fylgir rjettur til umr66a og

straumvatni eda stoduvatni' 
-sem 

6 heuni en' me6 lreim

;;;i;; .o* no'u' heimildir hafa i for meO sier'

3. gr.

1. Nf skilur i eba lmkur landareignir' og e

veg, og sje etrki voxtur i vatni' nema onnur logmret

2. Eigi nreyiast merki' p6tt farvegur breytist'

4. gr.

1. Nd liggur Iandareign ad stoduvatni' og fylgir vatnsbotn ili peinr irakka'

er hann ver6ur t"Uon aituT'iald af' 115 metra ut i vatn (netlog)'

2. Ef sto.uvatn er -rnerkivatn og er eigi ]a0 m,etrar i breidd, pi skai

rnidlina pess rAOa -ttX5o-' nema.onnu'i6g**ttk]q"l 'hafi 
veri6 6 ger6'

3. Nti Yex gras upp rir o'toi uji ilgfl"At' pa fytgit vatnsbotn landi sem

purt land 
H'u"'r3r., h6lmar eda sker eru*i st6du",:,:?i',"p::tj:'i",lrt'l-r":,f:*""'"

66ur segir. U'i a mJ"' "yju'' 
h6lma t6u 'ttt' fyrir landi annal's marlns' og er

sundid nri6lra t" ;;;';#u"'og rae0ur pA midlina sundsins rnerkium'

5. Jafnan skai mi6a vi6 lhgflebi i vatni'

6. Ef breyting verdur a out"'lotoi' be skulu netlog vera senl *d ur

voru Pau'

hagnj'tingar Pvi vatni"

takmorkunum, sem log"

bi hvor land i midjan far-.

.t.lpott sje Par 6 ger6'

sama nregin, og skulu P6

verl6 skiPun 6 ger8' a6

t:l

lj

,i

5. gr.

Nu liggja tver landareignir eOa fleiri ab vatni

netl6g hverrar om 
'1g 

aku"6i" ivo' ef eigi hefir 66nr

trver botndepill fylgi"pti* bakka' sem hann er nrestur'

6. gr.

1. Rjett er a0 nratsltoT akt::6i og-setji rnerki rnilli landareigna' a6 pvi

leyti sem ","'r'i.fara 
eftir :1:":::J "*t;iJ,; H::1r.,:'",i';T';:;;:;;" ';;;J; f ii* og kr6ka i landarnerrijab6le

,sem a6rar landarnerkiaheimildir'

7. gr'

1. Votn oll skulu renna sem a6 fornu hafa runni6'

z.Oheimitt er ntanni' "t"'u'"tit"l;n 1"i:1-e0a 
lagaleyfi sje titr pess:

a) a6 breyta outnJotrri, straumstefnu e6a vatnsmagni, hvort sem pa$ verdur

adfulluog;i;;;;umAhvedinntima'svooga6hpkkae6alekka

,.1 $tTi:it?t; straumvatn eda gera mannvirki i vatni eda vfir pvi'
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a)

b)
c)

d)

Pingskjal 88

St. Frurnvarp

Sveinn 0lafsson.

e)

f)
g)

h)
i)
i)

k)

I. KAFLI.

0r0shfringar.

1. 9r.
I logum pessum merkir.:

Falluatn: strengur, fallandi, eila foss i straumvatni.
Frumdrdttur; ebtlun um mannvirkisger6, med uppdrdttum eda dn peirra.

Hierad: sfsla eda hreppur.
Idia: framleidslustarfsemi, sem litur ad tilbriningi varnings eda breytingu d

honum med verkvjelum.
Idiuuer: stadur eda stofnun par sem idja er stundu6. 

-
Idnadur: handverk eda heimilisvinna, sem vatn er notad vi6'
O rkuu eita : rafm agnsleiOsla.
Orkuuer: rafmagnsstod eda nflst66 viO vatn, sem breytir vatnsorku i raforku'

Rd.dherua: sd rddherra, sem vatnamdl falla undir.
Vatnsmidlun: uppistada med stiflugerd i vatnsfalli eda stoduvatni, sem

breytir edlilegu iensli vatnsins og jafnar pad. Hakkun og lrekkun vatns-

bordsins.
Yatnsuirki: mannvirki i vatni eOa vid pad til hagnj'tingar 6 pvi'

II. KAFLI.

'' ,. rr.
Landi hverju fylgir ljettur til umrdda og hagnj'tingar' 6 pvi vatni, sem

ii pvi er, hvort sem pad er r.ennandi eda kyrt, rned peim takmorkunum, sem

lo8, venlur eda adrar heimildir hafa i for med sjer.
.i,: 3. gr.
:: Nu shilur 6 eda lakur lond manna, og a pi hver ut i
Ilema onnur logmet skipun sje par d gerd.

Eigi breytast landamerhi, p6tt n:erhivotn breyti farvegi,
tndi hverfa pd med vatninu til pess, er land a undir pvi.

midjan farveg,

en vatnsrjett-

Shr- =f:
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II. kafli'

Almenn akurcli um oatnsriettindi'

2.gr,

Landareign hverri fylgir rjettur til umr66a og

straumvatni eda stoOuvatni' 
-sem 

6 heuni er' med lieim

;;;; .J, no'u' beimildir hafa i for meO sier'

3. gr.

1. Nt skilur i e6a lakur landareignir' og e

veg, og sje et<ki voxtur i vatni' nema 6nnur logmret

2. Eigi lreytast merki' p6tt farvegur breytist'

4. gr.

l. Nd liggur landareign ad stoduvatni' og fylgir vatnsbotn pi peim i:akka"

er hann ver6ur tafinn*airarnliald af' 115 rnetra rit i vatn (netlog)'

2' Ef stoduvatn er ;merkivat" ;; er eigi 
-2'30 Yrar 

i breidd' pi skal

midlina pess r60a merkjum' nema.onnu'iug*oitkipun -hafi 
veri6 6 gerd"

3. Nti vex gras upp 6r' u'toi Ji i"gfi"ai' pa fytgir vatnsbotn iandi sern

purt land 
H'u.'r;^', h6lmar eda sker -'"-t '-t:1:".::?1".p:ltji';",1."':1"::t;:*""*

Adursegir.Nriamabnt"ylo''h6lma*6utL"'fyrirlandiannarsmanns'oger
sundiO nrj6rra t" ;;;^;#'u'''og rreOur pA midlina sundsins melkium'

5. Jafnan skai rni6a vi6 lAgfladi i vatni'

6. Ef bleyting verdur a out"unotoi' bA skulu netlog vera seiB *0 ur

voru Pau'

5. gr.

Nf liggja tvpr landareignir eda fleiri aB vatni sama megin' og skulu p6

netlog hverral um sig irkve6in .svo' 
i- "lgJ 

n*ot fr6ur veri6 skipun a ger6' ad

hver botndepili rylgi"peim bakka' sein hann er nastur'

6, gr.

1. Rjett er a0 matsinenn Shv.edi 
"og-setji 

rnerki rnilii landareigna' a& pvi

hagnj'tingar Pvi vatni"

takmolkununr, sem log'

pA hvor land i midjan far-

.t ;pott sje Par 6 ger'6'

). 1

::l
'i

i

I

i

leyti sem merhi fara efiir uo:.:l:I 
"i:t;-ii; H::1#",;';'i';:;;:;;";,;;*1;; f ii6 og b6ka i randarnerkjab6k

I sem a6rar landarnerkiaheirnildir'

7. gr.

1. Votn oil skulu renna sem a6 fornu hafa runnid'

2-Oheimitt er ntanni' nema sjers:Un |t-Tl1-eba 
Iagaleyft

a) ad breyta o"t"Jot"i' straumstefriu e6a vatnsmagni' hvort sem

ad fullu og oii" "0" 
um 6hve0inn tima' svo og ad hekka

,.l ]l':tJ:iti; straumvatn eda gera mannvirki i vatni eda vfir pvi'

sje til Pess:
paO r'ei:6ur
eda lPkka
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(A. XlX, 2).

Nd.

um frumv. til vatnalaga.

4oO. Nefndar.Atit

Fr6 meiri hluta samvinnunefndal vatnamila.

A fundi midvikudag 30. mars gengu vatnamilanefndir beggja deilda Al-
pingis i samvinnunefnd, en 6.6ur hdf6; prr p6 unni6 saman ad athugun pessa

frumv. A fundum nefndarinnar kom pad fli6tt i lj6s, aO samkomulag mundi ekki
geta ordi6 um, hver rjettargrundvollur vatnalaganna skyldi vera, og i fundi 6.

april klofnadi nefndin til fulls. Hefir meiri hluti nefndarinnar unni6 si6an ad

mAlinu eftir fongum, med pad fyrir augum, ab pa6 greti ordi6 afgreitt 6 pessu

pingi.
Agreiningurinn um rjettargrundvrillinn er hinn sami, sem kom fram i

millipinganefndinni i fossamilurn, er skipud var 22. okt. 1917, og er deilan ad

forminu til um Fa6, hvort vatn alment sje eda eigi ad vera a6 ltigum undir-
orpid eignarrjetti einstakra manna; ad efninu til er dgreiningurinn um pa6, hvort
rjettur landeiganda til vatns skuli i ldgunum ikvedinn fyrst sem ritilokandi
umr66a- og afnotarjettur, og s5 rjettur si6an prengdur og takmarkadur med hin-
um einstcihu 6kvre6um laganna, svo sem purfa pykir, eda pi ad ldgin skuli bein-
linis tiltaka, hver pessi rjettur landeigandans sje, 6 pann hdtt, aO honum sje med

beinum ikvreOum heimiladur eda leyfdur forgangsrjettur til peirra afnota og urn-
rAda vatnsins A landi hans, sem rjett pykir a0 hann hafi.

Par sem minni hlutinn heldur bvi fram, ad vatn sj-e nri ad ldgum h66
eignarrietti einstaklinga. og skuli vera bad framvegis, ilitur meiri hlutinn, ad e6li-
l.glg_Ei9-_!.ggggiarn"r" oe bj6d t-
rjetti i eiginlegum skilningi. Edlilegra vegna bess, a6 vatn er ad fmsu levti
6eignarhreft, Sanngjarnara vegna pess, ad hjer A landi er miklu meira vatn fyrir
hendi en nokkur tiltok eru a6 landsmenn purfi 6 ad halda e6a geti nota6, og
pess vegna ekki 6stre0a til ad skifta pessum gedum n6ttrirunnar svo misjafnt milli
manna, sem ver6a mundi, ef peim einum, er land eiga undir vatninu, veri feng-
inn i hendur eignarrjettur yfir pvi. Fj6dfjelaginu hollara vegna pess, ad 6 pann
h6tt verdur best girt fyrir pa6, ad einstakir m€nn ndi peim tokum 6 fallvotnum
landsins, sem peir eftir atvikum gatu notad sjer, anna6hvort til ad leggja fjAr-
hvaOir 6. 4otendur orkunnar, ef eitthvert peirra yrdi virkjad til almenningsnota
eda handa nyts<irnum fyrirtaekjum, eda pA sem grundvtill fyrir krofu um virhi-
unarriett sjer til handa, jafnvel p6tt virkjun pretti koma i b6ga vi6 almennings-
hagsmuni. Af pessum istadurn er meiri hlutinn sammAla um, a6 pau vatnaltig,
sert nd ver6a sett, eigi ad byggja 6 peim grundvelli, ad vatnid sje undanpegid
eignarrjetti i eiginlegurn skilningi. Par med er ekki sagt, aO meiri hl. sje aO fullu
og ollu sammila uffi, hver rjettargrundvtillurinn sje samhvaemt nrigildandi ldg-
g16f. P6 er hann allur 6 eitt sfttur um pa0, ad t. d. vatnsveitingaloggjtif lanclsins
hvili yfir'leitt i" freirri rjettarmedvitund, ab vatn sje ollum heimilt endurgialtlslaust
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IX, 10).

487. Brey{ingortltl6gur

frv. til vatnalaga.

Fr6 minni hluta vatnamAlanefndar.

(Bjarna J6nssyni og J6ni Porl6kssyni).

Vi6 1. gr. 6nnur m6lsgrein (Almenningur o. s. frv.) falli burtu.

Vi6 2. gr. Greinin ordist svo:

Landareign hverri lylgir i'jettur til umrAda og hagnf tingar pvi vatni,
ntraumvatni e6a st66uvatni, sem A henni €r, 6 pann hAtt, sem 169 pessi

heimila.

TiI uara: Greinin orOist svo:

815

Landareign hverri fylgir s6 rjettur,
og hagnftingar pvi vatni, straumvatni

Vi6 7. gr. c-1i6.
Fyrir >vatni< komi: jarOvatni"

sem nd er og veri6 hefir, til umrA6a
eOa stoduvatni, sem er A henni,

-4.

.5.

B.

:r 8.

t-t

", ,:'

,,0.

i'
::t '

.lo.

Vi6 8. gr. Ordin i 2. li6: >Nfi er pvi lfst yftr< o. s. frv. til enda, falli burt.

Vi6 16. gr. 1. li6ur falli burt, og liOatalen breytist samkv. pvi.

Vi6 16. gr. Fyrir orOin i 2. li6 >er liggur a0 vatni eOa {< komi: er a0 vatni
liggur eda vatn er ir.

Vi6 39" gr. 2. li6. Fyrir ordin >ska6i a0 vatnstdkunni a6 obru leyti< komi:
skaOi aO missi vatnsins til Aveitu A pA lanelareign sjAlfa, sem vatniO er
tcki0 i.

Vi6 49. gr. 1. li6, Or6in: Dsvo og 66rum, sehr heimildir hafa A peim teki0*,
falli burt.

Vi6 49. gr. 1. lid. A eftir orOunum uvinna fr hvi orku( komi: er samsvari
alt a0 500 e6lishestoflum"

Vi6 49. gr. B. ti6.
LiOurinn falli burt.
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(A. IX, 11).

ild; 641. Fnurnvar.p

til vatnalaga.

(Eftir 2. umr. i Nd.)

Samhlj66a pskl. 485, rned pessari breytingu:
2. gr. blj6dar svo:
Landareign hverri fylgir rjettur til urnrdda og

straumvatni*eda stoduvatni, sem ri henni er, d pann hdtt,
hagnJ'tingar pvi vatni'
sem ldg pessi heimila.

Str. =+



LagafrumvdrP samPYkt.
YatnaIdg.

19?6
197b

A 56. fundi ,i Ecl., s. c1', var fr'v. it.tb.'tt.t |ao.n-et,ri 
veri6, samlykt 6breytt eins og

"i,r, 
og t,ud our uun@ bessi h6ttv' deilcl gekk fr6 pvi i fyrst*'

-ss) ::"0H..;.'.'::'jIlHi:tl'X#f;*.;:
/l b?. funcli i 8c1., nr6,nudaginn 7. inai, 3. urnl. pess hjer i pessari hv. cleilcl. Olilnlr

val frv' te1ii6 til einnar un1r' harstv' atvinnum5rlarh'Uherra greindi p6 5

Frsm. (Gu6mundllr Gudfinnsson) : jeg run pa6' hvort skobanarnuntlr s6' er hjel'

tel 6larft ab fjiill'1fl6 uin petta n6'l ad hefir verib' v:eri svo mikili eba ]rannig

svo komnu, en je,g lysi -,vfir pvi fy'ir hiincl I'axinn' ab ehki gmti i<omib sama irt i

nefnclarinnar, a'6 hun hefir fallist 5' urevt- reync-l' og hygg jeg irann nir kominn 6

ingar hdttv. NcL., encla l:6tt liim *iu tigi iriina 
-skobln' 1 lttu" 

atridi' eftir yfirlfs-

allsliostar 6,nregb rirea bzer' Iliin 6'iitur ingu hans i h6'ttv' Ncl'

:;';"""1'ili';11 ';l ;, T iliJ.i':,? 
",'";l 

- 1HT,*1 
u;x* 

i r'd i,' :;- Ti: T,'#;;
pykt eins og pab nir liggur fyrir' injer a6 breta notrrkr'm orb*m vib. Fab er

J6n Magnusson: Jeg eI a'6 efni til enginn efi 6 }vi' a6 frv. er nf. or6i6 nokk-

dlcl,ngis samd6ma 1i6,ttvl. f'srn. (GG.6f), ttrskonat bastarbur' i treild'inni e' bygt 6'

en jeg geri 166 fyri;, a6 !a6 hafi veri6 lreim shilningi, ab vatn fylgi landi, en i

mismreli hans, er 1'u,',.' *og-6i, a6 nefndin h6ttv. Ncl. er- skotib inn i grein, Se]]l e]]

hef6i fallist 6 br.tt. h6,ttv. Nc1. Fad eI eigi hugsub 6' gagnstreburn glundvelli' I sta6

allskostar rjett. Nefnclin vill fallast 6, ati fess a6 taha pa6 frarn' a6 um eignarrjett-

frv' ver6i sam}lylrt. pr6tt fyrir brtt' Ncl. inn gitcli gamlar venjur, p6, er sagt, a0

Nefnclin var alls eigi 6nreg6 meb breyting- pao gilal um eignarrjettinn, sem pessi liig

lrna, a6 minsta kosti eigi mei'-i hluti nefncl- 6,hve6a Er me6 pessu reynt a6 brj6ta f5'

arinnar, er talcli breytinguna koma alger'- "traclition" , 
sem gilt trefil hingab til En

Iega 6fugt inn i frr,. 
.8,' 

ei,',' nefnclar.mab. ]1a5, sem gerir 6,kwe6i }retta tilgangslaust

tll, h5,ttv. 3. lanclsk. }rnr. (HSn), var fyrir irleii.ihlrrtasliilninginn gamla, er pa6,

vitanlega 6,nregour ,ne6 h^ana, eins og kom a6 alt frv' er bygt 6' einstaklingseignar-

fram vi6 2. umr. malsins i pessai'i h5,ttv' rjettarhugtahinu' Jeg siral taka pa6 
.fram'

cieilcl. Jeg tel breytingu h6ttv. Ncl. mj6g a6 jeg 6'lit frurnvarpib gal1a6 vegna breyt-

6heppilega, en er hins vegar samcl6ma hr,. ingarinnar, og tel jeg narr6sl.n1egt a6 encl-

nefnclarmdnntlmumpa6,a66feertsjeirilursliodaldginiheilclsemfyrstogsam.
ab eydileggja ait pa6 verh, sem lagt hefir reema pau yfirleitt'

veri6 ,i pab ab gera frv' ab liigum' Fvi

telcli jeg ]iab 156 ab sampykhja frv' nri ATKVGR''

eins og pad liggur fyrir' og sj6' svo, h.vern- Frv' sarnp' rneb 12:7 atkv' og afgr'

ig pa6' reynclist i fralllivremdinni' Jeg fyr'- sreul

ir mitt leyti hygg, ab framkveemcl frv' tog f rd ALpingi'
z-' r ^rx: -'^-ix h6 rtr (Sj6 A' 593) '

verbi svipud og hirn hefbi veri6, p6 ab (DJa ^' """/' '
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tzr.

,6e3. Vatnalilg-

(Afgreidd frd Ed' 7' mai)'

I.

Ordaskfiringat.

1. gr.

I logum pessum merkja:
Altilnningur; Srl hluti vatns, sem liggul fyrir utan vatnsbeiti landar-

eignanna,
Fallualn; sd hluti vatnsfalls (fossar, h6vadar, strengir), sem hagkvanrt

verdur tali6 ad virkia i einu lagi til orkunftingar'
Frumd.relliri Melingar',lppdrrettir, lfsingar og onnur gogn til rikvtird-

unar d adaldrdttum fyrirhugadra mannvirkja.
Fullnarlard.roitir Malingar, uppdrrettir og onnur gogn til fullkominn-

ar dkvordunar a fyrirhugudum lrlanllvilkjum'

,r Hierad: Kaupstadur, sfsla e6a hreppur'- 
Idia; I6nadur'' annar en handi6n'
Idiuuer: Land eda lod, hris og 6nnur mannvirki dsamt takjurn til ai-

nota vi6 iOju.
ldiuhdldur: Eigandi idjuvers.
Ldgfladi: Yeniulegt lregsta vatnsylirbor6'
Lulndareign: Land logbylis og ldb og lond innan lakmarka kaupsta6a

og lOggiltra vet'slunarstada.
orkuueita: utbunadur til a6 veita orku ur einurtt stad i anRan.

orkuuer: Land eda lo6, hus og oltnur ntantrvirki dsarnt takjurD til
afnota vid orhuvinslu eOa breytingar einnar tegundar orku i abra.

Siertegf : Leyfi samkvrentt sjerleyfislogum'
iutttsiirki: Mannvirki um vatn, i eda yfir vatni eda vi6 pa6.

V;t'si,idlun; Geymsla ii vat^i til pess ad breyta edlilegu vatnsrnagni

straumvatns.
Yalnsuirkiari.: Sd mabur, scm hemul fyrir neysluvatnsredum.

987

(A. IX,

Ird.

II. kafli.

, A lmenn akuudi um uatnsriellirtdt'

2. gr.

Landareign hverri fylgir rjettur til umrdda og hagnftingar
strattmvatni eda stoOqvatni, seq d henni 0I'r 6 ' pann hdtt' sem

heimila,

Fvi
Ittg

vatni,
pessi
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Tilvisun vor: 98.1 I

oags.: 28.02.2006

Efni: Umsdgn Landsvirkjunar - 456. mfI

Me6 brdfi allsherjarnefndar, dags. 17. februar 2006, hefur Landsvir$un borist til umsagnar

frumvarp til laga um heimild til a6 afsala til Landsvirkjunar vatnsrdttindum og landi vegna

Burfellsvirkjunar, 456. m6l. Umsdeu fyrirtekisins fer hdr 6 eftir.

i inskur6i Obygg6anefndar i m6li nr, 712000 um Gnripverjaafrdtt, sem kvedinn var upp 21. mars

2002 vu medal annars skorid ur um eignarrdtt 6 Burfellssvedinu vestan Fj6rs6r. Nefndin ger6i

grein finir sdlu Gnripverjahrepps 6 vatnsrdttindum i afrdtti lueppsins i upphafi si6ustu aldar og

framsali 6 pessum rdttindum me6 einkardttarlegum samningum allt par til riki6 lagdi fram hluta
peina sem framlag sitt vid stoftrun Landsvirkjun.ar 1965.

Obyggdanefnd komst ad peirri ni6urst06u ad Gnripverjahreppur hefdi ekki 6tt afrdttinn og pvi

hvorki veri6 til fess ber a6 afsala landi nd vatnsrdttindum. Afr6tturinn sd bi66lenda i eigu

rikisins 6samt beim hlunnindum sem sem henni tilhewa.
til ad fi'amselia bessi rdttindi til Landsvirkiunar. bar 6 ve6al vatnsrdttindin, he&j veri6 ger6 me6

tilvisun til sem afhent voru ad hluta bau rdttindi

sem af h6lfu rikisins hdf6u veri6 keypt anefrrd a/s Titan. Hinir einkardttarlegu samningar

sem raktir verda til sdlu Gnripverjahrepps 6 lands- og vatnsrdttindum hafi veri6 6l0gmetir og

s6kum vanheimildar hreppsins hafi hvorki med einkarduarlezu framsali nd l6zum veri6 hrgt a6

framselja pessi r6ttindi til Landsvirkjunar. bvi hafi ekki stofnast beinar eignarrdttarheimildir i
ernkaeignandttarlegum og s{ til handa.

i framhaldi af lessum urskur6i Obygg6anefirdar var 6 Alpingi, 128. ldggjafarpingi 2A02-2003, i
februar 2003 lagt fram frumvarp til laga um heimild til a6 afsala tilteknum vatnsrdttindum til
virkjunar i Fj6rsri asamt landi sem til barf i pessu skyni, 613. m6l. M61i6 var6 ekki ritrett'

Obygg6anefird kvad upp urskur6 10. desember2004 i m6li 212003, Holta- og Landsveit 6samt

Landmannaafrdtti i Rangarpingi ytra. i sambandi vi6 Burfellsvirkjun kom par til sko6unar

svrdi6 austan Fj6rs6r. i rirskur6i nefndarinnar er m.a. rakin tilur6 pess a6 rdttindi i Fj6rs6 voru

seld Einari Benediktssyni og si6ar islenska rlkinu. Ni6ursta6a vardandi rdttindi Landsvirkjunar

var samskonar og veri6 haf6i vestan drinnar f urskw6inum um Gnripverjaafrdtt. Ekki var heldur

tali6 ab Landsvirkjun geti byggt eignandtt 6 lOgum e6a hefd. Veri Snirtrekid pvi ek*i eigandi

Ffirtekid fcri hins

I^andwir$un
G6dir straumar { 40 6r

Nefndasvid Alpingis
Berist allsherjameftd
Austurstreti 8-10

I50 REYKJAVfK

ll
Lmdsvirkjun
er bakhjarl
Dj66mtnjasafns Islands Heabitisbraut 68 . 1m Reykjavik. Sfmi; 515 9@O r Myndriti:515 SOOT .landwirt{un@V.is. www.V,is



vegar me6 eignandtt a6 mannvir$um/framkvremdum sem pa6 hefdi reist 6 afrdttinum og nyti

logvarins rdttar til nytingar bein4.

Eigendur Landsvirkjundr, sem eru auk rfkisins, Reykjavikurborg og Akureyrarber, hafa eti6
gengid irt fr6 bvi a6 framlOg eignara6ila vi6 stofnun firrirtrekisins og sidar veru 6skoru6 eign

bess. Hafa eignarhlutftill veri6 reiknu6 rit fr6 bessu 6samt 66rum rdttindum oe skvldum. Ber hvi
brrniniu6iyn til a6 leidrdtta bann misskilning sem uppi hefur veri6 vardandi eignarhald 6 bgi{I
.ettt"a*t rc* ritiO t"
m6lsins.

Frumvarp pad sem nri er til umsagnar er 6breytt fr|fyna frumvarpi a6 <j6ru leyti en pvi a6 eftir

urskurd 6byggdaneftrdar 10. desember 2004 tekur frumvarpid nri eirurig til lands- og

vatnsrdttinda austan Fj6rsfu.

Landsvirkjun leggur til ad frumvarpi6 ver6i sampykkt eins og pa6 liggur fyrir.

Vir6ingarffllst

O"t f l-.t-J
0rlygur b6r6arson
yfirm a6ur I 6 gfredim6l a
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IX, 10),

43?, Sreyilng*rtlll6grrr

frv. til vatnalaga.

Fri minni hlut* vatnanr$lanefndar"

iBjarna J6nssyni og J6ni ForlAkssyni).

1. Vill 1" gr. Onnur mflsgreirr (Almenniugut o..s. frv,) falli burtu"

2. Yift 2" gr. Greinin or6ist svo:

Landareign hverri fvlgir riettrir til urq160a og hagnftingar pvl vatni,
rtraumvatni eda st66uvatui, seln h henni €r, { pann h*tt, sern trdg pessi

heimila.

TiI uara: Greinin ordist svo:

Lantlareign hverri tylgir sll rjettur, $em nd er og verid heffr, til umrAda
og lragnftingar pvi vatui, slraumvstni eda sloduvatni, sem er A henni"

3. Vifi 7. gr, c-Ii6.
Fyrir >vatni< komi : jarOvaini,

4. Vid 8. gr. Or0in i 2. li0: rNri er pvl ljst yfir< o. s. frv. til enda, falli bnrt.

5. Vi6 18. gr" 1. li0ur falli burt, og lidatakn breytisi samkv, pvi.

I, Vid t6. gr. Fyrir crdin i 2. liCI rer liggur a0 vatni e6a 6( komi: er a0 vatni
liggur eda vatn er 6.

?. Vi8 39, gr. ?. 1i8. Fyrir or6ia >ska6i aO vatnst6kunni aE obru leyti<< komi:
ska6i a0 missi vatnsins til 4veitu A pA landareign sjAlfa" serrt vetni0 er
teki0 i.

8. Vi0 -tr9, gr" l. li0. Or8in: ,)svo og c$rurnn sehr heirnikiir bsfa d peim teki0ei,
falli burt.

h--u' vi6 49. gr. 1. liCI. A eftir or0unum Dvinna rir pvi orku< komi: er samsvari
alt ad 50S eillishestoflum"

lo. vi8 49. gr. 3" tio., Li&urinr falli hurt.

SLc. -r
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rud"

iil vatnalaga.

54L" -B-rrErEnv&E t!

iEftir 1)" urr:r. i t{d,.}

Sanrhlja6a pski. .tg5" rne6 pess;rri brevtingu:
2. gr. blj66ar. svo;
I-andareign hverri fylgir I.jetfLrl til unrrdsa ogstranrnvatni"eda stobuvatni, sem 6 irenni er., a ilann hdti"

hnga;itingal Fr:i r,ainj,
senr los pessi heinrila.

Sbr. :>
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II. kafti,

Almenn dkury|i um uatnsriettindi"

2"9r.
Landareign hverri t)'lgir :.jettur til umrdfla og hagnvtir:gar pvi vatni,

strartmvgfni eOa st0duvatni, sern 6 henni er, me6 peim takrn$rhunurn, sem
log" venjnr e0a adrar heimjldir hafa i for mefi sjer.

3. gn.

1. Ni) skilur a e6a lsekill' iandareignir, cg 6 pri hvor ianii I n:i6jan
farveg, og sje ekki vo:<tur i vatni, nema onnur iogme{ uLipo* sje par a gera.

2. Eig! breytast merki, p6tt farvegur }:reytist"

4"g.,
X. N* liggur landareign ad sto0uvatni, og f;.ii:r .-,.,sbotn Nr* peim

bakka, er hann verd*r talin* alrarnhald af, 1tb **tr* .,i *ir: {netidg).2. Ef stoduvatn er merkivatn og er eigi 210 m:l,ira:- z, breidd, pa u**t
mislina pess rfOa rnerkium, irenr* iinnur rngir;at skipL:.-, il;fl rel'ifi i geril.

3. Ni a;ex grss upp rir- r,rini rii& l6sil?efii, U* i3.;g;l" srtnsbs1]1 l*ndi
sem purt land vari.

- 
4" Ef e3iar' hdlman efla -.ker eru i sto&r:r,arni, pd fvrgja pi,,n netlog

sem dbur segir. Nu d n:adur eyjar, holrna e&a:iier f,vrir landi anrar.s manns"
cg er sundi6 mldrra en 230 rnetrar, og re6ur pd rnidlina sunrisins nrerkjunr,

5. Jafnan skal rnida vi6 iagflaedi i vatni.
6. Ef breyting verOur d varnsbotrri, Fd sknlu neirog r,*ra sem d6ur

voru pau,

5, gr,
Nf liggia tvrer landareiguir e&a fleiri a6 vatni s*n:a megin, og skuir.r

hd netlog hverral um sig dkve6in svo, ef eigi hefir dfrrir veri6 sliipun a
ger$, ab hver Lrotndepill lylgi peim bakka, sern Lrnn u, n' stur..

b,gr"
f , iljett er a6 malsn:enn dl<ve6i og setji merki rnilli

pvi leyti sern merki fara eftir dhvaedum 3.*b" *"
2. Fii:glj'sa skai matsgerd sarnkvmmt 1" li$ og b6lia i

sem adrar landamerkialreimildir.

, .aianrlftrelglta, au

l*ndamerkjabdli

1.gr'
1, Vcitn oll skuiu renna sern a6 fornu irafa runni8.
2, 0heimilt er manni, nema sjersiok heirnird e6a raga!eyfi

a) no hreyta vatnsbotni, straumstefnu e6a vatnsmagni, hvort sem
aS full* og ollu eOa um akvebinn tirca, svo og ag h;ehk:r
vatnsborS"

sje til Pess:
pad verdut'
e6a lPkka

Str. :12



LagafrumviirP samPYkt.
Yatnaldg.

19?6
19?b

-4. 56. ftndi ,1 8c1., s. c1., var frv' fr.tb-'ttt faa.tr.ef.Oi 
veri6, saml:ykt 6breytt eins og

eirrs og ba6 oa, uam iressi h6ttv. deilcl gekk fr5 pvi i fyrsttL'

e-g4l) T:"'fi";.'#'.:*lHiltS,lr#f;*";:
A 57. funcli i 8c1., in6,nudaginn ?. uai, B. r1mr. pess hjer i pessari hv. cleilcl. Ohhur

var frv' teki6 til einnar 11 n1r' harstv' at'r'innuirrdLlar6dherra greindi pa 5

Frsm. (Gu6rnundlrr Gudfinnsson) : jeu riir:r !a6' hvort sko6allarnunLlr s6' er hjel

te1 6]iarft ab fjiill'1fls urn petta 
"tat 

ui hefir venb' 
^vze-ri 

svo mikili eba pannig

svo komnu, en je,g lysi -,vfir pvi fylir hdni vaxinn' a6 
' 
ekki geeti i<omi6 sama irt i

nefnclarinnar, a6 hirn hefir fallist a u'*u*- reync-l' og hygg jeg irann nir kominn 6

ingar hittv. NcL., encla lr6tt hitn ,'iu t;; l:':i ,::::"lu';rfutu" 
atridi' ertir vfirlfs-

allsliostar 6,nreg0 rireb bzer' FIiin 6iit; ingt hans i h5'ttv' Ncl'

pab rnihilsvelt, a6 flv. n6i ilam ab ganga' 
Jonas J6nsson: Jeg er samil6ma h6ttv.

og mrclir' ]rvi rneb pvi' ab f a0 r'er0i sanr- 
+. 

"fu"*rt. 
p-. (JMt, en vildi p6 leyfa

pykt eins og pab nf liggur fyrir' injer a6 breta notrrkr'm orb.m vi6. Fa6 er

J6n lvlagnirsson: Jeg eI a6 efni til enginn efi 5 pvi' a6 frv. er nil or6i6 nokk-

ijld'ngis samcl6ma h6ttv]. f'srn. (GGudf), ttrskonat bastarb*r' i heildinni er bygt 6'

en jeg geri 166 fyrir, a6 }a6 hafi veria ]reim sirilningi, a6 vatn fylgi landi, en i

rnismeli hans, er 1'u,',., *og-6i, a6 nefnclin h6ttr'. Nd. er. skotib inn i grein Seln e]]

hef6i fallist 6, br.tt. h6,ttv. Ncl. Fad eI eigi hilgsub 6' gagnstrebum gr.lrndvelli' I sta6

allskostar rjett. Nefnclin vi1l fallast 6, Jtj bess ab taka pab fram' ad.m eignarrjett-

frv' ver6i sam}lylrt. pr6tt fyrir brtt' Nt1. inn gilcli gamlar venjur, p5, er sagt, a6

Nefnclin var alls eigi 6nreg6 meb breyting- ban silcti um eignarrjettinn, sem pessi liig

.na, a6 minsta kosti eigi iei'-i hl'ti nefncl- 6'hveba Er meb pessu reynt ab brj6ta f5'

arinnar, er talcli breyting*na ko*a alger'- ,,tr:aclition" , sem giit tretil. hingab til ' En

legadfugtinnifrr,.EneinnnefnclarmaS-pa6,serngerirS,kvre6ipettatilgangslaust
l1]]) h5,ttv. 3. Ianclsk. pnr. (I{Sn), var fyrir lrleii.ihlrrtaslril:ringinn gamla, er pa6,

r,itanlega 6neeg0ur rne6 h^ana, eins og kom a6 alt frv' er bygt 6 einstaklingseignar-

fram vi6 2. umr. m6lgins i ]ressari h6,ttv' rjettarhugtahinr'r' Jeg shal taka ]ra6 fram'

cleilcl. Jeg tel breytingu h6ttv. Ncl. mj6g ab jeg 6,lft frurnvarpid gallab vegna bre-vt-

6heppilega,enerhinsvegarsamcl6mahr,.ingarinnar,ogteljegnauSs}.n]egta6encl-
nefnclarmcinntlmum!a6,a66feertsjeirilrrrskodat6giniheilclsemfyrstogsam-
ad eybileggja ait lab verh, sem tagt hefir rrcma pau yfirleitt'

veri6 i pab ab gera frv' ab liigum' Fvi

teldi jeg pab 166 ab sampvkhja frv' nri ATKVGR''

eins og pad liggur fyrir, og sj6' svo, h.vern- Frv' sarnp' rne6 12:7 atkv' og afgr'

ig pa6' reyp6i*t i framkr'remr'1inni' Jeg fyr- sem

ir mitt leyti hygg, ad framkvrcmcl frv' to{l f rd Atpt'ngi'
(sje A. 5eq)

verbi svipub og hirn hefbi veri6, p6 ab (DJll ^' """/'
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(A. IX, l2).

$d. 5O8. Vatneltig-

(Afgreidd frd Ed. 7. nrai).

I.

Ordaskfiringar,

1. gr'

I logum Pessum melkja:
A1frnnin-gur; Srl hluti vatns, sem liggur fyrir utan vatnsbelti landar-

eignanna,
Faltualnr 56 hluti vatnsfalls (fossar, h{vadar, strengir), sem hagkvanrt

verdur tali6 ad virkia i einu lagi til orkunftingar'
Frumdrettiri Mretingar, uppdrrettir, lfsingar og 6nnur gogn til rikv<ir6-

uuar d adaldrdttum fyrirhugadra rnannvirkja'
Fullnatlard.rnittrt Mrelingar, uppdrattir og onnur gtign til fullkominn-

ar dkvorOunat' { fyrirhugudum ulanl}virkjum'
a Hielad; Kaupsta0urn sfsla eda hreppur'

ldic; I6nadur, annar en handidn'
T6liuuer: Land eda 166, hris og 6nnur mannvirki dsamt trekjurn til ai-

nota vi6 iOju.
ldiuhdldur: Eigandi iOjuvers.

Lagfladt: Yeniulegt lregsta vatnsyfirbor6'
La"nd.areign; LanJ logbylis og ldd og lond innan takmarka kaupsla6a

og loggilLra vet'slunarstada.
orkuueita: utbunaaur til ad veita orku ur einurtt stao i annan'

orkuuer: Land e6a 166, hus og ottnur ntanrlvit'ki Ssamt trekjunr til

afuota vid olkuvinslu eba breytingar- einnar tegundar orku i abra.

Sierleyf : Leyli samkveemt sjerleyfislOgum'

iatrrruirki, Man'virki um vatn, i eda yfir vatni e6a vid [ra6.

Voir,rr*Ofu", Geymsla rl vatni til pess ab breyta e6lilegu vatnsrnagni

straumvatns.
Yalnsuirkiari: sd maour, sem hemur fyrir neysluvatnsreoum"

Il. kafli.
i A lmenn akuudi um ualnsrieltirtdi'

2. gr.

Larrclareig' hverri fylgir rjettur til um'd6a og hagnitingar [rvi vattti,
strattmvatni e0a" stoouvatni, teol 6 henni 0rr d 'panu hdtt' sem 16g pessi

heimila,


