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1 Inngangur 

Reglan um lögvarða hagsmuni er hvergi lögfest berum orðum en þó er hún talin vera ein af 

grundvallarreglum einkamálaréttarfars. Í henni fellst það grundvallarskilyrði að ekki er hægt 

að leggja fyrir dómstóla málefni þar sem niðurstaðan hefur enga lagalega þýðingu fyrir aðila
1
.  

 Í þessari ritgerð verður leitast við að varpa ljósi á það hvað fellst í hugtakinu lögvörðum 

hagsmunum þegar komið er inn á svið umhverfisréttar. Kannað verður hvort að einhver 

sérsjónarmið gildi á þessu sviði í ljósi þeirra hagsmuna sem undir eru í þessum málum og 

einnig hvort að einhverjar breytingar hafi orðið í þessum efnum í ljósi réttarþróunar á 

Norðurlöndum og aukins áhuga á umhverfismálum almennt. Verður megináhersla lögð á að 

kanna hvaða hagsmunir dómstólar telja lögvarða á þessu sviði og hvaða skilyrði þeir setja 

varðandi hagsmunina. Einnig verður stuttlega kannað hverjir dómstólar telja rétthafa þessara 

hagsmuna. 

 Það eru að meginstefnu til úrlausnir dómstóla sem móta regluna um lögvarða hagsmuni og 

verða því dómar aðallega notaðir til greiningar og skoðunar. Dómaframkvæmd á sviði 

umhverfisréttar er ekki ýkja mikil og gefur því ekki alltaf skýr svör við þeim álitaefnum sem 

til skoðunar eru. Í tilvikum þar sem vafi leikur á um niðurstöðu verður leitast við að draga 

ályktanir og færa rök fyrir líklegri niðurstöðu. 

 

2 Hugtakið lögvarðir hagsmunir 

2.1 Inngangur 

Til að fá sem skýrasta mynd af umfjöllunarefni þessarar ritgerðar verður fyrst byrjað að skoða 

hvað fellst í grunnhugtökunum lögvarðir hagsmunir og umhverfisréttur, áður en kafað verður 

í inntak þeirra í einstökum málum. Verður í þessum kafla rýnt í hugtakið lögvarðir hagsmunir. 

 

2.2 Réttur til að bera mál undir dómstóla 

Í 1. málsl. 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstafað 

stjskr.) og í 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 um 

mannréttindasáttmála Evrópu (hér eftir skammstafað MSE), er öllum mönnum tryggður sá 

réttur að fá úrlausn um réttindi sín og skyldur fyrir dómstólum. Gerðar eru kröfur um að menn 

eigi þau réttindi og skyldur sem ágreiningurinn er um. Hafa ákvæði stjskr. verið túlkuð svo að 

menn hafi rétt til að bera réttindi sín og skyldur undir dómstóla, án þess að greinarmunur sé 

gerður á einkaréttarlegum hagsmunum og allsherjarréttarlegum hagsmunum. Þá hefur 

                                                 
1
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
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hugtakið einkamálaréttur, í 1. máls. 1. gr. 6. gr. MSE, verið skýrt með rýmri hætti af 

Mannréttindadómstól Evrópu og kemur því í raun inn á svið allsherjarréttar. Þegar þetta er 

skoðað er því ekki að sjá veigamikinn mun á ákvæðunum tveimur hvað hagsmunina varðar.
2
 

Af ofangreindu er ljóst að menn hafa rétt til að bera réttindi sín og skyldur undir dómstóla 

hvort sem þau eru einkaréttar eða allsherjarréttar eðlis, en þessi réttur er þó ekki án 

takmarkana. Hefur það verið viðurkennt í íslenskum rétti að heimilt sé að setja skilyrði fyrir 

því að mál verði höfðað, m.a. það skilyrði að viðkomandi hafi lögvarða hagsmuni af því að fá 

úr málinu leyst.
3
 En hvað þýðir það að hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn máls? Verður vikið 

að því í næsta kafla.  

 

2.3 Reglan um lögvarða hagsmuni  

Í Lögfræðiorðabók er hugtakið skilgreint svo: „Hagsmunir sem eru þess eðlis að það getur 

skipt máli fyrir stöðu stefnanda að lögum að fá dóm um þá.“
4
 Sýnir þessi skilgreining að 

hugtakið lögvarðir hagsmunir er ansi óáþreifanlegt og teygjanlegt hugtak sem ekki verður 

skýrt með einni setningu svo að fullur skilningur fáist. 

Reglan um lögvarða hagsmuni er hvergi lögfest berum orðum en þó er talið að hún sé ein 

af grundvallarreglum einkamálaréttarfars
5
 sem byggð er á rótgróinni réttarvenju.

6
 Reglan er, 

líkt og aðrar reglur sem falla undir fræðigreinina einkamálaréttarfar, formregla og leiðir því 

ekki af sér nein efnisleg réttindi.
7
 Reglan um lögvarða hagsmuni er eitt af þeim 

réttarfarsskilyrðum sem talin eru verða að vera uppfyllt svo að efni máls verði tekið til 

meðferðar og dóms. Ef brestur er á því er máli vísað frá
8
 samkvæmt 1. mgr. 100. gr. laga um 

meðferð einkamála nr. 91/1991 (hér eftir skammstöfuð eml.). Í henni felst að það 

grunnskilyrði að ekki er hægt að leggja fyrir dómstóla málefni þar sem niðurstaðan hefur enga 

lagalega þýðingu fyrir aðila
9
 eða með öðrum orðum aðili verður að hafa lögvarða hagsmuni 

að gæta af úrlausn máls. Gildir sama meginregla á Norðurlöndunum og er þar talað um retlig 

intersse, rettslig interesse og lagskyddade intressen. Nánar verður vikið að lögvörðum 

hagsmunum í norrænum rétti síðar í þessari ritgerð. 

                                                 
2
 Særún María Gunnarsdóttir: „Aðild að málum sem varða umhverfið“, bls. 351-352. 

3
 Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 26. 

4
 Lögfræðiorðabók, bls. 271. 

5
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117.  

6
 Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhirf hafa á umhverfið, bls. 26.    

7
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 1-2. 

8
 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar, bls. 226. 

9
 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
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Eins og áður hefur verið nefnt er reglan hvergi lögfest en þó er talið að hún virki til 

fyllingar á öðrum ákvæðum í eml.
10

 Fyrst ber að nefna 1. mgr. 24. gr. eml., en þar kemur fram 

að dómstólar hafa vald til að dæma um hvert það sakarefni sem lög og landsréttur ná til nema 

það sé skilið undan lögsögu þeirra samkvæmt lögum, samningi, venju eða eðli sínu. Er þetta 

ákvæði samhljóða 66. gr. eldri laga um meðferð einkamál í héraði nr. 85/1986.
11

 Með 

hugtakinu sakarefni er í ákvæðinu átt við það málefni eða efnisatriði, sem dómsmál fjallar um 

hverju sinni.
12

 Þá ber einnig að nefna þá meginreglu sem fram kemur í 1. mgr. 25. gr. eml. 

sem kveður á um það að dómstólar verða ekki krafðir álits um lögfræðileg efni eða hvort 

tiltekið atvik hafi gerst nema að því leyti sem er nauðsynlegt til úrlausnar um ákveðna kröfu í 

dómsmáli. Sama regla var einnig í fyrrnefndum eldri lögum.
13

 Frekar til marks um tilvist 

reglunnar, kemur fram í 2. mgr. 25. gr. eml. að hafi sóknaraðili lögvarða hagsmuni af því að 

skorið sé úr um tilvist eða efni réttinda eða réttarsambands geti hann þá leitað 

viðurkenningardóms um kröfur sínar í þeim efnum. Gerir ákvæðið greinilega ráð fyrir því að 

til sé almenn meginregla um nauðsyn lögvarinna hagsmuna.
14

 Kom hliðstæð regla ekki fram í 

eldri lögum en eins og áður hefur komið fram var hún talin byggjast á langvarandi réttarvenju. 

Þá má einnig líta til 3. mgr. 25.gr. eml. en þar segir að félag eða samtök manna geti í eigin 

nafni rekið mál til viðurkenningar á tilteknum réttindum félagsmanna eða lausnar undan 

tilteknum skyldum þeirra, enda samrýmist það tilgangi félagsins eða samtakanna að gæta 

þeirra hagsmuna sem dómkrafan tekur til. Var þetta ákvæði nýmæli við setningu eml. og því 

ætlað að mæta þörfum í tilvikum, þar sem afla þarf úrlausnar dómstóla um lögvarða hagsmuni 

einhvers hóps manna. Var þó sérstaklega tekið fram að ákvæðið breytti á engan hátt þeim 

almenna áskilnaði réttarfarsreglna, að dómstólar veiti eingöngu úrlausn um lögvarða 

hagsmuni.
15

 Ljóst er að þetta ákvæði setur, líkt og 2. mgr. 25. gr. eml., skilyrði um lögvarða 

hagsmuni. Munurinn er þó sá að í 3. mgr. 25. gr. er gerð undantekning frá þeirri meginreglu 

að stefnandi þurfi sjálfur að hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn máls. 

Mat á því hvort að stefnandi verði talinn eiga þessa hagsmuni er alfarið í höndum 

dómstóla og eins og áður hefur komið fram verður máli vísað frá ex offico (án kröfu) ef svo er 

ekki ástatt. Þó ber dómstólum að gæta varfærni í slíkum frávísunum, svo að réttur aðila til að 

                                                 
10

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
11

 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 1077. 
12

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 110. 
13

 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 1077. 
14

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 118. 
15

 Alþt. 1991-1992, A-deild, bls. 1078. 



 6 

bera mál undir dómstóla sé ekki skertur um of. Grípa þeir því ekki til frávísunar nema augljóst 

sé að það hafi ekki á neinn hátt gildi fyrir aðila að fá leyst úr ágreiningum.
16

 

Í bók sinni, Einkamálaréttarfar, flokkar Markús Sigurbjörnsson þau tilvik þar sem reynt 

getur á hvort aðili hafi lögvarða hagsmuni af kröfu sinni í þrennt. Í fyrsta lagi nefnir hann þau 

tilvik þar sem ljóst þykir að lögvarðir hagsmunir hafa aldrei verið til staðar, þ.e. enginn hafi  

átt eða eigi lögvarða hagsmuni af úrlausn um sakarefnið. Þó verður að hafa það í huga að 

aðeins er til skoðunar hvort að einhver geti haft lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins eins og 

sakarefnið er lagt fyrir hverju sinni. Í öðru lagi nefnir hann þau tilvik þar sem hugsanlegt er að 

lögvarðir hagsmunir hafi einhvern tímann verið til staðar en þeir hafi liðið undir lok við 

höfðun máls eða meðan það er rekið. Síðast en ekki síst nefnir Markús þau tilvik þar sem 

lögvarðir hagsmunir kunni að vera til staðar en stefnandi málsins er ekki réttur aðili að 

hagsmununum.
17

  

Ríkir það viðhorf í íslenskum rétti að ofangreindri meginreglu um lögvarða hagsmuni 

verði ekki breytt nema með skýrum fyrirmælum í settum lögum
18

 og hefur þetta viðhorf m.a. 

komið fram í úrlausnum dómstóla.
19

  

Nánar verður farið yfir inntak reglunnar um lögvarða hagsmuni þegar hún verður skoðuð 

á sviði umhverfisréttar. 

 

3 Lögvarðir hagsmunir á sviði umhverfisréttar 

3.1 Inngangur 

Líkt og áður hefur verið reynt að varpa ljósi á inntak reglunnar um lögvarða hagsmuni verður 

í þessum kafla leitast við að skýra stuttlega hugtakið umhverfisréttur, samspil hugtaksins og 

lögvarinna hagsmuna og einnig verður litið til annarra Norðurlandaþjóða og réttarframkvæmd 

þar skoðuð. 

 

3.2 Hvað er umhverfisréttur? 

Við fyrstu sýn virðist hugtakið umhverfisréttur ekki vera svo flókið en við nánari athugun 

kemur í ljós að um vítt svið er að ræða sem, líkt og hugtakið lögvarðir hagsmunir, verður ekki 

afgreitt með stuttri skilgreiningu.  

                                                 
16

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
17

 Markús Sigurbjörnsson; Einkamálaréttarfar, bls. 118-120. 
18

 Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 27.  
19

 Sjá t.d Hrd. 2002, bls. 2241 (231/2002) Kárahnjúkar I sem reifaður verður ítarlega síðar í ritgerðinni. 
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Í Lögfræðiorðabók er hugtakið skilgreint sem „Sú grein lögfræðinnar sem fjallar um 

umhverfismál og náttúruvernd.“
20

 Því verður ekki mótmælt að þessi skilgreining er skýr og 

skorinort en varpar tæpast ljósi á umfang réttarsviðsins. Fræðimenn hafa skilgreint hugtakið 

umhverfisrétt á ýmsa vegu. Í riti sínu, Umhverfisréttur, hefur Gunnar G. Schram t.d. stuðst 

við þá skilgreiningu: „[...] að umhverfisréttur lýsi lögum og öðrum réttarheimildum sem lúta 

að vernd, nýtingu og stýringu ytra umhverfis og þeirra gæða sem í því felast, svo og hegðun 

mannsins í ytra umhverfi.“
21

 Þá hefur Aðalheiður Jóhannsdóttir stuðst við þá skilgreiningu í 

grein sinni „[...] að umhverfisréttur fjalli um réttarreglur sem miða að því að koma í veg fyrir 

og leysa umhverfisvandamál.“
22

 Ekki verður stuðst við neina eina skilgreiningu í ritgerð 

þessari, heldur eru þær eingöngu hugsaðar til að varpa ljósi á umfang réttarsviðsins. 

 Ekki er til nein heildstæð umhverfislöggjöf. Ákvæði er snúa að umhverfinu er að finna á 

víð og dreif í mörgum lagabálkum. Má þar nefna sem dæmi réttarreglur um vernd 

menningarverðmæta, mengunarvarnir, náttúruvernd og skipulagsreglur.
23

 Við skoðun á 

þessum lagabálkum kemur í ljós að meginstefna þeirra er að bæta umhverfið, skipuleggja 

nýtingu auðlinda og varna og viðhalda gæðum náttúrunnar.
24

 Sýnir þetta vel hversu víðfeðmt 

svið umhverfisréttarins er í raun.  

 Sérstaða umhverfisréttarins verður ljós þegar reynt er að færa hann undir hið hefðbundna 

fræðikerfi lögfræðinnar, sem skiptis í einkarétt og allsherjarrétt.
25

 Málefni sem varða 

umhverfið verða, eðli síns vegna, seint flokkuð sem annaðhvort einkaréttarlegir hagsmunir 

eða opinberir hagsmunir.
26

 Þó hefur verið valið að fara þá leið hér á landi að telja 

umhverfisrétt til allsherjarréttar og ríkisvaldinu með því móti falið að fara með þá opinberu 

hagsmuni.
27

 Mikilvægt er að hafa þetta í huga þegar kannað verður hvaða hagsmuni 

dómstólar telja lögvarða, síðar í ritgerðinni. 

 

3.3 Reglan um lögvarða hagsmuni í umhverfisrétti 

Líkt og greint hefur verið frá fyrr í þessari ritgerð tryggir ákvæði 1. málsl. 1. mgr. 70. gr. 

stjskr. og 1. mgr. 6. gr. MSE rétt manna til að bera mál undir dómstóla, hvort sem þau teljast 

einkaréttarlegir hagsmunir eða opinberir. Er því ljóst að menn geta borið mál er snerta 

                                                 
20

 Lögfræðiorðabók, bls. 450. 
21

 Gunnar G. Schram: Umhverfisréttur, bls. 2. 
22

 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Inngangur að umhverfisrétti“, bls. 13. 
23

 Sjá t.d. lög nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir, lög nr. 44/1999 um náttúruvernd og skipulagslög 

nr. 123/2010. 
24

 Gunnar G. Schram: Umhverfisréttur, bls. 2.  
25

 Særún María Gunnarsdóttir: „Aðild að málum sem varða umhverfið“, bls. 350.  
26

 Jonas Ebbesson: „Comparative Introduction“, bls. 4. 
27

 Særún María Gunnarsdóttir: „Aðild að málum sem varða umhverfið“, bls. 350. 
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umhverfið undir dómstóla þó svo að málefni þess flokkist sem opinberir hagsmunir.
28

 Eins og 

á öðrum réttarsviðum er þessi réttur til málshöfðunar ekki án takmarkana.  

Hvergi í íslenskri umhverfislöggjöf er að finna sérreglur sem rýmka aðild að dómsmálum 

á þessu sviði og verður því að álykta svo að almennar reglur um aðild gildi, þ.m.t. reglur um  

lögvarða hagsmuni, nema annað sé sérstaklega tekið fram. Sem dæmi um sérreglu sem 

hinsvegar þrengir aðild að dómsmálum á þessu sviði er 2. málsl. 2. mgr. 74. gr. laga um 

náttúruvernd nr. 44/1999. Gerir ákvæðið kröfu um að til þess að umhverfisverndarsamtök og 

útivistarsamtök geti skotið ákvörðunum Umhverfisstofnunar til ráðherra verði samtökin að 

eiga varnarþing á Íslandi, félagsmenn samtakanna séu 30 eða fleiri og það samrýmist tilgangi 

samtakanna að gæta þeirra hagsmuna sem kæran lýtur að. Verður nú vikið nánar að skilyrðum 

aðildar að dómsmálum, þ.m.t. dómsmálum á sviði umhverfisréttar. 

 Í 16. gr. eml. segir að aðili dómsmáls getur hver sá verið, einstaklingur, félag eða stofnun, 

sem getur átt réttindi eða borið skyldur að landslögum, en eins og áður hefur komið fram 

verður aðili að hafa einhverja hagsmuni af úrlausn þess. Aðili máls er sá sem gerir kröfu í 

máli, eða sá sem kröfu er beint að í máli. Er meginreglan sú að sá einn geti með réttu höfðað 

mál, sem er rétthafi að þeim hagsmunum sem leitað er dómsúrlausnar um, og að máli verði 

ekki réttilega beint að öðrum en þeim, sem getur látið hagsmunina af hendi eða verður að þola 

þá.
29

 Aðili verður því að hafa hagsmuni af úrlausn máls. Í íslenskum stjórnsýslurétti er talað 

um að aðili stjórnsýslumáls verði að eigi beina, lögvarða og einstaklega hagsmuni. Eru þetta 

svipuð aðildarskilyrði og að dómsmálum í mörgum Evrópulöndum. Er þar til dæmis gerð 

krafa um næga hagsmuni, lögvarðan rétt einstaklings og beina, einstaklega og lögvarða 

hagsmuni.
30

 Ekki er að sjá af dómaframkvæmd á sviði umhverfisréttar að dómstólar hér á 

landi geri alltaf kröfu um beina og einstaklega hagsmuni, þó að sjá megi þess dæmi.
31

 Verður 

almennt að telja að strangari kröfur gildi um aðild að dómsmálum en aðild að 

stjórnsýslumálum hér á landi og að meginstefnu til gildi meginreglan um að aðili eigi 

lögvarða hagsmuni. Má hugsa sér að innan þessa skilyrðis felist einnig að aðili eigi beina og 

einstaklega hagsmuni. Til nánari glöggvunar verða þessir þrír þættir nú skoðaðir betur. 

Með skilyrðinu um að aðili eigi lögvarða hagsmuni að gæta er, eins og áður hefur komið 

fram, átt við að niðurstaða um það sakarefni sem til umfjöllunar er verður að skipta aðila máli 

                                                 
28

 Særún María Gunnarsdóttir: „Aðild að málum sem varða umhverfið“, bls. 354. 
29

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 59. 
30

 Jonas Ebbesson: „Comparative Introduction“, bls. 24-25.   
31

 Sjá t.d. rökstuðning í Hrd. 2003, bls. 673 (568/2002) (Kárahnjúkar II) og Hrd. 2005, bls. 2503 (20/2005) 

(Reyðarálsdómur) sem báðir verða reifaðir síðar í þessari ritgerð. 
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að lögum.
32

 Verða því lög og landsréttur almennt að ná yfir hagsmunina.
33

 Eðli málsins 

samkvæmt útilokar þetta skilyrði því að dómstólar fjalli um úrlausnarefni sem andstæð eru 

lögum eða ráðast af öðrum reglum en réttarreglum.
34

 Vandast málið fyrst þegar rýnt er í tengsl 

aðila við hagsmunina sjálfa. Hefur almennt verið litið svo á að um sérrétt eða sérskyldu sé að 

ræða, andstætt hóphagsmunum og skyldum.
35

 Skýrist þetta betur með skilyrðunum um 

einstaklega og beina hagsmuni.  

 Það að aðili hafi einstaklega hagsmuni að gæta þýðir að aðili verði sjálfur að hafa 

lögvarða hagsmuni af úrlausn máls og einstaklega umfram hagsmuni annarra. Girðir þetta 

skilyrði fyrir það að aðili geti lagt svokallaða lögspurningu fyrir dómstóla til að fá leyst úr 

almennu álitaefni.
36

 Kom þetta skilyrði m.a. fram í Hrd. 2005, bls. 2503 (20/2005) 

(Reyðarálsdómur) þar sem stefnandi máls var ekki talinn hafa einstaklega hagsmuna að gæta, 

umfram aðra, um byggingu álvers. Þetta skilyrði lokar einnig fyrir það að dómstólar leysi úr 

ágreiningi sem varðar almannahagsmuni, þar sem enginn einn á einstaklega hagsmuni 

umfram aðra. Er mikilvægt að hafa þetta í huga þegar kemur að dómsmálum er snerta 

umhverfið. Eðli málsins samkvæmt reynir þar oft á almannahagsmuni sem einstaklingar gætu 

fyrir mistök túlkað sem sína eigin hagsmuni. Síðasta skilyrðið er að aðili eigi beina hagsmuni. 

Þetta þýðir að hagsmunirnir verða, auk þess að vera lögvarðir og einstaklegir, að tengjast 

úrlausn málsins náið og vera verulegir. Úrlausn málsins verður með öðrum orðum að hafa 

raunhæft gildi fyrir réttarstöðu aðila.
37

 Skarast þessi þrjú skilyrði því og verður að telja að 

beinir og einstaklegir hagsmunir felist í lögvörðum hagsmunum.  

 Ljóst er samkvæmt ofangreindu að aðili sem sýnt getur fram á lögvarða hagsmuni af 

úrlausn máls getur átt aðild að málum sem varða umhverfið, líkt og öðrum dómsmálum. 

Virðast dómstólar stundum bæta við að aðili verði að eiga beina og einstaklega hagsmuni 

einnig, en eins og sést vel þegar rýnt er í dómaframkvæmd síðar í þessari ritgerð, virðist 

meginreglan um lögvarða hagsmuni gilda. 

  En hvaða hagsmunir eru þetta sem taldir eru lögvarðir í umhverfisrétti? Verður það nánar 

kannað þegar litið verður til dómaframkvæmdar á þessu sviði síðar í þessari ritgerð.  

 

                                                 
32

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
33

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar, bls. 232. 
34

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
35

 Einar Arnórsson og Theodór B. Líndal: Réttarfar, bls. 232. 
36

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
37

 Markús Sigurbjörnsson: Einkamálaréttarfar, bls. 117. 
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3.4 Reglan um lögvarða hagsmuni í norrænum umhverfisrétti 

Þegar rýnt er í ákveðnar reglur eða ákveðin svið lögfræðinnar er algengt að litið sé til 

nágrannaþjóða okkar og kannað hvort einhver önnur skilyrði, reglur eða áherslur gildi þar. 

 Í Danmörk, Noregi, Finnlandi og Svíþjóð hefur hinn svokallaði Árósasamningur verið 

fullgiltur
38

 en þingsályktunartillaga þess efnis náði ekki fram að ganga hér á landi.
39

 Markmið 

hans eru orðuð í 1. gr. hans og segir þar:  

 

Í þeim tilgangi að stuðla að verndun réttinda hvers einstaklings af núverandi og komandi 

kynslóðum til að lifa í umhverfi sem er fullnægjandi fyrir heilsu og velferð hans, skal sérhver 

aðili ábyrgjast rétt til aðgangs að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og 

aðgangs að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum í samræmi við ákvæði þessa samnings.
40

 

  

Árósasamningurinn er viðamikill og margþættur þjóðréttarsamningur og er því miður ekki 

ráðrúm til að fjalla um hann allan hér, en samhengisins vegna er vert að minnast örlítið á 9. 

gr. samningsins. Markmiðið með þessari grein virðist vera að slaka á kröfum sem gerðar eru 

til tengsla aðila og hagsmuna þeirra við það málefni sem lagt er fyrir dómstóla og stjórnvöld 

og hafa þau þau ríki sem aðild eiga að Efnahagsnefnd Evrópu farið ólíkar leiðir til að ná þessu 

markmiði.
41

 

Í Noregi, Finnlandi og Svíþjóð er umhverfið einnig sérstaklega verndað með ákvæðum í 

stjórnarskrá landanna
42

 og er því fróðlegt að kanna hvernig þetta hefur áhrif á aðildarskilyrði. 

Í ljósi réttarsögu okkar er upplagt að líta til Danmerkur fyrst. Stjórnarskrá Danmerkur veitir 

aðilum rétt til að fá úrskorið um réttindi sín og skyldur líkt og 1. málsl. 1. mgr. 70. gr. stjrskr. 

gerir. Þá gildir það sama að þessi réttur er ekki ótakmarkaður og reglan um actio popularis 

gildir ekki í dönskum rétti frekar en íslenskum
43

 en með actio popularis er átt við að hver geti 

átt sök sem vill. Á sviði umhverfisréttar í Danmörku gilda engar sérreglur varðandi aðild að 

málum. Reglan um lögvarða, beina og einstaklega hagsmuni á þar við sem endranær. Þetta 

þýðir að aðili sem vill bera mál er varða umhverfið fyrir danska dómstóla verður hafa 

lögvarinn rétt til þess.
44

 Hefur þessi takmörkun á aðgangi að dómstólum verið gagnrýnd
45

 og 

einnig sú staðreynd að einungis tvisvar hafa danskir dómstólar viðurkennt aðild 

                                                 
38

 Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson: Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið, bls. 53. 
39

 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 4330-4358. 
40

 Alþt. 2000-2001, A-deild, bls. 4334. 
41

 Handbook on Access to Justice under the Aarhus Convention, bls. 32, http://pdc.ceu.hu/archive/00002416/. 
42

 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Miljødemokrati – offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen“, bls. 234. 
43

 Ellen Margrethe Basse og Helle Tegner Anker: „Denmark“, bls. 154. 
44

 Ellen Margrethe Basse og Helle Tegner Anker: „Denmark“, bls. 159 og Ellen Margrethe Basse: 

Environmental Law Denmark“, bls. 277. 
45

 Ellen Margrethe Basse og Helle Tegner Anker: „Denmark“, bls. 174. 
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umhverfissamtaka að málum er varða umhverfið í UfR. 1994, bls. 780 (Greenpeace) og UfR. 

2000, bls. 1103 (Dansk Cyklist Forbund).
46

  

 Með breytingu á lögum um meðferð einkamála nr. 90/2005 í Noregi var það meðal annars 

markmið að stuðlað að auknu aðgengi að dómskerfinu. Er í lögunum ekki lengur gerður 

áskilnaður um lögvarða hagsmuni (n. rettslig interesse) heldur verður stefnandi að hafa 

raunverulega þörf á því að fá leyst úr kröfunni (n. reelt behov for å få kravet avgjort).
47

 Veitir 

þessi breyting aukna möguleika á því að færa fyrir norska dómstóla málefni sem snerta 

umhverfið og hafa dómstólar m.a. viðkennt aðild umhverfissamtaka í sumum málum, þó sá 

réttur sé ekki ótakmarkaður.
48

 

 Í Finnlandi er kerfið aðeins öðruvísi en hér á landi. Þar er hefð fyrir svokölluðum 

stjórnsýsludómstólum (e. administrative courts) sem endurskoða stjórnsýsluákvarðanir sem 

bornar eru undir þá.
49

 Málefni er varða umhverfið eru ýmist dæmd í þessum dómstólum eða 

hinum almennu dómstólum. Í Finnlandi hefur þróunin orðið sú, eins og hjá fleiri 

Norðurlandaþjóðum, að viðurkenna víðtækari aðild að stjórnsýslumálum er varða 

endurskoðun á málefnum umhverfisins. Þetta má til dæmis sjá í skipulags- og 

byggingarmálum og einnig málefni sem byggja að hluta til á actio popularis reglunni. 

Hinsvegar virðast hefðbundnar aðildarreglur enn gilda í málum er varða endurskoðun á útgáfu 

leyfa vegna mengandi starfsemi. Þá hafa umhverfissamtök fengið aðildarstöðu á grundvelli 

sérstakra lagaákvæða.
50

  

 Í Svíþjóð eru starfræktir sérstakir umhverfisdómstólar.
51

 Þrátt fyrir það gildir reglan um 

actio popularis ekki og þarf aðili að sýna fram á hagsmuni til að bera mál undir dómstólana.
52

 

Þá hefur verið lögfest ákvæði þar í landi sem kveður á um sérstakan kærurétt til handa 

umhverfissamtökum en ákvæðið hefur verið gagnrýnt vegna þeirra stífu skilyrða sem 

viðkomandi samtök þurfa að uppfylla til að njóta þess réttar.
53

 Það má þó vekja athygli á því 

að réttur til þess að kvarta til Justitieombudsmannen er mjög víðtækur og má segja að reglan 

um actio popularis gildi í þeim efnum. Umboðsmaðurinn tekur við kvörtunum sem varða 

umhverfið sem og annað
54

 og má velta því fyrir sér hvort að þessi víðtæki réttur gerði það að 

                                                 
46

 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Miljødemokrati – offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen“, bls. 235. 
47

 Ole Kristian Fauchald: „Forfatning og miljøvern- en analyse av Grunnlovenn § 110 B“, bls. 69. 
48

 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Miljødemokrati – offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen“, bls. 237. 
49

 Kari Kuusiniemi: „Finland“, bls. 180.  
50

 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Miljødemokrati – offentlighedens deltagelse i beslutningsprocessen“, bls. 236. 
51

 Jonas Ebbesson: „Sweden“, bls. 443. 
52

 Jonas Ebbesson: „Sweden“, bls. 447.  
53

 Jonas Ebbesson: „Sweden“, bls. 451-452. 
54

 Jonas Ebbesson: „Sweden“, bls. 467-477. 
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verkum að þrengri aðild að dómsmálum hafi ekki eins raunhæfa þýðingu. Verða þó 

vangaveltur að nægja í þessum efnum. 

 Ber þetta merki um að þróun í þessum málum á Norðurlöndunum sé frekar í þá átt að 

rýmka aðildarreglur og slaka á kröfum um lögvarða hagsmuni í málum er varða umhverfið. 

Þó er þessi þróun mislangt á veg komin og hafa ber í huga að þessi lönd hafa öll nú þegar 

fullgilt Árósasamninginn og þurfa því að uppfylla ákveðin skilyrði svo að þau bregðist ekki 

skyldum sínum að þjóðarétti.  

 

4 Hvaða reglur gilda? 

4.1 Inngangur    

Þar sem reglan um lögvarða hagsmuni er mótuð af dómstólum er nærtækast að líta til 

dómaframkvæmdar á þessu sviði. Dómsmál á sviði umhverfisréttar eru af ýmsum toga. Þó 

vega þar þyngst mál er varða gildi stjórnvaldsákvarðana. Með athugun á dómaframkvæmd í 

málum sem snerta umhverfið má greina hvernig dómstólar skýra inntak reglunnar um 

lögvarða hagsmuni. Þar má greina hvaða kröfur dómstólar setja varðandi hagsmunina og hvað 

þeir telja lögvarða hagsmuni og hvað ekki. Þá sést einnig hverjir verða taldir rétthafar þessara 

hagsmuna. Einnig er fróðlegt að líta til þess hvort að einhverjar áherslubreytingar hafa orðið 

vegna réttarþróunar og aukinnar vakningar meðal almennings á málefnum tengdum 

umhverfinu. Í þessum kafla verður leitast við að skoða þessi sjónarmið dómstólanna. 

Dómaframkvæmd á sviði umhverfisréttar er ekki ýkja mikil en reynt verður að skýra 

sjónarmið dómstóla út frá þeim dómum sem þó hafa gengið í þessum efnum.  

 

4.2 Almennar reglur um aðild gilda á þessu sviði 

Það er freistandi að hugsa sér að aðrar reglur eða önnur sjónarmið gildi á sviði umhverfisréttar 

en öðrum sviðum í ljósi þeirra hagsmuna sem undir eru í þessum málum. Dómstólar virðast 

þó hafa slegið því föstu að um aðild að slíkum málum gildi almennar reglur. Sést þetta vel í 

Hrd. 2002, bls. 2241 (231/2002) (Kárahnjúkar I). Þar var aðalkrafa aðilanna sú að úrskurður 

umhverfisráðherra um mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar yrði felldur úr gildi og 

ráðherra gert að staðfesta úrskurð Skipulagsstofnunar sem hafði lagst gegn framkvæmdinni. 

Töldu sóknaraðilar að 2. málsl. 4. mgr. 10. gr. og 4. mgr. 12. gr. laga um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000
55

, ásamt fleiru, tryggðu mönnum rúma aðild að málum, jafnt 

fyrir stjórnvöldum sem dómstólum. Hæstiréttur vísaði aðalkröfu sóknaraðila frá dómi á þeim 

                                                 
55

 Lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 var breytt með lögum nr. 74/2005. Við breytinguna var 

málskostsréttur til ráðherra þrengdur.  
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grundvelli að þrátt fyrir þágildandi ákvæði í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 

veittu undanþágu frá hinni almennu reglu stjórnsýsluréttar að sá einn geti orðið aðili að máli 

fyrir stjórnvöldum sem eigi einstaklegra, beinna og lögvarinna hagsmuna að gæta, yrðu ekki 

dregnar þær ályktanir að það gilti einnig um aðild að dómsmálum. Í lögum um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000 væru engin sérákvæði um aðild að dómsmálum, sem höfðuð 

væru um ákvörðun stjórnvalds á grundvelli laganna. Færi því um aðild að málinu eftir 

almennum reglum, þar á meðal þeirri grunnreglu að dómstólar leystu ekki úr sakarefni nema 

sýnt væri að það skipti að lögum máli fyrir stöðu stefnanda að fá dóm um það. Lýstu 

sóknaraðilar hagsmunum sínum af málsókn þessari á þann hátt að þeir væru allir einlægir 

náttúruverndar- og umhverfissinnar, sem að lögum væru hvattir til þátttöku í umhverfisvernd 

og afskipta af mati á umhverfisáhrifum framkvæmda. Hæstiréttur taldi ekkert þessara atriða 

þess eðlis að sóknaraðilar gætu talist hafa slíka lögvarða hagsmuni af því að efnisdómur gengi 

um kröfu þeirra og var henni því vísað frá. Nánar verður vikið að varakröfu sóknaraðila 

seinna í þessum kafla.  

 Hér sést það sjónarmið dómstólsins vel að almennar reglur um aðild gilda nema kveðið sé 

sérstaklega á um annað í lögum. Þágildandi ákvæði 4. mgr. 12. gr. laga um mat á 

umhverfisáhrifum veitti aðeins rýmri aðild að stjórnsýslukærum en ekki rýmri aðild að 

dómsmálum. 

 

4.3 Hagsmunir þurfa koma skýrt fram í stefnu 

Af Hrd. 2002, bls. 1087 (88/2002) (Kísilgúr úr Mývatni) má ráða að hagsmunir þeir sem 

aðilar byggja aðild sína á verða að koma skýrt fram í stefnu. Málavextir voru þeir að þrír 

einstaklingar höfðuðu mál á hendur Kísiliðjunni hf. (K) og íslenska ríkinu (Í) og kröfðust þess 

að felldur yrði úr gildi úrskurður umhverfisráðherra um umhverfismat á frekari vinnslu K á 

kísilgúr úr Mývatni og viðurkennt yrði skuldbindingargildi samkomulags stjórnvalda um að 

námuvinnsla við Mývatn tæki einungis til Ytri-flóa Mývatns og henni lyki í síðasta lagi árið 

2010. Héraðsdómur vísaði málinu frá á grundvelli þess að aðilar ættu ekki lögvarða hagsmuni 

af því að fá efnisdóm um kröfu sína. Ekkert kom fram í stefnu um hagsmuni stefnenda fyrr en 

við munnlega flutning málsins í héraði og svo í kæru til Hæstaréttar. Lögðu þeir þar fram 

gögn frá Fasteignamati ríkisins til staðfestingar því að þeir ættu allir jarðir sem veiðiréttur 

fylgdi og báru því við að þessi réttindi yllu því að þeir hefðu lögvarða hagsmuni af efnisdómi 

um kröfur sínar. Hæstiréttur taldi að úr þessum annmarka yrði ekki bætt með því að færa fram 

nauðsynleg gögn í kærumáli, auk þess sem viðurkenningarkrafa þeirra væri með öllu ótæk til 

efnisdóms. Staðfesti Hæstiréttur því frávísun.  
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 Í Hrd. 2004, bls. 2509 (171/2004) (Sjálandsdómur) kemur þetta sjónarmið einnig fram í 

héraðsdómi. Þó er tekið fram þar að af málatilbúnaði stefnenda megi þó draga vissar ályktanir 

hvað hagsmunina varðar og er vísað í einhvers konar grenndarhagsmuni og útivistarhagsmuni 

í því sambandi. Hrd. 2004, bls. 2509 (171/2004) (Sjálandsdómur) verður nánar reifaður síðar. 

 Verður að varast að fullyrða of mikið í þessum efnum, vegna þess hve rýr 

dómaframkvæmdin er, en virðist sú staðreynd að ekkert kom fram um hagsmuni aðila í stefnu 

í Hrd. 2002, bls. 1087 (88/2002) (Kísilgúr úr Mývatni) hafa haft áhrif á niðurstöðu málsins. 

 

4.4 Hvaða hagsmunir eru lögvarðir? 

Ekki verður því slegið föstu í öllum tilvikum hvað dómstólar telja lögvarða hagsmuni svo þeir 

leiði til aðildar. Má þó í vafatilvikum draga ýmsar ályktanir hvað þetta varðar, þá sérstaklega 

þegar dómstólar eru hljóðir um tilteknar málsástæður aðila. Í þessum kafla verður farið yfir þá 

hagsmuni sem aðilar hafa borið fyrir sig og hverja þeirra dómstólar hafa talið lögvarða og 

hverja ekki.  

 

4.4.1 Aðkoma að málsmeðferð á stjórnsýslustigi 

Af dómaframkvæmd má ráða að rýmri aðild að stjórnsýslumálum sem fellst í takmarkaðri 

aðkomu við meðferð þess, svo sem gerð athugasemda eða upplýsingagjöf, leiðir ekki til rýmri 

aðildar að dómsmáli.  

Í Hrd. 2001, bls. 2281 (173/2001) (Hverfell/Hverfjall) kom fram í dómi Hæstaréttar að þó 

að almenningi hefði verið veittur sá kostur að koma að vitneskju eða athugasemdum á 

stjórnsýslustigi þýddi það ekki sjálfkrafa að hver geti átt sök sem vill (actio popularis) í 

dómsmálum vegna slíkra mála. Voru málavextir þeir að 43 einstaklingar settu sig upp á móti 

því að gjóskugígur í landi jarðarinnar Voga í Skútustaðahreppi yrði nefndur Hverfjall á 

landabréfum Landmælinga Íslands. Kærðu þeir úrskurð örnefnanefndar til 

menntamálaráðherra sem kvað upp þann úrskurð að örnefnið Hverfell yrði sett í sviga fyrir 

aftan Hverfjall á landabréfum. Höfðuðu einstaklingarnir mál og kröfðust þess að 

úrskurðarorði menntamálaráðherra yrði breytt á þann veg að örnefnið Hverfell yrði á öllum 

landakortum gefnum út af Landmælingum Íslands. Var málinu vísað frá á þeim grundvelli að 

þó að ákvæði laga um bæjarnöfn nr. 35/1953 veittu þeim rétt til að gera athugasemdir og 

koma með ábendingar yrði ákvæðið ekki skýrt svo að samkvæmt því gæti hver átt sök sem 

vildi að máli um nafngiftina fyrir dómi. Þá voru mögulegir málsaðilar taldir upp í 

fyrrnefndum lögum og fælist því ekki í ákvæðum laganna frávik frá almennum reglum um 

nauðsyn lögvarinna hagsmuna.  
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Sama kom fram í Hrd. 2005, bls. 2503 (20/2005) (Reyðarálsdómur), en þar var H, 

stefnanda málsins, veitt almenn heimild samkvæmt 3. mgr. 6. gr. laga um hollustuhætti og 

mengunarvarnir nr. 7/1998, til að gera athugasemdir við tillögur Umhverfisstofnunar (U) um 

veitingu starfsleyfis vegna álvers á Reyðarfirði. Hæstiréttur taldi að hann hefði ekki haft 

aðilastöðu um ákvörðun U vegna þessarar aðkomu og að hann hefði ekki sýnt fram á að hann 

ætti aðra einstaklega og verulega hagsmuna að gæta um byggingu álversins. Var því kröfu H 

um ógildingu á ákvörðun umhverfisráðherra að vísa frá kæru hans vegna veitingar leyfisins 

hafnað. Hrd. 2005, bls. 2503 (20/2005) (Reyðarálsdómur) verður reifaður nánar síðar með 

tilliti til annarra krafna H í málinu en honum var veitt aðild að málinu á grundvelli annarra 

hagsmuna. 

 Einnig er áhugavert að skoða Hrd. 14. mars 2008 (114/2008) (Hornafjarðarfljót) í þessu 

sambandi. Málavextir voru þeir að Vegagerðin (V) lagði fram tillögu að matsáætlun til 

Skipulagsstofnunar (S) í samræmi við ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 

vegna fyrirhugaðrar lagningar hringvegar um Hornafjarðarfljót. Komu sóknaraðilar málsins á 

framfæri athugasemdum á grundvelli laganna og með hliðsjón af þeim athugasemdum m.a. 

var tillagan samþykkt með breytingum sem fólu í sér að lagt var fyrir V að kanna fleiri 

vegarstæði en tillagan að matsáætlun gerði ráð fyrir. Kærði V umrædda ákvörðun S til 

umhverfisráðherra sem felldi ákvörðunina úr gildi að því leyti sem hún fól í sér mat á öðrum 

kostum en V hafði byggt tillögu sína að matsáætlun á. Höfðuðu stefnendur mál til að fá 

úrskurði umhverfisráðherra hnekkt. Varðandi aðild í málinu kom fram í héraðsdómi:  

 

Stefnendur máls þessa eru ekki framkvæmdaraðildar og þeir voru ekki aðilar að matsáætlun, 

jafnvel þótt þeir hafi mátt koma að athugasemdum sínum við matsáætlun og kynna sér gögn um 

matið. Stefnendur gátu því ekki átt aðild að kæru til umhverfisráðherra vegna ákvörðunar 

Skipulagsstofnunar um fyrrgreinda matsáætlun og geta þar af leiðandi ekki byggt aðild sína í 

málinu á því.  

 

 Að ofangreindu má ætla að takmörkuð aðkoma að máli á stjórnsýslustigi veiti ekki aðild 

að dómsmáli sem síðar kann að verða höfðað á grundvelli þess.  

 

4.4.2 Menningarhagsmunir 

Í Hrd. 2001, bls. 2281 (173/2001) (Hverfell/Hverfjall) útilokar Hæstiréttur að einhverskonar 

menningar- og/eða söguhagsmunir geti leitt til aðildar einir og sér. Um þetta segir í dómnum:  

 

Í kæru Hæstaréttar skýra sóknaraðilar tilgang sinn með málsókninni og hagsmuni sína af 

niðurstöðu málsins svo að þau eigi öll ættir að rekja til Mývatnssveitar. Beri þau mikla 

umhyggju fyrir örlögum sveitarinnar, jafnt örnefnum sem öðrum menningarverðmætum. Sé sá 
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einn tilgangur með málsókninni „að tryggja, að eitt merkasta náttúruvætti sveitarinnar fái að 

halda því nafni, sem öll rök benda til, að sé upprunalegast, varðveitt er í elstu rituðum 

heimildum og lifað hefur góðu lífi í sveitinni til þessa dags.“ Það er skilyrði þess að dómstólar 

leysi úr sakarefni að máli skipti fyrir stöðu stefnanda að lögum að fá dóm um það. Sóknaraðilar 

hafa ekki sýnt fram á þau hafi neina lögvarða hagsmuni af því að fá úr því skorið fyrir 

dómstólnum hvort umræddur gígur er nefndur Hverfell eða Hverfjall á landabréfum 

Landmælinga Íslands. 

 

Samkvæmt ofangreindu nægir ekki umhyggja fyrir menningar- eða söguminjum ein og sér 

svo aðili teljist hafa lögvarða hagsmuni af niðurstöðu mál. Hinsvegar má ætla að ef 

menningarhagsmunir þeir, sem til skoðunar væru, tengdust á einhvern hátt lögvörðum 

hagsmunum aðila, er ekkert sem útilokar það að það gæti leitt til aðildar. 

 

4.4.3 Hagsmunir er varða lögmæti stjórnvaldsákvarðana 

Í 1. málsl. 60. gr. stjskr. kemur fram að dómendur skera úr öllum ágreiningi um 

embættistakmörk yfirvalda. Af þessu leiðir að sá sem átt hefur aðild að stjórnsýslumáli, hefur 

rétt til að bera undir dómstóla hvort að málsmeðferðin hafi verið lögmæt. Þar sem mikill 

meirihluti þeirra mála sem bornir eru undir dómstóla og snerta umhverfið eru einmitt mál sem 

varða lögmæti stjórnvaldsákvarðana eru þetta hagsmunir sem aðilar bera oft fyrir sig.  

Í dómaframkvæmd er það skýrlega tekið fram að aðili máls verði talinn eiga lögvarða 

hagsmuni af niðurstöðu máls ef krafa hans fyrir dómi er reist á þeim málsástæðum að 

úrskurður á stjórnsýslustigi sé ólögmætur eða meðferðin að öðru leyti áfátt. Í títtnefndum Hrd. 

2001, bls. 2281 (173/2001) (Hverfell/Hverfjall) er tekið fram í úrskurði héraðsdóms að 

kröfugerð stefnenda sé ekki reist á málsástæðum sem varða ætlað ólögmæti úrskurðar á 

stjórnsýslustigi eða að málsmeðferðinni hafi verið áfátt. Má álykta af ofangreindu að hefði 

svo verið hefðu aðilarnir hugsanlega verið taldir eiga lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins. 

Kom þessi niðurstaða skýrt fram í Hrd. 2002, bls. 2241 (231/2002) (Kárahnjúkar I). 

Varakrafa aðilanna um ómerkingu úrskurðar umhverfisráðherra um mat á umhverfisáhrifum 

Kárahnjúkavirkjunar var reist á því að meðferð ráðherra á málinu hefði verið andstæð lögum. 

Höfðu aðilarnir allir kært úrskurð Skipulagsstofnunar til umhverfisráðherra. Um varakröfuna 

sagði Hæstiréttur: 

 

Í skjóli meginreglu fyrri málsliðar 60. gr. stjórnarskrárinnar nýtur sá, sem aðild hefur átt að máli 

fyrir stjórnvaldi, almennt réttar til að bera undir dómstóla hvort farið hafi verið að lögum við 

meðferð þess og úrlausn. Verður einu að gilda í því sambandi hvort aðild þess, sem í hlut á, 

hefur helgast af fyrrnefndum almennum reglum stjórnsýsluréttar eða sérreglum eins og þeim, 

sem fram koma í 2. málslið 4. mgr. 10. gr. og 4. mgr. 12. gr. laga nr. 106/2000. Af þessum 

sökum verður ekki litið svo á að sóknaraðila skorti lögvarða hagsmuni af því að fá úrlausn 

dómstóla um varakröfu sína, þótt svo fari um aðalkröfu þeirra samkvæmt áðursögðu. 
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 Þrátt fyrir þessa niðurstöðu taldi Hæstiréttur að ekki yrði leyst úr kröfunni fyrir 

dómstólum án þess að framkvæmdaraðilinn, Landsvirkjun, og aðrir þeir sem kært höfðu 

úrskurð Skipulagsstofnunar til umhverfisráðherra og kynnu að hafa hagsmuni að málinu ættu 

aðild að því. Var kröfunni því vísað frá héraðsdómi. Í Hrd. 2003, bls. 673 (568/2002) 

(Kárahnjúkar II), höfðuðu sóknaraðilar í Hrd. 2002, bls. 2241 (231/2002) (Kárahnjúkar I), 

aftur mál og beindu því nú að Landsvirkjun (L) einnig. Aðalkrafa sóknaraðila var sú að 

varnaraðilum yrði gert að leggja skýrslu L um mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar 

að nýju undir athugun og úrskurð Skipulagsstofnunar samkvæmt lögum um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Vísaði héraðsdómur þessari kröfu frá dómi á þeim grundvelli 

að hún gengi lengra en svo að með henni væri verið að bera undir dómstóla hvort farið hefði 

verið að lögum við meðferð og úrlausn stjórnsýslumáls. Þóttu stefnendur því ekki hafa 

lögvarða hagsmuni af því að efnisdómur gengi um aðalkröfuna. Var þessi niðurstaða staðfest 

af Hæstarétti. Varakrafa sóknaraðila var sú sama og í fyrra málinu og viðurkenndi Hæstiréttur 

aðild sóknaraðila á grundvelli 1. máls. 60. gr. stjskr. Verður nánar vikið að öðrum 

hagsmunum sem til skoðunar komu síðar í þessum kafla. 

 Þetta sjónarmið má enn frekar sjá í Hrd. 2004, bls. 2509 (171/2004) (Sjálandsdómur). 

Málavextir voru þeir að stefnendur, sem allir voru eigendur fasteigna við götuna Skrúðás í 

Garðabæ, kröfðust þess að staðfesting umhverfisráðherra á breyttu aðalskipulagi fyrir 

Garðabæ, tilteknar samþykktir bæjastjórnar um breytingar á deiliskipulagi fyrir svæðið 

Sjáland, sem er skammt norðan við lóðir þeirra og leyfi til Byggingarfélags Gylfa og Gunnars 

ehf. og Björgunar ehf., til að reisa hús þar yrði fellt úr gildi. Í dómi héraðsdóms, sem 

staðfestur var af Hæstarétti með vísan til forsendna, kom m.a. fram að ekki væri fyrir hendi 

aðstaða sem leitt gæti til þess að stefnendur gætu í skjóli aðildar að máli fyrir stjórnvaldi borið 

undir dómstóla hvort farið hefði verið að lögum við meðferð þess og úrlausn. Sömu sjónarmið 

komu einmitt fram í Hrd. 14. mars 2008 (114/2008) (Hornafjarðarfljót).  

 Í Hrd. 2005, bls. 2503 (20/2005) (Reyðarálsdómur) var einnig deilt um lögmæti mats á 

umhverfisáhrifum. Áætlanir höfðu verið um að reisa álver í tveimur áföngum ásamt 

rafskautaverksmiðju og hafði sú framkvæmd sætt mati á umhverfisáhrifum. Fallið var frá 

þessum áformum áður en starfsleyfið var gefið út og ákveðið að óska eftir að reisa álver með 

minni framleiðslugetu og falla alfarið frá áformum um rafskautaverksmiðju. Komst 

Skipulagsstofnun að þeirri niðurstöðu að ekki þyrfti að fara fram nýtt umhverfismat vegna 

hinna breyttu áforma. Kærði aðili málsins þá niðurstöðu til umhverfisráðherra sem staðfesti 

niðurstöðuna með úrskurði. Héraðsdómur taldi að með hliðsjón af sérlaga ákvæði laga um 
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mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og túlkun Hæstaréttar á því ákvæði í Hrd. 2002, bls. 

2241 (231/2002) (Kárahnjúkar I) og Hrd. 2003, bls. 673 (568/2002) (Kárahnjúkar II) leiddu 

til aðildar stefnanda að dómsmálinu. Í dómi héraðsdóms segir:  

 

Að því er varðar mat á umhverfisáhrifum verður þannig að telja að fyrir dómstólum geti aðilar, 

sem gert hafa athugasemdir við matsskýrslu, borið fyrir sig hvers konar annmarka á úrskurði 

Skipulagsstofnunar um þetta efni með sambærilegum hætti og þeir sem höfðu fulla aðildarstöðu 

við meðferð stjórnsýslumálsins, meðal annars annmörkum sem lúta að ólögmæti ákvörðunar og 

ómálefnalegum sjónarmiðum að baki henni.  

 

 Leiddu því hagsmunir stefnanda, er vörðuðu lögmæti stjórnvaldsákvörðunar, til þess að 

hann var talinn eiga lögvarða hagsmuni af úrlausn um þessa kröfu. Það sem er áhugavert við 

þessa niðurstöðu er að með henni er því slegið föstu, að því er varðar mat á 

umhverfisáhrifum, verði að telja að fyrir dómstólum geti aðilar, sem gert hafa athugasemdir 

við matsskýrslu, borið fyrir sig hvers konar annmarka á úrskurði Skipulagsstofnunar um þetta 

efni með sambærilegum hætti og þeir sem höfðu fulla aðildarstöðu við meðferð 

stjórnsýslumálsins. Er þetta því í raun undantekning frá því sem fram hefur komið í ritgerð 

þessari að takmörkuð aðkoma að stjórnsýslumáli veiti ekki aðildarstöðu í dómsmáli.  

 Samkvæmt ofangreindu verður að teljast að ef aðili á hagsmuni, er varða lögmæti 

stjórnvaldsákvörðunar, verða þeir taldir lögvarðir að mati dómstóla. 

   

4.4.4 Fjárhagslegir og efnahagslegir hagsmunir 

Eins og áður hefur komið fram kröfðust aðilarnir í Hrd. 2003, bls. 673 (568/2002) 

(Kárahnjúkar II) til vara að úrskurður umhverfisráðherra yrði ómerktur. Héraðsdómur vísaði 

varakröfu stefnenda frá á þeim grundvelli að nauðsynlegt hefði verið að stefna 

landeigandanum Þ sem og sveitarfélögunum Fjarðarbyggð og Austur-Héraði, þar sem þessir 

aðilar teldust hafa lögvarða hagsmuni af úrlausn málsins. Í kæru sinni til umhverfisráðherra 

vísaði Fjarðarbyggð aðallega til þeirra efnahagslegu áhrifa sem álver við Reyðarfjörð myndi 

hafa fyrir sveitarfélagið, en það lægi fyrir að varnaraðilinn Landsvirkjun hefði í hyggju að 

selja raforku frá Kárahnjúkavirkjun til slíkrar verksmiðju. Í kæru Austur-Héraðs til ráðherra 

var einnig lögð megináhersla á almenna samfélagslega og efnahagslega hagsmuni af 

virkjunarframkvæmdum og því að álver yrði reist á framangreindum stað. Taldi Hæstiréttur 

að þessir hagsmunir vörðuðu virkjunina sjálfa takmarkað, heldur fyrst og fremst byggingu og 

starfrækslu álvers á Austfjörðum. Í dómnum var ennfremur tekið fram: 
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Þessir hagsmunir verða ekki taldir til einstaklegra, beinna og lögvarinna hagsmuna af úrlausn 

kröfu um gildi úrskurðar umhverfisráðherra um mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar. 

Það stendur því ekki efnisdómi um varakröfu sóknaraðila í vegi að umrædd sveitarfélög eigi 

ekki aðild að málinu.  

  

 Samkvæmt þessu telur Hæstiréttur hagsmuni sveitarfélaganna ekki nægilega tengda 

úrlausnarefninu til að teljast beina en ljóst er að ekki er neinn ágreiningur um að fjárhagslegir 

og efnahagslegir hagsmunir leiða þó til aðildar.  

 Í kæru landeigandans Þ til umhverfisráðherra, leggur hann áherslu á mótmæli sín við 

skoðun Skipulagsstofnunar vegna áhrifa framkvæmdanna á lífríki og veiði í Jökulsá á Dal en 

hann sé eigandi jarðar í Jökulsárhlíð og hafi unnið að því í mörg ár að byggja upp veiði í ánni. 

Taldi hann að virkjunarframkvæmdirnar myndu hafa verulega jákvæð áhrif á lífríki í Jökulsá 

á Dal og jafnvel væri möguleiki á að auka verðmæti hinna fjölmörgu jarða sem við hana 

liggja, með auknu verðmæti veiðihlunninda. Um þetta segir í dómi Hæstaréttar: 

 

Þótt þessa hafi verið getið í kærunni verður ekki séð að hún hafi sérstaklega verið reist á þessari 

forsendu, enda voru þar í níu liðum ítarlega reifaðar röksemdir kærandans af öðrum meiði fyrir 

því að fella ætti úr gildi úrskurð Skipulagsstofnunar. Gefur kæran því ekki tilefni til að ætla að 

kærandinn hafi umfram aðra slíka einstaklega, beina og lögvarða hagsmuni af úrlausn þessa mál 

að aðild hans af því sé nauðsynleg til að efnisdómur geti gengið um varakröfu sóknaraðila.  

 

 Særún María Gunnarsdóttir hefur gagnrýnt þessa niðurstöðu Hæstaréttar í grein sinni, en 

hún telur að landeigandinn Þ hafi átt hagsmuni umfram aðra og hefði verið réttara að vísa 

málinu frá þar sem hagsmunir Þ teldust ekki nægilega verulegir til að standa efnisdómi í 

vegi.
56

 Hvað sem því líður er ljóst að fjárhagslegir hagsmunir veita aðild ef þeir uppfylla 

áðurgreind skilyrði.  

 Þá má ímynda sér að niðurstaðan hefði hugsanlega orðið önnur í Hrd. 2002, bls. 1087 

(88/2002) (Kísilgúr úr Mývatni) hefðu upplýsingar um veiðiréttindi einstaklinganna komið 

fram í stefnu þar sem veiðiréttindi myndu falla undir fjárhagslega hagsmuni.  

 Í Hrd. 2004, bls. 2509 (171/2004) (Sjálandsdómur) tók héraðsdómur sérstaklega fram að 

hefðu stefnendur sýnt fram á fjárhagslega hagsmuni, líkt og þætti sem áhrif hefðu á verðgildi 

fasteigna þeirra, hefðu þeir talist hafa sérstaka hagsmuni sem teldust lögvarðir. 

 Hrd. 14. mars 2008 (114/2008) (Hornafjarðarfljót) er mjög áhugaverður í þessu ljósi. Þar 

studdu stefnendur aðild sína m.a. svo: 
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Stefnendur benda á að þeir séu eigendur jarða/lóða sem fyrirhuguð vegstæði liggi um. 

Stefnendur telji ljóst að vegleiðir þær sem settar séu fram í matsáætlun, einkum sér í lagi leiðir 2 

og 3 muni hafa í för með sér stórfellda skerðingu á eignarréttindum og afkomu stefnenda. 

Fyrirhuguð vegstæði muni m.a. skerða eignarlönd þeirra og rýra möguleika þeirra til 

landnýtingar, valda spjöllum á ræktunarlöndum, raska rannsókna- og tilraunalandi í skógfræði, 

stefna kartöflurækt í hættu og spilla beitilöndum, allt eftir því hvaða veglína verði fyrir valinu. 

Boðuð veglagningaráform, einkum þó veglínur 2 og 3 muni hafa í för með sér stórkostleg 

umhverfis- og náttúruspjöll á einstöku, ósnortnu landi stefnenda, sem m.a. muni skerða frekari 

möguleika á uppbyggingu ferðaþjónustu. 

 

Hér vísa stefnendur til ýmissa fjárhagslegra og efnahagslegra hagsmuna sinna af því að fá 

úr kröfum sínum skorið. Það sem er sérstaklega áhugavert við þennan dóm er það að 

héraðsdómur virðist hafna því að hagsmunir stefnanda skerðist svona snemma í fyrirhuguðu 

framkvæmdarferli. Í niðurstöðu héraðsdóms segir: 

 

Þá ber að líta til þess að jafnvel þótt stefnendur kunni að eiga land þar sem nefnd framkvæmd er 

fyrirhuguð hafa þeir ekki sýnt fram á að úrskurður umhverfisráðherra, sem laut að ákvörðun 

Skipulagsstofnunar um matsáætlun stefndu, Vegagerðarinnar, snerti hagsmuni þeirra á þann hátt 

að þeir eigi einstaklegra og verulegra hagsmuna að gæta af niðurstöðu úrskurðarins. Matsáætlun 

kemur fram á fyrstu stigum ákvörðunarferlis um mat á umhverfisáhrifum, er unnin af 

framkvæmdaraðila og varðar réttarstöðu hans og er skuldbindandi fyrir hann, en endanleg 

ákvörðun um legu vegar, sem hugsanlega getur snert hagsmuni stefnenda, er hins vegar tekin 

síðar, með ákvörðun skipulagsyfirvalda. Með engu móti verður séð hvernig matsáætlun, 

ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsáætlun eða úrskurður umhverfisráðherra þar að lútandi, 

geti skert eignarréttindi stefnenda, eða varði hagsmuni stefnenda með beinum hætti. Þegar allt 

framangreint er virt er það mat dómsins að stefnendur eigi ekki lögvarða hagsmuni af því að 

efnisdómur gangi um kröfu þeirra um ógildingu úrskurðar umhverfisráðherra. Er því fallist á 

kröfu stefndu um frávísun málsins. 

 

 Úrskurður héraðsdóms var felldur úr gildi og vísað aftur í hérað til efnismeðferðar. Í dómi 

Hæstaréttar er það rakið að um aðild að dómsmálum fari eftir almennum reglum og breyti þar 

engu um þó að mælt sé fyrir um þrengri aðild að kærumálum hjá æðra stjórnvaldi. Sé réttur 

manna til að bera mál undir dómstóla, eigi þeir lögvarinna hagsmuna að gæta, 

stjórnarskrárvarinn. Þá sagði í dóminum að matsáætlun, samkvæmt lögum nr. 106/2000 um 

mat á umhverfisáhrifum, afmarki í meginatriðum til hvaða atriða mat á umhverfisáhrifum taki 

og að endanleg ákvörðun um legu vegar verði að byggjast á vegleið sem sætt hafi slíku mati. 

Með hliðsjón af því ásamt ákvæðum reglugerðar nr. 1123/2005 um mat á umhverfisáhrifum 

og þeirri staðreynd að sóknaraðilar eigi lönd að þeim vegarleiðum sem Vegargerðin vildi 

takmarka matsáætlun við, væri ljóst að sóknaraðilar ættu lögvarinna hagsmuna að gæta af 

úrlausn dómkröfu sinnar. Hæstiréttur taldi því, ólíkt héraðsdómi, að það nægði að þeir 

veglagningakostir sem til skoðunar væru myndu skerða fjárhagslega og efnahagslega 

hagsmuni stefnenda, ef þeir yrðu valdir. Má eflaust þræta um það hvort þessi dómur sýni að 
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Hæstiréttur sé að slaka á kröfum um lögvarða hagsmuni eða að héraðsdómur hafi hugsanlega 

hert þessar kröfur, en að mati höfundar er þessi dómur í samræmi við fyrri dómaframkvæmd 

Hæstaréttar. 

 Hér á því við það sama og um hagsmuni er varða lögmæti stjórnvaldsákvörðunar, þ.e. ef 

aðili nær að sýna fram á fjárhagslega hagsmuni sína af úrlausn máls á sviði umhverfisréttar, 

verða þeir hagsmunir taldir lögvarðir. 

 

4.4.5 Grenndarhagsmunir 

Í niðurstöðum héraðsdóms í Hrd. 2004, bls. 2509 (171/2004) (Sjálandsdómur) segir: 

 

Verður af því ráðið að nálægð húsa stefnenda við hið umdeilda skipulagssvæði og hagsmunir 

þeirra af því að njóta útivistar þar, sem hafi verið skertir frá því sem gera hafi mátt ráð fyrir 

samkvæmt upphaflegu deiliskipulagi, varði mestu í þessu sambandi. 

 

 Í dóminum er vísað til grenndarhagsmuna og óþæginda sem verða vegna nálægðar við hið 

nýja skipulagssvæðis. Þó telur hann að í þessu máli séu þeir þó ekki nægilega ríkir til að 

teljast lögvarðir. Erfitt er að slá því föstu hvað dómstólar myndu telja vera nægilega ríka 

hagsmuni, en þó má hugsa sér að framkvæmdir sem hefðu í för með sér hávaða- og/eða 

lyktarmengun, myndu veita stefnendum nægilega ríka hagsmuni til að teljast lögvarða.
57

  

 Þessir hagsmunir eru einnig til skoðunar í Hrd. 2005, bls. 2503 (20/2005) 

(Reyðarálsdómur). Í málinu tekur Hæstiréttur það fram að stefnandi eigi að vísu heimilisfesti 

í Fjarðarbyggð en heimili hans sé langt frá fyrirhuguðu álveri og geti því ekki reist aðild sína 

að stjórnvaldsákvörðun um álverið á grenndarrétti. Hér taldi Hæstiréttur því að 

grenndarhagsmunir hefðu ekki verið fyrir hendi, en má ætla að ef svo hefði verið hefði 

stefnandi getað reist aðild sína á þeim.  

Eru þetta sömu sjónarmið og gilda á sviði stjórnsýsluréttar, þar sem grenndarhagsmunir 

vega einnig þungt við ákvörðun á því hver getur átt aðild að stjórnsýslumáli. Sýnir þetta vel 

hversu mikilvægir þessir hagsmunir eru, enda hafa þeir yfirleitt raunhæfa þýðingu fyrir aðila 

máls og eru þar af leiðandi lögvarðir, séu þeir fyrir hendi. Tengjast þessir hagsmunir einnig 

oft fjárhagslegum hagsmunum og hagsmunum er varða lögmæti stjórnvaldsákvarðana, t.d. 

þegar um er að ræða eignarnám á landi eða skipulagsmál.  
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4.4.6 Umhverfis- og náttúruverndarhagsmunir 

Eðli málsins samkvæmt hljóta umhverfis- og náttúruverndarsjónarmið að spila oft á tíðum 

stórt hlutverk í málum er snerta umhverfið. Þó verður ekki séð af þeirri réttarframkvæmd sem 

fyrir liggur að slíkir hagsmunir tryggi mönnum aðild að dómsmálum. Af áðurnefndum Hrd. 

2002, bls. 2241 (231/2002) (Kárahnjúkar I), má slá því föstu að umhverfisverndarhagsmunir 

verða ekki taldir lögvarðir af dómstólum. Eins og áður kom fram taldi Hæstiréttur ekki þá 

hagsmuni, að allir sóknaraðilar væru einlægir náttúruverndar- og umhverfissinnar, þess eðlis 

að þeir gætu talist lögvarðir.  

 Í Hrd. 2004, bls. 2509 (171/2004) (Sjálandsdómur) var ein af málsástæðum stefnenda sú 

að hið breytta skipulag, sem deilt var um, færi í bága við náttúruverndarlög þar sem fjaran þar 

sem höfn skyldi fyllt upp og landfylling færi fram væri á náttúruminjaskrá. Dómurinn fjallar 

ekkert um þessa málsástæðu í niðurstöðu sinni, en fjallar þó sérstaklega um áðurnefnda 

fjárhags- og grenndarhagsmuni sem hefðu hugsanlega geta leitt til þess að stefnendur hefðu 

lögvarða hagsmuni af efnisdómi í málinu. Mætti því gagnálykta sem svo að stefnendur hefðu 

ekki lögvarða hagsmuni af náttúruvernd. Sama var upp á teningum í Hrd. 2005, bls. 2503 

(20/2005) (Reyðarálsdómur) en þar studdi stefnandi aðild sína að málinu m.a. við það að 

hann hefði haft afskipti af fjölmörgum þáttum er varði umhverfisvernd á Austurlandi í 

áratugi. Ekki var fallist á að hann ætti aðild að málinu á þeim grundvelli.  

 Eins og áður hefur komið fram bentu stefnendur í Hrd. 14. mars 2008 (114/2008) 

(Hornafjarðarfljót) á að boðuð veglagningaráform hefðu í för með sér stórkostleg umhverfis- 

og náttúruspjöll á einstöku ósnortnu landi stefnenda. Hvorki héraðsdómur né Hæstiréttur 

fjalla um þessa málsástæður í niðurstöðum sínum og má þó líkt og í Hrd. 2004, bls. 2509 

(171/2004) (Sjálandsdómur) gagnálykta sem svo að þessir hagsmunir hefðu ekki nægt til 

aðildar að málinu.  

Þó stíga verði varlega til jarðar við gagnályktun þegar dómaframkvæmd er eins rýr og 

raun ber viti, má þó af þessu draga þá ályktun að umhverfis- og náttúruverndarhagsmunir 

hverskonar verði ekki taldir þess eðlis að tryggja mönnum aðild að málum er varða 

umhverfið. Er þetta þó í samræmi við þau sjónarmið að náttúruverndarhagsmunir séu 

opinberir hagsmunir sem hið opinbera eigi að fara með og einstaklingar geti því ekki haft 

einstaklega hagsmuni umfram aðra af úrlausn slíkra mála.
58

 Eins og áður hefur komið fram 

verða hagsmunir að hafa raunhæft gildi fyrir réttarstöðu aðila til að teljast lögvarðir og eðli 

málsins samkvæmt geta opinberir hagsmunir ekki uppfyllt það skilyrði.  
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4.4.7 Útivistarhagsmunir 

Þegar skoðaðir eru þeir dómar sem gengið hafa í umhverfismálum virðast dómstólar ekki hafa 

slegið neinu föstu varðandi hagsmuni fólks af mögulegri útivist á svæðum sem deilt er um. Þó 

má draga vissar ályktanir af tveimur dómum. 

 Í Hrd. 2004, bls. 2509 (171/2004) (Sjálandsdómur) héldu stefnendur því ennfremur fram 

að með breyttu skipulagi skertust verulega möguleikar þeirra á að njóta útivistar við 

Arnarnesvog. Í greinagerð sem fylgdi tillögum að breyttu skipulagi í málinu hefði sérstaklega 

verið tekið fram að vestast við voginn yrði áfram náttúruleg fjara sem yrði alveg ósnert. 

Myndi þetta svæði nýtast sérstaklega vel til útivistar og fuglaskoðunar. Þessar forsendur 

stóðust ekki þegar framkvæmdir hófust og ósnortið land aðeins brota brot af því sem gert var 

ráð fyrir. Með þessu móti skertust möguleikar stefnenda af útivist á svæðinu til muna. Líkt og 

málsástæður stefnanda sem sneru að náttúruvernd, minnist dómurinn ekkert á þessa hagsmuni 

í niðurstöðu sinni. Má því líkt og um náttúruverndarhagsmunina gagnálykta á sömu leið um 

hagsmuni aðila til útivistar.  

 Sama niðurstaða var í Hrd. 2005, bls. 2503 (20/2005) (Reyðarálsdómur). Þar vísaði 

stefnandi máls til þess að hann hefði persónulegra hagsmuna að gæta m.a. vegna þess að land 

þar sem umrætt álver ætti að rísa væri útivistarsvæði stefnanda, auk þess sem hann hafi fjallað 

um svæðið í ræðu og riti og sinnt þar leiðsögn ferðamanna. Líkt og í Hrd. 2004, bls. 2509 

(171/2004) (Sjálandsdómur) minnist dómurinn ekkert á þessa málsástæðu og virðist því hafna 

henni.  

 Af ofangreindri dómaframkvæmd má draga þær ályktanir að dómstólar líti ekki svo á að 

hagsmunir af útivist verði taldir nægjanlega einstaklegir til að teljast lögvarðir.  

 

4.4.8 Almannahagsmunir 

Eins og áður hefur komið fram girðir reglan um lögvarða hagsmuni fyrir það að leyst verði úr 

ágreiningi er varða almannahagsmuni, þar sem enginn einn á ríkari hagsmuna að gæta en 

aðrir. Eðli málsins samkvæmt geta slíkir hagsmunir ekki verið taldir einstaklegir hagsmunir 

líkt og skilyrðið gerir ráð fyrir. Þessu var slegið föstu í niðurstöðu héraðsdóms í Hrd. 2001, 

bls. 2281 (173/2001) (Hverfell/Hverfjall), en þar segir: 

 

Í málinu ræðir um ákvörðun þess hvaða örnefni sé sett á landakort. Sú ákvörðun er 

allsherjarréttar eðlis og hafa stefnendur ekki lögvarða hagsmuni, sbr. 1. mgr. og 2. mgr. 25. gr. 

laga nr. 91/1991, af úrlausn kröfu þeirrar í dómsmáli. 
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 Verða því hagsmunir sem til skoðunar eru að teljast einka- eða sérhagsmunir aðila svo að 

dómstólar telji þá leiða til aðildar að máli er til skoðunar er.  

 

4.5 Rétthafar hagsmunanna 

Af framangreindum dómum má sjá að einstaklingar eru í miklum meirihluta þeirra sem telja 

sig eiga lögvarða hagsmuni af úrlausn mála sem snerta umhverfið. Í Hrd. 2001, bls. 2281 

(173/2001) (Hverfell/Hverfjall), Hrd. 2004, bls. 2509 (171/2004) (Sjálandsdómur) og Hrd. 

2005, bls. 2503 (20/2005) (Reyðarálsdómur), svo dæmi séu tekin, eru það aðeins 

einstaklingar sem eru stefnendur máls og telja sig eiga lögvarða hagsmuni. Þó ekki hafi verið 

fallist á aðild í öllum málunum er þó alveg ljóst að einstaklingar geta átt þá hagsmuni sem 

teljast lögvarðir.  

 Það er þó ekkert því til fyrirstöðu að lögpersónur geti átt aðild að dómsmáli. Í 16. gr. eml. 

kemur fram að félög og stofnanir geti átt aðild að dómsmáli svo lengi sem lög og aðrar 

réttarreglur leiða til þess að slíkur ópersónulegur aðili geti átt réttindi eða borið skyldur
59

 og 

uppfyllir skilyrðið um lögvarða hagsmuni. Af Hrd. 2003, bls. 673 (568/2002) (Kárahnjúkar 

II) má ráða að þó sveitarfélögin Fjarðarbyggð og Austur-Hérað hafi ekki verið talin eiga 

nægilega beina hagsmuni af úrlausn málsins, verður ekki dregin sú ályktun að sveitarfélög 

geti aldrei átt lögvarða hagsmuni af úrlausn máls. Sést þetta best á nýlegum Hrd. 19. júlí 2010 

(436/2010) (Urriðafossvirkjun). Málavextir voru þeir að umhverfisráðherra synjaði 

staðfestingar þess hluta aðalskipulags Flóahrepps (F) er varðaði Urriðafossvirkjun. Í málinu 

krafðist F þess að ákvörðun umhverfisráðherra yrði ógilt með dómi. Í úrskurði héraðsdóms 

var talið að þar sem F hefði sett fram nýja tillögu að aðalskipulagi, sem væri komin í 

lögformlegt ferli samkvæmt skipulags- og byggingarlögum, hefði F ekki lögvarða hagsmuni 

af því að fá dóm um kröfur sínar í málinu. Byggði F kröfur sínar á hagsmunum er vörðuðu 

lögmæti stjórnvaldsákvörðunar. Í dómi Hæstaréttar sagði að ferli við gerð aðalskipulags væri 

flókið og tímafrekt. Enda þótt F hefði hafið undirbúning þess að nýju væri ferlinu ekki lokið 

og væri það á hans valdi hvort því yrði fram haldið. Meðan svo stæði á skipti það F máli að 

lögum að fá úrlausn dómstóla um gildi ákvörðunarinnar og hefði F því lögvarða hagsmuni af 

efnislegri úrlausn málsins. Samkvæmt þessu telja dómstólar því ekkert til fyrirstöðu að 

sveitarfélög eigi nauðsynlega hagsmuni af úrlausn mála.  

 Eins og áður hefur komið fram veitir 3. mgr. 25. gr. eml. félögum og samtökum manna 

rétt til að reka mál í eigin nafni án þess að hafa lögvarinna hagsmuna að gæta. Þó er gerður sá 
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áskilnaður að félagsmenn eigi lögvarinna hagsmuna að gæta og það samræmist tilgangi 

félagsins að gæta þeirra hagsmuna. Í Kárahnjúkadómunum voru Náttúruverndarsamtök 

Íslands einn af stefnendum málsins. Aðild samtakanna var í þeim málum byggð á hagsmunum 

er vörðuðu lögmæti stjórnvaldsákvörðunar, þar sem samtökin höfðu verið aðilar að 

stjórnsýslumálinu. Verður að telja að áðurnefnt ákvæði eml. muni ekki koma til með að nýtast 

umhverfisverndarsamtökum á Íslandi sem skyldi, ef tilgangur félagsins er umhverfisvernd 

eingöngu, vegna þeirra skilyrða um að félagsmenn hafi lögvarinna hagsmuna að gæta.
60

 

Verður að telja það afar ólíklegt að upp komi mál þar sem svo vill til að allir félagsmenn 

náttúruverndarsamtaka eigi lögvarða hagsmuni að gæta sem snerti þá alla beint.  

 

4.6 Áhrif réttarþróunar í umhverfismálum 

Ekki er að sjá að dómstólar hafi breytt mati sínu á undanförnum árum þrátt fyrir aukinn áhuga 

almennings á umhverfismálum og öra þróun á sviði umhverfisréttar. 

Í Hrd. 2002, bls. 2241 (231/2002) (Kárahnjúkar I) töldu sóknaraðilar að skýra yrði 

lögvarða hagsmuni rúmt þegar kæmi að umhverfismálum. Þá væri borgurum veitt enn frekari 

réttindi á þessu sviði með Samningnum um Evrópska efnahagssvæðið og þeim 

skuldbindingum sem honum fylgdi. Þá vísuðu þeir enn frekar til Árósasamningsins um 

aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri 

málsmeðferð í umhverfismálum sem undirritaður hafi verið 25. júní 1998. Ætti þetta allt að 

tryggja rúma aðild að umhverfismálum, jafnt fyrir stjórnvöldum sem dómstólum. 

Héraðsdómur tekur á þessum málsástæðum í niðurstöðu sinni. Taldi hann að tilskipanir sem 

giltu á Evrópska efnahagssvæðinu styddu þau rök stefnenda að sérstök sjónarmið ættu við um 

aðild almennings að ákvarðanatöku um umhverfismál en þær tækju hinsvegar ekki af skarið 

um hvort stefnendur geti borið sakarefni þessa máls undir dómstóla. Varðandi 

Árósasamninginn benti héraðsdómur á að tillaga til þingsályktunar um fullgildingu 

Árósasamningsins hafi verið lögð fyrir Alþingi en ekki verið afgreidd og yrði því ekki byggt á 

honum við úrlausn þessa. Svipuð sjónarmið voru höfð upp í Hrd. 2005, bls. 2503 (20/2005) 

(Reyðarálsdómur). Í héraðsdómi segir um þessar málsástæður: 

 

Dómari telur hins vegar ástæðu til að árétta að reglum um aðild að dómsmálum hefur ekki verið 

breytt í tilefni af réttarþróun á sviði innlends og alþjóðlegs umhverfisréttar, sem m.a. stendur til 

þess að rýmkað sé um aðild almennings að ákvarðanatöku á sviði umhverfismála. Verður og að 

telja að lögskýring í þá átt að slaka beri á kröfum til lögvarinna hagsmuna fyrir dómstólum með 

vísan til réttarþróunar á sviði umhverfismála hafi verið hafnað af Hæstarétti með 
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framangreindum dómi 12. júní 2002 [Kárahnjúkar I]. Hefur sú niðurstaða fordæmisgildi í máli 

þessu.   

 

Þá var sömu rökum haldið uppi í Hrd. 14. mars 2008 (114/2008) (Hornafjarðarfljót) en 

þeim hafnað að því er virðist.  

 

5 Lokaorð 

Það er engum vafa undirorpið að reglan um lögvarða hagsmuni er ein af grundvallarreglum 

einkamálaréttarfars. Er hún mikilvæg við skynsamlega takmörkun á rétti manna til að bera 

mál undir dómstóla svo dómskerfinu sé kleift að virka sem skyldi. Reglan gildir á sviði 

umhverfisréttar eins og á öðrum sviðum lögfræðinnar og hið sama virðist einnig gilda í öðrum 

Evrópulöndum. Þá virðast sömu sjónarmið gilda varðandi lögvarða hagsmuni á þessu sviði 

líkt og á öðrum réttarsviðum. Virðist þurfa koma skýrt fram í stefnu þeir hagsmunir sem 

aðilar byggja á, þó ekki megi alveg slá því föstu. Þá þurfa hagsmunir að teljast vera lögvarðir, 

auk þess sem Hæsiréttur vísar stundum til þess að hagsmunir séu nægjanlega beinir og 

einstaklegir svo þeir leiði til aðildar. Þó má ætla að þessi tvö skilyrði falli innan skilyrðisins 

um lögvarða hagsmuni í stað þess að auka við skilyrði til aðildar. 

Þeir hagsmunir sem taldir eru lögvarðir á sviði umhverfisréttar eru fjárhagslegir 

hagsmunir, grenndarhagsmunir og, á grundvelli 60. gr. stjskr., hagsmunir er varða lögmæti 

stjórnvaldsákvörðunar. Eiga þessir hagsmunir það allir sameiginlegt að þeir eru einstaklings 

hagsmunir og geta því haft raunhæfa þýðingu fyrir réttarstöðu aðila. Þá virðist sem ekkert sé 

því til fyrirstöðu að einstaklingar jafnt sem lögaðilar verði taldir eigendur þeirra hagsmuna 

sem nauðsynlegir eru til aðilar. Þó má velta fyrir sér hversu raunhæfur kostur 3. mgr. 25. gr. 

eml. er þegar kemur að umhverfisverndarsamtökum, vegna skilyrðanna um lögvarða 

hagsmuni félagsmanna. Verður þó að hafa hugfast að dómaframkvæmd á þessu sviði er ekki 

ýkja mikil og verður því að stíga varlega til jarðar við að slá einhverju föstu í þessum efnum.  

Það er ekki að sjá að þróun á sviði umhverfismála hafi slakað á kröfum dómstóla til 

lögvarinna hagsmuni í þessum málaflokki. Er þó vert að fylgjast með framkvæmd þessara 

mála í framtíðinni þar sem ör þróun og aukin vakning manna gefur tilefni til að ætla að 

einhverjar breytingar verði þar á. Þá gefur einnig aukin rýmkun aðildar að stjórnsýslumálum á 

Norðurlöndum og eðli þeirra hagsmuna sem undir eru í þessum málum vísbendingar um hið 

sama. 
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