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Útdráttur 
 
Sjálfbær n!ting orkuau"linda me" lögum 
 
Í ritger!inni er fjalla! um hvort íslenskt lagaumhverfi n$tingar orkuau!linda endurspegli 
opinbera stefnu stjórnvalda um sjálfbæra n$tingu au!linda og stu!li a! raunverulegri 
sjálfbærri n$tingu "eirra til framtí!ar. Me! áherslu á jar!hita og vatnsafl er "ess freista! a! 
varpa ljósi á hva! raunverulega skiptir máli "egar kemur a! sjálfbærri n$tingu og hvernig 
tryggja megi betur a! lög og reglur renni styrkum sto!um undir markmi! um sjálfbæra 
n$tingu orkuau!linda. 
 
Í "ví skyni er fjalla! um löggjöf "á er l$tur a! n$tingu au!linda til orkuframlei!slu. 
Megináhersla er lög! á ferli leyfisveitinga, skilyr!i og eftirlit. #á er útfærslu skilyr!anna 
fylgt eftir í framkvæmd me! greiningu á nokkrum veittum n$tingar- og virkjunarleyfum. 
 
Ni!ursta!a höfundar er sú a! löggjafinn hefur teki! sín fyrstu skref í átt a! sjálfbærri "róun 
og sjálfbærri n$tingu orkuau!linda me! lögum. Í ljósi "ess hversu vel skilgreind stefna 
stjórnvalda er í "essum efnum er "ó kominn tími til a! skilgreina og sk$ra nánar inntak og 
hugmyndafræ!i sjálfbærrar "róunar og hva! felist í sjálfbærri n$tingu orkuau!linda a! 
íslenskum rétti. Lagasetning er áhrifarík lei! til a! framfylgja stefnu stjórnvalda og hafa 
"annig bein áhrif á réttindi og skyldur einstaklinga og löga!ila.  Nau!synlegt er "ó a! fyrir 
liggi í lögum e!a lögsk$ringargögnum vi!urkennd vi!mi! og skilgreining á "ví hva! felist í 
sjálfbærri n$tingu hverrar au!lindar fyrir sig á!ur en hægt er a! kve!a beint á um "a! í 
lögum.  
 
Í ljósi "ess hversu ríkt Ísland er af endurn$janlegum orkuau!lindum og hversu mikla 
efnahagslega "$!ingu "a! hefur fyrir land og "jó! a! "ær séu n$ttar á skynsaman og 
hagkvæman hátt telur höfundur mikilvægt a! sk$r lagasetning stu!li a! gagnsæju og 
skilvirku leyfisveitingaferli "ar sem n$tingu orkuau!linda eru settar skor!ur me! hagsmuni 
framtí!arkynsló!a a! lei!arljósi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Summary 
 
Sustainable utilization of energy resources through legalization 
 
This dissertation embarks upon answering whether the Icelandic legal environment on the 
utilization of energy resources reflects the government’s policy on sustainability of resource 
utilization and if the policy truly contributes to sustainable use of resources. With emphasis 
on geothermal power and hydro power I will attempt to cast a light on what matters when it 
comes to sustainable utilization of resources and how we can ensure that laws and 
regulations support the goal of sustainable use of energy resources. 
 
For this purpose I will cover the objectives and substance of the laws that have to do with 
the utilization of resources for energy production as well as laws that have to do with the 
protection of nature and the environment. The main focus will be on the processes behind 
granted licenses, preconditions and surveillance. The preconditions will be assessed with a 
study of a few licenses that have been granted. 
 
The results of this dissertation show that in Iceland law makers have taken the initial steps 
towards sustainability and the sustainable use of energy resources. It is time to outline in 
more detail the concept of sustainable development and what it entails within Icelandic 
legislation. To set limits when it comes to sustainable utilization there has to be an official 
definition of what is ingrained in sustainable use of resources. 
 
In light of how rich Iceland is of renewable energy resources and how important it is 
economically that the nation utilizes them wisely, I think it is imperative to have clear 
legislation that supports a fair and constructive arrangement for the granting of licenses. A 
procedure where the utilization of energy resources is within certain boundaries and 
substantial emphasis is on the welfare of Iceland’s future generations with truly sustainable 
development in mind. 
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1. Inngangur 
 

Markmi!i! me! "essari ritger! er a! rannsaka hvort og hvernig íslensk lög er var!a n$tingu 

orkuau!linda stu!li a! raunverulegri sjálfbærri n$tingu "eirra til framtí!ar og varpa ljósi á 

"a! hvernig tryggja megi betur a! lög og reglur renni styrkum sto!um undir sjálfbæra 

n$tingu orkuau!linda. Áhersla ver!ur lög! á jar!hita og vatnsafl.  

 

Opinber stefna íslenskra stjórnvalda er a! stu!la a! sjálfbærri "róun og sjálfbærri n$tingu 

au!linda. Óljóst hefur hinsvegar veri! hva! felst í sjálfbærri n$tingu lagalega sé! en 

íslenskur réttur hefur ekki a! geyma tæmandi sk$ringu á hugtakinu "rátt fyrir a! vísa! sé til 

hugtaksins sjálfbærrar "róunar á nokkrum stö!um í löggjöfinni. Í "essari ritger! ver!ur 

fjalla! um "a! hvort íslenskt lagaumhverfi n$tingar orkuau!linda endurspegli stefnu 

stjórnvalda um sjálfbæra n$tingu "eirra, hva! raunverulega skiptir máli í lagaumhverfinu 

"egar kemur a! sjálfbærri n$tingu og hvernig styrkja megi lög og reglur svo markmi!i um 

sjálfbæra "róun og sjálfbæra n$tingu ver!i ná!. 

 

Í samræmi vi! framangreint markmi! ver!ur fyrst fjalla! almennt um sjálfbæra "róun og 

sjálfbæra n$tingu og ger! grein fyrir opinberri stefnumótun stjórnvalda á svi!i sjálfbærrar 

"róunar. #á tekur vi! almenn umfjöllun um au!lindir, hva! teljist til au!linda og hva! felist 

í endurn$janlegum og óendurn$janlegum au!lindum. Í "ví samhengi ver!ur sko!a! hvort og 

hva!a máli e!li au!linda skiptir "egar a! sjálfbærri n$tingu "eirra kemur. #ví næst ver!ur 

viki! a! lagaumhverfi n$tingar orkuau!linda "ar me! tali! eignarhaldi, ferli leyfisveitinga, 

skilyr!um og eftirliti. Áhersla ver!ur lög! á efnisleg skilyr!i sem var!a n$tingartíma, magn 

og n$tingarhra!a og áhrif "eirra á sjálfbæra n$tingu. #á ver!ur útfærsla skilyr!anna í 

framkvæmd sko!u! me! greiningu á nokkrum veittum virkjunar- og n$tingarleyfum. A! 

lokum ver!ur rætt um ni!urstö!ur einstakra kafla ritger!arinnar í ljósi markmi!s hennar og 

settar fram tillögur um hvernig betur megi tryggja sjálfbæra n$tingu íslenskra orkuau!linda 

me! lagabreytingum. 
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2. Sjálfbær #róun 
 
2.1 Inngangur 

Í "essum kafla ver!ur fjalla! um mikilvægi hugtaksins sjálfbær "róun í al"jó!legu 

samhengi. #á ver!ur fjalla! almennt um inntak hugtaksins og markmi! sem og kenningar 

ákve!inna fræ!imanna í "eim efnum. Viki! ver!ur a! skírskotun sjálfbærrar "róunar til 

sjálfbærrar n$tingar náttúruau!linda og stikla! á stóru um stefnumótun íslenskra stjórnvalda 

í átt a! sjálfbærri "róun.  A! lokum ver!ur fjalla! um sjálfbæra "róun og sjálfbæra n$tingu 

au!linda í lögum og "ess freista! a! varpa ljósi á hva! "urfi a! hafa í huga eigi a! renna 

styrkari sto!um undir sjálfbæra n$tingu orkuau!linda me! lagasetningu.  

  

2.2 Sjálfbær #róun 
Sjálfbær "róun er eitt af lykilhugtökum umhverfisréttar. Ekki er vita! me! vissu hva!an "a! 

á uppruna sinn a! rekja en óumdeilt er a! samfélög manna hafa frá örófi alda reynt a! 

samræma verndun umhverfisins og "örfina til a! "róast.1 Hugtaki! sjálfbær "róun í 

lagalegum skilningi er hinsvegar fremur n$tt af nálinni en "a! var! fyrst áberandi í 

umræ!unni "egar hin svokalla!a Brundtland-sk!rsla leit dagsins ljós ári! 1987.   Hún kom 

út á vettvangi Sameinu!u "jó!anna og ber formlega heiti! Our Common Future. Var hún 

unnin a! tilhlutan sérstakrar nefndar The World Commisson on Environment and 

Development undir forsæti norska stjórnmálamannsins og fyrrverandi forsætisrá!herra 

Noregs, Gro Harlem Brundtland. Samkvæmt sk$rslunni er kjarni sjálfbærrar "róunar 

eftirfarandi: „Sjálfbær "róun leitast vi! a! mæta "örfum og væntingum nútímans án "ess a! 

stefna í hættu möguleikum til a! mæta "örfum framtí!ar“.2 Í kjarnanum felst me! ö!rum 

or!um a! sérhver kynsló! beri ábyrg! á "ví gagnvart framtí!arkynsló!um a! skilja vi! 

umhverfi sitt og au!lindir í vi!unnandi ástandi.3  

 

Brundtland-sk$rslan haf!i mikil áhrif á "róun stefnumótunar á svi!i al"jó!legs 

umhverfisréttar en henni var me!al annars fylgt eftir á heimsrá!stefnu Sameinu!u "jó!anna 

                                                
1 Marie-Claire Cordonier Segger, ,,Sustainable development in International Law” í Hans Christian Bugge og 
Christina Voigt (ritstj.), Sustainable development in International and national law (Europa Law Publishing, 
2008) 92. 
2 World Commission on Environment and Developement, ,,Our common future” (Oxford University press 
1987) 40; Sama heimild 43. 
3 World Commission on Environment and Developement, ,,Our common future” (Oxford University press 
1987) 43-44.  
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um umhverfi og "róun í Rio de Janeiro í Brasilíu ári! 1992.4 #ar ákvá!u ríki heims a! vinna 

saman gegn neikvæ!um áhrifum mannkyns á umhverfi! og stu!la a! verndun vistkerfa 

jar!ar og sjálfbærri "róun. #ví til sta!festingar var sam"ykkt og gefin út yfirl$sing (Ríó-

yfirl$singin) sem hefur a! geyma 27 meginreglur um umhverfi og "róun. Í henni er "ví 

me!al annars slegi! föstu a! allir eigi rétt á heilbrig!u lífi í sátt vi! náttúruna og a! öll ríki 

eigi rétt á a! n$ta eigin náttúruau!lindir svo lengi sem "a! hafi ekki neikvæ! umhverfisáhrif 

í ö!rum löndum. Í Ríó-yfirl$singunni er einnig a! finna fleiri "ekktar reglur á svi!i 

umhverfisréttar svo sem mengunarbótaregluna, varú!arregluna og regluna um mat á 

umhverfisáhrifum.5  Í 27. meginreglu Ríó-yfirl$singarinnar er svo vísa! beint í sjálfbæra 

"róun. #ar segir or!rétt: „Ríki og fólk skulu vinna saman í gó!ri trú og í anda samstarfs til 

a! uppfylla "ær grundvallarreglur sem settar eru fram í "essari yfirl$singu og vi! frekari 

"róun al"jó!alaga á svi!i sjálfbærrar "róunar.” 6 #rátt fyrir a! Ríó-yfirl$singin hafi ekki 

stö!u "jó!réttarsamnings í heild sinni eru flestir sammála um mikilvægi hennar og a! hún 

hafi haft mikil áhrif á "róun umhverfisréttar á al"jó!avísu.7 

 

Tilvísanir í sjálfbæra "róun sem markmi! e!a meginreglu er einnig a! finna í 

rammasamningi Sameinu!u "jó!anna um loftslagsbreytingar,8 samningi Sameinu!u 

"jó!anna um líffræ!ilega fjölbreytni9 og í a!ger!aráætlun fyrir 21. öldina e!a Dagskrá 21 

sem sam"ykkt var samhli!a Ríó-yfirl$singunni ári! 1992. Dagskrá 21 hefur a! geyma 

a!ger!aáætlun sem grundvallast á al"jó!asamvinnu og tillögum um a!ger!ir ríkja sem mi!a 

a! sjálfbærri "róun.10 #á var sérstök nefnd, The United Nations Commission for Sustainable 

Developement, sett á laggirnar  innan Sameinu!u "jó!anna til  a! fylgja eftir vi!amikilli 

a!ger!aáætlun Dagskrár 21.11  

 

                                                
4 Marie-Claire Cordonier Segger, ,,Sustainable development in International and national law” (n. 1)  98. 
5 Yfirl$sing Sameinu!u #jó!anna um umhverfi og "róun í Rio de Janeiro, Al"t. 1993-1994, A-deild, 5029, 
5053-5057. 
6 Sama heimild 5057. 
7 A!alhei!ur Jóhannsdóttir, ,, Er sjálfbær "róun lagalegt hugtak?” í A!alhei!ur Jóhannsdóttir (ritstj.), 
Rannsóknir í félagsvísindum V. lagadeild. Erindi flutt á rá"stefnu í október 2004 (Háskólaútgáfan 2004) 21. 
8 Samningur Sameinu!u #jó!anna um loftslagsbreytingar (sam"ykktur 9. maí 1992, tók gildi 16. júlí 1993) 
Stjtí!. C, 14/1993. 
9 Samningur Sameinu!u #jó!anna um líffræ!ilega fjölbreytni (sam"ykktur 12. júní 1992, tók gildi 11. 
desember 1994)  Stjtí!. C3, 11/1995.  
10 UN Department of Economic and Social Affairs Division for Sustainable Development, „Agenda 21“ 
<http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/> sko!a! 1. febrúar 2012.  
11 UN Department of Economic and Social Affairs Division for Sustainable Development, „About the United 
Nations Commission for Sustainable Development“ <http://www.un.org/esa/dsd/csd/csd_aboucsd.shtml> 
sko!a! 22. mars.  
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Sí!an "á hefur hugtaki! sjálfbær "róun veri! innleitt í fjölda lagabálka, innlenda sem 

al"jó!lega og fjalla! um "a! í dómaframkvæmd al"jó!legra dómsstóla.12 #á var mikilvægi 

sjálfbærrar "róunar á heimsvísu sérstaklega árétta! á rá!stefnu Sameinu!u "jó!anna í 

Jóhannesarborg ári! 2002 sem fram fór undir yfirskriftinni World Summit on Sustainable 

Development e!a lei!togafundur um sjálfbæra "róun. #ar var annars vegar sam"ykkt 

pólitísk yfirl$sing "ar sem ríki heims sta!festu vilja sinn til a! stu!la a! sjálfbærri "róun13 

og hinsvegar n$ framkvæmdaáætlun "ar sem ríki heims ítreku!u enn frekar skuldbindingu 

"á er fólst í Ríó-yfirl$singunni og a!ger!aáætlun Dagskrár 21. #ar ákvá!u ríki heims a! efla 

enn frekar al"jó!asamvinnu,  grípa til a!ger!a á öllum stigum og koma umræddum 

markmi!um í framkvæmd.14 Var "arna um a! ræ!a al"jó!lega stefnumótun sem sta!festi 

ákve!inn skilning á hugtaki og hugmyndafræ!i sjálfbærrar "róunar.15  

 

#rátt fyrir aukinn styrk sjálfbærrar "róunar á al"jó!legum vettvangi sí!ustu áratugi hefur 

hugtaki! mátt "ola töluver!a gagnr$ni fræ!imanna sem fjalla! hafa um inntak "ess. E!li 

málsins samkvæmt er hægara sagt en gert a! leggja fram raunhæfa og skilvirka lausn á "ví 

hvernig sameina megi markmi! "róunar "jó!félags og efnahags og verndun umhverfisins til 

framtí!ar og "ví ekki fjarri lagi a! gagnr$ni líti dagsins ljós.  

 

Gagnr$nin l$tur einna helst a! "ví a! hugtaki! sé órætt og a! skortur á afmörkun hindri 

framkvæmd "ess. Fræ!ima!urinn Hans Christian Bugge, telur hugtaki! "ó eins og "a! 

kemur fram í Brundtland-sk$rslunni, hafa meira kjöt á beinunum en margir vilja meina og 

sérstaklega sé "a! mikilvægt í ljósi al"jó!legrar stefnumörkunar.16 #á telur hann inntak 

hugtaksins í meginatri!um sk$rt; a! vi! ákvar!atökur er var!a málefni umhverfis og náttúru 

skuli taka tillit til efnahags- og "jó!félagslegra "átta sem og hafa hagsmuni 

framtí!arkynsló!a a! lei!arljósi. Bugge tekur undir "a! a! sta!a sjálfbærrar "róunar sem 

meginreglu sé óljós en hann telur hana ekki "a! óljósa a! hún geti ekki haft "$!ingu a! 

lögum. #a! sé æri! verkefni a! gera hugtaki! nothæft til lögfræ!ilegrar notkunar en ekki 

ómögulegt.17 #á hefur fræ!ima!urinn Klaus Bosselmann varpa! "ví fram a! hugtaki! 

                                                
12 Hans Christian Bugge, ,,1987-2007: ,,Our Common Future” Revisited í Hans Christian Bugge og Christina 
Voigt (ritstj.), Sustainable development in international and national law (Europa Law Publishing, 2008) 9. 
13 United Natons „Report of the World Summit on Sustainable Development” (A/CONF. United Nations 2002) 
1 <http://www.unmillenniumproject.org/documents/131302_wssd_report_reissued.pdf> sko!a! 10. apríl 2012.  
14 Sama heimild 8.  
15 A!alhei!ur Jóhannsdóttir, ,, Er sjálfbær "róun lagalegt hugtak?” (n.7) 22.  
16 Hans Christian Bugge (n. 12) 10. 
17 Hans Christian Bugge (n. 12) 20. 
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sjálfbær "róun lendi á milli "ess óljósa sem oft einkenni stjórnmál annars vegar og 

metna!arfullrar lögfræ!i hinsvegar. #a! séu a!eins tvær lei!ir út úr "eirri klemmu, anna! 

hvort a! slá sjálfbæra "róun út af bor!inu sem innihaldslausan og ónothæfan frasa e!a taka 

"a! alvarlega a! komast a! kjarna hugtaksins.18  

 

#egar fjalla! er um sjálfbæra "róun er algengt a! túlkun Brundtland-sk$rslunnar á hugtakinu 

og inntaki "ess sé ákve!i! vi!mi!.  Samkvæmt sk$rslunni er sjálfbær "róun allt í senn 

stefna, markmi! og meginregla.19 Lög! er sérstök áhersla á a! "róun vísi til allra mannlegra 

athafna sem áhrif hafa á umhverfi og náttúruau!lindir og a! til "ess a! hægt sé a! koma í 

veg fyrir ey!ileggingu umhverfisins sé nau!synlegt a! líta á umhverfislega, efnahagslega og 

"jó!félagslega "ætti sem eina heild me! sameiginlegt markmi! en ekki "ætti á öndver!um 

mei!i.20  Í sk$rslunni er "ví jafnframt haldi! fram a! sjálfbær "róun ver!i a! fara fram me! 

"eim hætti a! vistkerfum sé ekki stefnt í hættu né möguleikum náttúrunnar til a! endurn$ja 

sig og a!lagast breytingum í umhverfinu. Taka ver!i tillit til "ess a! margar náttúruau!lindir 

eru óendurn$janlegar e!a endurn$junartími "eirra afar langur og "ví ver!i a! fara varlega í 

n$tingu "eirra.21  

 

Í "essu samhengi hefur veri! fjalla! annars vegar um veika og hinsvegar sterka sjálfbærni. 

Fræ!ima!urinn Klaus Bosselmann hefur veri! lei!andi í "eirri umræ!u en hann lítur svo á 

a! í sterkri sjálfbærni felist a! takmörku umhverfisins séu virt og a! sjálfbær "róun "urfi a! 

eiga sér sta! innan "eirra marka. #á telur hann veika sjálfbærni fela í sér a! hagsmunir 

umhverfis og náttúru gangi ekki framar heldur séu metnir samhli!a efnahags- og 

"jó!félagslegum hagsmunum.22 A!alhei!ur Jóhannsdóttir fræ!ima!ur og sérfræ!ingur í 

umhverfis- og au!lindarétti hefur fjalla! sérstaklega um kenningar Bosselmann um veika og 

sterka sjálfbærni. Hún telur mikilvægt a! taka mi! af "ví a! veigamikilir "jó!hags- og 

efnahagslegir hagsmunir geti ekki bætt fyrir óafturkræf umhverfisáhrif. #eir geti hinsvegar 

vi! ákve!nar a!stæ!ur réttlætt slík áhrif a! einhverju leyti. #á geti aflei!ingar sterkrar 

                                                
18 Klaus Bosselmann, „The principle of Sustainability, transforming law and governance“ (Ashgate Publishing 
Limited 2008) 52. 
19 A!alhei!ur Jóhannsdóttir, ,,Er sjálfbær "róun lagalegt hugtak?” (n. 7) 17.  
20 World Commission on Environment and Developement, ,,Our common future” (Oxford University Press: 
New York 1987) 39-40. 
21 World Commission on Environment and Developement, ,,Our common future” (Oxford University Press: 
New York 1987) 32-33. 
22 Klaus Bosselmann, „The concept of sustainable development“ í Klaus Bosselmann og David Paul Grinlinton 
(ritstj.), Envorionmental law for Sustainable Society (Auckland, New Zealand Centre for Environmental Law 
2002) 87-92. 
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sjálfbærni veri! "ær a! meiri skyldur séu lag!ar á her!ar einstaklinga og löga!ila til "ess a! 

framfylgja "eirri ríku umhverfisvernd sem hún felur í sér. 23 

 

Af Brundtland-sk$rslunni a! dæma skírskotar sjálfbær "róun beint til verndar og n$tingar 

náttúruau!linda. #ar er me!al annars fjalla! um ofn$tingu náttúruau!linda og neikvæ! áhrif 

hennar á möguleika framtí!arkynsló!a til "ess a! n$ta "ær sér til lífs.24 Í sk$rslunni eru ríki 

heims jafnframt sérstaklega hvött til "ess a! leggja mikla áherslu á n$tingu endurn$janlegra 

orkugjafa.25  

 

2.3 Stefnumótun íslenskra stjórnvalda um sjálfbæra #róun og sjálfbæra n!tingu 

náttúruau"linda 

Í Dagskrá 21, al"jó!legri framkvæmdaráætlun í umhverfis- og "róunarmálum, sem 

sam"ykkt var á heimsrá!stefnunni í Ríó 1992 er nokku! fjalla! um ábyrg! og skyldur 

ríkisstjórna til a! hrinda henni í framkvæmd. #ar eru ríki heims hvött til a! gera hvert fyrir 

sig áætlun um sjálfbæra "róun sem sni!in er a! "eim vi!fangsefnum sem hva! mest brenna 

á vi!komandi ríki. Segir me!al annars í inngangi: „Framkvæmd Dagskrár 21 er fyrst og 

fremst á ábyrg! ríkisstjórna. Stefnumótun og áætlanager! í einstökum ríkjum gegna 

lykilhlutverki vi! a! ná settu marki. Al"jó!leg samvinna ætti a! sty!ja vi! slíka vi!leitni 

einstakra ríkja.“ 26 

 

Íslensk stjórnvöld hófu strax stefnumótun á "essu svi!i en fyrsta heildstæ!a stefna íslenskra 

stjórnvalda í umhverfismálum leit dagsins ljós ári! 1993. Bar hún yfirskriftina Á lei" til 

sjálfbærrar #róunar. Í kjölfar hennar var sett saman sérstök framkvæmdaáætlun sem ber 

heiti! Sjálfbær #róun í íslensku samfélagi: framkvæmdaáætlun til aldamóta. Var hún lög! 

fyrir umhverfis"ing ári! 1996 og sam"ykkt í ríkisstjórn ári! 1997. Megininntak 

áætlunarinnar er a! innlei!a sjónarmi! sjálfbærrar "róunar í íslenskt atvinnulíf og samfélag 

en hún tekur í veigamiklum "áttum mi! af Ríó-yfirl$singunni og Dagskrá 21 "ar sem reynt 

er a! skilgreina hva!a lei!ir á a! fara til a! ná markmi!um sjálfbærrar "róunar. Í áætluninni 

                                                
23 A!alhei!ur Jóhannsdóttir, ,,Er sjálfbær "róun lagalegt hugtak?” (n. 7) 29. 
24 World Commission on Environment and Developement, ,,Our common future” (Oxford University press 
1987) 36. 
25 World Commission on Environment and Developement, ,,Our common future” (Oxford University press 
1987) 197. 
26 UN Department of Economic and Social Affairs, Division for Sustainable Development, „Agenda 21“ 
<http://www.un.org/esa/dsd/agenda21/> sko!a! 1. febrúar 2012.  
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er fjalla! sérstaklega um n$tingu vatnsafls og jar!varma og lagt til a! i!na!arrá!herra skuli í 

samrá!i vi! umhverfisrá!herra láta gera rammaáætlun til langs tíma um n$tingu vatnsafls og 

jar!varma.27 Vinna vi! rammaáætlun sem fólst í a! meta virkjunarkosti og verndargildi 

"eirra er nú loki! og ni!urstö!ur hafa veri! kynntar. 28  Fjalla! ver!ur nánar um verkefni 

rammaáætlunar sí!ar í kaflanum. Í framkvæmdaráætluninni eru orkufyrirtæki jafnframt 

hvött til a! móta sér umhverfisstefnu á grundvelli sjálfbærrar "róunar sem fylgt sé í allri 

starfssemi "eirra.29  

 

Í sk$rslu um mat á stö!u framkvæmdaáætlunarinnar sem út kom ári! 1999 segir a! „mjög 

hafi "okast í rétta átt og í raun hafi or!i! bylting bæ!i í stjórns$slu og atvinnulífinu "ar sem 

stofnanir, fyrirtæki og félagasamtök hafi mörg hver sett sér umhverfisstefnu og komi! sér 

upp "ekkingu á svi!i umhverfismála.“30  

 

Ári! 2002 var gefin út sk$rslan Velfer" til framtí"ar. Sjálfbær #róun í íslensku samfélagi. 

Stefnumörkun til 2020, "ar sem settur var fram heildarrammi um stefnumótun stjórnvalda á 

"eim svi!um er snerta sjálfbæra "róun í náinni framtí! e!a til ársins 2020. Sett eru fram 

markmi! til lengri tíma og forgangsverkefni til skemmri tíma eru skilgreind auk "ess sem 

leitast er vi! a! skilgreina og "róa mælikvar!a á árangur.31  Í stefnumörkuninni er a! finna 

umfjöllun um sautján markmi! sem tengjast ákve!num umhverfis"áttum. Markmi!unum er 

skipt í fjóra undirflokka og lítur einn "eirra alfari! a! sjálfbærri n$tingu náttúruau!linda. #ar 

er fjalla! um sjálfbæra n$tingu lifandi au!linda hafsins, sjálfbæra gró!urn$tingu og 

endurheimt landgæ!a sem og aukna n$tingu endurn$janlegra orkugjafa.32 #ar er me!al 

annars kve!i! á um a! endurn$janlegar orkuau!lindir ver!i n$ttar me! hagkvæmni- og 

umhverfissjónarmi! a! lei!arljósi, hlutfall endurn$janlegra orkugjafa sem hlutfall af 

                                                
27 Umhverfisrá!uneyti! „Sjálfbær "róun í íslensku samfélagi - framkvæmdaáætlun til aldamóta“ 
(Umhverfisrá!uneyti! 1997) 
<http://www.umhverfisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/293> sko!a! 21. mars 2012.  
28 Verkefnastjórn um ger! rammaáætlunar um vernd og n$tingu náttúrusvæ!a me! áherslu á vatnsafl og 
jar!hitasvæ!i, „Ni!urstö!ur 2. áfanga rammáætlunar (júní 2011, Verkefnastjórn um ger! rammáætlunar og 
I!na!arrá!uneyti!) 4 <http://www.idnadarraduneyti.is/media/Acrobat/Skyrsla-verkefnisstjornar-2.-af..pdf> 
sko!a! 29. apríl 2012. 
29 Sjálfbær "róun í íslensku samfélagi - framkvæmdaáætlun til aldamóta (Umhverfisrá!uneyti! 1997) 
<http://www.umhverfisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/293> sko!a! 21. mars 2012. 
30 Nefnd um endursko!un framkvæmdaáætlunar um sjálfbæra "róun, ,,Sjálfbær "róun í íslensku samfélagi: 
Mat á stö!u framkvæmdaáætlunar” (Umhverfisrá!uneyti! 1999) <http://www.umhverfisraduneyti.is/utgefid-
efni/1999> sko!a! 21. mars 2012.  
31 Umhverfisrá!uneyti! ,,Velfer! til framtí!ar. Sjálfbær "róun í íslensku samfélagi. Stefnumörkun til 2020” 
(Umhverfisrá!uneyti! 2002) 10 
<http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002.pdf> sko!a! 21. mars 2012. 
32 Sama heimild 23.  
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orkunotkun "jó!arinnar ver!i auki!, skipulag raforku- og hitaveitumála ver!i me! "eim 

hætti a! skilvirkni, öryggi og heildarhagkvæmni ver!i trygg! og a! stu!la! skuli a! aukinni 

orkun$tni.33 Gert er rá! fyrir a! stefnumótun "essi sé endursko!u! á fjögurra ára fresti og 

megináherslur hverra fjögurra ára í senn kynntar.  Fyrsta endursko!un var gefin út ári! 

200734 og sú næsta ári! 201035. Í "eim var árétta! a! markmi!in sem kynnt voru ári! 2002 

væru enn í fullu gildi samhli!a n$jum megináherslum til hverra fjögurra ára. Ári! 2005 voru 

svo teknar saman tölulegar vísbendingar sem s$na áttu hvernig mi!a!i í átt til sjálfbærrar 

"róunar og gefa mynd af ástandi umhverfisins, álagi á náttúru og au!lindir og vi!brög!um 

stjórnvalda.36   

 

Ísland á einnig a!ild a! norrænni stefnumótun um sjálfbæra "róun undir yfirskriftinni 

Sjálfbær #róun – n! stefna fyrir Nor"urlönd. Á grundvelli hennar hefur veri! mótu! norræn 

framkvæmdaráætlun sem fjallar um langtímamarkmi! sjálfbærrar "róunar á 

Nor!urlöndunum, allt til ársins 2020. Áætlunin er endursko!u! og greint er frá 

megináherslum og markmi!um til fjögurra ára í senn. Í áætluninni kemur fram a! í ljósi "ess 

a! nor!urlöndin séu me!al ríkustu "jó!a heims „vi!urkenni "au ákve!na ábyrg! á sjálfbærri 

"róun og a! markmi! "eirra sem ábyrgra samfélaga sé a! koma til lei!ar breytingum til 

batna!ar innan fyrirsjáanlegrar framtí!ar“ #á kemur jafnframt fram a! til "ess a! 

markmi!um sjálfbærrar "róunar ver!i ná! "urfi ríkin a! axla ábyrg! og vinna saman a! 

lausnum á sameiginlegum vandamálum.37   

2.4.1 Rammaáætlun um vernd og n!tingu náttúrusvæ"a me" áherslu á vatnsafl og 

jar"varma 

Ári! 1993 skipa!i "áverandi umhverfisrá!herra starfshóp um umhverfismál, i!n"róun og 

orkumál sem fali! var a! skilgreina sjálfbæra "róun innan "essara málaflokka og setja 

                                                
33 Umhverfisrá!uneyti! ,,Velfer! til framtí!ar. Sjálfbær "róun í íslensku samfélagi. Stefnumörkun til 2020” 
(Umhverfisrá!uneyti! 2002) 48 
<http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002.pdf> sko!a! 21. mars 2012. 
34 Umhverfisrá!uneyti! ,,Velfer! til framtí!ar. Sjálfbær "róun í íslensku samfélagi. Áherslur 2006-2009” 
(Umhverfisrá!uneyti! 2007) <http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/velferd0609.pdf> sko!a! 
21. mars 2012. 
35 Umhverfisrá!uneyti! ,,Velfer! til framtí!ar. Sjálfbær "róun í íslensku samfélagi. Áherslur 2010-2013” 
(Umhverfisrá!uneyti! 2010)  
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Velferd-til-framtidar-2010-2013.pdf sko!a! 21. mars 
2012. 
36 Umhverfisrá!uneyti! ,,Velfer! til framtí!ar – sjálfbær "róun í íslensku samfélagi Tölulegar vísbendingar 
2005” (Umhverfisrá!uneyti! 2005)  
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/Vefutgafa_baeklings/Velferd2005.pdf sko!a! 22. mars 2012. 
37 Norræna rá!herranefndin, ,,Sjálfbær #róun – n! stefna fyrir Nor"urlönd” (Norræna rá!herranefndin 2001) 5 
http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/sjalfbaernordurlond.pdf sko!a! 22. mars 2012. 
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markmi! til skemmri tíma. Honum var jafnframt fali! a! móta framkvæmdaáætlun í 

umhverfis- og "róunarmálum til aldamóta. Framkvæmdaáætlun "essi sem einnig var fjalla! 

um hér a! framan ber heiti! Sjálfbær #róun í íslensku samfélagi: framkvæmdaáætlun til 

aldamóta og var eins og á!ur kom fram sam"ykkt í ríkisstjórn 1997. Kva! hún me!al annars 

á um a! i!na!arrá!herra skyldi í samrá!i vi! umhverfisrá!herra láta gera rammaáætlun til 

lengri tíma um n$tingu vatnsafls og jar!varma.38  

 

Stefna og verklag áætlunarinnar var móta! me! greinarger! i!na!arrá!herra undir 

yfirskriftinni, ma"ur - n!ting – náttúra "ann 8. mars 1999. Í greinarger! i!na!arrá!herra 

segir me!al annars: 

 

Markmi! rammaáætlunarinnar er a! leggja mat á og flokka virkjunarkosti, jafnt í 
vatnsafli sem háhita me!al annars me! tilliti til orkugetu, hagkvæmni og annars 
"jó!hagslegs gildis, samhli!a "ví a! skilgreina, meta og flokka áhrif "eirra á 
náttúrufar, náttúru- og menningarminjar svo og á hagsmuni allra "eirra sem n$ta 
"essi sömu gæ!i.  Me! "essu móti sé lag!ur grundvöllur a! forgangsrö!un 
virkjunarkosta me! tilliti til "arfar "jó!félagsins hva! var!ar atvinnustarfssemi, 
var!veislu náttúrugæ!a, styrkingu landsbygg!ar og hagsmuna allra "eirra sem n$ta 
"essi sömu gæ!i me! sjálfbæra "róun a! lei!arljósi.39 

 

Vinnu vi! 1. áfanga rammaáætlunarinnar sem fór fram undir yfirskriftinni Rammaáætlun um 

vernd og n!tingu vatnsafls og jar"varma lauk í nóvember 2003 me! sk$rslu 

verkefnastjórnar um ni!urstö!ur áfangans. Í september 2007 skipa!i i!na!arrá!herra 

verkefnastjórn til a! ljúka vi! 2. áfanga. Í skipunarbréfi til verkefnastjórnar segir me!al 

annars: 

Ríkisstjórnin hefur einsett sér a! skapa sátt um vernd og n$tingu náttúrusvæ!a og 
leggur "ví áherslu á a! ljúka sem fyrst rannsóknum á verndargildi "eirra og gildi til 
annarrar n$tingar, me! sérstaka áherslu á mat á verndargildi háhitasvæ!a landsins og 
flokkun "eirra me! tilliti til verndar og orkun$tingar.  

 

Hér er um a! ræ!a a!eins a!rar áherslur en í 1. áfanga "ar sem fjalla! er bæ!i um vernd og 

n$tingu en ekki eingöngu n$tingu. Auk "ess er tala! um náttúrusvæ!i auk virkjunarkosta. Í 

samræmi vi! "essar áherslubreytingar breyttist formlegt heiti áætlunarinnar í Rammaáætlun 

                                                
38 Sjálfbær "róun í íslensku samfélagi - framkvæmdaáætlun til aldamóta (Umhverfisrá!uneyti! 1997) 
<http://www.umhverfisraduneyti.is/utgefid-efni/nr/293> sko!a! 21. mars 2012.  
39 Verkefnastjórn um ger! rammaáætlunar um n$tingu vatnsafls og jar!varma, ,,Ni!urstö!ur 1. áfanga 
rammaáætlunar” (27. nóvember 2003, Verkefnastjórn um ger! rammaáætlunar og I!na!arrá!uneyti!) 2-3 
<http://www.landvernd.is/natturuafl/skyrsla/skyrsla/SKYRSLA_.QXD.pdf> sko!a! 29. apríl 2012. 
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um vernd og n!tingu náttúrusvæ"a me" áherslu á vatnsafl og jar"hitasvæ"i. Ni!urstö!ur 

verkefnastjórnar 2. áfanga rammaáætlunar voru sí!an kynntar í júní 2011.40 

 

Tekin var sú ákvör!un a! skapa lagaumgjör! um "á vinnu sem fram fór vi! undirbúning 

rammaáætlunar me!al annars me! "a! a! markmi!i a! sk$ra stö!u áætlunarinnar gagnvart  

stjórnvöldum vi! ger! skipulagsáætlana og veitingu opinberra leyfa, "ar me! tali! n$tingar- 

og virkjunarleyfa.41 Sam"ykkt hafa veri! lög um verndar- og orkun$tingaráætlun nr. 

48/2011 en í "eim felst me!al annars a! rá!herrar orku- og umhverfismála leggi fram á 

Al"ingi, a! minnsta kosti á fjögurra ára fresti, "ingsályktunartillögu um áætlun um vernd og 

orkun$tingu landssvæ!a samanber 1. mgr. 3. gr. laganna. Nú liggur fyrir á Al"ingi 

"ingsályktunartillaga "ess efnis a! ni!urstö!ur verkefnastjórnar rammaáætlunar ver!i  

grundvöllur a! slíkri áætlanager!. 42 Fjalla! ver!ur um forsendur og inntak laga um verndar- 

og orkun$tingaráætlun í 4. kafla ritger!arinnar. 

2.4.2 Orkustefna Íslands 

Í ágúst 2009 skipa!i i!na!arrá!herra st$rihóp um mótun heildstæ!rar orkustefnu fyrir 

Ísland. St$rihópurinn skila!i tillögum sínum 2. nóvember 2011 og voru "ær lag!ar fram á 

Al"ingi í kjölfari!.43 Var "a! gert í "eim tilgangi a! fá fram sjónarmi! al"ingismanna á!ur 

en endanleg orkustefna ver!ur mótu!.44  

 

Í inngangi tillagna st$rihópsins a! orkustefnu Íslands kemur fram a! henni sé ætla! a! vera 

grundvöllur og vi!mi! ákvar!ana er var!a orkumál og a! allar ákvar!anir stjórnvalda á 

"essu svi!i skuli teknar í sem bestu samræmi vi! stefnuna. Jafnframt kemur fram a! 

tilgangur stefnu af "essu tagi sé a! setja fram heildars$n, lei!arljós og markmi! sem brei! 

samsta!a getur ná!st um.45  

 

Fram kemur a! kjarni orkustefnunnar sé a! orkubúskap Íslands ver!i haga! me! sjálfbærum 

hætti, samfélaginu og almenningi til hagsbóta. #á er sjálfbærni sög! lykilhugtak sem beri a! 

                                                
40 Verkefnastjórn um ger! rammaáætlunar um vernd og n$tingu náttúrusvæ!a me! áherslu á vatnsafl og 
jar!hitasvæ!i, „Ni!urstö!ur 2. áfanga rammáætlunar (júní 2011, Verkefnastjórn um ger! rammáætlunar og 
I!na!arrá!uneyti!) 4 <http://www.idnadarraduneyti.is/media/Acrobat/Skyrsla-verkefnisstjornar-2.-af..pdf> 
sko!a! 29. apríl 2012. 
41 Al"t. 2010-2011, A-deild, "skj. 81 – 77. mál. athugasemdir í I. Inngangi. 
42 Al"t. 2011-2012, A-deild, "skj. 1165 – 727. mál. 
43 Al"t. 2011-2012 A-deild, "skj. 286 – 266. mál. 
44Al"t. 2011-2012, B-deild, 266. mál,  56. fundur (Oddn$ G. Har!ardóttir) sko!a! 5. maí 2012, lokamálsgrein. 
45 St$rihópur um mótun heildstæ!rar Orkustefnu, „Orkustefna Íslands” (3. nóvember 2011, I!na!arrá!uneyti!) 
8 <http://www.nea.is/media/gagnasofn/Orkustefna-fyrir-Island.pdf> sko!a! 1. maí 2012. 
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túlka í ví!um skilningi á grundvelli Brundtland-sk$rslunnar sem fjalla! var um hér a! 

framan. #annig segir í stefnunni a! orkubúskapur Íslands skuli vera í samræmi vi! hina "rjá 

"ætti sjálfbærar "róunar og stu!la a! verndun náttúru og umhverfis, samfélagslegum 

ávinningi me! sátt og réttlæti a! lei!arljósi og efnahagslegu öryggi, stö!ugleika og 

jafnvægishagvexti.  Meginmarkmi! stefnunnar eru a! mæta orku"örf almennings og 

almenns atvinnulífs me! öruggum hætti til lengri og skemmri tíma, a! vi! n$tingu ver!i 

borin vir!ing fyrir umhverfi, náttúru og sérkennum landsins, a! "jó!in njóti ar!s af 

sameiginlegum orkuau!lindum og a! "jó!hagsleg framleg! orkubúskaparins ver!i 

hámörku!. #á er jafnframt fjalla! um í umræddum tillögum a! Orkustefnu a! 

virkjunarkostir séu flokka!ir me! kerfisbundnum og faglegum hætti sem og a! vi! "á 

flokkun sem og vi! n$tingu au!linda sé borin vir!ing fyrir umhverfi, náttúru og sérkennum 

landsins. #á er í takt vi! umfjöllun Brundtland-sk$rslunnar um sjálfbæra "róun lög! áhersla 

á a! hafa "urfi í huga hagsmuni komandi kynsló!a vi! stefnumótun og framkvæmd og skila 

náttúru og umhverfi til "eirra eins óspilltu og kostur er. 46 

 

St$rihópur i!na!arrá!herra um Orkustefnu leggur jafnframt fram áhugaver! markmi! og 

lei!ir hva! var!ar ákvar!anatökur um frekari uppbyggingu orkuvera og orkufreks i!na!ar á 

Íslandi. Lagt er til a! áhrif á náttúrugæ!i ver!i metin hagrænt og heildrænt "annig a! 

ákve!inn umhverfiskostna!ur og fórnarkostna!ur vegna glata!ra e!a skertra 

umhverfisver!mæta ver!i me!al mats"átta í kostna!ar- og ábatagreiningu. Ger! 

n$tingarsamninga komi a!eins til álita a! uppfylltu "ví forskilyr!i og ver!i framfylgt "annig 

a! skylt ver!i, sem hluti af umhverfismati áætlana, a! leggja mat á umhverfiskostna! og 

fórnarkostna! vegna glata!ra e!a skertra umhverfisver!mæta.47 

 

2.5 Sjálfbær #róun og lög 
Eitt helsta álitaefni! í tengslum vi! sjálfbæra "róun er hvort og hvernig mögulegt sé a! 

skilgreina hugtaki! "annig a! hægt ver!i a! framfylgja inntaki "ess me! lagasetningu. 

A!alhei!ur Jóhannsdóttir velti "ví me!al annars fyrir sér í grein sinni ári! 2004, Er sjálfbær 

#róun lagalegt hugtak? hvort tímabært væri a! fjalla um sjálfbæra "róun í lagalegu 

samhengi e!a fjalla um lagalega stö!u sjálfbærrar "róunar”.48  

                                                
46 St$rihópur um mótun heildstæ!rar Orkustefnu, „Orkustefna Íslands” (3. nóvember 2011, I!na!arrá!uneyti!) 
18-19 <http://www.nea.is/media/gagnasofn/Orkustefna-fyrir-Island.pdf> sko!a! 1. maí 2012. 
47 Sama heimild 29. 
48 A!alhei!ur Jóhannsdóttir, ,,Er sjálfbær "róun lagalegt hugtak?” (n.7) 11. 
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Í Brundtland-sk$rslunni kom sk$rt fram a! nau!synlegt væri a! styrkja umhverfislöggjöf 

um allan heim til "ess a! ná fram markmi!um sjálfbærrar "róunar.49 Jafnframt var kve!i! á 

um a! ríki heims skyldu koma á virkri umhverfislöggjöf í 11. gr. Ríó-yfirl$singarinnar sem 

sam"ykkt var me! "a! yfirl$sta markmi! a! vinna "yrfti saman gegn neikvæ!um áhrifum 

mannkyns á umhverfi! og stu!la a! verndun vistkerfa jar!ar og sjálfbærri "róun.50 Sí!ustu 

áratugi hefur or!i! grí!arleg vitundarvakning um málefni umhverfisverndar og um lei! 

hefur hugtaki! sjálfbær "róun or!i! einna mikilvægasti "áttur markmi!smótunar og 

stefnumörkunar á svi!i umhverfismála. Ljóst er einnig a! sjálfbær "róun hefur haft mikil 

áhrif á efni al"jó!legra laga sem laga einstakra ríkja.51  

 

Ef tekin eru nærtæk dæmi "á er sérstaklega vísa! til sjálfbærrar "róunar í inngangsor!um 

samningsins um Evrópska Efnahagssvæ!i! sem fullgiltur hefur veri! hér á landi.52 #ar segir 

a! samningsa!ilar einsetji sér „a! var!veita, vernda og bæta umhverfi! og n$ta 

náttúruau!lindir af varú! og skynsemi, einkum á grundvelli meginreglunnar um sjálfbæra 

"róun og "eirrar meginreglu a! grípa skuli til varú!ar og fyrirbyggjandi a!ger!a“.53 Nokkrar 

tilvísanir eru einnig í sjálfbæra "róun í íslenskum lögum en me!al markmi!a laga um 

náttúruvernd nr. 44/1999 er a! stu!la a! vernd og n$tingu au!linda á grundvelli sjálfbærrar 

"róunar auk "ess sem kve!i! er á um a! á umhverfis"ingi skuli fjalla um umhverfis- og 

náttúruvernd og sjálfbæra "róun og á fjögurra ára fresti sérstaklega um a!ger!aráætlanir er 

var!a sjálfbæra "róun samanber 2. mgr. 10. gr. laganna. #á er markmi! laga um 

umhverfismat áætlana nr. 105/2006  me!al annars a! stu!la a! sjálfbærri "róun og draga úr 

neikvæ!um umhverfisáhrifum og markmi! skipulagslaga nr. 123/2010 lúta a! "ví „a! stu!la 

a! skynsamlegri og hagkvæmri n$tingu lands og landsgæ!a, tryggja vernd landslags, náttúru 

og menningarver!mæta og koma í veg fyrir umhverfisspjöll og ofn$tingu me! sjálfbæra 

"róun a! lei!arljósi“. #á ber samkvæmt lögunum a! hafa sjálfbæra "róun a! lei!arljósi vi! 

ger! skipulagsáætlana samanber 5. mgr. 12. gr. laganna. Einnig er a! finna vísun í sjálfbæra 

"róunar í markmi!sákvæ!i vatnalaga nr. 15/1923 en "ar kemur fram a! tryggja skuli 

skynsama n$tingu og langtímavernd me! fyrirbyggjandi a!ger!um á grundvelli sjálfbærrar 

                                                
49 Hans Christian Bugge (n. 12) 17. 
50 Yfirl$sing Sameinu!u #jó!anna um umhverfi og "róun í Rio de Janeiro, Al"t. 1993-1994, A-deild,5029, 
5053-5057. 
51 A!alhei!ur Jóhannsdóttir, ,,Er sjálfbær "róun lagalegt hugtak?” (n. 7) 33. 
52 Lög um Evrópska Efnahagssvæ!i! nr. 2/1993, 1. tl. 1. mgr. 1. gr.  
53 Lög um Evrópska Efnahagssvæ!i! nr. 2/1993, fylgiskjal I, mgr. 9. 
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"róunar. Fleiri íslensk lög innihalda jafnframt efnisreglur sem stu!la a! sjálfbærri "róun "ótt 

ekki sé sérstaklega vísa! til hugtaksins í lagatextanum sjálfum e!a lögsk$ringargögnum.54  

 

Tvær beinar tilvísanir í sjálfbæra n$tingu er a! finna í íslenskri löggjöf. Annars vegar í 

regluger! um framkvæmd rafaorkulaga nr. 1040/2005 sem sett var me! sto! í 2. mgr. 5. gr. 

raforkulaga nr. 65/2005. #ar er kve!i! á um a! stu!la skuli a! sjálfbærri n$tingu 

endurn$janlegra orkuau!linda í samhengi vi! "au efnislegu skilyr!i sem leyfisveitandi skal 

búa leyfishafa í virkjunarleyfi til raforkuframlei!slu. Hins vegar er a! finna vísun í sjálfbæra 

n$tingu í III kafla lagana um umhverfismarkmi!. #ar segir í 1. mgr. 12. gr. a! tryggja skuli 

sjálfbæra n$tingu grunnvatns "annig a! jafnvægi sé á milli vatnstöku og endurn$junar.   

#rátt fyrir "etta hafa hef!bundin lögsk$ringargögn ekki a! geyma frekari sk$ringar e!a 

skilgreiningu á "ví hva! felst í sjálfbærri "róun e!a sjálfbærri n$tingu orkuau!linda. 

 

Einn höfu!tilgangur laga er a! hafa áhrif á heg!un og breytni "eirra sem lögin beinast a!. #á 

er lagasetning sömulei!is áhrifarík lei! til "ess a! framfylgja ákve!inni stefnu stjórnvalda, 

"annig a! ákve!nar skyldur e!a réttindi séu áskilin me! lögum.55 Fræ!ima!urinn Staffan 

Westerlund hefur haldi! "ví fram a! vegna "ess hversu yfirgripsmiki! hugtak sjálfbær 

"róun sé og vegna "ess a! "a! birtist einna helst í markmi!sákvæ!um laga og 

inngangsor!um "jó!réttarsamninga sé nau!synlegt  a! brjóta "a! ni!ur í undirmarkmi! á!ur 

en fari! er a! vinna me! "a!. #á fyrst sé hægt a! freista "ess a! umbreyta markmi!inu um 

sjálfbæra "róun í efnisreglur sem hafa áhrif á réttindi og skyldur einstaklinga og löga!ila.56  

 

Í "essu samhengi hefur A!alhei!ur Jóhannsdóttir ítreka! bent á mikilvægi "ess a! hafa "a! 

hugfast a! beiting lagareglna á sér sta! í réttarkerfum "ar sem gæta "arf annarra 

meginreglna sem hafa mismunandi vægi "egar á reynir.57 Ganga "urfi úr skugga um a! 

efnisreglurnar séu sk$rar og a! "ær eigi sér ákve!inn sta! í réttarkerfinu.58 Ljóst er "ví a! 

nau!synlegt er a! búa vel a! "eim efnisreglum sem ætla! er a! ná fram markmi!um 

sjálfbærrar "róun og sjálfbærrar n$tingar au!linda eigi "ær a! hafa tilætlu! áhrif.  

                                                
54 T.d lög nr. 57/1998 um rannsóknir og n$tingu au!lindum í jör!u, 1. mgr. 25. gr. 
55 A!alhei!ur Jóhannsdóttir, Er sjálfbær "róun lagalegt hugtak?” (n. 7) 13. 
56 A!alhei!ur Jóhannsdóttir, Er sjálfbær "róun lagalegt hugtak?” (n. 7) 28. 
57 A!alhei!ur Jóhannsdóttir, ,,Er sjálfbær "róun lagalegt hugtak?” (n. 7) 19. 
58 A!alhei!ur Jóhannsdóttir, ,,Er sjálfbær "róun lagalegt hugtak?” (n. 7) 14. 
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2.6 Samantekt og ni"urstö"ur 
Hér a! framan hefur veri! fjalla! almennt um hugtaki! sjálfbæra "róun og mikilvægi "ess 

hva! var!ar al"jó!lega stefnumörkun og skuldbindingar a! "jó!arétti. Komi! hefur fram a! 

hugtaki! hefur veri! innleitt í fjölda lagabálka, innlenda sem al"jó!lega og um "a! fjalla! í 

dómum al"jó!legra dómsstóla. Fjalla! var um tímamóta umfjöllun Brundtland-sk$rslunnar á 

hugtakinu en samkvæmt "ví er sjálfbær "róun allt í senn stefna, markmi! og meginregla 

sem mikilvægt er a! nálgast á "ann hátt a! "ættir efnahags, "jó!félags og umhverfis séu 

metnir á jöfnum grundvelli, eigi markmi! sjálfbærrar "róunar a! nást. Jafnframt kom fram 

a! í Brundtland-sk$rslunni væru "ess bo!a!ar ákve!nar takmarkanir sjálfbærrar "róunar 

sem felast í "ví a! sjálfbær "róun "urfi a! fara fram me! "eim hætti a! hvorki vistkerfum né 

möguleikum náttúrunnar á a! endurn$ja sig ver!i stefnt í vo!a. #a! skiptir svo höfu!máli 

"egar liti! er til sjálfbærrar n$tingar endurn$janlegra náttúruau!linda sem sjálfbær "róun 

skírskotar beint til.   

 

Fjalla! var um hugmyndir fræ!imanna um veika og sterka sjálfbærni en samkvæmt 

hugmyndum fræ!imannsins Bosselmann felur sterk sjálfbærni í sér a! takmörk umhverfisins 

séu virt og umhverfisvernd "annig sett í ákve!inn forgang. Veik sjálfbærni felur hinsvegar í 

sér a! sjónarmi! umhverfisverndar séu metin á sama grundvelli og efnahags- og 

"jó!félagsleg sjónarmi!. Sé umhverfisvernd til dæmis a! einhverju leyti látin víkja fyrir 

ríkum efnahags- og "jó!félagslegum hagsmunum er um a! ræ!a veika sjálfbærni e!a veika 

sjálfbæra n$tingu. 

  

#á var stikla!  á stóru um stefnumörkun íslenskra stjórnvalda hva! var!ar sjálfbæra "róun 

og sjálfbæra n$tingu orkuau!linda en ljóst er a! mikil vinna hefur veri! lög! í mótun hennar  

og ekki ver!ur anna! sagt en a! stefnan sé vel skilgreind til margra ára og markmi!in sk$r. 

Tillögur st$rihóps i!na!arrá!herra um Orkustefnu Íslands sem kynntar voru sí!la árs 2011 

eru auk "ess ákve!in vísbending um áframhaldandi stefnumótun hva! var!ar sérstaklega 

sjálfbæra n$tingu orkuau!linda. #á mun áætlun á grundvelli laga um verndar- og 

orkun$tingaráætlun nr. 48/2011 ver!a til "ess a! fyrir liggi ákve!in forgangsrö!un 

virkjunarkosta sem hl$tur a! stu!la a! "ví a! vi!komandi au!lindir séu n$ttar me! 

sjálfbærum hætti.  
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#á var birtingarmynd sjálfbærrar "róunar í íslenskum lögum sko!u! en "rátt fyrir a! um sé 

a! ræ!a almennar tilvísanir til sjálfbærrar "róunar, oftast í markmi!sákvæ!um laga, er ekki 

a! finna tæmandi sk$ringu e!a skilgreiningu á hugtakinu e!a "ví hva! felst í sjálfbærri 

n$tingu náttúruau!linda í lögum e!a lögsk$ringargögnum. A! lokum var "ess freista! a! 

varpa ljósi á hva! sé nau!synlegt a! hafa í huga "egar freista á "ess a! færa markmi! 

sjálfbærrar "róunar í búning skilvirkra efnisreglna laga e!a regluger!a.  

 

A! mati höfundar er ljóst a! meira "arf til en einfaldar og almennar tilvísanir til sjálfbærrar 

"róunar í lagatexta til "ess a! markmi!inu um sjálfbæra "róun ver!i ná!. Styrkja ver!ur 

tilvist hugtaksins me! skilgreiningu í lögunum sjálfum e!a  lögsk$ringargögnum auk "ess 

sem útfæra "arf "au markmi! sem hugtaki! stefnir a! efnislega í lagagreinum. Ekki má "ó 

vanmeta mátt markmi!sákvæ!a en líkt og Róbert Spanó fjallar um í riti sínu „Túlkun 

lagaákvæ!a“ eru lögfest markmi!sákvæ!i lagalega bindandi eins og önnur lagaákvæ!i og 

geta haft "$!ingu vi! túlkun einstakra lagaákvæ!a. #á telur hann a! hafa megi til 

lei!beiningar a! "ví almennara sem markmi!sákvæ!i er or!a! "ví minna vægi hefur "a! vi! 

túlkun einstakra lagaákvæ!a.59 Róbert Spanó varpar "ví jafnframt fram a! deila megi um 

hvort lagatexti eigi a! vera vettvangur  pólitískra stefnuyfirl$singa. Höfundur telur "ó a! ef 

stefna stjórnvalda er "ess e!lis a! bein áhrif "urfi á réttindi og skyldur einstaklinga og 

löga!ila til "ess a! markmi!um hennar ver!i ná! í framkvæmd sé e!lilegt a! fyrsta skrefi!, 

eftir a!stæ!um hverju sinni, felist í "ví a! innlei!a tiltekin stefnumál í markmi!sákvæ!i 

vi!eigandi lagabálka. S$na "urfi svo eftirfylgni eigi "a! a! bera árangur. 

 

#á telur höfundur a! í ljósi "ess a! vísun er a! finna í bæ!i sjálfbæra "róun og sjálfbæra 

n$tingu orkuau!linda  í íslenskum lögum og  hversu mikill metna!ur vir!ist hafa veri! 

lag!ur í stefnumótun íslenskra stjórnvalda um sjálfbæra "róun og sjálfbæra n$tingu 

orkuau!linda, sé athyglisvert hversu takmörku! grein hefur veri! ger! fyrir hugtakinu í 

lögum og lögsk$ringargögnum og "a! illa e!a ekki skilgreint. En lagasetning er líkt og fram 

kom í umfjöllun a! framan áhrifarík lei! til framfylgja stefnu stjórnvalda og  "ar me! 

ákve!i! tæki til "ess a! hafa áhrif á heg!un og breytni "eirra sem lögin beinast a!. 

Höfundur telur "a! e!li málsins samkvæmt grundvallaratri!i a! skilgreina "urfi og sk$ra 

inntak sjálfbærrar "róunar og sjálfbærrar n$tingar orkuau!linda a! lögum á!ur en hægt 

ver!ur a! kve!a á um e!a skilyr!a ákvæ!i laga efnislega me! tilliti til sjálfbærni. #á tekur 

                                                
59 Róbert K. Spanó, Túlkun Lagaákvæ!a ( Bókaútgáfan Codex 2007) 187. 
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höfundur undir "á sko!un fræ!imannsins Staffan Westerlund a! nau!synlegt sé a! brjóta 

markmi!i! um sjálfbæra "róun ni!ur í undirmarkmi! á!ur en fari! er a! vinna me! "a!. #á 

fyrst sé hægt a! umbreyta markmi!inu í efnisreglur sem hafi áhrif á réttindi og skyldur 

einstaklinga og löga!ila. Í "ví samhengi skiptir einnig máli hva!a nálgun er beitt á sjálfbæra 

"róun me! tilliti til hugmyndafræ!i um veika og sterka sjálfbærni og jafnframt "arf a! gæta 

a! "ví a! fyrirliggjandi umhverfislöggjöf sé skilvirk og vel úr gar!i ger!. #á ber a! hafa í 

huga líkt og A!alhei!ur Jóhannsdóttir hefur réttilega bent á a! lög gilda ekki í tómarúmi 

heldur "arf a! gæta annarra meginreglna réttarkerfisins sem hafa mismunandi vægi "egar 

reynir á.  #á "urfa stjórnvöld a! hafa til hli!sjónar "ær "jó!réttarlegu skuldbindingar sem 

"au hafa gengist undir í "essum efnum á grundvelli al"jó!asamninga og al"jó!legra 

yfirl$singa.  

 

A!alhei!ur Jóhannsdóttir velti "ví fyrir sér í grein sinni, Er sjálfbær #róun lagalegt hugtak? 

ári! 2004 hvort tímabært væri a! fjalla um sjálfbæra "róun í lagalegu samhengi. Telur 

höfundur nú átta árum sí!ar svo sannarlega vera sérstaklega í ljósi "ess hversu sk$r og vel 

skilgreind stefna stjórnvalda er or!in í "essum efnum. #á liggja nú fyrir ni!urstö!ur margra 

ára vinnu a! baki rammaáætlunar sem og drög a! opinberri Orkustefnu landsins, sem 

sérstaklega kemur til me! a! var!a n$tingu endurn$janlegra orkuau!linda, hvoru tveggja 

me! sjálfbæra "róun a! lei!arljósi. 
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3. Au"lindir 
 

3.1 Inngangur 

Í "essum kafla ver!ur leitast vi! a! sk$ra au!lindahugtaki! a! íslenskum rétti, hva! felst í 

endurn$janlegum og óendurn$janlegum au!lindum og hva!a máli e!li au!lindanna skiptir 

"egar kemur a! sjálfbærri n$tingu "eirra. Me! tilliti til markmi!a ritger!arinnar tekur 

umfjöllun a!eins til "eirra náttúruau!linda sem felast í jar!hita og vatnsafli.  

 

3.2 Au"lindahugtaki" 
Ekki er til a! dreifa almennri lagalegri skilgreiningu á au!lindahugtakinu a! íslenskum rétti. 

Líta má hinsvegar til al"jó!legra skuldbindinga og benda á Stokkhólmsyfirl$singuna sem 

sam"ykkt var í kjölfar umhverfisrá!stefnu Sameinu!u "jó!anna í Stokkhólmi ári! 1972. Í 2. 

meginreglu yfirl$singarinnar kom eftirfarandi upptalning fram: 

 
Gæta skal náttúruau!linda jar!arinnar "ar me! tali! lofts, vatns, lands, gró!urs, 
d$ralífs og sérstaklega dæmiger!ra náttúrulegra vistkerfa í "águ núlifandi og 
komandi kynsló!a me! eins varkárri áætlanager! og stjórnun og mögulegt er.60 

 

Au!lindanefnd forsætisrá!uneytisins sem kosin var af Al"ingi 1998 fjalla!i almennt um 

íslenskar au!lindir í sk$rslu sinni sem út kom ári! 2000. #ar kom fram a! allir "ættir 

náttúrunnar gætu talist til náttúruau!linda en "ær teldust a!eins ver!mætar í efnahagslegum 

skilningi ef frambo! væri takmarka! og eftir "eim væri sóst.61 Í sk$rslunni voru mikilvægar 

íslenskar náttúruau!lindir svo settar upp í töflu og flokka!ar eftir sta!setningu og 

eignarhaldi. Var "ar um a! ræ!a náttúruau!lindir allt frá landi til beitar og útivistar og villtra 

d$ra til sjávarfalla, vindorku og vistkerfa, skord$ra og siglingarlei!a. 62 #egar fjalla! hefur 

hinsvegar veri! um náttúruau!lindir í "rengri merkingu hafa fræ!imenn me!al annars  nefnt; 

jar!efni, jar!hita, grunnvatn, vei!i ferskvatnsfiska, vei!i fugla og spend$ra, n$tingu 

                                                
60 The United Nations Environment Programme „Declarations of the United Nations Conference on the 
Human Environment“ ( The United Nations 16. júní 1972) 
<http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503> sko!a! 3. maí 
2012. 
61 Au!lindanefnd, ,,Au!lindask$rsla 2000 - álitsger! au!lindanefndar um stjórn au!linda Íslands”, 
(Forsætisrá!uneyti! 2002) 15. 
http://www.forsaetisraduneyti.is/media/Skyrslur/Skyrsla_Audlindanefndar_final.pdf sko!a! 15. mars 2012. 
62 Sama heimild 17.  
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nytjastofna sjávar, n$tingu örvera, n$tingu gró!urs, lífrænar og ólífrænar au!lindir á og 

undir hafsbotni og rafsegulbylgjur til fjarskipta.63  

 

Segja má a! á Íslandi hafi veri! farin sú lei! a! skilgreina au!lindahugtaki! út frá ákve!num 

au!lindum og n$tingu "eirra sem lei!ir til "ess a! skilgreiningin afmarkast vi! gildissvi! 

ákve!inna laga.64 Er hugtaki! oftast nota! í lögum um náttúruau!lindir sem n$ttar eru í 

"eim tilgangi a! búa til ver!mæti.  

 

Au!lind er me!al annars skilgreind í lögum um eignarrétt íslenska ríkisins a! au!lindum 

hafsbotnsins nr. 73/1990 en "ar er hugtaki! sagt taka til allra ólífrænna og lífrænna au!linda 

hafbotnsins annarra en lifandi vera samanber 2. mgr. 1. gr. laganna. #á er kolvetni au!lind í 

jör!u samkvæmt 1. mgr. 1. gr. laga um rannsóknir og n$tingu au!linda í jör!u nr. 57/1998 

(hér eftir au!lindalög)  en í lögum um rannsóknir og vinnslu kolvetnis nr. 13/2001 eru "ær 

skilgreindar í 1. mgr. 2. gr. laganna sem „jar!olía, jar!gas e!a annars konar kolvetni sem er 

til sta!ar í jar!lögum undir hafsbotni frá náttúrunnar hendi og n$tanlegt er í loftkenndu e!a 

fljótandi formi.“ Í au!lindalögum er hugtaki! au!lind svo skilgreint á eftirfarandi hátt: „Me! 

au!lindum er átt vi! hvers konar frumefni, efnasambönd og orku sem vinna má úr jör!u, 

hvort heldur í föstu, fljótandi e!a loftkenndu formi og án tillits til hitastigs sem "au kunna 

a! finnast vi!“.65 #á má finna skilgreiningu á "ví hva! telst orkuau!lind í raforkulögum nr. 

65/2003 (hér eftir nefnd raforkulög) en orkuau!lind samkvæmt "eim er „náttúruleg 

uppspretta orku í ákve!nu formi, svo sem vatnsfall, jar!hitageymir, sjávarföll, vindur, 

sólarljós en einnig olíu- og gaslindir og kolanámur”.  Ljóst er a! sú skilgreining á vi! um 

au!lindir "ær er efni ritger!arinnar tekur til, jar!hita og vatnsafl. 

3.3 Endurn!janlegar au"lindir  
Au!lindum er jafnan skipt í tvo meginflokka, endurn$janlegar og óendurn$janlegar. 

Endurn$janlegar au!lindir eru "ær sem hægt er a! n$ta á sjálfbæran hátt í takt vi! 

endurn$jun "eirra "annig a! n$tingin sem slík lei!i til efnahags- og "jó!félagslegs hagna!ar 

og umhverfi og náttúra hljóti ekki ska!a af.66 Greina "arf á milli hugtakanna endurn$janleiki 

                                                
63Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson, D$rleif Kristjánsdóttir, „Um jar!rænar au!lindir og framtí!arn$tingu 
"eirrra“ (2007) 4(2) Tímarit Lögréttu 114, 115. 
64 Kristín Haraldsdóttir, ,,Au!lindir Íslands og a!ildarvi!ræ!ur vi! ESB” (2010) 2 Tímarit Háskólans í 
Reykjavík 14. 
65 Lög um rannsóknir og n$tingu au!linda í jör!u nr. 57/1998, 2. mgr. 1. gr.  
66 Godfrey Boyle, Bob Everett, Janet Ramage, ,,Energy Systems and sustainability - Power for a sustainable 
future” (Oxford University Press 2003) 5-6; Sama heimild 23. 
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og sjálfbærni en endurn$janleiki l$sir eiginleikum orkuau!lindar og sjálfbærni hvernig 

n$tingu hennar er hátta!.67 #ær orkuau!lindir sem efni ritger!arinnar tekur til, jar!hiti og 

vatnsafl eru flokka!ar sem endurn$janlegar og al"jó!lega skilgreindar sem slíkar, en "ær 

eru jafnframt megin orkuau!lindir Íslendinga. 68 

3.3.1 Jar"hiti 

Líkt og fjalla! var um í kafla 2.4 hér a! framan er "a! opinber stefna og markmi! 

stjórnvalda a! auka n$tingu endurn$janlegra orkugjafa og auka hlut endurn$janlegra 

orkuau!linda í orkunotkun "jó!arinnar.69 Samkvæmt tillögum st$rihóps i!na!arrá!herra a! 

Orkustefnu Íslands sem hefur veri! lög! fram til umræ!u á Al"ingi er "a! jafnframt 

markmi! a! tryggja a! n$tingu jar!hita sé "annig hátta! a! vinnslugeta hans sé trygg! til 

fyrirsjáanlegrar framtí!ar me! "ví a! ganga gætilega um au!lindina og n$ta hana í jafnvægi 

vi! endurn$jun hennar. Er markmi!i! einnig a! jar!hiti sé n$ttur me! lágmarksáhrifum á 

náttúru og umhverfi, me! sjálfbærum hætti.70  

 

Jar!hiti er sem á!ur segir flokka!ur sem endurn$janleg au!lind en nau!synlegt er a! staldra 

a!eins vi! "á sta!reynd a! jar!hiti sé settur í "ann flokk og r$na nánar í e!li hans. Í sk$rslu 

faghóps um sjálfbæra n$tingu jar!hita, sem skipa!ur var a! i!na!arrá!herra 2008 fyrir 

tilstu!lan verkefnastjórnar rammaáætlunar um n$tingu vatnsafls og jar!varma, kemur fram 

a! jar!hiti samanstandi af tveimur "áttum. Í honum felst annars vegar hinn stö!ugi straumur 

varmaorku úr i!rum jar!ar til yfirbor!s og hinsvegar orkufor!i í formi varmaorku sem 

bundin er í berg og heitt vatn. Endurn$jun "essara tveggja "átta er mjög mismunandi "ar 

sem orkustraumurinn er stö!ugur og endurn$jast jafnó!um en sá orkufor!i í formi 

varmaorku sem bundinn er í berg og heitt vatn endurn$jast á tiltölulega löngum tíma. Vægi 

"essara tveggja "átta í jar!hitaorkuvinnslu er svo bæ!i há! vinnsluálagi og jar!hitakerfi. 71  

 

                                                
67 Faghópur um sjálfbæra n$tingu jar!hita, ,,E!li Jar!hitans og sjálfbær n$ting hans – álitsger! faghóps um 
sjálfbæra n$tingu jar!hita” (maí 2010, Orkustofnun og Verkefnisstjórn rammaáætlunar um n$tingu vatnsafls 
og jar!varma) 55 http://www.os.is/gogn/Skyrslur/OS-2010/OS-2010-05.pdf sko!a! 11. febrúar 2012. 
68 Tilskipun Evrópu"ingsins og rá!sins nr. 2001/77/EB frá 27. september 2001 um a! auka framlei!slu 
rafmagns  me! endurn$janlegum orkugjöfum  til notkunar á innri raforkumarka!i. [2000] Stjtí!. EB L 283/33. 
69 Umhverfisrá!uneyti! ,,Velfer! til framtí!ar. Sjálfbær "róun í íslensku samfélagi. Stefnumörkun til 2020” 
(Umhverfisrá!uneyti! 2002) 33 
<http://www.umhverfisraduneyti.is/media/PDF_skrar/Velferd_til_framtidar_2002.pdf> sko!a! 21. mars 2012. 
70 St$rihópur um mótun heildstæ!rar Orkustefnu, „Orkustefna Íslands” (3. nóvember 2011, I!na!arrá!uneyti!) 
23 <http://www.nea.is/media/gagnasofn/Orkustefna-fyrir-Island.pdf> sko!a! 1. maí 2012. 
 71 Faghópur um sjálfbæra n$tingu jar!hita, ,,E!li Jar!hitans og sjálfbær n$ting hans – álitsger! faghóps um 
sjálfbæra n$tingu jar!hita” (n. 67) 59.  
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Fram kemur í sk$rslunni a! sjálfbær vinnsla jar!hita taki til allra "riggja "átta sjálfbærrar 

"róunar rétt eins og hún var kynnt í Brundtland-sk$rslunni, "áttar efnahags, "jó!félags og 

umhverfis. Ger!ur er greinarmunur á sjálfbærri jar!hitan$tingu og sjálfbærri jar!hitavinnslu 

en fram kemur a! sterk sjálfbær jar!hitan$ting feli í sér a! ekki sé um a! ræ!a nein neikvæ! 

áhrif á megin"ætti sjálfbærrar "róunar og krefst "ar af lei!andi sjálfbærrar vinnslu á hverju 

jar!hitasvæ!i fyrir sig. Í sjálfbærri jar!hitavinnslu felst a! me! ákve!nu vinnslustigi sé hægt 

a! vi!halda jafnri orkuvinnslu í jar!hitakerfinu til lengri tíma.  #á er árétta! a! vinnsla geti 

einnig veri! lotubundin í ákve!inn tíma og falli! undir veika sjálfbærni ef hún skilar 

efnahagslegum og "jó!félagslegum ávinningi "egar á heildina er liti!.72  

 

Miki! hefur veri! fjalla! um sjálfbæra vinnslu jar!hitans bæ!i á innlendum sem 

al"jó!legum vettvangi en samræmda skilgreiningu hefur hinsvegar vanta!.73 

Sérfræ!ingahópur á vegum Orkustofnunar lag!i til eftirfarandi skilgreiningu á sjálfbærri 

vinnslu á tilteknu jar!hitasvæ!i á Orku"ingi ári! 2001: 

 

Fyrir sérhvert jar!hitasvæ!i, og sérhverja vinnslua!fer!, er til ákve!i! 
hámarksvinnslustig, E0, sem er "annig hátta! a! me! lægra vinnslustigi en E0 er 
unnt a! vi!halda óbreyttri orkuvinnslu frá kerfinu yfir mjög langt tímabil (100 – 300 
ár). Sé vinnsluálag meira en E0, er ekki unnt a! vi!halda óbreyttri orkuvinnslu svo 
lengi. Jar!varmavinnsla minni e!a jöfn E0 er skilgreind sem sjálfbær en vinnsla 
umfram E0 er ekki sjálfbær.  

 

Me! ö!rum or!um er gert er rá! fyrir a! sérhvert jar!hitakerfi hafi ákve!in vinnslumörk. Ef 

orkuvinnsla er innan umræddra marka má reikna me! a! hægt gangi á orkufor!ann og 

endurn$jun varmaorkunnar í kerfinu haldist í jafnvægi vi! vinnsluna.74 #annig ætti a! vera 

hægt er a! vi!halda óbreyttri orkuvinnslu í langan tíma og yr!i slík vinnslustefna í anda 

sterkrar sjálfbærni.75  

 

Faghópur um sjálfbæra n$tingu jar!hita sem fjalla! var um hér a! framan studdist einnig vi! 

umrædda skilgreiningu a! ö!ru leyti en "ví a! hann lag!i til a! mi!a! yr!i vi! a! lágmarki 

100 ár í sta!inn fyrir 100 - 300 ár. Skilgreiningin sem slík tekur til allrar vinnanlegrar orku 

tiltekins kerfis og er há! e!li "ess og vinnslua!fer!. Hún tekur hinsvegar hvorki tillit til 

                                                
72 Faghópur um sjálfbæra n$tingu jar!hita, ,,E!li Jar!hitans og sjálfbær n$ting hans – álitsger! faghóps um 
sjálfbæra n$tingu jar!hita” (n. 67) 17. 
73 Sama heimild 55.  
74 Sama heimild 58-59.  
75 Sama heimild 55.  
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tækni"róunar, efnahags- e!a umhverfis"átta né ákve!inna álags"átta e!a n$tni. Sjálfbæra 

vinnslugetan E0 er ekki "ekkt vi! upphaf vinnslu. Hana má meta samhli!a vinnslu út frá 

fyrirliggjandi gögnum um innri ger! og e!li kerfanna auk gagna um vi!brög! "eirra vi! 

vinnslu. Slíkt mat ver!ur áræ!anlegra eftir "ví sem vinnslusaga vi!komandi jar!hitakerfis 

lengist.76   

3.3.2 Vatnsafl 

Líkt og fram kom í umfjöllun um jar!hita hér a! framan samanber einnig kafli 2.3 a! 

framan er "a! stefna stjórnvalda a! auka hlut endurn$janlegra orkuau!linda í orkunotkun 

"jó!arinnar. #á er me!al markmi!a tillagna st$rihóps i!na!arrá!herra a! Orkustefnu Íslands 

a! vatnsföll og mi!lunarlón vegna vatnsaflsvirkjana ver!i n$tt me! lágmarksáhrifum á 

náttúru og umhverfi og "annig gert rá! fyrir áframhaldandi n$tingu til framtí!ar.77  

 

Vatnsafl til orkuvinnslu á uppruna sinn a! rekja til hringrásar vatnsins sem drifin er áfram af 

sólarorku. Frumafli! er óhá! "ví hvernig vatni! er n$tt og vatnsorkan "ví í e!li sínu bæ!i 

endurn$janleg og sjálfbær a! minnsta kosti til ákve!ins fyrirsjáanlegs tíma.78 Skiptar 

sko!anir hafa hinsvegar veri! á "ví hvort vinnsla á vatnsafli sé í raun endurn$janleg me! 

tilliti til "ess a! me! tímanum eiga mi!lunarlón "a! til a! fyllast af aurbur!i, sérstaklega hér 

á landi "ar sem stærstu vatnsföll landsins eru jökulár. Almennt er "ó vi!urkennt a! n$ting 

vatnsorku sé sjálfbær n$ting endurn$janlegrar orkuau!lindar ef aurfylling og landnotkun er 

óveruleg enda e!li au!lindarinnar rennandi vatn. #ó hafa einnig veri! uppi efasemdir um a! 

n$ting og vinnsla vatnsorku sé sjálfbær í "eim tilvikum sem hún hefur neikvæ! áhrif á 

samfélag manna e!a nærliggjandi umhverfi en ef líkur standa til a! áhrif n$tingar vatnsorku 

á umhverfi og náttúru gangi til baka a! miklu leyti er hægt a! líta á tiltekna n$tingu í ljósi 

veikrar sjálfbærni.79 #a! er "ví ekki endilega bor!leggjandi a! n$ting endurn$janlegrar 

orkuau!lindar eins og vatnsafls sé fyllilega sjálfbær, "rátt fyrir a! uppspretta hennar sé 

sjálfbær í e!li sínu. Líta ver!ur til fleiri "átta líkt og hugmyndafræ!i sjálfbærrar "róunar ber 

me! sér. 

                                                
76 Faghópur um sjálfbæra n$tingu jar!hita, ,,E!li Jar!hitans og sjálfbær n$ting hans – álitsger! faghóps um 
sjálfbæra n$tingu jar!hita” (n. 67) 73-74. 
77 St$rihópur um mótun heildstæ!rar Orkustefnu, „Orkustefna Íslands” (3. nóvember 2011, I!na!arrá!uneyti!) 
32 <http://www.nea.is/media/gagnasofn/Orkustefna-fyrir-Island.pdf> sko!a! 1. maí 2012. 
78 Godfrey Boyle, Bob Everett, Janet Ramage, ,,Energy Systems and sustainability - Power for a sustainable 
future” (Oxford University Press 2003) 22-23.   
79 Verkefnastjórn um ger! rammaáætlunar um n$tingu vatnsafls og jar!varma, ,,Ni!urstö!ur 1. áfanga 
rammaáætlunar” (27. nóvember 2003, Verkefnastjórn um ger! rammaáætlunar og I!na!arrá!uneyti!) 71-72 
<http://www.landvernd.is/natturuafl/skyrsla/skyrsla/SKYRSLA_.QXD.pdf> sko!a! 29. apríl 2012. 
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Skilgreiningu hefur jafnframt vanta! á sjálfbæra n$tingu vatnsafls en vinna vi! hana fer 

fram á vettvangi Hydropower Sustainability Assessment Forum (HSAF) "ar sem unni! er a! 

ákve!num vi!mi!um sem hægt ver!ur a! sty!jast vi! "egar lagt er mat á sjálfbærni 

vatnsaflsvirkjana.80  

3.4 Samantekt og ni"urstö"ur 
Í "essum kafla var "ess freista! a! sk$ra au!lindahugtaki! a! íslenskum rétti. #á var fjalla! 

um flokkun endurn$janlegra og óendurn$janlegra au!linda og í "ví samhengi liti! til "eirra 

orkuau!linda sem ritger!in tekur til, jar!hita og vatnsafls, og "ær sko!a!ar me! tilliti til 

sjálfbærrar n$tingar. 

 

Fyrir liggur opinber stefna íslenskra stjórnvalda um a! auka hlut endurn$janlegrar orku í 

orkun$tni "jó!arinnar. #a! er jafnframt stefna stjórnvalda a! öll n$ting orkuau!linda fari 

fram me! sjálfbæra "róun a! markmi!i og a! orkuau!lindir ver!i n$ttar á sjálfbæran hátt. 

Af framangreindu er ljóst a! skilgreining á sjálfbærri n$tingu jar!varma liggur fyrir og 

unni! er a! sambærilegri skilgreiningu e!a vi!mi!um hva! var!ar sjálfbæra n$tingu á 

vatnsafli. Flokkun jar!hita í endurn$janlega au!lind er ekki einföld me! tilliti til "ess a! e!li 

jar!hita er tvískipt, annars vegar stö!ugur straumur varmaorku í i!rum jar!ar og hinsvegar 

orkufor!i í formi varmaorku sem bundin er í berg og heitt vatn. Endurn$jun "essa tveggja 

"átta er svo gjörólík en varmaorka sú sem bundin er í berg og heitt vatn endurn$jast mun 

hægar.  

 

Eigi n$ting a! vera sjálfbær ver!ur a! taka tillit til vinnslumarka hvers jar!hitakerfis fyrir 

sig sem mi!ast a! öllu jöfnu vi! "a! "egar jafnvægi er ná! á milli vinnslu úr kerfinu og 

endurn$junar "eirrar varmaorku sem bundin er í bergi og heitu vatni. Aftur á móti er 

óumdeilt a! uppspretta vatnsafls er endurn$janleg en vi! mat á "ví hvort vinnsla "ess geti 

or!i! fullkomlega sjálfbær ver!ur a! líta til fleiri "átta me! tilliti til "riggja megin"átta 

sjálfbærrar "róunar, efnahags, "jó!félags og umhverfis. #ar kæmu til dæmis til sko!unar 

umhverfisáhrif "eirra framkvæmda sem virkjun felur í sér, svo sem mi!lunarlóns, bæ!i til 

skemmri og lengri tíma. Me! framangreint í huga ætti "ó a! vera mögulegt a! gera 

                                                
80 International Hydropower Association, „Advancing sustainable hydropower“ (International Hydropower 
Association) <http://www.hydropower.org/sustainable_hydropower/HSAF.html> sko!a! 2.maí 2012. 
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samanbur! á milli au!linda og meta hvort tiltekin orkuau!lind sé líklegri en önnur til a! 

uppfylla "ær kröfur sem markmi! sjálfbærrar n$tingar snúa a!. 
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4. Lagaumhverfi n!tingar orkuau"linda 
 

4.1 Inngangur  

Í "essum kafla ver!ur ger! grein fyrir megindráttum "ess lagaumhverfis sem n$ting 

orkuau!linda sætir. Fjalla! ver!ur um markmi! og efnisleg ákvæ!i "eirra laga sem lúta a! 

n$tingu au!linda til orkuframlei!slu og í "ví samhengi lög sem var!a vernd náttúru og 

umhverfis. Megináhersla ver!ur lög! á ferli leyfisveitinga, skilyr!i og eftirlit. Me! tilliti til 

rannsóknarspurningar ritger!arinnar ver!ur "ess freista! a! varpa ljósi á lagaákvæ!i sem 

stu!la beint e!a óbeint a! sjálfbærri n$tingu au!linda. Umfjöllunin takmarkast vi! "ær 

orkuau!lindir sem felast í jar!varma og vatnsafli.  

 

4.2 Megin löggjöf n!tingar au"linda til orkuvinnslu 
Fjalla! ver!ur um lög um rannsóknir og n$tingu á au!lindum í jör!u nr. 57/1998, raforkulög 

nr. 65/2003 og vatnalög nr. 15/1923 en sérstök áhersla ver!ur lög! á ákvæ!i sem eiga vi! 

um ferli og skilyr!i leyfisveitinga til n$tingar- og virkjunarleyfa.  

4.2.1 Lög um rannsóknir og n!tingu á au"lindum í jör"u nr. 57/1998 

Lög um rannsóknir og n$tingu á au!lindum í jör!u nr. 57/1998 (au!lindalög) taka til 

au!linda í jör!u, í landi, í botni vatnsfalla og stö!uvatna og í sjávarbotni innan netlaga. #au 

taka einnig til rannsókna á vatnsafli til raforkuframlei!slu samanber 1. mgr. 1. gr. laganna. 

Au!lind er líkt og á!ur hefur komi! fram skilgreind í 2. mgr. 1. gr. laganna en me! 

au!lindum er átt vi! hvers konar frumefni, efnasambönd og orku sem vinna má úr jör!u, "ar 

á me!al jar!efni, jar!hita og grunnvatn.  Sérstaklega er teki! fram í 3. mgr. 1. gr. laganna a! 

náttúruverndarlög, skipulagslög og önnur lög sem var!a rannsóknir og n$tingu lands og 

landgæ!a og "ar me! gefi! til kynna a! au!lindalögum sé ekki ætla! a! taka me! 

heildstæ!um hætti á gildissvi!um vi!komandi lagabálka, heldur gilda  "au samhli!a. 

 

Í II. kafla laganna er fjalla! um eignarrétt a! au!lindum. #ar kemur fram a! eignarlandi 

fylgi eignarréttur a! au!lindum í jör!u en í "jó!lendum, sem eru landssvæ!i utan 

eignarlanda, eru au!lindir í jör!u eign íslenska ríkisins, nema a!rir geti sanna! eignarrétt 

sinn til "eirra samanber 3. gr. laganna. Leyfi rá!herra "arf til a! n$ta vatns- og 

jar!hitaréttindi innan "jó!lendu samanber 3. gr. laga um "jó!lendur nr. 58/1998.  
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Me! lögum nr. 58/2008 um breytingu á nokkrum lögum á au!linda- og orkusvi!i voru 

me!al annars ger! breyting á au!lindalögum me! setningu stafli!ar a. vi! 3. gr. laganna. 

Me! ákvæ!inu voru settar takmarkanir á framsal opinberra a!ila á eignarrétti á jar!varma og 

grunnvatni. Í "eim felst a! ríki, sveitarfélögum og fyrirtækjum sem eru alfari! í eigu "eirra 

er óheimilt a! framselja beint e!a óbeint og me! varanlegum hætti eignarrétt a! jar!hita og 

grunnvatni umfram heimilis- og bús"arfir samanber heimild í 1. mgr. 10. gr. og 14. gr. 

laganna. #eim er "ó heimilt a! veita tímabundinn afnotarétt af au!lindum í eigu ríkis, sem 

falla undir lögin, allt til 65 ára í senn en sérstaklega var teki! fram í 4. mgr. ákvæ!isins a! 

vi! ákvör!un um hverjum skuli veittur afnotaréttur a! au!lind skuli gæta "ess a! 

vi!komandi stu!li a! hagkvæmri n$tingu "eirra og fjárfestingum í mannvirkjum. Handhafi 

slíks afnotaréttar í skilningi au!lindalaga skal jafnframt eiga rétt á vi!ræ!um um 

framlengingu réttarins "egar helmingur umsamins afnotatíma er li!inn.  

 

Me! "essari breytingu var lögfest a! au!lindir í eigu ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja alfari! 

í "eirra eigu er ekki hægt a! fá varanlega framseldar og umræddar au!lindir "ví í eigu 

"essara a!ila um ókomna tí!. Samkvæmt frumvarpi "ví er var! a! lögum nr. 58/2008 var 

tilgangur lagabreytingarinnar a! tryggja a! öll mikilsver!ustu vatns- og jar!hitaréttindi sem 

nú eru í eigu ríkis e!a sveitarfélaga, beint e!a óbeint, haldist áfram í eigu "essara a!ila. #ar 

kemur jafnframt fram a! opinbert eignarhald á au!lindum au!veldi stefnumörkun á 

grundvelli rammaáætlunar um verndun og n$tingu náttúrusvæ!a "ar sem lagt var mat á 

virkjunarkosti, jafnt vatnsafls og jar!varma, og "eir flokka!ir me! tilliti orkugetu, 

hagkvæmni og annars "jó!hagslegs gildis auk áhrifa á umhverfi, náttúru og 

menningarminjar. Sú stefnumörkun lítur me!al annars a! sjálfbærri n$tingu orkuau!linda.81  

 

Mikilvægi "ess a! halda "urfi vel utan um áframhaldandi orkuframlei!slu hérlendis og 

tryggja a! au!lindir séu n$ttar me! hagkvæmum hætti endurspeglast vel í umfjöllun í 

inngangi a! athugasemdum í frumvarpi "ví er var! a! lögum nr. 58/2008. Er hún 

eftirfarandi:  

 

#a! er engum vafa undirorpi! a! skynsamleg n!ting orkuau"lindanna hefur mikla 
efnahagslega #!"ingu fyrir Ísland. Raforkukerfi landsins er ekki tengt orkukerfum 
annarra landa og "ví er ljóst a! byggja "arf a! langmestu leyti á n$tingu innlendra 

                                                
81 Al"t. 2010-2011, A-deild, "skj. 688 – 432. mál, almennar athugasemdir í kafla I. Inngangi, 4. mgr. 



 26 

orkugjafa fyrir almenna raforkunotendur og fyrirtækin í landinu. Ljóst er a" 
ver"mæti og mikilvægi hreinna orkugjafa er stö"ugt a" aukast, ekki síst me! 
tilliti til mikilvægis "eirra til a! draga úr losun gró!urhúsalofttegunda í heiminum. 
#á hafa íslensk stjórnvöld undirgengist a! takmarka losun gró!urhúsalofttegunda en 
eitt mikilvægasta tæki! í "ví sambandi eru möguleikar Íslendinga til a! n$ta 
endurn$janlegar orkuau!lindir sínar í "ví skyni. Ljóst er a" miklir #jó"hagslegir 
og samfélagslegir hagsmunir tengjast eignarhaldi og n!tingu orkuau"linda 
landsins og #ví er mikilvægt a" #ær ver"i áfram í samfélagslegri eigu.82   

 

Hér koma fram veigamikil sjónarmi! um mikilvægi "ess fyrir hagsmuni lands og "jó!ar a! 

au!lindan$tingu sé st$rt á hagkvæman og skynsaman hátt. Me! "eim takmörkunum sem 

felast í umræddri lagabreytingu fá stjórnvöld betri yfirs$n og ríkari tækifæri til "ess a! st$ra 

n$tingunni, me!al annars í gegnum samningager! um afnotarétt a! vi!komandi au!lindum, 

me! "a! í huga a! au!lindir landsins séu n$ttar á hagkvæman hátt me! sjálfbærni a! 

lei!arljósi. 

 

Um jar!hita er sérstaklega fjalla! í VI. kafla au!lindalaga. Samkvæmt lögunum er jar!hiti 

skilgreindur sem annars vegar jar!varmafor!i í bergi í jar!skorpunni og hinsvegar stö!ugur 

straumur varma úr i!rum jar!ar sem ekki telst grunnvatn samanber 5. mgr. 2. gr. laganna. 

Heimild til rannsóknar og n$tingar jar!hita er há! leyfi Orkustofnunar samkvæmt ákvæ!um 

III. og IV. kafla laganna en landeiganda er "ó heimilt án leyfis a! hagn$ta jar!hita í 

eignarlandi sínu til heimilis- og bús"arfa, "ar me! tali! til ylræktar, i!na!ar og i!ju allt a! 

3,5 MW samkvæmt 1. mgr. 10. gr. laganna. Ef landeigandi hyggst leggjast í jar!boranir e!a 

a!rar meiriháttar framkvæmdir "arf hann "ó a! tilkynna Orkustofnun "ar um og er 

Orkustofnun heimilt í "ví samhengi a! setja n$tingu landeiganda nau!synleg skilyr!i vegna 

öryggissjónarmi!a e!a af tæknilegum ástæ!um. Um n$tingu jar!hita til raforkuframlei!slu 

fer eftir ákvæ!um orkulaga samkvæmt 2. mgr. 10. gr. au!lindalaga, en í frumvarpi "ví er 

var! a! au!lindalögum er jafnframt árétta! a! au!lindalög eigi ekki vi! um n$tingu jar!hita 

til raforku.83 #á hefur sveitarfélag á hverjum sta! forgangsrétt til n$tingarleyfa vegna 

jar!hita innan marka sveitarfélagsins vegna "arfa hitaveitu sem rekin er í sveitarfélaginu 

samanber 13. gr. laganna. 

 

Á!ur en lengra er haldi! er rétt a! gera grein fyrir "ví a! me! lögum nr. 131/2011 um 

breytingar á nokkrum lögum vegna fullgildingar Árósasamningsins var forræ!i 

                                                
82 Al"t. 2010-2011, A-deild, "skj. 688 – 432. mál, almennar athugasemdir í kafla I. Inngangi, 3. mgr. 
(áherslubreyting höfundar) 
83 Al"t. 1997-1998, A-deild, "skj. 574 – 359. mál, athugasemd vi! 10. gr. 
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leyfisveitingarvalds rá!herra á grundvelli au!linda- og raforkulaga alfari! flutt til 

Orkustofnunar. Á sama tíma var sam"ykkt frumvarp um úrskur!arnefnd umhverfis- og 

au!lindamála sem var! a! lögum nr. 130/2011 en í "eim felst me!al annars a! ákvar!anir 

um leyfisveitingar samkvæmt lögunum ver!i kæranlegar til úrskur!arnefndarinnar en ekki 

rá!herra. Eru breytingarnar ger!ar til a! uppfylla kröfur Árósasamningsins um a! 

úrskur!ara!ili sé óhá!ur og hlutlaus samanber frumvarp "a! er var! a! lögum nr. 131/2011. 

Ákvar!anir sem Orkustofnun tekur um endursko!un og afturköllun n$tingar- og 

virkjunarleyfa samkvæmt au!linda- og raforkulögum ver!a jafnframt kæranlegar til 

nefndarinnar.84 

 

Orkustofnun er heimilt a! hafa frumkvæ!i a! og láta rannsaka og leita a! au!lindum í jör!u 

hvar sem er á landinu og skiptir "á ekki máli "ó landeigandi hafi sjálfur hafi! slíka rannsókn 

e!a leit e!a heimila! "a! ö!rum, nema vi!komandi hafi gilt rannsóknarleyfi undir höndum 

samanber 1. mgr. 4. gr. au!lindalaga. Me! sama hætti getur Orkustofnun heimila! ö!rum 

a!ilum rannsóknir og leit og skal "á gefa út rannsóknarleyfi til vi!komandi. Landeigandi 

sjálfur "arf ekki leyfi Orkustofnunar til "ess a! láta leit e!a rannsókn fara fram á eignarlandi 

sínu samkvæmt 2. mgr. 4. gr. en ber a! senda Orkustofnun áætlun og l$singu á 

fyrirhugu!um framkvæmdum í "essu skyni. Er Orkustofnun í "ví samhengi heimilt a! setja 

landeiganda skilyr!i vegna öryggis, af tæknilegum ástæ!um e!a ef ætla má a! leit e!a 

rannsóknir geti spillt vinnslu sem fram fer á svæ!inu e!a möguleikum til vinnslu sí!ar.  

 

Um rannsóknarleyfi er fjalla! í 5. gr. laganna en í rannsóknarleyfi felst, samkvæmt 1. mgr. 

heimild til handa leyfishafa a! leita a! vi!komandi au!lind á tilteknu svæ!i á leyfistíma, 

rannsaka umfang, magn og afkastagetu hennar. Skilyrt er a! leyfishafi rannsóknarleyfis 

fylgi "eim skilmálum sem tilgreindir eru í lögunum og leyfisveitandi, Orkustofnun, telur 

nau!synlega. Rannsóknarleyfi er a! meginreglu veitt einum a!ila á hverju svæ!i og vir!ist 

"ví um sérleyfi vera a! ræ!a. #ó er heimilt a! veita fleiri en einum slíkt leyfi sameiginlega 

a! uppfylltum ákve!num skilyr!um, ".e. ef vi!komandi a!ilar hafa sta!i! saman a! 

rannsóknarleyfisumsókn og gert me! sér samning um skiptingu rannsóknarkostna!ar 

samanber 2. mgr. 5. gr. Á!ur en rannsóknarleyfi er veitt skal leita umsagnar 

Umhverfisrá!uneytis. 

 

                                                
84 Al"t. 2010-2011, A-deild, "skj. 1227 – 708. mál, athugasemdir vi! 3. - 5. gr. 
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N$tingarleyfi er sem á!ur segir há! leyfi Orkustofnunar hvort sem "a! er til n$tingar 

au!linda í eignarlöndum e!a "jó!lendum samanber 1. mgr. 6. gr. laganna. Landeigandi 

hefur ekki forgang a! n$tingarleyfi vegna au!lindar í eignarlandi sínu nema hann hafi á!ur 

fengi! útgefi! rannsóknarleyfi en samkvæmt 3. mgr. 5. gr. er heimilt í rannsóknarleyfi a! 

veita fyrirheit um forgang leyfishafa a! n$tingarleyfi fyrir hitaveitur í allt a! tvö ár eftir a! 

gildistíma rannsóknarleyfis er loki! og a! ö!rum a!ila ver!i ekki veitt rannsóknarleyfi á 

"eim tíma. N$tingarleyfi felur í sér heimild til handa leyfishafa a! vinna úr og n$ta 

vi!komandi au!lind á leyfistímanum í "ví magni og me! "eim skilmálum ö!rum sem 

tilgreindir eru í lögum, leyfinu sjálfu og Orkustofnun telur nau!synlega samanber 2. mgr. 6. 

gr. laganna. N$tingarleyfi felur ekki í sér heimild til raforkuframlei!slu líkt og á!ur sag!i 

samanber 2. mgr. 10. gr. laganna. Á!ur en rannsóknar- og n$tingarleyfi eru veitt skal leita 

umsagnar Umhverfisrá!uneytis og vi!komandi sveitastjórnar samanber 3. mgr. 6. gr. og 

á!ur en n$tingarleyfishafi hefur vinnslu í eignarlandi "arf hann a! hafa ná! samkomulagi 

vi! landeiganda um endurgjald fyrir au!lindina samkvæmt reglum 7. gr. laganna. Ákvæ!i 

um endurgjald og bætur vegna eignarnáms er a! finna í X. kafla laganna en ekki ver!ur 

fjalla! nánar um "a! hér.  

 

Af framangreindu er ljóst a! leyfi til n$tingar er áskili!, a! undanskyldri n$tingu til 

heimilis- og bús"arfa samanber 1. mgr. 10. gr., "rátt fyrir a! um sé a! ræ!a n$tingu 

landeiganda á grundvell eignarréttinda sinna. Er Orkustofnun jafnframt heimilt a! veita 

ö!rum rannsóknar- og/e!a n$tingarleyfi í eignarlandi annars manns nema vi!komandi 

landeigandi hafi sjálfur gilt rannsóknarleyfi undir höndum en landeigandi hefur ekki 

forgangsrétt vegna n$tingar. Möguleikar stjórnvalda til st$ringar au!lindan$tingar á 

grundvelli leyfisveitinga eru "ví óhá!ir eignarhaldi. 

 

Um skilyr!i fyrir veitingu leyfa, efni "eirra og afturköllun er nánar kve!i! á um í VIII. kafla 

laganna. Í umsóknum um rannsóknar- og n$tingarleyfi skal koma sk$rt fram hver tilgangur 

me! öflun leyfis sé ásamt ítarlegum uppl$singum um fyrirhuga!ar framkvæmdir 

umsækjanda eftir nánari ákvör!un Orkustofnunar samanber 16. gr. laganna. Sé um a! ræ!a 

umsókn um leyfi til rannsókna á vatnsafli til undirbúnings raforkuframlei!slu skal 

umsækjandi jafnframt leggja fram mat á "ví hvernig tengja megi fyrirhuga!a virkjun 

raforkukerfi landsins samkvæmt 40. gr. raforkulaga.  

 

Vi! mat á "ví hvort veita á n$tingarleyfi skal Orkustofnun gæta "ess a! teki! sé tillit til 
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umhverfissjónarmi!a sem og n$tingar sem hafin er í næsta nágrenni auk "ess a! áætlu! 

n$ting sé hagkvæm "jó!hagslega samanber 1. mgr. 17. gr. laganna. Telji Orkustofnun a! 

umsækjandi um n$tingarleyfi uppfylli ekki tilgreindar kröfur getur stofnunin synja! um 

leyfi e!a sett sérstök skilyr!i í leyfi! "ess efnis. #á er Orkustofnun heimilt a! kve!a á um a! 

n$tingarleyfi skuli endursko!a a! tilteknum tíma li!num og í sérstökum tilvikum er henni 

heimilt a! endursko!a leyfi e!a setja n$ skilyr!i vegna umhverfismarkmi!a sem sett hafa 

veri! á grundvelli laga um stjórn vatnamála samanber 2. mgr. 17. gr. laganna.  

 

Í 18. gr. au!lindalaga er a! finna upptalningu á "ví hva! n$tingarleyfi skal innihalda 

efnislega. #ar er me!al annars kve!i! á um gildistíma leyfis, sta!armörk n$tingasvæ!is, til 

hva!a au!lindar leyfi! tekur sem og ákvæ!i um magn "ess sem n$ta má og n$tingarhra!a. 

Orkustofnun getur afturkalla! leyfi samkvæmt lögunum ef skilyr!um leyfis er ekki fullnægt 

í framkvæmd a! undangenginni skriflegri a!vörun og fresti til úrbóta samanber 1. mgr. 20. 

gr. laganna. 

 

Um vernd og eftirlit me! vinnslusvæ!um, uppl$singagjöf, me!fer! uppl$singa o.fl. er 

fjalla! um í IX. kafla laganna en Orkustofnun annast eftirlit me! leitar- og vinnslusvæ!um 

"ar sem rannsóknar- og n$tingarleyfi hefur veri! veitt samkvæmt 21. gr. laganna. #á er  

sérstaklega teki! fram a! lög um náttúruvernd nr. 44/1999 gildi einnig um vernd og eftirlit 

me! leitar- og vinnslusvæ!um. Rannsóknar- e!a n$tingarleyfishafi skal jafnframt veita 

Orkustofnun uppl$singar á ársgrundvelli um ni!urstö!u leitar og rannsókna um e!li og 

umfang au!lindar, sem og "a! heildarmagn sem n$tt hefur veri! úr tiltekinni au!lind og mat 

á ver!mæti "ess samkvæmt 22. gr. laganna.  

 

#á er árétta! í 25. gr. laganna a! "eir sem vinna jar!hita úr jör!u skulu haga vinnslu sinni 

me! "eim hætti a! n$ting ver!i sem best "egar til lengri tíma er liti!. Í "ví sambandi skal til 

dæmis ekki tekinn meiri jar!varmi en "örf er á og boranir framkvæmdar "annig a! "ær 

takmarki sem minnst frekari n$tingu sí!ar samanber 25. gr. laganna. Er ákvæ!i 25. gr. ætla! 

a! stu!la a! sem hagkvæmastri n$tingu jar!hita og grunnvatns samanber frumvarp "a! er 

var! a! au!lindalögum.85 

 

Hægt er a! kæra ákvar!anir Orkustofnunar er lúta a! veitingu, endursko!un og afturköllun 

                                                
85 Al"t. 1997-1998, A-deild, "skj. 574 – 359. mál, athugasemd vi! 25. gr.  
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rannsóknar- e!a n$tingarleyfa samkvæmt au!lindalögum til úrskur!arnefndar umhverfis- og 

au!lindamála en stjórnvaldsákvar!anir sem ekki má kæra til úrskur!arnefndarinnar sæta 

kæru til rá!herra samanber 2. og 3. mgr. 33. gr. laganna.  

 

A! lokum er vert a! nefna a! í 1. mgr. 33. gr. laganna er a! finna heimild til handa rá!herra 

til "ess a! setja me! regluger! nánari ákvæ!i um framkvæmd laganna. 

4.2.2 Raforkulög nr. 65/2003 

Markmi! raforkulaga nr. 65/2003 er a! stu!la a! "jó!hagslega hagkvæmu raforkukerfi og 

efla "annig atvinnulíf og bygg! í landinu. Í "ví skyni skal stu!la a! n$tingu endurn$janlegra 

orkugjafa og taka tillit til umhverfissjónarmi!a a! ö!ru leyti samanber 4. tl. 1. mgr. 1. gr. 

laganna. Raforkulögin taka til vinnslu, flutnings, dreifingar og vi!skipta me! raforku á 

íslensku forrá!asvæ!i án tillits til orkugjafa samanber 1. mgr. 2. gr. laganna en leyfi 

rá!herra er áskili! til a! reisa og reka raforkuver samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laganna. 

Undanskilin eru "ó raforkuver me! uppsettu afli sem er undir 1 MW nema orka frá verinu sé 

afhent inn á dreifikerfi dreifiveitna e!a flutningskerfi!. Reglur um virkjunarleyfi samkvæmt 

raforkulögunum kve!a me!al annars á um a! virkjunarleyfi falli úr gildi 10 árum eftir 

veitingu "ess ef leyfishafi hefur ekki "á "egar hafi! framkvæmdir og 15 árum eftir veitingu 

"ess ef virkjun er ekki komin í rekstur samkvæmt 2. gr. 4. gr. laganna. Á!ur en a! "essum 

tímamörkum kemur getur leyfishafi "ó sótt um endurn$jun leyfis til rá!herra. Í 3. mgr. 4. gr. 

laganna kemur fram a! á!ur en leyfishafi hefur framkvæmdir á eignarlandi á grundvelli 

leyfis "arf a! hafa ná!st samkomulag vi! landeigendur og eigendur orkuau!linda um 

endurgjald e!a ákvör!un um eignarnám samkvæmt 23. gr. a! liggja fyrir. Hafi hvorki ná!st 

samkomulag um endurgjaldi! né eignarnáms veri! óska! innan 90 daga frá útgáfu leyfis 

fellur "a! ni!ur.   

 

Skilyr!i fyrir veitingu virkjunarleyfis til a! reisa og reka raforkuver er a! finna í 5. gr. 

laganna og eru "au "ar tæmandi talin samkvæmt frumvarpi "ví er var! a! lögunum.86 #au 

lúta a! "ví a! tryggja nægjanlegt frambo! raforku, öryggi, áræ!anleika og skilvirkni 

raforkukerfisins og tryggja n$tingu endurn$janlegra orkuau!linda. Má Orkustofnun einnig 

setja skilyr!i er var!a umhverfisvernd, landn$tingu og tæknilega og fjárhagslega getu 

virkjunarleyfishafa samanber 2. mgr. 5. gr.  

 

                                                
86 Al"t. 2002-2003, A-deild, "skj. 700 – 462 mál, athugasemd vi! 5. gr. mgr. 1. 
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Skilyr!i "essi hafa veri! nánar útfær! í regluger! um framkvæmd raforkulaga nr. 1040/2005 

en skilyr!in fyrir veitingu virkjunarleyfis er "ar a! finna í 5. gr. #ar kemur me!al annars 

fram a! a!eins megi veita virkjunarleyfi til n$tingar endurn$janlegra orkuau!linda a! 

undanskildum stö!vum er var!a einangru! raforkukerfi sem n$ta a!ra orkugjafa. #á er 

kve!i! á um a! ef framkvæmd er matskyld á grundvelli laga um mat á umhverfisáhrifum 

skuli fullna!arúrskur!ur stjórnvalda um mat á umhverfisáhrifum liggja fyrir á!ur en 

virkjunarleyfi er veitt og a! Orkustofnun skuli vi! leyfisveitinguna taka tillit til mats á 

umhverfisáhrifum. Jafnframt segir a! Orkustofnun skuli eftir "ví sem vi! á mæla fyrir um 

mótvægisa!ger!ir og önnur skilyr!i til "ess a! koma í veg fyrir e!a draga úr áhrifum 

framkvæmdar á umhverfi og til a! stu!la a! sjálfbærri n$tingu endurn$janlegra 

orkuau!linda. Árétta! er a! slíkar a!ger!ir e!a skilyr!i skulu vera í e!lilegum tengslum vi! 

framkvæmdina en dæmi um e!lileg tengsl eru skilyr!i sem lúta a! „hönnun og búna!i 

vi!komandi mannvirkja, sta!armörkum, n$tingarmagni, vöktun, mælingum, rannsóknum, 

uppl$singaskilum, framkvæmdum sem mi!a a! "ví a! var!veita náttúrugæ!i og frágangi á 

starfsstö!vum og landi á starfstíma og a! honum loknum“ samanber 5. mgr. 5. gr. 

regluger!arinnar. #á kemur fram í regluger!inni a! binda skuli virkjunarleyfi "eim 

skilyr!um sem nau!synlegt er svo teki! sé tillit til n$tingar sem fyrir er á vi!komandi svæ!i 

og a! allar framkvæmdir á grundvelli virkjunarleyfis skuli vera í samræmi vi! gildandi 

skipulagsáætlanir samanber 6. og 7. gr. regluger!ar um framkvæmd laganna.  

 

Í samræmi vi! 34. gr. raforkulaga samanber 8. gr. regluger!ar um framkvæmd "eirra, skal 

Orkustofnun á hlutlægan og gagnsæjan hátt meta hvort umsækjandi uppfylli áskilin skilyr!i 

fyrir veitingu virkjunarleyfis.  

 

Um umsóknir um virkjunarleyfi er sérstaklega fjalla! í 4. gr. regluger!ar um framkvæmd 

laganna en "ar er kve!i! á um a! umsókn skuli me!al annars fylgja ni!urstö!ur rannsókna á 

vi!komandi virkjunarkosti, framkvæmda- og fjárhagsáætlun sem og uppl$singar um helstu 

umhverfis"ætti virkjunar og áhrif hennar á vi!komandi orkuau!lind, "ar me! tali! n$tingu 

sem fyrir er á svæ!inu, eftir "ví sem vi! á. Jafnframt skal uppl$sa um hvort um matsskylda 

framkvæmd er a! ræ!a samkvæmt lögum um mat á umhverfisáhrifum. Ef svo er skal 

sk$rsla um mat á umhverfisáhrifum fylgja umsókninni svo og úrskur!ur umhverfisyfirvalda 
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um mat á umhverfisáhrifum. #á skal eftir "ví sem vi! á gera grein fyrir "eim 

mótvægisa!ger!um og ö!rum rá!stöfunum sem umsækjandi áætlar a! framkvæma vegna 

umhverfisáhrifa virkjunarinnar samkvæmt úrskur!i Skipulagsstofnunnar um mat á 

umhverfisáhrifum. 

 

Í 6. gr. regluger!arinnar er svo a! finna skilyr!i um samrekstur virkjana en leyfi fyrir 

vatnsaflsvirkjun getur veri! bundi! "ví skilyr!i a! samningar takist um samrekstur annarra 

vatnsaflsvirkjana og vatnsmi!lana á vi!komandi vatnasvi!i. Ef ekki nást samningar sker 

rá!herra úr ágreiningi og er úrskur!ur hans endanlegur á stjórns$slustigi. Virkjunarleyfi 

fyrir jar!varmavirkjun getur á sama hátt veri! bundi! "ví skilyr!i a! samningar takist um 

samrekstur me! ö!rum "eim sem n$ta sama jar!hitasvæ!i. Er Orkustofnun  heimilt a! 

endursko!a ákvæ!i virkjunarleyfis me! tilliti til "essa og bæta í "a! ákvæ!um sem hún telur 

nau!synleg til a! tryggja heildarhagkvæmni í orkun$tingu vatnasvi!sins e!a 

jar!hitasvæ!isins.   

 

Um efni virkjunarleyfis er kve!i! á um í 6. gr. laganna samanber 7. gr. regluger!arinnar. 

Fram kemur a! í virkjunarleyfi skuli me!al annars tilgreina stær! virkjunar og afmörkun, 

hvenær framkvæmdir skulu hefjast í sí!asta lagi og hvenær "eim skuli loki!, "á skal kve!a á 

um öryggis- og umhverfisrá!stafanir sem og hvort og "á a! hve löngum tíma li!num megi 

endursko!a virkjunarleyfi. #á er Orkustofnun heimilt a! kve!a á um önnur atri!i í 

virkjunarleyfi svo lengi sem "au lúti a! útfærslu á "eim skilyr!um og skyldum sem lei!a af 

ö!rum ákvæ!um raforkulaga og regluger! um framkvæmd "eirra samanber frumvarp "a! er 

var! a! lögunum.87  Í 2. mgr. 6. gr.  laganna kemur einnig fram a! Orkustofnun sé heimilt 

a! kve!a á um a! virkjunarleyfi skuli endursko!a! a! tilteknum tíma li!num enda hafi 

forsendur fyrir skilyr!um leyfisins breyst verulega. Ver!ur "a! skili! sem svo a! a!eins 

megi endursko!a leyfi á grundvelli breyttra forsenda frá útgáfu "ess. #á er Orkustofnun 

heimilt í sérstökum tilvikum a! endursko!a virkjunarleyfi e!a setja "ví n$ skilyr!i vegna 

umhverfismarkmi!a, ef s$nt er fram á me! gögnum a! umhverfismarkmi! sett á grundvelli 

laga um stjórn vatnamála náist ekki, samanber 3. mgr. 6. gr. laganna.  

 

Um eftirlit og úrræ!i er fjalla! í VII. kafla laganna en í 24. gr. kemur fram a! Orkustofnun 

skuli hafa eftirlit me! "ví a! leyfishafi fullnægi "eim skilyr!um sem um starfsemina gilda í 
                                                
87 Al"t. 2004-2005, A-deild, "skj. 700 – 462, athugasemd vi! 6. gr.  
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lögum, regluger!um og ö!rum heimildum. Heimildir Orkustofnunar til a! krefjast 

uppl$singa frá eftirlitsskyldum a!ilum eru ríkar en stofnunin getur krafi! eftirlitsskylda 

a!ila um allar uppl$singar og gögn sem nau!synleg eru vi! framkvæmd eftirlitsins 

samanber 1. mgr. 25. gr. Orkustofnun getur einnig vi! rannsókn mála gert nau!synlegar 

athuganir á starfsstö! eftirlitsskylds a!ila og lagt hald á gögn "egar ríkar ástæ!ur eru til a! 

ætla a! broti! hafi veri! gegn raforkulögum, regluger! um framkvæmd "eirra, skilyr!um 

leyfis e!a ö!rum heimildum samanber 3. mgr. 25. gr. laganna.  

 

%mis almenn ákvæ!i um leyfisveitingar er a! finna í VII. kafla laganna. Í 1. mgr. 36. gr. 

laganna er me!al annars kve!i! á um heimild Orkustofnunar til "ess a! afturkalla leyfi. Fari 

leyfishafi ekki a! skilyr!um laganna, regluger! settri samkvæmt "eim, skilyr!um leyfis, 

samningum sem tengjast leyfinu e!a ö!rum heimildum skal Orkustofnun veita honum 

skriflega a!vörun og hæfilegan frest til úrbóta. Ef leyfishafi sinnir ekki a!vörun 

Orkustofnunar innan tilgreindra tímamarka getur Orkustofnun afturkalla! leyfi! e!a breytt 

"ví. Ef um alvarlegt brot e!a vanrækslu er a! ræ!a e!a ljóst a! leyfishafi getur ekki sta!i! 

vi! skyldur sínar samkvæmt leyfinu getur Orkustofnun afturkalla! leyfi! án a!vörunar 

samkvæmt 1. mgr. 36. gr. laganna.  

 

Um frekari málsme!fer! leyfisveitinga er fjalla! í 34. gr. samanber 8. gr. regluger!ar um 

framkvæmd raforkulaga. Orkustofnun skal kynna umsókn um virkjunarleyfi me! augl$singu 

í Lögbirtingarbla!inu "ar sem "eim a!ilum er máli! var!ar er gefi! færi á a! kynna sér 

umsóknina og koma á framfæri sjónarmi!um sínum samanber 3. mgr. 34. gr. raforkulaga. 

Orkustofnun skal svo á grundvelli framlag!ra gagna og athugasemda, meta hvort 

umsækjandi uppfylli skilyr!i fyrir veitingu virkjunarleyfis.  Telji stofnunin svo ekki vera 

skal synja um veitingu leyfis e!a binda leyfi! skilyr!um sem stofnunin telur nau!synleg í 

"essu sambandi samanber 4. mgr. 8. gr. regluger!ar. A! lokum er árétta! a! synjun um 

virkjunarleyfi skal rökstudd samanber einnig 4. mgr. 34. gr. laganna. 

 

Samkvæmt 2. mgr. 37. gr. raforkulaga sæta stjórnvaldsákvar!anir Orkustofnunar er lúta a! 

veitingu, endursko!un og afturköllun virkjunarleyfis kæru til úrskur!arnefndar umhverfis- 

og au!lindamála. Um a!ild, kærufrest, málsme!fer! og anna! er var!ar kæruna fer 

samkvæmt lögum um hana. 
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4.2.3 Vatnalög nr. 15/1923  

Hagn$ting vatnsorku byggist á ákvæ!um vatnalaga nr. 15/1923. Markmi! vatnalaga er 

me!al annars a! kve!a á um vatnsréttindi landeigenda, sam"ætta n$tingar- og 

umhverfissjónarmi! á svi!i vatnamála og tryggja skynsamlega n$tingu vatnsau!lindarinnar 

og langtímavernd me! fyrirbyggjandi a!ger!um á grundvelli sjálfbærrar "róunar samkvæmt 

2. mgr. 1. gr. laganna.  

 

Samkvæmt 1. mgr. 2. gr. laganna fylgir landareign hverri, "ar me! tali! "jó!lendu, réttur til 

umrá!a og hagn$tingar á vatni, straumvatni e!a stö!uvatni sem á henni er. Vatnsn$ting sú er 

varin sem eignarréttur í skilningi 72. gr. stjórnarskrárinnar.88  Eiganda landareignar sem 

vatnsréttindi fylgja er jafnframt heimilt a! n$ta "a! vatn sem um hana rennur til a! vinna úr 

"ví orku samkvæmt skilyr!um 1. mgr.  49. gr. vatnalaga. #ó segir í 2. mgr. 49. gr. a! um 

leyfi til a! virkja vatnsfall fari eftir raforkulögum nr. 65/2003.  

 

Me! lögum um breytingar á nokkrum lögum á au!linda- og orkusvi!i nr. 58/2008, sem 

fjalla! var um hér a! framan, var varanlegt framsal eignarréttinda a! vatni me! virkjanlegt 

afl umfram 10MW í eigu ríkis, sveitarfélaga og fyrirtækja alfari! í eigu ríkis gert óheimilt en 

tímabundi! framsal til 65 ára heimila! samanber 16. gr. vatnalaga.  Er  um a! ræ!a 

sambærilega breytingu og ger! var me! stafli! a. í 3. gr. au!lindalaga hva! var!ar 

eignarréttindi á jar!varma og grunnvatni. 

 

4.3 Önnur lög er var"a n!tingu og vernd orkuau"linda  
#á tekur vi! umfjöllun um önnur lög er máli skipta var!andi n$tingu og vernd orkuau!linda. 

#a! eru lög um náttúruvernd nr. 44/1999, lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, lög 

um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 og skipulagslög nr. 123/2010. #á er rétt a! líta til 

n$legra laga um stjórn vatnamála nr. 36/2011 sem og laga um verndar- og 

orkun$tingaráætlun nr. 48/2011. 

4.3.1 Lög um náttúruvernd  nr. 44/1999 

Megin löggjöf um vernd náttúrunnar eru lög nr. 44/1999 um náttúruvernd. Tilgangur "eirra 

er a! stu!la a! samskiptum manns og umhverfis "annig a! hvorki spillist líf e!a land né 

mengist sjór, vatn e!a andrúmsloft samanber 1. mgr. 1 gr. laganna. #á er markmi! laganna  

                                                
88 Stjórnarskrá L$!veldisins Íslands nr. 33/1944.  
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me!al annars a! stu!la a! vernd og n$tingu au!linda á grundvelli sjálfbærar "róunar og 

tryggja eftir föngum "róun íslenskrar náttúru eftir eigin lögmálum og verndun "ess sem "ar 

er sérstætt og sögulegt. Í frumvarpi "ví er var! a! lögum um náttúruvernd segir a!:   

 
Me! "ví í meginatri!um sé átt vi! a! koma skuli í veg fyrir e!a draga úr röskun af 
völdum athafna e!a framkvæmda mannsins eftir "ví sem kostur er. Breytingar á 
náttúrunni án a!komu mannsins eru e!lilegar en ekki er hægt a! líta fram hjá "ví a! 
búseta mannsins hefur haft og mun áfram hafa breytingar á náttúrunni í för me! 
sér.89 

 

Ljóst er a! "ær breytingar sem ma!urinn hefur og getur haft á náttúruna lúta me!al annars 

a! framkvæmdum vegna n$tingar mannsins á náttúruau!lindum. #á kemur jafnframt fram í 

frumvarpi "ví er var! a! lögunum a! ví!a sé "örf á a!ger!um sem mi!a a! "ví a! draga úr 

röskun, endurheimta "a! sem glatast hefur og byggja upp og styrkja vistkerfi, lífverustofna 

og náttúruau!lindir.90  

 

Me! yfirstjórn náttúrumála fer umhverfisrá!herra samkvæmt 1. mgr. 4. gr. laganna. 

Umhverfisstofnun hefur hinsvegar eftirlit me! framkvæmd "eirra samanber 1. mgr. 6. gr. 

laganna. Samkvæmt 10. gr. laganna skal rá!herra bo!a til umhverfis"ings a! loknum 

hverjum al"ingiskosningum og sí!an tveimur árum sí!ar en á umhverfis"ingi skal fjalla um 

umhverfis- og náttúruvernd og sjálfbæra "róun sem og á fjögurra ára fresti sérstaklega um 

a!ger!aráætlanir um sjálfbæra "róun samkvæmt 2. mgr. 10. gr. laganna. 

Náttúruverndarnefndir starfa svo á vegum hvers sveitarfélags fyrir sig og eru 

sveitarstjórnum til rá!gjafar um náttúruverndarmál samanber 11. gr. laganna.  

 

Í frumvarpi "ví sem var! a! lögum um náttúruvernd kemur einnig fram a! ætlunin me! 

lögunum hafi veri! a! samræma skipan og stjórn náttúrverndarmála ö!rum lögum á 

umhverfissvi!i. Önnur lög á umhverfissvi!i eru me!al annars skipulagslög nr. 123/2010, lög 

um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 

sem fjalla! ver!ur um hér sí!ar í kaflanum. Skipulagslög kve!a á um a! landi! sé allt 

skipulagsskylt og eru skipulagsáætlanir á grundvelli "eirra rau!ur "rá!ur í lögum um 

náttúruvernd enda byggist öll landnotkun á "eim. Til a! mynda kemur fram a! leita skuli 

umsagnar Umhverfisstofnunnar og náttúruverndarnefnda vi! ger! svæ!is- og 

                                                
 
89 Al"t. 1998-1999, A-deild, "skj. 848 – 528.  mál, athugasemd vi! 1. gr.  
90 Al"t. 1998-1999, A-deild, "skj. 848 – 528.  mál, athugasemd vi! 1. gr. 
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a!alskipulagsáætlana samkvæmt skipulagslögum og "egar unni! er a! áliti um mat á 

umhverfisáhrifum samanber 1. mgr. 33. gr. náttúruverndarlaga. #á njóta tilgreindar 

jar!myndanir og vistkerfi sérstakrar verndar samkvæmt náttúruverndarlögunum og leita skal 

umsagnar Umhverfisstofnunnar og náttúruverndarnefnda á!ur en framkvæmda- e!a 

byggingarleyfi er veitt til framkvæmda sem hafa í för me! sér röskun á umræddum 

jar!myndunum og vistkerfum samanber 37. gr. laganna. #ess "arf "ó ekki ef fyrir liggur 

sam"ykkt a!alskipulag eftir gildistöku laga um náttúruvernd "ar sem umsögn 

Umhverfisstofnunnar og náttúruverndarnefnda liggur fyrir samanber 33. gr. laganna.  

 

Í 34. gr. laga um náttúrvernd kemur svo fram a! meiriháttar framkvæmdir sem áhrif hafa á 

umhverfi! og breyta ás$nd "ess skuli vera í samræmi vi! skipulagsáætlanir. Ákvæ!i "etta 

ver!ur a! sko!a í samhengi vi! 13. gr. skipulagslaga "ar sem segir a! afla "urfi 

framkvæmdaleyfis frá vi!komandi sveitastjórnum vegna meiri háttar framkvæmda sem áhrif 

hafa á umhverfi! og breyta ás$nd "ess sem og allra framkvæmda sem falla undir lög um mat 

á umhverfisáhrifum. Samkvæmt 38. gr. laganna "arf svo leyfi Umhverfisstofnunar til 

framkvæmda "ar sem hætta er á a! spillt ver!i fri!l$stum náttúruminjum.  

 

4.3.2 Skipulagslög nr. 123/2010  

Markmi! skipulagslaga nr. 123/2010 er me!al annars a! "róun bygg!ar og landnotkunar á 

landinu öllu ver!i í samræmi vi! skipulagsáætlanir "ar sem efnahagslegar, félagslegar og 

menningarlegar "arfir landsmanna, heilbrig!i "eirra og öryggi er haft a! lei!arljósi. #á er 

markmi! laganna einnig a! stu!la a! skynsamlegri og hagkvæmri n$tingu lands og 

landsgæ!a, tryggja vernd landslags, náttúru og menningarver!mæta og koma í veg fyrir 

umhverfisspjöll og ofn$tingu me! sjálfbæra "róun a! lei!arljósi.  

 

Rá!herra fer me! yfirstjórn skipulagsmála en honum til a!sto!ar er Skipulagsstofnun 

samanber 4. gr. laganna. Í 12. gr. laganna er kve!i! á um skipulagsskyldu sem nær til lands 

og hafs innan allra sveitarfélaga. Í "eirri skyldu felst a! bygging húsa og annarra mannvirkja 

ofan jar!ar og ne!an og a!rar framkvæmdir og a!ger!ir sem áhrif hafa á umhverfi! og 

breyta ás$nd "ess skulu vera í samræmi vi! skipulagsáætlanir. Vi! ger! skipulagsáætlana 

skal gera grein fyrir áhrifum áætlunar á umhverfi! og umhverfismati áætlunarinnar, ef vi! á. 

#á skal jafnframt hafa sjálfbæra "róun a! lei!arljósi vi! ger! skipulagsáætlana samanber 5. 

mgr. 12. gr. laganna.  
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Afla "arf framkvæmdaleyfis sveitastjórnar vegna allra meiriháttar framkvæmda sem áhrif 

hafa á umhverfi! og breyta ás$nd "ess, svo sem breytingar lands me! jar!vegi e!a efnistöku 

og annarra framkvæmda sem falla undir lög um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt 13. gr. 

skipulagslaga. Ekki "arf a! afla leyfis vegna framkvæmda sem há!ar eru byggingarleyfi 

samkvæmt lögum um mannvirki nr. 160/2010 en óheimilt er a! grafa grunn fyrir mannvirki, 

reisa "a!, rífa e!a flytja, breyta "ví, bur!arkerfi "ess, lagnakerfum e!a notkun, útliti e!a 

formi nema a! fengnu leyfi vi!komandi byggingarfulltrúa e!a Mannvirkjastofnunnar 

samanber 1. mgr. 9. gr. laganna. #ar kemur jafnframt fram a! undan"egin byggingarleyfi 

séu me!al annars dreifi- og flutningskerfi hitaveitna, vatnsveitna, rafveitna og fjarskipta. 

Hinsvegar "arf byggingarleyfi fyrir byggingum tengdum umræddum undan"egnum 

mannvirkjum svo sem fyrir fjarskiptamöstrum, tengivirkjum og móttökudiskum.   

4.3.3 Lög um mat á umhverfisáætlunum nr. 106/2000 

Markmi! laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 er me!al annars a! tryggja a! á!ur 

en leyfi eru veitt fyrir framkvæmd sem kann vegna sta!setningar, starfsemi sem henni 

fylgir, e!lis e!a umfangs a! hafa í för me! sér umtalsver! umhverfisáhrif hafi fari! fram 

mat á umhverfisáhrifum vi!komandi framkvæmdar. #a! er gert me! "a! a! lei!arljósi a! 

draga eins og kostur er úr neikvæ!um umhverfisáhrifum framkvæmdar. Samkvæmt 

frumvarpi "ví er var! a! lögunum er liti! á mat á umhverfisáhrifum sem mikilvægt tæki 

stjórnvalda til "ess a! ná fram markmi!um í umhverfismálum me!al annars um sjálfbæra 

"róun.91 #ar segir jafnframt a! Íslendingar hafi me! a!ild a! $msum al"jó!asamningum 

skuldbundi! sig til a! meta umhverfisáhrif tiltekinna framkvæmda sem líklegar eru til a! 

hafa veruleg, ska!leg áhrif á umhverfi!.92 #á segir a! me! setningu laga um mat á 

umhverfisáhrifum, ári! 1993, hafi ætlunin veri! a! uppfylla "ær skuldbindingar sem ríki! 

undirgekkst me! samningnum um Evrópska Efnahagssvæ!i! sem og ö!rum 

al"jó!asamningum og yfirl$singum, sérstaklega "eim sem Ríó-yfirl$singin hefur a! 

geyma.93 Ríó-yfirl$singin hefur eins og fram kom í umfjöllun í kafla 2.2 a! geyma 27 

meginreglur en í 17. reglu er fjalla! sérstaklega um mat á umhverfisáhrifum. #ar segir: „Ríki 

skulu láta fara fram mat á umhverfisáhrifum "egar um er a! ræ!a fyrirhuga!a starfsemi sem 

er líkleg til a! hafa veruleg, ska!leg áhrif á umhverfi! og há! er úrskur!i vi!komandi 

                                                
91 Al"t. 1999-2000, A-deild, "skj. 644 – 386. mál, athugasemdir vi! 1.gr. 
92 Al"t. 1999-2000, A-deild, "skj. 644 – 386. mál, almennar athugasemdir í kafla B. 
93 Al"t. 1999-2000, A-deild, "skj. 644 – 386. mál, almennar athugasemdir í kafla A. 
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stjórnvalds.“ 94 

 

#a! er Skipulagsstofnun sem gefur álit um mat á umhverfisáhrifum vegna framkvæmda sem 

há!ar eru mati á umhverfisáhrifum samkvæmt 3. mgr. 4. gr. laganna. Um matskyldu er 

fjalla! í III. kafla laganna. #ar kemur fram a! tilgreindar framkvæmdir í 1. vi!auka laganna 

eru ávallt há!ar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt 1. mgr. 5. gr. og framkvæmdir sem 

tilgreindar eru í 2. vi!auka laganna skulu há!ar mati á umhverfisáhrifum "egar "ær geta haft 

í för me! sér umtalsver! umhverfisáhrif vegna umfangs, e!lis e!a sta!setningar samanber 1. 

mgr. 6. gr. laganna.  

 

Af framkvæmdum í 1. vi!auka sem snerta n$tingu jar!hita og vatnsafls og eru ávallt há!ar 

mati á umhverfisáhrifum má nefna jar!varmavirkjanir og önnur varmaorkuver me! 50MW 

uppsett varmaafl e!a meira og orkuver me! 10MW uppsett rafafl e!a meira samanber 2. tl. 

1. vi!auka. #á "arf a! afla mats á umhverfisáhrifum framkvæmda vi! stíflur og önnur 

mannvirki e!a breytingar á árfarvegi til a! hemja og/e!a mi!la vatni "ar sem 3 km2 lands 

e!a meira fara undir vatn e!a rúmtak vatns er meira en 10 milljónir m3 samanber 17. tl. 

vi!aukans. Af framkvæmdum í 2. vi!auka laganna sem kunna a! hafa í för me! sér 

umtalsver! umhverfisáhrif og meta "arf í hverju tilviki me! tilliti til e!lis, umfangs og 

sta!setningar hvort há!ar séu mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögunum eru me!al 

annars framkvæmdir á bor! vi! borun á vinnsluholum og rannsóknarholum á háhitasvæ!um, 

borun eftir jar!hita á lághitasvæ!um "ar sem ölkeldur, laugar e!a hverir eru á yfirbor!i e!a í 

næsta nágrenni. I!juver til framlei!slu á rafmagni, gufu og heitu vatni, vatnsorkuver me! 

uppsett rafafl 200 kW e!a meira og varmavinnsla úr jar!hitasvæ!um sem nemur 2.500 kW 

hráafli e!a meira "urfa einnig a! fara í mat á umhverfisáhrifum. Auk "ess falla undir 2. 

vi!auka, flutningskerfi gass, gufu e!a heits vatns, flutningur á raforku me! jar!strengjum 

utan "éttb$lis sem eru 10 km e!a lengri og eru grafnir ni!ur e!a lag!ir í stokk, flutningur á 

raforku me! loftlínum á verndarsvæ!um og sæstrengir.  

 

#egar tekin er ákvör!un um hvort framkvæmd sé matsskyld samanber 6. gr. laganna skal 

Skipulagsstofnun fara eftir vi!mi!um "eim sem tilgreind eru í 3. vi!auka samanber 2. mgr. 

6. gr. Um a!rar framkvæmdir sem hugsanlega eru matskyldar segir í 1. mgr. 7. gr. a! 

                                                
94 Yfirl$sing Sameinu!u #jó!anna um umhverfi og "róun í Rio de Janeiro, Al"t. 1993 -1994, A-deild, 5029, 
5053-5057. 
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rá!herra sé heimilt a! fenginni umsögn Skipulagsstofnunar a! mæla svo fyrir í regluger! a! 

framkvæmd sem ekki er talin upp í 1. og 2. vi!auka vi! lögin skuli há! mati ef s$nt "ykir a! 

hún geti haft í för me! sér umtalsver! umhverfisáhrif.   

 

Leyfisveitanda er óheimilt a! gefa út leyfi til matsskylda framkvæmda án "ess a! álit 

Skipulagsstofnunar, fullna!arúrskur!ur stjórnvalds, um mat á umhverfisáhrifum liggur fyrir 

samanber 1. mgr. 13. gr. laganna. Vi! útgáfu leyfis til framkvæmdar er leyfisveitanda svo 

jafnframt skylt a! kynna sér matssk$rslu framkvæmdara!ila um framkvæmdina og taka 

rökstudda afstö!u til álits Skipulagsstofnunnar um mat á umhverfisáhrifum hennar samanber 

2. mgr. 13. gr. laganna.  

4.3.4 Lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 

Markmi! laga nr. 105/2006 um umhverfismat áætlana er a! stu!la a! sjálfbærri "róun, draga 

úr neikvæ!um umhverfisáhrifum og stu!la a! "ví a! vi! áætlanager! sé teki! tillit til 

umhverfissjónarmi!a. Í frumvarpi "ví sem var! a! lögunum kemur fram a! "au taki til allrar 

áætlanager!ar sem há! er mati á umhverfisáhrifum. #annig ber a! umhverfismeta 

skipulagsáætlanir sveitarfélaga og $msar a!rar áætlanir opinberra a!ila sem var!a 

landnotkun. #ar kemur einnig fram a! nokkur munur er á umhverfismati áætlana og mati á 

umhverfisáhrifum framkvæmda samanber lög nr. 106/2000. Sá munur felst a! mestu leyti í 

nákvæmni matsins en annars vegar er um a! ræ!a almennar ákvar!anir um meginstefnu og 

hins vegar sértækar ákvar!anir um einstakar framkvæmdir. #ar sem stefnumörkun á 

áætlunarstigi er yfirleitt frekar almenns e!lis, borin saman vi! einstakar framkvæmdir sem 

há!ar eru mati á umhverfisáhrifum, "á ver!ur a! ganga út frá "ví a! umhverfismat áætlana 

feli í sér frekar gróft mat.95 Markmi! laganna er jafnframt a! huga a! umhverfisáhrifum á 

fyrri stigum ákvör!unartöku auk "ess sem í "eim felst ákve!i! mat á samleg!aráhrifum 

margra framkvæmda á tiltekna umhverfis"ætti e!a tiltekin svæ!i.96 

 

Í 3. gr. laganna kemur fram a! lög um umhverfismat áætlana nái til "eirra skipulags- og 

framkvæmdaráætlana stjórnvalda, sem og breytinga á "eim, sem marka stefnu er var!ar 

leyfisveitingar til framkvæmda sem tilgreindar eru í lögum um mat á umhverfisáhrifum nr. 

106/2000. Samkvæmt frumvarpi "ví er var! a! lögum um umhverfismat áætlana er me! "ví 

veri! a! vísa almennt til skipulags- og framkvæmdaáætlana sem setja vi!mi! e!a skilyr!i 

                                                
95Al"t. 2005-2006, A-deild, "skj. 376 – 342. mál, almennar athugasemdir í III. kafla. 2. og 4. mgr. 
96 Al"t. 2005-2006, A-deild, "skj. 376 – 342. mál, almennar athugasemdir í III. kafla, 3. mgr. 
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sem eru lei!beinandi e!a leggja skal til grundvallar "egar sótt er um leyfisveitingar vegna 

framkvæmda.97 Til "ess a! falla undir gildissvi! laganna "urfa umræddar skipulags- og 

framkvæmdaáætlanir jafnframt a! vera undirbúnar og/e!a sam"ykktar af stjórnvöldum og 

unnar samkvæmt lögum e!a ákvör!un rá!herra samanber. 1. mgr. 3. gr. laga um 

umhverfismat áætlana. 

4.3.5 Lög um stjórn vatnamála nr. 36/2011 

Lög um stjórn vatnamála nr. 36/2011 voru sett á grundvelli tilskipunar Evrópusambandsins 

um a!ger!arramma bandalagsins um stefnu í vatnamálum98 (vatnatilskipun). Er markmi! 

laganna a! vernda vatn og vistkerfi vatns samanber 1. mgr. 1. gr. laganna.  Innlei!ing 

vatnatilskipunarinnar kalla!i á n$ja s$n var!andi stjórn vatnamála "ar sem hún gerir "ær 

kröfur a! horft sé me! heildstæ!um hætti á málefni er var!a vatn og gengur "annig "vert á 

stofnanir og stjórnvöld samanber frumvarp "a! er var! a! lögunum.99  #á nær markmi! 

laganna ekki eingöngu til verndar vatns heldur einnig til sjálfbærrar n$tingar 

vatnsau!lindarinnar á grundvelli sjálfbærrar "róunar sem byggist á "ví a! vatn sé vernda! til 

langs tíma líkt og segir í frumvarpinu.100  

 

Í 2. mgr. laganna er ger! grein fyrir "ví hvernig ná skuli settum markmi!um en "a! skal 

gera me! "ví a! vinna vatnstjórnunaráætlun e!a vatnaáætlun, sem og a!ger!a og 

vöktunaráætlun. Fjalla! er um umhverfismarkmi! í III. kafla laganna en "ar kemur fram í 

11. gr. a! flokka skuli vatn í vatnshlot og ger!ir vatnshlota og meta "au. Í 12. gr. er 

sérstaklega fjalla! um umhverfismarkmi! fyrir yfirbor!svatn og grunnvatn.  #ar kemur fram 

a! vernda skuli yfirbor!s- og grunnvatnshlot og tryggja a! ástand "eirra versni ekki. #á skal 

jafnframt tryggja sjálfbæra n$tingu grunnvatns "annig a! jafnvægi sé milli vatnstöku og 

endurn$junar samanber 1. mgr. 12. gr. Í frumvarpi "ví er var! a! lögunum kemur jafnframt 

fram a! sjálfbær n$ting gangi út á a! ekki sé teki! meira en náttúrulegt sjálfstreymi leyfir. 

Er hér a! mati höfundar  um a! ræ!a ákve!inn grunn a! skilgreiningu á sjálfbærri n$tingu 

vatnsau!lindarinnar. Um réttaráhrif vatnstjórnunaráætlunarinnar og stefnumörkunar á 

grundvelli hennar er fjalla! í 28. gr. laganna. #ar kemur fram a! opinberar áætlanir á vegum 

stjórnvalda svo sem vegna skipulagsmála, náttúruverndar e!a orkun$tingar skuli vera í 

                                                
97 Al"t. 2005-2006, A-deild, "skj. 376 – 342. Mál, athugasemd vi! 4. gr.   
98 Tilskipun Evrópu"ingsins og rá!sins 2000/60/EB frá 23. október 2000 um a!ger!arramma [2000] Stjti!. EB 
L 327/1. 
99 Al"t. 2010-2011, A-deild, "skj. 344 – 298. Mál, athugasemdir í kafla II. Stjórns$sla vatnsverndar. 
100 Al"t. 2010-2011, A-deild, "skj. 344 – 298. mál, athugasemdir vi! 1.gr. 
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samræmi vi! "á stefnumörkun um vatnsvernd sem fram kemur í vatnaáætlun. #a! sama eigi 

vi! "egar til afgrei!slu koma leyfi til n$tingar vatns og vi! a!ra leyfisveitingu til 

framkvæmda. Ef ni!urstö!ur vöktunar e!a önnur gögn s$na fram á a! umhverfismarkmi! í 

vatnaáætlun náist ekki skal vi!komandi leyfisveitandi, eftir "ví sem vi! á, endursko!a 

útgefi! leyfi! í "ví skyni a! umhverfismarkmi!um ver!i ná! samanber einnig 3. mgr. 6. gr. 

raforkulaga og 2. mgr. 17. gr. au!lindalaga sem eru efnislega samhljó!a. 

 

4.3.6 Lög um verndar- og orkun!tingaráætlun nr. 48/2011 

Markmi! laga um verndar- og orkun$tingaráætlun nr. 48/2011 er a! tryggja a! n$ting 

landssvæ!a "ar sem virkjunarkosti er a! finna byggist á langtímasjónarmi!um og 

heildstæ!u hagsmunamati "ar sem me!al annars er teki! tillit til verndargildis náttúru, 

hagkvæmni og ar!semi ólíkra virkjunarkosta, sem og annarra gilda er var!a "jó!arhag me! 

sjálfbæra "róun a! lei!arljósi sbr. 1. gr. laganna. Líkt og fram kom í umfjöllun um 

Rammaáætlun um vernd og n!tingu náttúrusvæ"a me" áherslu á vatnsafl og jar"hitasvæ"i í 

kafla 2.4.1 er samkvæmt frumvarpi me! lögum "essum ætlunin a! skapa umgjör! um "á 

vinnu sem fari! hefur fram sí!astli!inn áratug vi! undirbúning rammaáætlunar og sk$ra 

stö!u hennar gagnvart stjórnvöldum vi! ger! skipulagsáætlana og veitingu opinberra leyfa, 

"ar á me!al virkjunar- og n$tingarleyfa.101 Samkvæmt lögunum skulu rá!herrar orku- og 

umhverfismála leggja fram á Al"ingi, eigi sjaldnar en á fjögurra ára fresti, 

"ingsályktunartillögu um áætlun um vernd- og orkun$tingu landssvæ!a samanber 1. mgr. 3. 

gr. Nú liggur fyrir á Al"ingi "ingsályktunartillaga "ess efnis a! ni!urstö!ur verkefnastjórnar 

rammaáætlunar ver!i grundvöllur a! fyrstu áætlun samkvæmt lögunum.102 Er ætlunin me! 

lögunum er a! skapa verndar- og orkun$tingaráætlun ákve!na stö!u a! lögum en ekki mæla 

fyrir um efni hennar líkt og segir í frumvarpi "ví er var! a! lögunum. 103 

 

Fram kemur í frumvarpi "ví er var! a! lögunum a! í verndar- og orkun$tingaráætlun sé 

mótu! stefna um hvort landssvæ!i sem hefur a! geyma virkjunarkosti megi n$ta til 

orkuvinnslu e!a hvort ástæ!a sé til a! fri!l$sa "au e!a kanna frekar. #á eru virkjunarkostir 

flokka!ir í orkun$tingarflokk, verndarflokk og bi!flokk samanber 2. mgr. 3. gr. laganna. 

Áætlunin tekur til virkjunarkosta me! uppsett rafafl 10MW e!a meira e!a uppsett varmaafl 

50MW og taka "essi mörk mi! af stær!armörkum 1. vi!auka laga um mat á 

                                                
101 Al"t. 2010-2011, A-deild, "skj. 81 – 77. mál, almennar athugasemdir í kafla I. Inngangi. 
102 Al"t. 2011-2012, A-deild, "skj. 1165 – 727. mál. 
103 Al"t. 2010-2011, A-deild,"skj. 81 – 77. mál, almennar athugasemdir í kafla I. Inngangi. 
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umhverfisáhrifum sem fjalla! var um hér a! framan. #ar er a! finna lista yfir framkvæmdir 

sem ávallt skulu vera há!ar mati á umhverfisáhrifum samanber 5. gr. laga um mat á 

umhverfisáhrifum.104 #á nær áætlunin ekki til stækkunar virkjana nema stækkun feli í sér 

matskyldar framkvæmdir samkvæmt úrskur!i Skipulagsstofnunar samkvæmt 3. mgr. 3. gr. 

laga um verndar- og orkun$tingaráætlun. 

 

Í frumvarpi "ví er var! a! lögunum kemur einnig fram a! gert sé rá! fyrir a! áætlunin bindi 

hendur stjórnvalda vi! veitingu leyfa sem tengjast orkurannsóknum og vinnslu í "eim 

skilningi a! eingöngu megi veita slík leyfi vegna virkjunarkosta sem falla í n$tingarflokk 

áætlunar.  #á kemur fram a! stjórnvöldum sé ekki skylt a! veita leyfi til orkuvinnslu vegna 

virkjunarkosta í n$tingarflokki, heldur sé "eim "a! heimilt enda felur áætlunin í sér afstö!u 

"ingsins um hva!a virkjunarkostir geti fari! í hef!bundi! leyfisveitingarferli og hva!a 

virkjunarkostum sé heimilt a! gera rá! fyrir í skipulagi sveitarfélaga.105 Verndar- og 

orkun$tingaráætlun er bindandi vi! ger! skipulagsáætlana samanber 1. mgr. 7. gr. laganna. 

 

Í 4. mgr. 3. gr. laganna kemur fram a! í verndar- og orkun$tingaráætlun skuli í samræmi vi! 

markmi! laganna leggja mat á verndar- og orkun$tingargildi landssvæ!a og efnahagsleg, 

umhverfisleg og samfélagsleg áhrif n$tingar.  Samkvæmt frumvarpi "ví er var! a! lögunum 

er markmi!i! a! tryggja a! mati! sé heildstætt og a! langtímahagsmunir séu haf!ir a! 

lei!arljósi og "jóni "annig markmi!um um sjálfbæra "róun. Af "ví lei!i a! ekki skuli 

eingöngu hafa hagsmuni núlifandi kynsló!a a! lei!arljósi heldur hagsmuni komandi 

kynsló!a sem felast í "ví a! n$ting au!linda til orkuvinnslu sé sjálfbær og skynsamleg.106 Í 

frumvarpi "ví sem var! a! lögunum er í "essu samhengi vísa! til sjónarmi!a um sjálfbærra 

"róun og rakin sú hugmyndafræ!i sjálfbærrar "róunar sem fyrst kom fram í Brundtland-

sk$rslunni ári! 1987.107#á er jafnframt fjalla! um mikilvægi hugtaksins á svi!i al"jó!legs 

umhverfisréttar samanber Ríó-yfirl$singin108 frá 1992 og sú yfirl$sing sem gefin var út í 

framhaldi af heimsrá!stefnunni í Jóhannesarborg ári! 2002.109 Er "etta í fyrsta skipti sem 

                                                
104 Al"t. 2010-2011, A-deild,"skj. 81 – 77. mál, athugasemdir vi! 3. gr.  
105 Al"t. 2010-2011, A-deild,"skj. 81 – 77. mál, almennar athugasemdir í kafla I. Inngangi.  
106 Al"t. 2010-2011, A-deild,"skj. 81 – 77. mál, athugasemdir vi! 3. gr.  
107 World Commission on Environment and Developement, ,,Our common future” (Oxford University press 
1987). 
108 Yfirl$sing Sameinu!u #jó!anna um umhverfi og "róun í Rio de Janeiro, Al"t. 1993 -1994, A deild, 5029, 
5057. 
109 United Natons „Report of the World Summit on Sustainable Development” (A/CONF. United Nations 
2002) 1 <http://www.unmillenniumproject.org/documents/131302_wssd_report_reissued.pdf> sko!a! 10. apríl 
2012.  
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íslensk lögsk$ringargögn rekja inntak og hugmyndafræ!i sjálfbærrar "róunar á "ennan hátt 

og má "ví segja a! búi! sé a! leggja línurnar fyrir nánari útfærslu lagalegrar skilgreiningar á 

hugtakinu sjálfbær "róun a! íslenskum lögum.  

4.4 Samantekt og ni"urstö"ur 
#eir lagabálkar sem fjalla! hefur veri! um hér a! framan setja n$tingu orkuau!linda í 

sameiningu ákve!inn lagaramma. #á er ljóst a! "egar a!ili hyggur á au!lindan$tingu og 

hefur tryggt sér rétt til a! n$ta au!lind, hvort sem er á grundvelli eignarréttar, framsals ríkis 

á n$tingarrétti e!a annarra samninga "á grundvallast n$tingarheimildir vi!komandi einna 

helst á n$tingarleyfi samkvæmt au!lindalögum og virkjunarleyfi samkvæmt raforkulögum, 

sem felur í sér heimild til "ess a! reisa og reka virkjun til vinnslu raforku.  

 

Lög um náttúruvernd, lög mat á umhverfisáhrifum, lög um umhverfismat áætlana og 

skipulagslög lúta sí!an a! "eirri landnotkun sem n$ting felur í sér auk umhverfisáhrifa 

framkvæmda. Eru lög um verndar- og orkun$tingaráætlun svo mikilvæg vi!bót en um lei! 

og fyrsta verndar- og orkun$tingaráætlun samkvæmt lögunum ver!ur sam"ykkt á Al"ingi 

ættu "au a! lei!a til "ess a! fyrir liggi til lengri tíma ákve!in forgangsrö!un virkjunarkosta 

sem metnir hafa veri! allt í senn me! tilliti til efnahags, "jó!félags og umhverfis á 

grundvelli hugmyndafræ!i sjálfbærrar "róunar. 

 

Framangreindir lagabálkar gilda samhli!a  hver me! afmarka! gildissvi! en skarast "ó og er 

ætla! a! vinna saman a! mörgu leyti. Vi! leyfisveitingar vegna n$tingar og vinnslu 

orkuau!linda "arf a! gæta "ess a! fyrirhuga!ar framkvæmdir séu í samræmi vi! 

skipulagsáætlanir sveitarfélaga samanber skipulagslög og "ar me! lög um umhverfismat 

áætlana. #á ber a! líta til vatnaáætlunar samkvæmt lögum um stjórn vatnamála sem og 

náttúruverndaráætlunar samkvæmt lögum um náttúruvernd sem kve!ur á um fri!un og 

vernd tiltekinna svæ!a. #á er leyfisveitanda skylt a! taka rökstudda afstö!u til álits 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum. #á "arf a! ganga úr skugga um a! sá  

virkjunarkostur sem um ræ!ir falli í flokk n$tingar samkvæmt verndar- og 

orkun$tingaráætlun "á "egar slík áætlun hefur teki! gildi  og liggur fyrir samkvæmt lögum 

um verndar- og orkun$tingaráætlun. #a! er "ví ljóst a! leyfisveitingar á grundvelli au!linda- 

og/e!a raforkulaga ættu á engan hátt raska "eirri vernd sem náttúru og umhverfi er trygg! 

me! ö!rum lögum.  
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Athygli vekur "egar borin eru saman lagaákvæ!i er var!a leyfisveitingarferli au!lindalaga 

vegna n$tingarleyfis og raforkulaga vegna virkjunarleyfis a! töluver!ur áherslumunur er á 

"eim kröfum og skilyr!um sem fram koma í lögunum og Orkustofnun er skylt og/e!a 

heimilt a! leggja til grundvallar leyfisveitingu. Heimildir Orkustofnunar til "ess a! skilyr!a 

virkjunarleyfi eru tæmandi talin í 2. mgr. 5. gr. raforkulaga en "ar er jafnframt kve!i! á um 

a! öll skilyr!i skuli tilgreind í regluger! sem sett hefur veri! um framkvæmd laganna. Í 5. 

mgr. 5. gr. regluger!arinnar er svo a! finna ítarlega upptalningu á skilyr!um fyrir veitingu 

leyfis sem lúta me!al annars a! tilhögun vinnslu og mótvægisa!ger!um vegna 

umhverfisáhrifa. Í regluger!inni er jafnframt a! finna ítarlegar lei!beiningar um umsóknir 

um virkjunarleyfi og "au gögn sem fylgja skuli umsókn samanber 4. gr. regluger!ar.  

 

Í au!lindalögum er aftur á móti ekki um au!ugan gar! a! gresja "egar kemur a! 

lei!beiningum um umsóknir um n$tingarleyfi en a!eins er kve!i! á um a! umsækjendur 

skuli greina frá hver sé tilgangur öflunar leyfis ásamt ítarlegum uppl$singum um 

fyrirhuga!ar framkvæmdir samanber 16. gr. laganna. #á eru skilyr!i leyfisveitingar upptalin 

í 17. gr. en "au eru a! teki! sé tillit til umhverfissjónarmi!a, n$ting au!linda sé hagkvæm 

frá "jó!hagslegu sjónarmi!i og teki! sé tillit til n$tingar í nágrenninu. Telur höfundur a! 

me! gó!u móti mætti halda "ví fram a! "au skilyr!i og kröfur sem au!lindalög setja 

leyfisveitingu séu meira í ætt vi! almenn vi!mi! og markmi! en fastmótu! skilyr!i. #a! er 

mat höfundar a! til "ess a! tryggja a! sú st$ring au!lindan$tingar sem æskilegt er a! fram 

fari á grundvelli leyfisveitinga sé skilvirk, mætti í au!lindalögum kve!a nánar á um "ær 

kröfur og skilyr!i sem setja má leyfishafa vi! veitingu n$tingarleyfis. Líta mætti til 

sambærilegra skilyr!a í raforkulögum og mögulega n$ta regluger!arheimild 33. gr. 

au!lindalaga til "ess a! kve!a nánar á um skilyr!i fyrir veitingu n$tingarleyfis. 

 

#a! er jafnframt mat höfundar a! "rátt fyrir a! framkvæmdir a! baki leyfanna séu ólíkar a! 

umfangi og a! leyfin lúti ekki efnislega a! sömu atri!um, ".e. n$tingarleyfi tekur til 

au!lindarinnar sjálfrar og virkjunarleyfi til heimildar til reisa og reka virkjun til 

orkuframlei!slu, "á réttlæti "a! ekki "ann mikla mun í lögum hva! var!ar kröfur og skilyr!i 

til leyfisveitinga. #á mætti ætla a! sú st$ring au!lindan$tingar sem fram fer á grundvelli 

leyfisveitinga ætti a! grundvallast á sömu markmi!um, ".e. a! stu!la skynsamri og 

hagkvæmri hagn$tingu au!lindar me! sjálfbæra "róun a! lei!arljósi. Telur höfundur a!  
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sk$rar og gegnsæjar lagaheimildir sem setja au!lindan$tingu ákve!nar skor!ur og 

takmarkanir vi! sjálfa leyfisveitinguna stu!li enn frekar a! sjálfbærri n$tingu vi!komandi 

orkuau!linda. 

 

Af framangreindri umfjöllun um leyfisveitingar á grundvelli au!linda- og raforkulaga vekur 

athygli a! ekki eru ger!ar kröfur um a! umsækjanda um virkjunarleyfi hafi á!ur veri! veitt 

n$tingarleyfi. Gerir "a! a! verkum a! möguleikar Orkustofnunar til "ess a! st$ra n$tingu 

au!lindar vi! veitingu virkjunarleyfis eru takmarka!ir til dæmis me! tilliti til "ess a! 

n$tingarleyfi er tímabundi! en virkjunarleyfi ekki. #essu til bóta telur höfundur annars vegar 

a! hægt sé gera n$tingarleyfi a! skilyr!i fyrir veitingu virkjunarleyfis "annig a! sú vinnsla 

sem fram fer samkvæmt virkjunarleyfi grundvallist á á!ur útgefnu n$tingarleyfi me! tilliti 

til gildistíma, magns og n$tingarhra!a. A! loknum gildistíma n$tingarleyfis væri ger! sú 

krafa á hendur leyfishafa a! hann fengi n$tingarleyfi endurútgefi! e!a framlengt ef hann 

áætli a! halda áfram vinnslu á grundvelli virkjunarleyfis. Hinsvegar kæmi til greina a! mati 

höfundar a! Orkustofnun ver!i gert heimilt samkvæmt raforkulögum a! tímabinda 

virkjanaleyfi og gefa "a! a!eins út til ákve!ins tíma. #á yr!i stofnuninni einnig heimilt a! 

kve!a á um magn "ess sem n$ta má og n$tingarhra!a á tilteknum gildistíma virkjunarleyfis.  

Virkjunarleyfi yr!i "á gefi! út til ákve!ins tíma, me! möguleika á framlengingu a! "ví 

gefnu a! áframhaldandi n$ting ver!i ekki talin au!lindinni ska!leg.  

 

#á væri mögulega markmi! til framtí!ar a! virkjunarleyfi væru ger! tímabundin og  

sjálfbær n$ting vi!komandi au!lindar ger! a! skilyr!i fyrir "ví a! leyfishafi eigi möguleika 

á a! fá leyfi framlengt. Til "ess "yrfti "ó fyrst a! sk$ra og skilgreina me! tæmandi hætti 

hva! felst í sjálfbærri n$tingu tiltekinnar orkuau!lindar í lögum og/e!a 

lögsk$ringargögnum. 

 

#á telur höfundur a! Orkustofnun eigi a! vera heimilt a! kve!a á um almenna endursko!un 

a! ákve!num tíma li!num án "ess a! hún sé há! "ví a! forsendur virkjunarleyfis hafi breyst 

líkt og segir í núgildandi 2. mgr. 6. gr. raforkulaga. Yr!i ákvæ!i! "á sambærilegt "eirri 

heimild til endursko!unar sem má finna í 17. gr. au!lindalaga og án fyrirvara um breyttar 

forsendur. Me! tilliti til markmi!a um sjálfbæra n$tingu orkuau!linda leggur höfundur 

jafnframt til a! skilyr!a mætti virkjunarleyfi á "ann hátt a! breyta megi vinnslunni og beita 

hugsanlegum mótvægisa!ger!um á gildistíma virkjunarleyfis sé "ess "örf. Til "ess "urfa 

mælingar og eftirlit a! vera vi!varandi á vinnslutíma og kæmu eftirlit og úrræ!i 
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Orkustofnunar sem og uppl$singaskylda leyfishafa "ar til gó!a.  

 

Ekki er um a! ræ!a beina tilvísun til sjálfbærrar "róunar e!a sjálfbærrar n$tingar í au!linda- 

e!a raforkulögum. Hinsvegar er eins og fram kom í umfjöllun í kafla 2.5 a! finna beina 

tilvísun í sjálfbæra n$tingu náttúruau!linda á tveimur stö!um í íslenskri löggjöf. Í regluger! 

um framkvæmd raforkulaga nr. 1040/2005  kemur fram a! Orkustofnun skuli eftir "ví sem 

vi! á mæla fyrir um mótvægisa!ger!ir og önnur skilyr!i til a! koma í veg fyrir e!a draga úr 

áhrifum framkvæmdar á umhverfi og til a! stu!la a! sjálfbærri n$tingu endurn$janlegra 

orkuau!linda, vi! veitingu virkjunarleyfis samanber 5. mgr. 5. gr. regluger!arinnar. Frekari 

sk$ringu e!a skilgreiningu á "ví hva! felst í sjálfbærri n$tingu er ekki a! finna í lögunum 

e!a lögsk$ringargögnum og túlkun alfari! látin eftir leyfisveitanda. Í lögum um stjórn 

vatnamála nr. 36/2011 er svo a! finna vísun í sjálfbæra n$tingu samanber 1. mgr. 12. gr. 

laganna "ar sem segir a! tryggja skuli sjálfbæra n$tingu grunnvatns "annig a! jafnvægi sé á 

milli vatnstöku og endurn$junar.  

 

Beinar tilvísanir til sjálfbærrar "róunar er me!al annars a! finna í markmi!sákvæ!um laga 

um náttúruvernd, laga um umhverfismat áætlana, skipulagslaga og vatnalaga auk "ess sem 

fram kemur í frumvarpi "ví er var! a! lögum um mat á umhverfisáhrifum, „a! mat á 

umhverfisáhrifum sé mikilvægt tæki stjórnvalda til "ess a! ná fram markmi!um í 

umhverfismálum og stu!la a! sjálfbærri "róun.“110  #ar til lög um verndar- og 

orkun$tingaráætlun voru sam"ykkt var ekki a! finna neina umfjöllun um inntak e!a 

hugmyndafræ!i sjálfbærrar "róunar í lögum e!a lögsk$ringargögnum. Í frumvarpi "ví er 

var! a! lögum um verndar- og orkun$tingaráætlun er nú a! finna umfjöllun um mikilvægi 

sjálfbærrar "róunar me! tilliti til al"jó!legar stefnumótunar og túlkunar Bruntland- 

sk$rslunnar. Er ljóst a! um er a! ræ!a tímamóta umfjöllun um sjálfbæra "róun í íslenskum 

lögum og telur höfundur hana vega "ungt í "ví samhengi ef gera á kröfu um a! innleiddar 

ver!i frekari sk$ringar og skilgreiningar á hugtakinu sjálfbær "róun og í framhaldinu hva! 

felist í sjálfbærri n$tingu tiltekinna orkuau!linda. 

 

#rátt fyrir a! ekki sé vísa! í sjálfbæra "róun e!a kve!i! á sjálfbæra n$tingu í au!lindalögum 

er ljóst a! nokkur ákvæ!i í lögunum geta me! svipu!um hætti stu!la! a! sjálfbærni. #ar ber 

fyrst a! nefna 2. mgr. 6. gr. laganna sem kve!ur á um a! n$tingarleyfi feli í sér heimild til  

                                                
110 Al"t. 1999-2000, A-deild, "skj. 644 – 386. mál, athugasemdir vi! 1.gr. 
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handa leyfishafa til "ess a! vinna úr og n$ta vi!komandi au!lind á leyfistímanum í "ví 

magni og me! "eim skilmálum ö!rum sem tilgreindir eru í lögunum. Henni til fyllingar er  

18. gr. laganna um efni n$tingarleyfa en "ar kemur me!al annars fram a! tilgreina skuli, 

tímalengd leyfis og ákvæ!i um magn og n$tingarhra!a. Ljóst er a! mati höfundar a! heimild 

leyfisveitanda til "ess a! kve!a á um nákvæmt magn "ess sem n$ta má á gildistíma leyfis er 

eitt mikilvægasta tæki! til st$ringar au!lindan$tingar. Í 17. gr. au!lindalaga kemur fram a! 

heimilt sé a! kve!a á um a! n$tingarleyfi skuli endursko!a! a! tilteknum tíma li!num. 

Sambærilegt ákvæ!i er a! finna í 2. mgr. 6. gr. raforkulaga, nema samkvæmt henni er 

heimilt a! kve!a á um endursko!um a! ákve!num tíma li!num a! "ví gefnu a! forsendur 

fyrir skilyr!um leyfis hafi breyst verulega. Heimild til "ess a! kve!a á um endursko!un 

samkvæmt au!lindalögum samanber 17. gr. er "ví r$mri og stu!lar í raun frekar a! "ví a! 

sjálfbærrar n$tingar sé gætt. A! lokum má túlka efnisreglu 25. gr. au!lindalaga sem óbeina 

vísun í sjálfbæra n$tingu en hún er á "essa lei!:  

 
A!ilar sem vinna jar!hita e!a grunnvatn úr jör!u skuli haga vinnslu sinni me! 
"eim hætti a! n$ting ver!i sem best "egar til lengri tíma er liti!. Í "ví sambandi 
skal me!al annars ekki tekinn meiri jar!varmi e!a vatn en "örf er. Borunum skal 
haga "annig a! "ær takmarki sem minnst frekari n$tingu sí!ar.  

 

Telur höfundur ljóst a! efnislega endurspegli ákvæ!i! markmi! sjálfbærrar "róunar og 

sjálfbærrar n$tingar samanber umfjöllun í köflum 2.2 og 3.3.1 a! framan.  

 

Í áframhaldandi umfjöllun ver!ur "ess freista! a! varpa ljósi á hvort samræmi sé 

raunverulega á milli "ess sem lög og reglur kve!a á um annars vegar og hvernig "eim er 

beitt í framkvæmd vi! útgáfu n$tingar- og virkjunarleyfa hins vegar. 
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5.  Leyfisveitingar í framkvæmd 
 

5.1 Inngangur 

Eins og fram kom í umfjöllun um lagaumhverfi au!lindan$tingar í 4. kafla ritger!arinnar eru 

í gildi tveir lagabálkar sem taka til leyfisveitinga vegna n$tingar orkuau!linda. N$tingarleyfi 

til n$tingar au!linda í jör!u eru veitt á grundvelli au!lindalaga nr. 57/1998 og leyfi til a! 

reisa og reka virkjun til raforkuframlei!slu eru veitt í formi virkjunarleyfa samkvæmt 

raforkulögum nr. 65/2003. Í "essum kafla ver!a leyfisveitingar sko!a!ar í framkvæmd og 

efnisleg ákvæ!i og skilyr!i valdra n$tingar- og virkjunarleyfa sko!u! me! hli!sjón af "eim 

skilyr!um og vi!mi!um sem sett eru veitingu leyfanna í lögum. Sko!u! ver!a hvoru tveggja 

leyfi sem veitt hafa veri! til n$tingar jar!hita sem og vatnafls. #ar sem vi! á, ver!ur liti! til 

lei!beininga leyfisveitanda, Orkustofnunar, um útgáfu n$tingar- og virkjunarleyfa sem má 

finna á heimasí!u stofnunarinnar.111 #á ver!a tekin til sko!unar álit og úrskur!ir 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum "eirra framkvæmda sem leyfin taka til en 

óheimilt er a! veita leyfi til n$tingar og orkuvinnslu án "ess a! mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda fari fram séu "ær matsskyldar samkvæmt 5. gr. laga um mat umhverfisáhrifum 

nr. 106/2000. 

 

#au n$tingar- og virkjunarleyfi og álit og úrskur!ir Skipulagsstofnunar sem tekin ver!a fyrir 

í "essum kafla ver!a sko!u! me! "ví augnami!i hvort "au hafi a! geyma umfjöllun, ákvæ!i 

e!a skilyr!i sem stu!la a! sjálfbærri "róun og sjálfbærri n$tingu vi!komandi au!linda.  

 

5.2 N!tingar-og virkjunarleyfi til n!tingar á jar"hita í framkvæmd 

#au leyfi sem ætlunin er a! taka til sko!unar og var!a n$tingu á jar!hita eru n$tingarleyfi 

sem veitt var Hitaveitu Su!urnesja til n$tingar á jar!hita á Reykjanesi ári! 2004112, 

virkjunarleyfi sem veitt var Hitaveitu Su!urnesja vegna Reykjanesvirkjunar ári! 2006113 og 

virkjunarleyfi sem veitt var HS Orku, á!ur Hitaveitu Su!urnesja, vegna stækkunar 

                                                
111 Orkustofnun, „n$tingarleyfi  lei!beiningar“ (Orkustofnun) 
<http://orkustofnun.is/orkustofnun/leyfisveitingar/jardhiti/nytingarleyfi/> sko!a! 3. maí 2012; Orkustofnun, 
„Lei!beiningar fyrir umsókn um virkjunarleyfi“ (Orkustofnun). 
<http://orkustofnun.is/orkustofnun/leyfisveitingar/raforka/virkjunarleyfi/> sko!a! 3. maí 2012. 
112Leyfi i!na!arrá!herra til Hitaveitu Su!urnesja vegna n$tingar jar!hita á Reykjanesi 2. apríl 2004. 
113 Leyfi i!na!arrá!herra til Hitaveitu Su!urnesja til a! reisa og reka 2x50 Mwe orkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesskaga 19. maí 2006. 
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Reykjanesvirkjunar ári! 2009.114 

 

5.2.1 N!tingarleyfi Hitaveitu Su"urnesja 

I!na!arrá!herra veitti Hitaveitu Su!urnesja leyfi til jar!hitan$tingar á Reykjanesi "ann 2. 

apríl ári! 2004, í samræmi vi! 6. gr. au!lindalaga. Leyfi! fól í sér heimild til handa 

leyfishafa til a! n$ta jar!hita á leyfistíma í "ví magni og me! "eim skilmálum ö!rum sem 

tilgreindir eru í leyfinu sem og lögunum sjálfum samkvæmt 1. gr. leyfisins. Leyfi! var gefi! 

út til 30 ára me! möguleika á framlengingu tvisvar sinnum til 15 ára nema forsendur 

leyfisveitingar myndu breytast og s$nt yr!i fram á a! áframhaldandi n$ting hef!i ska!leg 

áhrif á au!lindina samanber 3. gr. leyfisins. N$tingarsvæ!i! sem leyfi! nær til er afmarka! 

me! hnitum í 2. gr. leyfisins og í 4. gr. er kve!i! á um n$tingarhra!a. #ar kemur fram a! 

leyfishafa er heimilt a! taka hrávarma sem nemur a! 800-1000 MW nettó úr au!lindinni á 

ársgrundvelli. Í leyfinu er einnig tilgreint a! leyfishafi skuli vi! framkvæmdir og n$tingu á 

sínum vegum taka tillit til og hafa samrá! vi! a!ila er stunda n$tingu í nágrenninu samanber 

5. gr. leyfisins.115 Er "etta í samræmi vi! kröfur 17. gr. au!lindalaga. #á kemur jafnframt 

fram í lei!beiningum Orkustofnunar um veitingu rannsóknar- og n$tingarleyfa a! stær! og 

vinnsluhættir n$tingar geti haft hugsanlega sker!ingu á nærliggjandi vinnslusvæ!i.116 #á má 

ætla a! í "essu samhengi "urfi einnig a! taka me! í reikninginn a! nærliggjandi 

vinnslusvæ!i geti haft áhrif á "a! vinnslusvæ!i sem n$tingarleyfi tekur til. 

 

Í 6. gr. leyfis er árétta! a! skipulagsskyldar framkvæmdir á vegum leyfishafa skuli vera í 

samræmi vi! skipulagsáætlanir samanber skipulagslög nr. 123/2010. #á er teki! fram a! 

leyfishafi skuli afla sér starfsleyfis hjá vi!komandi heilbrig!isnefnd vegna jar!borana 

samanber regluger! nr. 785/1999 um starfsleyfi fyrir atvinnurekstur sem getur haft í för me! 

sér mengun.  

 

Um vernd n$tingarsvæ!is er fjalla! um í 7. gr. leyfis. #ar er sömulei!is árétta! a! auk 

au!lindalaga gildi um vernd n$tingarsvæ!is lög um náttúruvernd nr. 44/1999 og lög um mat 

                                                
114 Leyfi Orkustofnunar til HS orku hf. til a! reisa og reka allt a! 180 MW raforkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesi, 15. september 2011. 
115 Leyfi i!na!arrá!herra til Hitaveitu Su!urnesja vegna n$tingar jar!hita á Reykjanesi 2. apríl 2004. 
116 Orkustofnun, „n$tingarleyfi  lei!beiningar“ (Orkustofnun) 
<http://orkustofnun.is/orkustofnun/leyfisveitingar/jardhiti/nytingarleyfi/> sko!a! 3. maí 2012; Orkustofnun, 
„Rannsóknarleyfi lei!beiningar“ (Orkustofnun) kafli 4 
http://orkustofnun.is/orkustofnun/leyfisveitingar/rannsoknarleyfi/ sko!a! 3.maí 2012. 
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á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Leyfishafa ber í hvívetna a! fara a! lögum í umgengi um 

n$tingarsvæ!i! og leitast vi! a! tryggja a! hitaveitulagnir og önnur mannvirki ver!i lög! á 

"ann hátt a! sem minnstur ska!i ver!i á náttúru landsins. Leyfishafi skal jafnframt taka tillit 

til umhverfissjónarmi!a vi! framkvæmdir sem lúta a! n$tingu sem og vi! frágang a! "eim 

loknum og fjarlægja á sinn kostna! öll mannvirki og skilja vi! svæ!i! svo sem kostur er, í 

sama ásigkomulagi og fyrir framkvæmdir. #á kemur fram a! frágangur skuli vera me! "eim 

hætti a! hann fyrirbyggi ekki framtí!arnotkun jar!hita á svæ!inu samanber 2. mgr. 7. gr. 

leyfisins.117 Uppfyllir leyfisveitandi hér ákvæ!i 11. og 12. tl. 18. gr. au!lindalaga "ar sem 

kve!i! er á um a! í n$tingarleyfi skuli tilgreina hvernig rá!stafa skuli vinnslumannvirkjum 

og vinnslutækjum vi! lok leyfistíma og hvernig ganga skuli frá starfsstö!vum og landi "ví 

er or!i! hefur fyrir röskun af völdum n$tingarinnar.  

 

Í 8. gr. leyfisins kemur fram a! Orkustofnun fara me! eftirlit me! framkvæmd leyfisins og í 

9. gr. er fjalla! um uppl$singa- og tilkynningaskyldu leyfishafa. Í henni felst a! leyfishafi 

skuli me!al annars senda Orkustofnun sk$rslu á ársgrundvelli og vi! lok leyfistíma "ar sem 

fram koma uppl$singar um heildarmagn og mat á ver!mæti au!lindar sem n$tt hefur veri! 

sem og a!rar uppl$singar sem gefa til kynna stö!u jar!hitageymis. Í vi!auka I. me! leyfinu 

er fjalla! nánar um skil á gögnum, uppl$singa- og tilkynningarskyldu leyfishafa sem og 

eftirlit Orkustofnunar. #á kemur fram í 13. gr. leyfisins a! i!na!arrá!herra sé heimilt a! 

afturkalla leyfi! ef leyfishafi fylgir ekki "eim skilmálum sem settir eru í leyfinu sjálfu og 

"eim lögum og regluger!um sem "a! byggir á.  Ítreka! er í 14. gr. a! leyfi! sé há! 

almennum gildandi réttarreglum á hverjum tíma og a! "a! undan"iggur ekki leyfishafa frá 

"ví a! sækja um leyfi vegna starfssemi sinnar sem a! ö!ru leyti er mælt fyrir um í lögum.118 

Lög! er áhersla á svo eftir er teki! í umræddu n$tingarleyfi a! n$ting og mögulegar 

framkvæmdir í tengslum vi! hana séu há!ar tilgreindum lögum og reglum. Tryggt er "annig 

í framkvæmd a! leyfishafa sé ljóst a! um veigamiki! samspil lagabálka sé ræ!a, hvort sem 

"eir var!a sjálfa n$tingu au!lindarinnar, skipulag lands e!a vernd náttúru og umhverfis  á 

áhrifasvæ!i n$tingar.  

 

 

 

                                                
117 Leyfi i!na!arrá!herra til Hitaveitu Su!urnesja vegna n$tingar jar!hita á Reykjanesi 2. apríl 2004. 
118 Sama heimild. 
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5.2.2 Virkjunarleyfi Hitaveitu Su"urnesja fyrir Reykjanesvirkjun 
I!na!arrá!herra veitti Hitaveitu Su!urnesja leyfi til a! reisa og reka 2x50 MW orkuver, 

Reykjanesvirkjun, samkvæmt 4. gr. raforkulaga "ann 18. maí 2006. Var virkjunarleyfi! veitt 

á grundvelli "eirra gagna er fylgdu leyfisumsókn Hitaveitu Su!urnesja og me! fyrirvörum 

sem fram koma í leyfisbréfi i!na!arrá!uneytisins sem gefi! var út samhli!a virkjunarleyfi. 

 

Í leyfisbréfi me! virkjunarleyfi fyrir Reykjanesvirkjun er vísa! beint í n$tingarleyfi "a! sem 

rá!herra veitti Hitaveitu Su!urnesja ári! 2004 og fjalla! var um hér a! framan, var!andi 

gildistíma, magn "ess sem n$ta má og n$tingarhra!a. Ljóst er a! virkjunarleyfi! sty!st vi! 

"á n$tingarheimild sem n$tingarleyfi! kve!ur á um. Í virkjunarleyfinu er "ó tilgreind nánari 

tilhögun á vinnslu en "ar kemur fram a! innan 5 ára frá gangsetningu véla orkuversins skuli 

nettó upptaka hrávarma vegna reksturs virkjunarinnar vera komin ni!ur fyrir 1000 MW 

nettó samanber 4. gr. gildandi n$tingarleyfis um n$tingarhra!a.119 Tekur rá!herra hér tillit til 

umsagnar Orkustofnunar um virkjunarleyfisumsókn Hitaveitu Su!urnesja sem lag!i til a! 

heimila ætti leyfishafa a! fara upp fyrir 1000 MW n$tingarheimild sína á me!an fyrirtæki! 

væri a! skilja betur au!lindina og ná betri tökum á n$tingunni.120 

 

Í leyfisbréfinu er áskili! a! leyfishafi fari eftir "eim öryggis- og 

umhverfisverndarrá!stöfunum sem hann taldi sjálfur upp í umsókn sinni. Geta 

öryggisrá!stafanir í "essu samhengi,  samanber einnig 4. tl. 1. mgr. 6. gr. laganna "ar sem 

kve!i! er á um efni virkjunarleyfis,  loti! a! "ví a! hönnun mannvirkja og útfærsla "urfi a! 

byggja á traustum jar!tæknilegum rannsóknum en í jar!varmavirkjunum er sérstaklega 

mikilvægt a! búna!ur og frágangur vi! borholur og gufuveitur sé í lagi og í samræmi vi! 

a!stæ!ur.121 #á kemur fram í leyfisbréfinu a! leyfishafi skuli sérstaklega gæta "eirra 

skilyr!a og mótvægisa!ger!a sem fram koma í úrskur!um umhverfisyfirvalda um mat á 

umhverfisáhrifum orkuversins.122 Af "ví er ljóst a! virkjunarleyfi! er veitt me! fyrirvara um 

"au skilyr!i sem kve!i! er á um í úrskur!um Skipulagsstofnunar frá árunum 2000 og 2002 

um mat á umhverfisáhrifum "eirra framkvæmda er virkjunin felur í sér og fjallar ver!ur um 

                                                
119 Leyfi i!na!arrá!herra til Hitaveitu Su!urnesja til a! reisa og reka 2x50 Mwe orkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesskaga 19. maí 2006. 
120 Orkustofnun, Umsögn um umsókn Hitaveitu Su!urnesja um virkjunarleyfi fyrir 100 MW raforkuver á 
Reykjanesi, 5. desember 2005, tilvísun 2005110007. 
121 Orkustofnun, „Lei!beiningar fyrir umsókn um virkjunarleyfi“ (Orkustofnun) kafli 2.3 hönnunarforsendur 
<http://orkustofnun.is/orkustofnun/leyfisveitingar/raforka/virkjunarleyfi/> sko!a! 3. maí 2012.  
122 Leyfi i!na!arrá!herra til Hitaveitu Su!urnesja til a! reisa og reka 2x50 Mwe orkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesskaga 19. maí 2006. 
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sí!ar í kaflanum. Eru skilyr!i sem "essi í samræmi vi! heimildir  2. mgr. 5. gr. raforkulaga 

samanber regluger! um framkvæmd laganna nr. 1040/2005 "ar sem segir a! setja megi 

leyfishafa skilyr!i og kve!a á um mótvægisa!ger!ir í "eim tilgangi a! koma í veg fyrir e!a 

draga úr áhrifum framkvæmdar á umhverfi, til a! stu!la a! sjálfbærri n$tingu 

endurn$janlegra au!linda og í e!lilegum tengslum vi! framkvæmdina sjálfa samanber 5. 

mgr. 5. gr. regluger!ar um framkvæmd raforkulaga. 

 

Í fylgibréfinu er kve!i! á um uppl$singaskyldu leyfishafa til Orkustofnunar á ársgrundvelli 

en um tilhögun eftirlits Orkustofnunar er vísa! til vi!auka I. vi! n$tingarleyfi leyfishafa, "ar 

sem nánar er kve!i! á um skil á gögnum, uppl$singa- og tilkynningaskyldu leyfishafa sem 

og eftirlit Orkustofnunar. Um heimildir Orkustofnunar til a! krefja leyfishafa um gögn og 

uppl$singar sem nau!synleg eru vi! framkvæmd eftirlits stofnunarinnar er sömulei!is 

fjalla! í 25. gr. raforkulaga. #á kemur fram í fylgibréfinu a! heimilt sé a! endursko!a leyfi! 

ef forsendur leyfisveitingar hafa breyst og s$nt sé fram á a! óbreytt n$ting jar!hitans hafi 

ska!leg áhrif á au!lindina. Slík endursko!un geti "ó í fyrsta lagi fari! fram ári! 2034 sem er 

sama ár og gildistími n$tingarleyfisins rennur út.123 Hér n$tir leyfisveitandi heimild 2. mgr. 

6. gr. raforkulaga til a! kve!a á um endursko!un virkjunarleyfis a! tilteknum tíma li!num 

enda hafi forsendur leyfisins breyst verulega. Er fyrsti möguleiki leyfisveitanda til a! 

endursko!a virkjunarleyfi! sama ár og gildandi n$tingarleyfi leyfishafa rennur út e!a ári! 

2034. Umrædd endursko!un færi "á væntanlega fram á grundvelli umsóknar um fyrstu 

framlengingu n$tingarleyfis til 15 ára samanber umfjöllun um skilyr!i n$tingarleyfis a! 

framan.  

 

A! lokum er árétta! a! fari leyfishafi ekki a! skilyr!um raforkulaga, regluger!a settum á 

grundvelli "eirra, skilyr!um leyfis e!a ö!rum heimildum skal rá!herra veita honum 

skriflega a!vörun og hæfilegan frest til úrbóta. Ef leyfishafi sinnir ekki a!vörun rá!herra 

innan tilgreindra tímamarka getur rá!herra afturkalla! leyfi! e!a breytt "ví. Ef um alvarlegt 

brot e!a vanrækslu er a! ræ!a e!a ljóst er a! leyfishafi getur ekki sta!i! vi! skyldur sínar 

samkvæmt leyfinu getur rá!herra afturkalla! leyfi! án a!vörunar.124 Eru umrædd skilyr!i í 

samræmi vi! 36. gr. raforkulaga samanber einnig 6. mgr. 8. gr. regluger!ar um framkvæmd 

raforkulaga.  

                                                
123 Leyfi i!na!arrá!herra til Hitaveitu Su!urnesja til a! reisa og reka 2x50 Mwe orkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesskaga 19. maí 2006. 
124 Sama heimild. 



 53 

5.2.3 Virkjunarleyfi til stækkunar Reykjanesvirkjunar 
Orkustofnun veitti HS Orku, á!ur Hitaveitu Su!urnesja, leyfi til a! reisa og reka allt a! 

180MW raforkuver, Reykjanesvirkjun, samkvæmt 4. og 5. gr. raforkulaga og 4. og 5. gr. 

regluger!ar um framkvæmd raforkulaga "ann 15. september 2011. Var virkjunarleyfi! veitt 

á grundvelli "eirra gagna er fylgdu leyfisumsókn HS Orku og me! "eim skilyr!um sem 

fram koma í leyfisbréfi Orkustofnunar.125 Um er a! ræ!a leyfi til stækkunar 

Reykjanesvirkjunar úr 100 MW í rafmagni í allt a! 180 MW í rafmagni.  

 

Í leyfisbréfi Orkustofnunar kemur fram a! leyfi! sé há! "eim skilyr!um sem kve!i! er á um 

í áliti Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum "eirra framkvæmda sem stækkun 

Reykjanesvirkjunar felur í sér. #á áréttar Orkustofnun a! leyfi! sé jafnframt há! áformum 

leyfishafa um a!ger!ir, rannsóknir og eftirlit sem l$st var í matssk$rslu og ætla má a! hafi 

haft áhrif á afstö!u lögbo!inna umsagnara!ila og ni!urstö!u Skipulagsstofnunar. 

Orkustofnun vakti einnig athygli á "ví a! me! vísan til verkskiptingar stjórnvalda og me! 

hli!sjón af valdmörkum "eirra sé stofnunin einnig bundin af ni!urstö!um 

Skipulagsstofnunar í úrskur!um sínum um jar!hitan$tingu á Reykjanesi frá árunum 2000 og 

2002.126 

 

Í leyfisbréfinu fjallar Orkustofnun um ákve!in atri!i er var!a tilhögun og framkvæmd 

vinnsluaukningar virkjunarinnar. #au lúta me!al annars a! "ví a! leyfishafi skuli í 

varú!arskyni takmarka gufuvinnslu úr gufupú!a mi!kerfis virkjunar vi! ni!urstö!ur 

fyrirliggjandi spáreikninga en í einföldu!u máli var ætlun HS orku samkvæmt boráætlun a! 

n$ta allt a! 10 MW meira úr gufupú!a mi!kerfis en spáreikningar áætlu!u a! væri 

mögulegt. Einnig kemur fram í leyfisbréfinu a! Orkustofnun telji órá!legt a! auka 

djúpvinnslu úr jar!hitakerfinu innan mi!kerfis vegna "r$stingslækkunar en slík 

vinnsluaukning gæti dregi! úr rekstaröryggi núverandi Reykjanesvirkjunar.  Setti stofnunin 

"ví takmörkun á vinnslu innan mi!kerfis til 5 ára frá gangsetningu stækkunar virkjunar me! 

"a! fyrir augum a! jafnvægi komist á vinnsluna. Orkustofnun beindi jafnframt "eim 

tilmælum til leyfishafa a! rannsaka jar!hitakerfi! utan mi!kerfis og stefna a! "ví me! 

markvissum hætti a! auka massavinnslu utan kerfis me! tilgreindum hætti. Vinnsla úr 

                                                
125 Leyfi Orkustofnunar til HS orku hf. til a! reisa og reka allt a! 180 MW raforkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesi, 15. september 2011. 
126 Leyfi Orkustofnunar til HS orku hf. til a! reisa og reka allt a! 180 MW raforkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesi, 15. september 2011, kafli um mat á umhverfisáhrifum og skipulagsmál. 
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vinnslukerfinu í heild yr!i vi! "a! ekki eins innbyr!is há! a! öllu jöfnu.  

 

Í leyfisbréfinu kemur fram a! markmi! framangreindra takmarkana af hálfu Orkustofnunar 

sé a! tryggja rekstraröryggi virkjunarinnar. #á kemur fram a! markmi! "eirra sé einnig a! 

draga úr "eirri hættu a! fyrirhugu! vi!bótar orkuvinnsla hafi áhrif á afhendingaröryggi 

núverandi virkjunar. 127 Hér n$tir Orkustofnun heimild 2. mgr. 5. gr. raforkulaga sem kve!ur 

á um a! leyfisveitandi geti sett skilyr!i fyrir útgáfu virkjunarleyfis er lúta me!al annars a! 

"ví a! tryggja öryggi, áræ!anleika og skilvirkni raforkukerfis en rekstaröryggi einstakra 

virkjana er mikilvægt í "ví samhengi a! raforkukerfi! er samtengt og n$ virkjun hefur áhrif 

á rekstur "ess.128  

 

Í leyfisbréfinu er einnig a! finna umfjöllun um heimildir um "a! magn sem leyfilegt er a! 

n$ta og n$tingarhra!a me! tilliti til stækkunar. Er "ar á!ur vísa! til n$tingarheimildar 

gildandi n$tingarleyfis. Orkustofnun heimila!i ákve!na aukningu hva! var!ar magn "ess 

sem n$ta má á ársgrundvelli og kva! jafnframt á um möguleika til endursko!unar a! "remur 

árum li!num frá gangsetningu stækkunar. Tók Orkustofnun sérstaklega fram a! tiltekin 

n$tingarheimild í fylgibréfi innihaldi heimild gildandi n$tingarleyfis en sé henni ekki til 

vi!bótar. 129 

 

Í sérstökum kafla í leyfisbréfinu sem ber heiti! au"lindastjórnun kemur fram a! me! 

umsókn HS orku um virkjunarleyfi hafi Orkustofnun me!al annars borist sk$rslur um spár 

og vi!brög! jar!hitakerfisins vi! vinnslu. Ver!i hra!i "r$stingslækkunar meiri en tilgreindur 

er í leyfisbréfinu áskilur Orkustofnun sér rétt til a! fara fram á endursko!un reiknilíkansins 

og jafnframt virkjunarleyfisins. Orkustofnun tilgreindi einnig "au mörk sem mi!a skyldi vi! 

var!andi "r$stingsbreytingar a! tilteknum tíma li!num ella geti stofnunin endursko!a! 

leyfi!. #á mælti Orkustofnun fyrir um a! ni!urdælingu í jar!hitakerfi! skyldi auka í 

"repum.130 Tilteknar lei!beiningar og takmörk sem Orkustofnun setur hér leyfishafa vi! 

veitingu virkjunarleyfis til stækkunar Reykjanesvirkjunar eru öll í samræmi vi! ákvæ!i 2. 

mgr. 5. gr. raforkulaga samanber 5. mgr. 5. gr. regluger!ar um framkvæmd "eirra sem 
                                                
127 Leyfi Orkustofnunar til HS orku hf. til a! reisa og reka allt a! 180 MW raforkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesi, 15. september 2011, kafli um tilhögun vinnsluaukningar. 
128 Al"t. 2002-2003, A-deild, "skj. 700 - 462. mál, athugasemdir vi! 5. gr. mgr. 2. 
129 Leyfi Orkustofnunar til HS orku hf. til a! reisa og reka allt a! 180 MW raforkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesi, 15. september 2011, kafli um n$tingarhra!a. 
130 Leyfi Orkustofnunar til HS orku hf. til a! reisa og reka allt a! 180 MW raforkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesi, 15. september 2011, kafli um au!lindastjórnun. 
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fjalla! var um hér a! framan og kve!ur á um a! leyfisveitanda sé heimilt a! setja skilyr!i 

sem stu!la a! sjálfbærri n$tingu endurn$janlegra au!linda séu slík skilyr!i í e!lilegum 

tengslum vi! framkvæmdina.  

 

Í leyfisbréfinu er leyfishafa jafnframt gert skylt a! mæla breytingar á e!lisástandi valdra 

borhola auk reglulegra "r$stings– og hitastigsmælinga. #á er leyfishafa gert skylt a! koma á 

eftirliti me! "r$stingi, hitastigi og gufuhlutfalli í gufupú!a mi!kerfisins. #á er kve!i! 

almennt á um uppl$singaskyldu leyfishafa í tengslum vi! eftirlit Orkustofnunar en 

stofnuninni skal me!al annars berast eftirlitssk$rsla á ársgrundvelli um vi!brög! 

jar!hitakerfisins vi! vinnslu, vinnslu orkuversins, heildarmagn jar!varma sem n$ttur hefur 

veri! ásamt ö!rum mikilvægum uppl$singum var!andi n$tingu au!lindarinnar.131 Eru 

framangreind skilyr!i í samræmi vi!  heimild í 5. mgr. 5. gr. regluger!ar um framkvæmd 

raforkulaga sem kve!ur á um a! skilyr!i um vöktun og mælingar séu heimil samanber 

einnig 25. gr. raforkulaga sem tekur til heimilda Orkustofnunar til a! afla uppl$singa og 

gagna frá leyfishafa.  

 

Leyfishafi skal samkvæmt leyfisbréfi auk "ess taka tillit til umhverfissjónarmi!a vi! 

framkvæmdir og vi! frágang a! "eim loknum og fjarlægja á sinn kostna! öll mannvirki og 

skilja vi! svæ!i! svo sem nokkur kostur er, í sama ásigkomulagi og fyrir framkvæmdir. 

Kve!i! er á um a! frágangur skuli vera me! "eim hætti a! hann fyrirbyggi ekki 

framtí!arnotkun jar!hita á svæ!inu. 132 

 

Me! vísan til 2. mgr. 6. gr. raforkulaga er svo kve!i! á um endursko!un leyfisins hafi 

forsendur "ess breyst verulega til dæmis ef s$nt er fram á a! óbreytt n$ting jar!hitans hafi 

ska!leg áhrif á afkastagetu au!lindarinnar og n$tingarmöguleika jar!rænna au!linda á 

svæ!inu. Tiltekur Orkustofnun a! sérstök athugun á forsendum me! tilliti til endursko!unar 

skuli fara fram í sí!asta lagi a! 30 árum li!num frá útgáfu "essa leyfis.133 Hér fara tímamörk 

endursko!unar fram úr gildistíma n$tingaleyfis "ess sem virkjunarleyfi! hvílir á en 

virkjunarleyfi! var gefi! út ári! 2009 og endursko!un áskilin í sí!asta lagi ári! 2039. 

N$tingarleyfi! gildir hinsvegar a! óbreyttu til 2034 me! möguleika á framlengingu tvisvar 
                                                
131 Leyfi Orkustofnunar til HS orku hf. til a! reisa og reka allt a! 180 MW raforkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesi, 15. september 2011, kaflar um eftirlit. 
132 Leyfi Orkustofnunar til HS orku hf. til a! reisa og reka allt a! 180 MW raforkuver, Reykjanesvirkjun á 
Reykjanesi, 15. september 2011, kafli um frágang. 
133Sama heimild, kafli um endursko!un. 
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til 15 ára í senn. Sú framlenging er "ó há! "ví a! áframhaldandi n$ting hafi ekki ska!leg 

áhrif á au!lindina.  

 

A! lokum er fjalla! um brot gegn leyfi og afturköllun en um "a! fer samkvæmt 36. gr. 

raforkulaga samanber 6. mgr. 8. gr. regluger!ar um framkvæmd laganna. Um er a! ræ!a 

sambærilega umfjöllun og var a! finna í upphaflegu virkjunarleyfi sem fjalla! var um  a! 

framan. 

 

5.3.4 Samantekt á umfjöllun um n!tingar- og virkjunarleyfi til n!tingar á jar"hita í 

framkvæmd. 

Af umfjöllun um framangreind leyfi a! dæma ver!ur ekki sagt a! mikill munur sé á 

skilyr!um n$tingarleyfa og virkjunarleyfa í framkvæmd "rátt fyrir a! "ær kröfur og skilyr!i 

sem leyfisveitanda er heimilt a! kve!a á um samkvæmt lögum séu langt "ví frá eins 

ítarlegar í au!lindalögum og "ær eru í raforkulögum samanber umfjöllun í kafla 4.4. Í 

virkjunarleyfum er "ó, kannski e!li málsins samkvæmt, kve!i! sérstaklega á um tilhögun 

vinnslu sem og aukin áhersla á umhverfis- og öryggissjónarmi!. #á eru umrædd 

virkjunarleyfi veitt me! fyrirvara um "au skilyr!i og mótvægisa!ger!ir sem 

Skipulagsstofnun kve!ur á um í úrskur!um sínum og áliti um mat á umhverfisáhrifum 

vi!komandi framkvæmda. #á árétta!i Orkustofnun sérstaklega í virkjunarleyfi til stækkunar 

Reykjanesvirkjunar a! stofnunin væri einnig bundin af "eim eldri úrskur!um hva! var!ar 

jar!hitan$tingu á Reykjanesi. 

 

Ljóst er a! leyfin sem um ræ!ir hafa a! geyma veigamiklar heimildir til st$ringar á 

vi!komandi au!lindan$tingu. #ar ber helst a! nefna takmarkanir var!andi magn "a! sem 

n$tt er og n$tingarhra!a en "a! er sérstaklega mikilvægt í tilviki jar!hitaau!lindarinnar "ví 

eins og fram kom í kafla 3.3.1 er jar!hiti flokka!ur sem endurn$janleg au!lind "rátt fyrir a! 

hann samanstandi af tveimur mismunandi "áttum. #eir "ættir eru annars vegar hinn stö!ugi 

straumur varmaorku úr i!rum jar!ar til yfirbor!s sem endurn$jast jafnó!um og hins vegar 

orkufor!i í formi varmaorku sem bundin er í berg og endurn$jast mun hægar. Miklu máli 

skiptir, ef stefna á a! sjálfbærri n$tingu au!lindar, a! setja n$tingunni takmörk í takt vi! 

endurn$janleika hennar og stu!la "annig a! jafnvægi milli n$tingar og endurn$junar 
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au!lindar, í tilviki jar!hitans, endurn$junar varmaorkunnar. Me! jöfnum n$tingarhra!a og 

ákve!nu n$tingarmagi er au!lindin líklegri til a! ná umræddu jafnvægi.134  

 

#á er gildistími n$tingarleyfisins tímabundinn me! heimild til framlengingar me! "eim 

fyrirvara a! gengi! sé úr skugga um a! áframhaldandi n$ting ver!i au!lindinni ekki ska!leg 

sem "$!ir a! ákve!in endursko!un fer fram a! gildistíma loknum. Er "ar veri! a! vernda 

au!lindina til frambú!ar og framlenging leyfis há! ástandi au!lindar a! gildistíma loknum.  

 

Kve!i! er á um í n$tingarleyfi sem og virkjunarleyfi til stækkunar Reykjanesvirkjunar a! 

taka "urfi tillit til n$tingar sem er hafin í nágrenninu enda getur n$ting á n$ju svæ!i orsaka! 

mögulega sker!ingu vinnslu sem hafin var á nálægu svæ!i og öfugt. Ekki er kve!i! 

sérstaklega á um slíkt í upphaflegu virkjunarleyfi til Reykjanesvirkjunar "rátt fyrir a! 6. 

mgr. 5. gr. regluger!ar um framkvæmd raforkulaga tiltaki a! leyfi skuli bundin "eim 

skilyr!um sem nau!synlegt er svo a! teki! ver!i tillit til n$tingar sem fyrir er á vi!komandi 

svæ!i. Í umræddum virkjunarleyfum er jafnframt a! finna tæknilegar lei!beiningar og 

skilyr!i um tilhögun vinnslu og settar takmarkanir sem stu!la eiga a! annars vegar rekstrar- 

og afhendingaröryggi virkjunarinnar og hinsvegar sjálfbærri n$tingu me! vernd 

jar!hitaau!lindarinnar a! lei!arljósi. Fær leyfishafi til dæmis ekki heimild til "ess a! auka 

vinnslu úr jar!hitakerfinu sjálfu heldur ver!ur varmi úr há"r$stiskiljum n$ttur. #á áskilur 

Orkustofnun a! henni sé heimilt a! endursko!a virkjunarleyfi ef ekki eru virt ákve!in 

takmörk hva! var!ar hra!a "r$stingslækkunar og mörk "r$stingsbreytinga. Eru tiltekin 

takmörk í samræmi vi! ákvæ!i 2. mgr. 5. gr. raforkulaga samanber 5. mgr. 5. gr. 

regluger!ar um framkvæmd "eirra sem kve!ur á um heimildir leyfisveitanda til a! setja 

skilyr!i sem stu!la a! sjálfbærri n$tingu endurn$janlegra au!linda ef slík skilyr!i eru í 

e!lilegum tengslum vi! framkvæmdina og geta me!al annars loti! a! n$tingarmagni, 

vöktun, mælingum og ö!rum rannsóknum.  

 

Ákvæ!i um eftirlit Orkustofnunar, uppl$singaskyldu leyfishafa til Orkustofnunar og 

möguleika Orkustofnunar á afturköllun leyfis ef leyfishafi gerist brotlegur vi! ákvæ!i "ess 

e!a laga gegna einnig mikilvægu hlutverki vi! st$ringu au!lindan$tingarinnar. Felst eftirlit 

Orkustofnunar me!al annars í "ví a! kalla eftir gögnum og uppl$singum og úrræ!i hennar 

sé skilyr!um leyfis og laga ekki fylgt eru me!al annars endursko!un leyfis e!a afturköllun.  
                                                
134 Faghópur um sjálfbæra n$tingu jar!hita, ,,E!li Jar!hitans og sjálfbær n$ting hans – álitsger! faghóps um 
sjálfbæra n$tingu jar!hita” (n. 67) 58-59. 
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Umræddar heimildir Orkustofnunar fela í sér nau!synlegt a!hald og fylgja eftir "eirri vernd 

og st$ringu au!lindan$tingar sem fram fer á grundvelli annarra ákvæ!a leyfis og laga. 

Vekur athygli a! ekki er kve!i! sérstaklega á um heimild til endursko!unar leyfis a! 

ákve!num tíma li!num í n$tingarleyfinu líkt og heimild er fyrir í 17. gr. au!lindalaga en ef 

til vill var "rjátíu ára gildistími talinn hæfilegur tími "ar til endursko!a! yr!i me! tilliti til 

framlengingar.  

 

Kve!i! er á um a! taka skuli tillit til umhverfissjónarmi!a vi! framkvæmdir og frágang í 

bæ!i n$tingarleyfi sem og virkjunarleyfi til stækkunar Reykjanesvirkjunar. Fer "a! saman 

vi! markmi! sjálfbærrar "róunar samanber umfjöllun í kafla 2.2 a! skilja vi! n$tingarsvæ!i! 

í sem bestu ásigkomulagi fyrir komandi kynsló!ir og stu!la a! "ví a! frekari n$ting ver!i 

möguleg á svæ!inu. Ekki var hinsvegar sérstaklega kve!i! á um frágang svæ!is e!a 

mannvirkja í upphaflegu virkjunarleyfi Reykjanesvirkjunar líkt og leyfisveitandi skal gera 

samkvæmt 5. mgr. 5. gr. regluger!ar um framkvæmd raforkulaga. Mögulega hefur 

leyfisveitandi "ó álykta! sem svo a! ákvæ!i gildandi n$tingarleyfis um "etta atri!i skyldi 

láti! nægja. #a! er hinsvegar mikilvægt a! "au skilyr!i og heimildir sem fyrir hendi eru í 

lögum séu n$ttar í framkvæmd sama hvort um er a! ræ!a endursko!un leyfis á ákve!num 

tímapunkti e!a frágang starfsstö!va. #a! er nau!synlegt a! heimildir og skilyr!i laganna 

skili sér efnislega í leyfin sjálf ef tilætlu! markmi! eiga a! nást og framkvæmd eigi a! vera 

skilvirk.  

 

N$tingarleyfi er líkt og á!ur hefur komi! fram ekki áskili! sem undanfari virkjunarleyfis 

samkvæmt raforkulögum og í au!lindalögum er vísa! til orkulaga hva! var!ar heimild til 

n$tingar jar!hita til raforkuvinnslu samanber 2. mgr. 10. gr. au!lindalaga. #á segir jafnframt 

í athugasemdum vi! 10. gr. í frumvarpi "ví er var! a! au!lindalögunum a!  ákvæ!i 

au!lindalaga, til dæmis um leyfi til n$tingar jar!hita, eigi "ví ekki vi! um raforkuvinnslu.  

#á kemur einnig fram í 2. mgr. 49. gr. vatnalaga a! n$ting vatnsafls fari eftir raforkulögum. 

Auk "ess er fjalla! um "etta í I. vi!auka vi! lei!beiningar Orkustofnunar um umsóknir um 

virkjunarleyfi a! "ar sem n$tingarleyfi er fyrir hendi "arf a! koma sérstaklega fram a! leyfi 

til virkjunar sty!jist vi! umrætt n$tingarleyfi ef svo er. Hinsvegar er "a! ítreka! a! 

n$tingarleyfi sé ekki skilyr!i fyrir útgáfu virkjunarleyfis.135  

                                                
135 Orkustofnun, „Lei!beiningar fyrir umsókn um virkjunarleyfi“ (Orkustofnun) Vi!auki I 
<http://orkustofnun.is/orkustofnun/leyfisveitingar/raforka/virkjunarleyfi/> sko!a! 3. maí 2012.  
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 Af sko!un umræddra virkjunarleyfa er var!a n$tingu jar!hita á Reykjanesi er ljóst a! leyfi 

til virkjunar sty!jast vi! veitta heimild til n$tingar og er vísa! til hennar bæ!i hva! var!ar 

magn og n$tingarhra!a í upphaflegu virkjunarleyfi sem og virkjunarleyfi til stækkunar. 

N$tingarleyfi! er hinsvegar tímabundi! ólíkt virkjunarleyfunum og "ar sem umrædd 

virkjunarleyfi sty!jast vi! veitta heimild í n$tingarleyfi vekur athygli a! n$tingarleyfi "a! 

sem fjalla! var um a! framan gildir til ársins 2034 en endursko!un á virkjunarleyfi til 

stækkunar Reykjanesvirkjunar má fara fram í sí!asta lagi ári! 2039. Möguleg tímasetning 

endursko!unar virkjunarleyfis til stækkunar fer "ví fram úr gildistíma n$tingarleyfisins, sem 

má "ó samkvæmt n$tingarleyfi framlengja sé "a! ekki tali! au!lindinni ska!legt.  Til a! 

koma í veg fyrir  ósamræmi og óvissu á hverju nákvæmlega n$ting í raun og veru 

grundvallast telur höfundur a! samræma "urfi kröfur "ær og skilyr!i sem leyfisveitandi skal 

kve!a á um í leyfum, til dæmis "annig a! tímasetningar endursko!unar virkjunarleyfis séu í 

samræmi vi! gildistíma n$tingarleyfis. #á mætti einnig samanber umfjöllun í kafla 4.4 a! 

framan gera n$tingarleyfi a! skilyr!i fyrir "ví a! virkjunarleyfi e!a gefa leyfisveitanda 

heimild til "ess a! tímabinda virkjunarleyfi sem og kve!a á um magn og n$tingarhra!a 

"annig a! n$ting tiltekinnar orkuau!lindar grundvallist eingöngu á virkjunarleyfi.  

 

A! lokum mætti taka til sko!unar a! samræma form leyfanna til sk$ringar og einföldunar en 

eins og lesa má úr umfjöllun a! framan eru n$tingarleyfi í formi fastra ákvæ!a en 

virkjunarleyfi í formi leyfisbréfa "ar sem skilyr!i og takmörk eru sett fram í samfelldum 

texta og ekki greint á milli skilyr!a me! sérstökum hætti. Ef skilyr!i og a!rar kröfur 

leyfisveitanda væru sambærilegar á milli leyfa sem og sk$rar í lögum mætti ætla a! 

framkvæmd leyfisveitinga yr!i gegnsærri og skilvirkari fyrir viki! auk "ess sem 

Orkustofnun væri hægara um vik a! sinna mikilvægu eftirlitshlutverki sínu.  

 

5.4 Um úrskur"i og álit Skipulagsstofnunar um umhverfisáhrif n!tingar og 

virkjunar jar"hita á Reykjanesi 
Líkt og fram kom í umfjöllun í kafla 4.3.3 er markmi! laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 

106/2000 a! tryggja a! á!ur en leyfi eru veitt fyrir framkvæmdum sem kunna a! hafa í för 

me! sé umtalsver! umhverfisáhrif skuli fara fram mat á umhverfisáhrifum vi!komandi 

framkvæmda samanber 1. mgr. 1. gr. laganna. Jafnframt er liti! á mat á umhverfisáhrifum 

sem mikilvægt tæki stjórnvalda til "ess a! ná fram markmi!um í umhverfismálum, me!al 
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annars um sjálfbæra "róun.136  

 

Hér ver!a sko!a!ar ni!urstö!ur skipulagsstjóra og Skipulagsstofnunar hva! var!ar  mat á 

umhverfisáhrifum "eirra matsskyldu framkvæmda sem var!a n$tingar- og virkjunarleyfi 

vegna Reykjanesvirkjunar sem fjalla! var um hér a! framan. Ver!a "ær sko!a!ar me! tilliti 

til markmi!a um sjálfbæra "róun og  sjálfbæra n$tingu "eirrar orkuau!lindar sem um ræ!ir.  

 

5.4.1 Um mat Skipulagsstofnunar á umhverfisáhrifum n!tingar jar"hita á Reykjanesi 

ári" 2000. 

Skipulagsstjóri ríkisins kva! upp úrskur! "ann 17. maí ári! 2000 um mat á 

umhverfisáhrifum fyrirhuga!rar jar!hitan$tingar Hitaveitu Su!urnesja á Reykjanesi er 

samsvara!i "ví a! kn$ja 100 MW raforkuver.137 

 

Eitt helsta álitaefni úrskur!arins sn$r a! afmörkun fyrirhuga!s framkvæmdasvæ!is mi!a! 

vi! skilgreint i!na!arsvæ!i samkvæmt a!alskipulagi Reykjanesbæjar 1995-2015 og 

svæ!isskipulagi Su!urnesja 1987-2007. Um afmörkun "ess er vísa! í frummatssk$rslu 

framkvæmdara!ila "ar sem fram kemur a!  ekki sé unnt a! takmarka framkvæmdir 

jar!hitan$tingarinnar eingöngu vi! i!na!arsvæ!i! og a! bora ver!i á ja!ri jar!hitakerfisins 

til a! meta stær! "ess og afkastagetu.  

 

Fram kemur í ni!urstö!u skipulagsstjóra a! framkvæmdasvæ!i! sé í heild sinni á 

náttúruminjaskrá og a! Náttúruvernd ríkisins fyrirhugi a! gera tillögu um fri!l$singu "ess í 

væntanlegri náttúruverndaráætlun. #á sé "ar miki! um fer!amenn og útivistarfólk en 

skipulagsstjóri telji a! framkvæmdin "urfi ekki a! hafa áhrif á fer!a"jónustu ver!i hún me! 

"eim takmörkunum og mótvægisa!ger!um sem frummatssk$rsla framkvæmdaa!ila gerir 

rá! fyrir. #ær fela me!al annars í sér a! raski ver!i haldi! í lágmarki, a!gengi og merkingar 

bættar og öryggi fólks tryggt á framkvæmdasvæ!inu 138 

 

Skipulagsstofnun barst umsögn frá Orkustofnun sem vísa! er í úrskur!inum. #ar kemur 

fram a! "a! sé mat Orkustofnunar a! áætlu! massataka úr jar!hitakerfinu á ársgrundvelli 

myndi hafa lítil áhrif á sjálft jar!hitakerfi! og a! allar líkur væru á a! tvöföldun hennar yr!i 
                                                
136 Al"t. 1999-2000, A-deild, "skj. 644 – 386. mál, athugasemdir vi! 1. gr.  
137 Úrskur!ur skipulagsstjóra ríkisins um mat á umhverfisáhrifum jar!hitan$tingar á Reykjanesi 17. maí 2000. 
138 Úrskur!ur skipulagsstjóra ríkisins um mat á umhverfisáhrifum jar!hitan$tingar á Reykjanesi 17. maí 2000, 
14.  
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einnig "olanleg au!lindinni. Hinsvegar benti Orkustofnun á a! hafa "yrfti í huga a! "ær 

ályktanir stofnunarinnar væru dregnar af sambærilegri reynslu sem byggir á miklu minni 

massatöku.139 

 

Skipulagsstjóra fannst margt óljóst um umfang og áhrif framkvæmdarinnar, "ar me! tali! 

um sta!setningu borplana, vega og annarra mannvirkja einkum utan i!na!arsvæ!isins.140 

Me!al annars í ljósi "ess var "a! mat skipulagsstjóra ríkisins a! takmarka framkvæmdir vi! 

skilgreint i!na!arsvæ!i og fallast a!eins á orkun$tingu og borun innan i!na!arsvæ!is 

samkvæmt sam"ykktum skipulagsáætlunum. #a! var jafnframt ni!ursta!a hans a! rá!ast 

"yrfti í frekara mat á jar!hitan$tingu á Reykjanesi me! tilliti til umhverfisáhrifa förgunar 

affallsvatns.141 

 

Umræddur úrskur!ur skipulagsstjóra ríkisins um mat á umhverfisáhrifum jar!hitan$tingar á 

Reykjanesi frá 17. maí ári! 2000 var kær!ur til umhverfisrá!herra "ar sem kve!inn var upp 

fullna!arúrskur!ur 30. ágúst ári! 2000. #ar var úrskur!ur skipulagsstjóra sta!festur a! ö!ru 

leyti en "ví a! heimila! var a! afmarka framkvæmdasvæ!i! me! ö!rum hætti en vi! umrætt 

i!na!arsvæ!i. Var framkvæmdara!ila gert a! rá!ast í frekara mat á jar!hitan$tingu og 

leggja me!al annars fram tillögu a! nánari afmörkun framkvæmdasvæ!is utan núverandi 

i!na!arsvæ!is. Heimilar rá!herra hér framkvæmdir á svæ!i sem skipulagsstjóri haf!i lagst 

gegn. Taldi rá!uneyti! skipulagsstjóra ekki hafa fært rök fyrir "ví a! "essi afmörkun væri 

betri en önnur me! tilliti til áhrifa fyrirhuga!ra framkvæmda á umhverfi!.142 

 

5.4.2 Um úrskur" Skipulagsstofnunar vegna mats á umhverfisáhrifum framkvæmda 

vegna Reykjanesvirkjunar ári" 2002. 

Skipulagsstofnun kva! upp sinn annan úrskur! um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda 

vegna jar!hitan$tingar á Reykjanesi "ann 22. september 2002. Tók tiltekinn úrskur!ur til 

framkvæmda vi! annan og "ri!ja áfanga jar!hitan$tingarinnar en umhverfisáhrif vi! 1. 

áfanga höf!u "egar veri! metin samanber umfjöllun a! framan. Fólust fyrirhuga!ar 

framkvæmdir í borun "riggja ni!urdælingarhola auk "riggja hola til tilrauna og vinnslu. #ær 

                                                
139 Úrskur!ur skipulagsstjóra ríkisins um mat á umhverfisáhrifum jar!hitan$tingar á Reykjanesi 17. maí 2000, 
4.  
140 Sama heimild 14. 
141 Sama heimild 17. 
142 Úrskur!ur umhverfisrá!herra 30. ágúst 2000 í máli nr. 00050116. 
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fólust einnig í lagningu lei!slna frá framkvæmdasvæ!i til sjávar.143 

 

Í ni!urstö!u Skipulagsstofnunar var fjalla! um áhrif framkvæmda á förgun affallsvatns, 

náttúrufar, "ar me! tali! fugla, gró!ur, landslag, jar!myndanir og verndargildi. #á er fjalla! 

um áhrif framkvæmda á menn og samfélag me! tilliti til hljó!mengunar, fer!a"jónustu og 

útivistar.144  Í úrskur!inum kemur fram a! Skipulagsstofnun telji ljóst af framlög!um 

gögnum, frá framkvæmdara!ila og Náttúruvernd ríkisins, sem og eftir mat á a!stæ!um á 

vettvangi, a! fyrirhuga!ar framkvæmdir munu hafa töluver! áhrif á ás$nd landsvæ!isins og 

upplifun "eirra sem "ar munu koma.145 #á telur Skipulagsstofnun áhrif framkvæmda á menn 

og samfélag me! tilliti til hljó!vistar ver!a veruleg á framkvæmdartíma og vi! 

afkastamælingar a! borun lokinni. Fram kemur a! "ar sé um a! ræ!a veruleg áhrif á 

hljó!stig á fjölförnu fer!amannasvæ!i á Reykjanesi og muni "ví hafa neikvæ! áhrif á útivist 

og upplifun fer!amanna á svæ!inu. Skipulagsstofnun telur "ó mikilvægt a! horfa til "ess a! 

áhrif á hljó!stig eru a! mestu tímabundin og samkvæmt framlög!um gögnum 

framkvæmdara!ila ver!ur hægt a! a! st$ra tímasetningum framkvæmda "annig a! áhrif 

ver!i í lágmarki.146 

 

Í ni!urstö!um úrskur!ar Skipulagsstofnunar kemur fram a! fyrirhuga!ar framkvæmdir vi! 

annan og "ri!ja áfanga jar!hitan$tingar á Reykjanesi séu á svæ!i sem allt er á 

náttúruminjaskrá auk "ess sem framkvæmdirnar séu utan skilgreinds i!na!arsvæ!is á 

Reykjanesi. Stofnunin telur "ri!ja áfanga framkvæmdanna líklegri til a! hafa verulega meiri 

umhverfisáhrif en annan áfanga, einkum vegna "ess a! framkvæmdir vi! "ri!ja áfanga eru 

fyrirhuga!ar á svæ!i "ar sem landslag er meira einkennandi fyrir jar!fræ!ilega sérstö!u 

Reykjaness. #á hefur svæ!i! meira vægi vegna lífríkis, jar!fræ!iminja og gildis fyrir 

náttúrurannsóknir og fer!a"jónustu.147 #á telur Skipulagsstofnun ljóst a! hola "rjú í "ri!ja 

áfanga muni hafa verulega meiri áhrif en a!rar holur vegna sta!setningar sinnar og ef horft 

er til umfangs umhverfisáhrifa holu "rjú, ".e. áhrifasvæ!isins og fjölda fólks sem ver!ur 

fyrir áhrifum, e!li framkvæmdar, ónæ!is af henni og sta!setningu framkvæmdar me! tilliti 

til landnotkunar samkvæmt skipulagsáætlunum "á teljist umhverfisáhrif framkvæmda vi! 

                                                
143 Úrskur!ur Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum jar!hitan$tingar á Reykjanesi 22. september 
2002, 1. 
144 Sama heimild 16-23. 
145 Sama heimild 18.  
146 Úrskur!ur Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum jar!hitan$tingar á Reykjanesi 22. september 
2002, 20-21. 
147 Sama heimild 23-24. 
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holu "rjú veruleg. #á telur stofnunin "a! liggja fyrir, og tekur fram í ni!urstö!um sínum, a! 

"a! rask sem hljótist af framkvæmdum vi! jar!hitaboranir sé almennt a! mestu óafturkræft 

og "a! eigi vi! um framkvæmdir vi! holu "rjú.  

 

Ljóst er a! Skipulagsstofnun telur umrædda holu "rjú í "ri!ja áfanga líklega til "ess a! hafa 

veruleg óafturkræf umhverfisáhrif í för me! sér sem ekki ver!ur hægt a! fyrirbyggja e!a 

bæta úr me! mótvægisa!ger!um. Svo fór a! Skipulagsstofnun lag!ist gegn framkvæmdum 

vi! holu "rjú í "ri!ja áfanga.148 Var virkjunarleyfi "a! sem i!na!arrá!herra veitti Hitaveitu 

Su!urnesja ári! 2006 og fjalla! var um hér a! framan veitt me! fyrirvara um a! leyfishafi 

skyldi gæta sérstaklega a! "eim skilyr!um og mótvægisa!ger!um sem kve!i! var á um 

ni!urstö!u umrædds úrskur!ar Skipulagsstofnunar frá 2002 um umhverfisáhrif framkvæmda 

vegna Reykjanesvirkjunar. 

 

5.4.3 Um álit Skipulagsstofnunar vegna mats á umhverfisáhrifum vegna stækkunar 

Reykjanesvirkjunar ári" 2009. 

Vegna fyrirhuga!rar stækkunar Reykjanesvirkjunar gaf Skipulagsstofnun út sitt "ri!ja álit 

um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda vegna jar!hitan$tingar á Reykjanesi "ann 23. júlí 

2009. Fyrirhuga!ar framkvæmdir fólust í stækkun "eirrar jar!varmavirkjunar sem fyrir var á 

Reykjanesi úr 100 MW af rafmagni í 180 MW af rafmagni.149 

 

Í álitinu er a! finna umfjöllun um áhrif fyrirhuga!rar stækkunar á jar!hitakerfi! og 

jar!hitann sem au!lind "ar sem vísa! er í matssk$rslu framkvæmdara!ila á eftirfarandi hátt: 

 

Fram kemur a! vegna e!lis jar!hitakerfis me! jar!sjó finnst varanlegt vinnslustig me! tilliti 

til sjálfbærni og jafnvægi vi! mun meiri "r$stingslækkun í slíku kerfi en hef!bundnu 

vatnskerfi og geti teki! lengri tíma a! finna "au mörk. Mun meiri "r$stingslækkun í 

jar!sjávarkerfi samanbori! vi! vatnskerfi "$!i ekki sjálfkrafa ofn$tingu [en ljóst er af 

matssk$rslu framkvæmdara!ila a! "r$stingur hefur lækka! vegna "eirrar vinnslu sem um 

ræ!ir fyrir núverandi 100 MW virkjun. innsk. höf.] Fram kemur a! öll jar!hitavinnsla á 

Íslandi sé úr náttúrulegum jar!hitakerfum og teljist endurn$janleg. Í jar!hitakerfinu á 

Reykjanesi sé jar!sjór orkuberinn og teljist jar!hitakerfi! "ví endurn$janlegt. #ó enn hafi 

                                                
148 Úrskur!ur Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum jar!hitan$tingar á Reykjanesi 22. september 
2002, 26. 
149 Álit Skipulagsstofnunnar um mat á umhverfisáhrifum stækkunar Reykjanesvirkjunar 23. júlí 2009, 4. 
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ekki veri! reynt a! reikna, me! sérhæf!u reiknilíkani, hve langan tíma "a! tæki fyrir 

jar!hitakerfi! a! nálgast upphafsástand aftur ef vinnslu væri hætt til dæmis eftir 30 ár. 

Ni!ursta!a fyrir kerfi á ö!rum jar!hitasvæ!um hafi veri! á "ann veg a! "r$stingsástand 

kerfanna nálgist upphafsástand á álíka löngum tíma og vinnsla hefur sta!i! yfir.150 

 

Skipulagsstofnun barst álit frá Orkustofnun samanber 5. mgr. 10. gr. laga um mat á 

umhverfisáhrifum en "ar segir a! leyfisveitandi skuli gefa álit sitt á "ví hvort fjalla! sé á 

fullnægjandi hátt í frummatssk$rslu framkvæmdara!ila um "a! sem lítur a! starfssvi!i 

"eirra og jafnframt hvort fyrirhuga!ar mótvægisa!ger!ir séu fullnægjandi. Í umsögn sinni 

bendir Orkustofnun á a! áhættusamt sé a! auka vinnslu jar!sjávar úr d$pri hluta geymis fyrr 

en lengri reynsla væri komin á "á vinnslu sem er í gangi og af árangri ni!urdælingar,  sem 

stendur til a! gera tilraunir me! og hefur sta!i! til frá gangsetningu virkjunar. Hinsvegar 

taldi Orkustofnun a! til greina kæmi a! n$ta betur "á gufu sem væri í jar!hitageyminum 

ofan su!ubor!s. #á taldi Orkustofnun vinnslu á núverandi virkjun ekki búna a! ná 

jafnvægisástandi "ar sem hún valdi lækkandi "r$stingu í d$pri hluta jar!hitageymis. 

 

Skipulagsstofnun tekur undir me! Orkustofnun hva! framangreint var!ar "rátt fyrir 

útsk$ringar HS Orku um tildrög "r$stingslækkunar í matssk$rslu samanber tilvitnun a! 

framan.  #á tekur Skipulagsstofnun jafnframt undir "a! mat Orkustofnunar a! „of snemmt 

sé a! leggja mat á líkanareikninga um svörun jar!hitakerfisins vi! aukinni vinnslu vegna 

stækkunar Reykjanesvirkjunar án lengri reynslusögu og endurkvör!unar á reiknilíkaninu“. 

Framkvæmdara!ili, HS Orka telur hinsvegar a! líkani! gefi raunhæfar hugmyndir en frekari 

gögn til lengri tíma og frekari stilling reiknilíkansins geti dregi! úr óvissu en tæki talsver!an 

tíma.151 

 

Umhverfisstofnun skila!i einnig inn áliti sínu samkvæmt 5. mgr. 10. gr. laga um mat á 

umhverfisáhrifum og benti á a! „frekari gögn og lengri vinnslutími væru til "ess fallin a! 

bæta spár sem aftur getu dregi! úr "eirri verulegu óvissu sem er til sta!ar um áhrif 

fyrirhuga!rar stækkunar virkjunarinnar á jar!hitaau!lindina.“  Skipulagsstofnun tók undir 

álit Umhverfisstofnunar og tiltók í áliti sínu a! me! lengri vinnslutíma fáist frekari 

uppl$singar sem hægt sé a! leggja til grundvallar mati á "ví „hvort um sé a! ræ!a sjálfbæra 

n$tingu, hvort vinnslan sé afturkræf og hver áhrif n$tingarinnar séu á endurn$janleika 
                                                
150 Sama heimild 6-7. 
151 Álit Skipulagsstofnunnar um mat á umhverfisáhrifum stækkunar Reykjanesvirkjunar 23. júlí 2009, 7-8. 
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jar!hitaau!lindarinnar“. 152  

 

#á er "a! álit Skipulagsstofnunnar a! ágeng vinnsla úr jar!hitakerfinu eins og veri! hefur frá 

"ví a! Reykjanesvirkjun var gangsett, kunni a! hafa "au áhrif a! draga ver!i úr vinnslu eftir 

tilteki! tímabil. Komi! hefur fram, samanber umfjöllun a! framan, a! reiknilíkön s$ni 

almennt a! ef vinnslu væri alfari! hætt "á tæki "a! jafnlangan tíma og vinnslutíminn hefur 

veri!, fyrir jar!hitakerfi a! jafna sig aftur a! upphafsástandi me! tilliti til "r$stings og 

massafor!a.  Varmi kerfisins yr!i "ó  mun lengur a! jafna sig. Er "a! álit Skipulagstofnunar 

„a! "annig megi líta á a! "essi áhrif á "r$sting og massafor!a jar!hitakerfis séu afturkræf á 

tilteknum tímaskala og a! au!lindin endurn$i sig "egar vinnslu sé hætt“. Hinsvegar tekur 

Skipulagsstofnun sérstaklega fram a!: 

 

 Slík ágeng vinnsla geti haft "a! í för me! sér a! sífellt ver!i "ess freista! a! stækka 
 vinnslusvæ!i, eins og fyrirætlanir eru um me! skipulagsbreytingum í Reykjanesbæ, 
 til "ess a! auka vi! vinnsluna e!a mæta dvínandi afköstum borhola svo 
 raforkuframlei!sla geti haldist óbreytt. 153 
 

Skipulagsstofnun telur jafnframt a! slík tilhögun vinnslu geti or!i! til "ess a! orkufyrirtæki 

sæki enn frekar inn á n$ og ósnortin háhitasvæ!i. Í áliti sínu telur Skipulagsstofnun a! hvoru 

tveggja hafi í för me! sér hugsanleg neikvæ! umhverfisáhrif me! tilliti til landslags, 

gró!urs, d$ralífs sem og áhrif á útivist og fer!a"jónustu. #á telur stofnunin a! setja megi 

spurningarmerki vi! hvort skilgreina megi jar!hitan$tingu á slíkum grundvelli sem sjálfbæra 

"rátt fyrir a! einstök jar!hitakerfi  endurn$i sig á  einhverjum tugum ára.154 

 

Me! tilliti til framlag!ra gagna og álita sem bárust taldi Skipulagsstofnun ljóst a! HS Orka 

og Orkustofnun væru ekki sammála um mikilvæga "ætti. Annars vegar um ástand og stö!u 

jar!hitaau!lindarinnar og áhrif vinnslu sí!an virkjunin var gangsett og hins vegar  hva!a 

áhrif fyrirhugu! stækkun Reykjanesvirkjunar muni hafa. 

 

#á tekur Skiplagsstofnun fram a! Orkustofnun hafi jafnframt í áliti sínu bent á a! "eir 

framkvæmdakostir sem stækkun grundvalla!ist á fælu í sér aukna hrávarmaupptöku umfram 

gildandi n$tingarleyfi og a! sú virkjun sem framkvæmdara!ili hyg!ist fara út í rúmist 

                                                
152 Álit Skipulagsstofnunnar um mat á umhverfisáhrifum stækkunar Reykjanesvirkjunar 23. júlí 2009, 9. 
153 Sama heimild. 
154 Álit Skipulagsstofnunnar um mat á umhverfisáhrifum stækkunar Reykjanesvirkjunar 23. júlí 2009, 9-10 
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greinilega ekki innan gildandi n$tingarleyfi fyrirtækisins. 

 

Í ljósi "essa og "eirrar óvissu sem til sta!ar var um áhrif stækkunar Reykjanesvirkjunar á 

jar!hitakerfi! á Reykjanesi, me!al annars vegna skamms vinnslutíma, taldi 

Skipulagsstofnun erfitt a! leggja mat á hver yr!u raunveruleg áhrif fyrirhuga!ra 

framkvæmda á jar!hitakerfi! á Reykjanesi og um lei! jar!hitann sem au!lind. Taldi 

stofnunin a! frekari umfjöllun um áhrif fyrirhuga!rar stækkunar Reykjanesvirkjunar á 

jar!hitakerfi! "yrfti a! fara fram á grundvelli leyfisumsókna framkvæmdaa!ila til 

Orkustofnunar.155 

 

Af ö!rum "áttum svo sem hva! var!ar sjónræn áhrif framkvæmda og áhrif framkvæmda á 

landslag og verndargildi svæ!isins telur Skipulagsstofnun a! samleg!aráhrif núverandi og 

fyrirhuga!ra framkvæmda séu verulega neikvæ!. 156 Um áhrif á fer!a"jónustu, útivist og 

hljó!vist telur Skipulagsstofnun ljóst a! fyrirhuga!ar framkvæmdir komi almennt til me! a! 

hafa töluvert neikvæ! áhrif á útivistarfólk sem og á skipulag!a fer!a"jónustu á svæ!inu en 

a! áætla!ar mótvægia!ger!ir framkvæmdara!ila væru líklegar til a! draga a! einhverju leyti 

úr neikvæ!um áhrifum. Tiltók stofnunin "ó í "ví samhengi a! mat hennar væri a! 

„jar!varmavirkjun me! öllum "eim framkvæmda"áttum sem slíkri virkjun fylgir falli illa a! 

svo sérstæ!u svæ!i sem Reykjanes er náttúrufarslega en á náttúrufari "ess byggjast 

vinsældir svæ!isins fyrir útivistarfólk og fer!amenn.“ 157   

 

Hva! var!ar áhrif framkvæmda á vistkerfi fjalla!i Skipulagsstofnun um möguleg áhrif á 

lífríki sjávar og fjöru sem og áhrif á gró!ur og fugla. Af "eim ber einna helst a! nefna a! 

Skipulagsstofnun telur ljóst á grundvelli fyrirliggjandi gagna a! gró!ur hefur ey!st á stóru 

svæ!i, alls um 11ha a! stær!. Telur stofnunin a! me! tilliti til gró!urs "urfi HS Orka a! fara 

a! tilmælum Náttúrufræ!istofnunar Íslands og vakta e!a fylgjast me! gró!ri á me! 

reglubundnum hætti. Jafnframt "urfi HS Orka a! standa fyrir vöktun á áhrifum 

virkjunarinnar á smád$ralíf á svæ!inu, kríu, og lífríki sjávar og fjöru í samrá!i vi! 

sérfræ!ia!ila.158  

 

                                                
155 Álit skipulagsstofnunnar um mat á umhverfisáhrifum stækkunar Reykjanesvirkjunar 23. júlí 2009, 23-24. 
156 Sama heimild 24. 
157 Sama heimild 25. 
158 Sama heimild 26-27. 
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5.4.4 Samantekt um mat á umhverfisáhrifum framkvæmda vegna 

Reykjanesvirkjunar. 

Tilgangur "ess a! tryggja a! mat á umhverfisáhrifum fari fram á!ur en leyfi er veitt fyrir 

framkvæmdum er me!al annars a! draga eins og kostur er úr neikvæ!um áhrifum 

vi!komandi framkvæmdar á umhverfi samanber markmi!sákvæ!i 1. gr. laga um mat á 

umhverfisáhrifum sem sérstaklega var fjalla! um í kafla 4.3.3 #á er leyfisveitendum sem 

veita leyfi til n$tingar og vinnslu orkuau!linda samkvæmt au!linda- og raflögum óheimilt 

a! veita leyfi vegna matsskyldra framkvæmda fyrr en álit Skipulagsstofnunar um 

umhverfisáhrif "eirra liggur fyrir.159 Leyfisveitanda er jafnframt skylt a! taka rökstudda 

afstö!u til álits Skipulagsstofnunar um umhverfisáhrif framkvæmda á!ur en leyfi er veitt.160 

 

Í úrskur!i Skipulagsstjóra frá árinu 2000 um mat á umhverfisáhrifum jar!hitan$tingar 

Hitaveitu Su!urnesja á Reykjanesi snéri umfjöllunin a!allega a! afmörkun fyrirhuga!s 

framkvæmdasvæ!is me! tilliti til lífríkis og náttúru sem og fer!a"jónustu á svæ!inu. 

Skipulagsstjóri féllst á n$tingu orku innan skilgreinds i!na!arsvæ!is samkvæmt sam"ykktu 

a!al- og svæ!isskipulagi og tók tillit til umsagnar Orkustofnunar um a! áætlu! massataka úr 

jar!hitakerfinu á ársgrundvelli myndi hafa lítil áhrif á sjálft jar!hitakerfi!. Skipulagsstofnun 

taldi "ó margt óljóst um umfang og áhrif framkvæmdarinnar og me!al annars á "eim 

forsendum var framkvæmdara!ila gert a! rá!ast í frekara mat á jar!hitan$tingu á svæ!inu. 

Úrskur!ur skipulagsstjóra var líkt og fram kom a! framan kær!ur til umhverfisrá!herra sem 

sta!festi hann a! ö!ru leiti en "ví a! framkvæmdara!ila væri heimilt a! leggja fram tillögu 

um n$ja afmörkun framkvæmdarsvæ!is óhá! skilgreindu i!na!arsvæ!i.   

 

Í úrskur!i Skipulagsstofnunar frá árinu 2002 um mat á umhverfisáhrifum vegna 

jar!hitan$tingar Hitaveitu Su!urnesja á Reykjanesi var me!al annars fjalla! um áhrif 

framkvæmda á náttúrufar "ar me! tali! fugla, gró!ur, landslag, jar!myndanir og 

verndargildi. #á var fjalla! um áhrif framkvæmda á menn og samfélag me! tilliti til 

hljó!mengunar, fer!a"jónustu og útivistar. Taldi stofnunin a! framkvæmdir vi! holu "rjú í 

"ri!ja áfanga myndu hafa verulega meiri áhrif á svæ!inu en a!rir framkvæmdar"ættir og 

hafa veruleg óafturkræf áhrif í för me! sér fyrir fer!a"jónustu og útvist á svæ!inu.  Lag!ist 

Skipulagsstofnun gegn framkvæmdum vi! tiltekna holu og var virkjunarleyfi 

i!na!arrá!herra til handa Hitaveitu Su!urnesja, útgefi! ári! 2006, veitt me! fyrirvara um a! 
                                                
159 Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 1. mgr. 13.gr.  
160 Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 2. mgr. 13. gr. 
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leyfishafi yr!i a! gæta a! skilyr!um og mótvægisa!ger!um "eim sem Skipulagsstofnun 

kva! á um í  umræddum úrskur!i sínum. 

 

Í áliti Skipulagsstofnunar frá árinu 2009 um mat á umhverfisáhrifum vegna stækkunar 

Reykjanesvirkjunar var a! finna ítarlega umfjöllun um áhrif stækkunarinnar á jar!hitakerfi! 

og jar!hitann sem au!lind. Vitna!i stofnunin me!al annars til matssk$rslu 

framkvæmdara!ila um áhrif stækkunarinnar á jar!hitakerfi! sem og "eirra álita sem bárust 

frá Orkustofnun og Umhverfisstofnun. Í ljósi framlag!ra gagna var álit Skipulagsstofnunar á 

"á lei! a! of áhættusamt væri a! auka vinnslu úr d$pri hluta geymisins fyrr en lengri reynsla 

væri komin á "á vinnslu sem "egar var í gangi, sem og af árangri ni!urdælingar. #á taldi 

stofnunin vinnslu núverandi virkjunar ekki hafa ná! jafnvægisástandi og of snemmt væri a! 

leggja mat á líkanareikninga um svörun jar!hitakerfisins vi! aukinni vinnslu vegna 

fyrirhuga!rar stækkunar. #á taldi stofnunin a! me! lengri vinnslutíma og frekari gögnum 

fengist vitneskja um hvort raunverulega væri um a! ræ!a sjálfbæra n$tingu, hvort vinnslan 

væri afturkræf og hver áhrif n$tingarinnar væru á endurn$janleika au!lindarinnar.  

 

Skipulagsstofnun setti jafnframt spurningarmerki vi! a! jar!hitan$tingu á "eim grundvelli 

sem um ræ!ir mætti skilgreina sem sjálfbæra n$tingu en af matssk$rslu framkvæmdara!ila 

a! dæma virtist hugsanleg ágeng n$ting réttlætt í ljósi "ess a! jar!hitakerfi! væri líklegt til 

a! ná fyrra ástandi á jafn löngum tíma og vinnsla hafi fari! fram. Stofnunin taldi a! vi! 

slíkar a!stæ!ur myndi "ess sífellt vera freista! a! stækka vinnslusvæ!i! og ásókn á ósnortin 

jar!hitasvæ!i myndi stö!ugt aukast til "ess a! a!ilar gætu bætt sér upp tapa!a vinnslu e!a 

vi!haldi! vinnslu á me!an be!i! væri eftir a! jar!hitakerfi! sem um væri a! ræ!a næ!i fyrra 

ástandi. Í ljósi mismunandi sko!ana framkvæmdara!ila og Orkustofnunar og "eirrar óvissu 

sem til sta!ar var um áhrif stækkunar á jar!hitakerfi! taldi Skipulagsstofnun sig ekki geta 

lagt mat á hver raunveruleg áhrif fyrirhuga!ra framkvæmda yr!u á jar!hitakerfi! og 

au!lindina sjálfa. Taldi stofnunin a! frekari umfjöllun um áhrif stækkunar 

Reykjanesvirkjunar "yrfti a! fara fram á grundvelli leyfisumsóknar HS Orku til 

leyfisveitanda, Orkustofnunar. Skipulagsstofnun tók ekki afstö!u til "essa a! ö!ru leyti og 

lag!i í hendur Orkustofnunar a! taka rökstudda afstö!u á grundvelli leyfisveitingarferlis.  

 

Ljóst er af virkjunarleyfi Orkustofnunar vegna stækkunar Reykjanesvirkjunar a! töluver! 

umfjöllun og frekari gagnaöflun fór fram um möguleg áhrif stækkunar virkjunarinnar á 

jar!hitakerfi! og au!lindina í framhaldi af áliti Skipulagsstofnunar. Rúmlega tveimur árum 
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sí!ar veitti Orkustofnun svo umrætt virkjunarleyfi sérstaklega skilyrt var!andi alla tilhögun 

au!lindan$tingar. #á vakti Orkustofnun sérstaka athygli á "ví a! stofnunin væri bundin af 

ni!urstö!u Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum í á!ur kynntum úrskur!um frá 

árinu 2000 og 2002 sem og "ví áliti er var!a!i stækkunina sjálfa og var gefi! út ári! 2009. 

 

Framkvæmd á mati á umhverfisáhrifum matsskyldra framkvæmda er mikilvægur "áttur 

hva! var!ar a! stu!la a! sjálfbærri n$tingu náttúruau!linda. A! framangreindu a! dæma 

tekur mat Skipulagsstofnunar ekki a!eins til mats á umhverfisáhrifum út á vi! í sinni 

algengustu mynd, ".e. me! tilliti til sjónrænna áhrifa, fer!a"jónustu, lífríkis, gró!urs o.s.frv. 

heldur einnig til áhrifa framkvæmdarinnar inn á vi!,  á au!lindina sjálfa samanber álit vegna 

áhrifa stækkunar Reykjanesvirkjunar, á jar!hitakerfi! á Reykjanesi og jar!hitann sem 

au!lind. Ættu álit Skipulagsstofnunar "ví a! vera ákve!in trygging fyrir "ví a! umræ!a um 

áhrif framkvæmda, vegna n$tingar orkuau!linda, á tiltekna au!lind og au!lindir á sama 

svæ!i fari fram á réttum tímapunkti á!ur en framkvæmda-, n$tingar- og /e!a virkjunarleyfi 

eru veitt. #a! a! áhrif framkvæmda séu jafnframt metin á jafn ítarlegan hátt og hér um ræ!ir 

og vi!eigandi lei!beiningar og mótvægisa!ger!ir liggi fyrir um hvernig má mögulega 

komast hjá óafturkræfum og verulegum umhverfisáhrifum er mjög mikilvægur "áttur 

sjálfbærrar "róunar en í Brundtland-sk$rslunni sem fjalla! var um í kafla 2.2. voru ríki 

heims hvött til "ess „a! skila umhverfi og au!lindum í vi!unnandi ástandi til komandi 

kynsló!a“.161 Ætla má a! "a! sé uppfyllt me! "ví me!al annars a! líta til allra mögulegra 

áhrifa sem vi!komandi au!lindan$ting getur haft á umhverfi! og breg!ast vi! "eim. 

 

5.5 Virkjunarleyfi til n!tingar á vatnsafli í framkvæmd  

#au leyfi sem tekin ver!a til sko!unar og var!a n$tingu vatnsafls til orkuframlei!slu eru 

annars vegar virkjunarleyfi veitt Landsvirkjun vegna Bú!arhálsvirkjunar frá árinu 2001 og 

hinsvegar virkjunarleyfi veitt Landsvirkjun vegna Kárahnjúkavirkjunar frá árinu 2002. 

Jafnframt ver!ur fjalla! um úrskur!i skipulagsyfirvalda um mat á umhverfisáhrifum "eirra 

framkvæmda sem "ær höf!u í för me! sér.  Ekki ver!ur fari! í efnislega greiningu á 

skilyr!um og takmörkunum leyfanna né úrskur!a Skipulagsstofnunar heldur fjalla! um "á á 

"ann hátt sem "jónar álitaefnum ritger!arinnar. Umrædd virkjunarleyfi voru veitt fyrir 

gildistíma raforkulaga nr. 65/2003 og "ví veitt á grundvelli orkulaga nr. 58/1967 og eftir 

atvikum lögum um raforkuver nr. 60/1981.  
                                                
161 World Commission on Environment and Developement, ,,Our common future”(Oxford University press 
1987) 43. 
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5.5.1 Virkjunarleyfi veitt Landsvirkjun vegna virkjunar 

I!na!arrá!herra veitti Landsvirkjun leyfi til a! reisa og reka allt a! 120 MW 

vatnsaflsvirkjun vi! Bú!arháls í Rangárvallas$slu "ann 22. ágúst ári! 2001. Var umrætt 

virkjunarleyfi veitt fyrir gildistöku raforkulaga nr. 65/2003 á grundvelli laga um raforkuver 

nr. 60/1981 og orkulaga nr. 58/1967.  

 

Í leyfisbréfi me! virkjunarleyfi er vísa! til "ess a! skipulagsstjóri hafi fallist á fyrirhuga!a 

virkjun me! "ví skilyr!i a! bætt ver!i fyrir umhverfisáhrif vegna taps á gró!urlendi af 

völdum Spor!öldulóns vi! Bú!arháls. Rá!uneyti! leita!i jafnframt umsagnar Orkustofnunar 

sem kva! á um nau!syn "ess a! leyfishafi myndi skrá og var!veita uppl$singar um 

vatnsn$tni virkjunarinnar og vatnshæ! í inntakslóni samanber "ágildandi 133. gr. vatnalaga 

nr. 15/1923.  

 

Svo fór a! i!na!arrá!herra veitti virkjunarleyfi! me! "eim fyrirvara a! teki! yr!i tillit til 

"eirra skilyr!a sem kve!i! væri á um í úrskur!i skipulagsstjóra sem og a! Landsvirkjun, 

eftir nánara samkomulagi vi! Orkustofnun, myndi skrá, var!veita og standa Orkustofnun 

skil á uppl$singum um vatnsn$tni og vatnshæ! í inntakslóni. 162 

5.5.2 Úrskur"ur Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum Bú"arhálsvirkjunar 

frá 2001.  

Skipulagsstofnun kva! upp úrskur! "ann 4. maí 2001 um  mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda vegna vatnsaflsvirkjunar vi! Bú!arháls. Tók úrskur!ur Skipulagsstofnunar til 

mögulegra umhverfisáhrifa framkvæmda á gró!urlendi, fuglalíf, menningarminjar og 

landslag á svæ!inu. Segir í úrskur!i Skipulagsstofnunar a! ákve!in sker!ing ver!i á 

gró!urlendi, búsvæ!i fugla og menningarminjum og a! fyrirhuga! 7 km&  mi!lunarlón muni 

hafa í för me! sér töluver! sjónræn áhrif á landslag.163 Fram komu umsagnir me!al annars 

frá Náttúruvernd ríkisins, Landgræ!slu ríkisins og Landvernd sem höf!u a! geyma 

ábendingar um a! bæta "yrfti me! mótvægisa!ger!um "a! gró!urtap sem hlytist af 

Spor!öldulóni.  

 

                                                
162 Leyfi i!na!arrá!herra til Landsvirkjunar til a! reisa og reka allt a! 120 MW virkjun vi! Bú!arháls í 
Rangárvallas$slu 22. ágúst 2001. 
163 Úrskur!ur Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum Bú!arhálsvirkjunar 4. maí 2001 í máli nr. 
2000120023, 20-21. 
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Í ni!urstö!u sinni bendir Skipulagsstofnun á me! vísun til laga um mat á umhverfisáhrifum 

„a! leitast skuli vi! a! bæta fyrir "au neikvæ!u umhverfisáhrif  sem framkvæmd hefur í för 

me! sér "rátt fyrir a! fullljóst sé a! "ær a!ger!ir vegi í fæstum tilfellum a! fullu upp á móti 

honum neikvæ!u umhverfisáhrifum.“ #á segir stofnunin jafnframt a!: 

 

Mótvægisa!ger!ir felist í a!ger!um sem ekki eru nau!synlegur "áttur framkvæmdar 
en gripi! er til á hönnunartíma, framkvæmdatíma e!a a! loknum framkvæmdum í 
"eim tilgangi a! koma í veg fyrir, draga úr e!a bæta fyrir neikvæ! umhverfisáhrif 
sem framkvæmd kann a! hafa í för me! sér. Hverjar vi!eigandi mótvægisa!ger!ir 
eru hverju sinni fer eftir e!li framkvæmdar, umhverfisáhrifum hennar og a!stæ!um í 
hverju tilviki.164 

 

Var ni!ursta!a Skipulagsstofnunar á "á lei! a! í ljósi a!stæ!na á áhrifasvæ!i framkvæmdar 

sem bjó!i upp á "ann möguleika a! bæta fyrir tap á gró!urlendi skuli vera bætt fyrir "a! 

gró!urlendi sem tapast vegna Spor!öldulóns me! mótvægisa!ger!um sem felist í 

landgræ!slu á vegum framkvæmdara!ila í næsta nágrenni. Kva! Skipulagsstofnun á um a! 

a!ger!ir skyldu hefjast samhli!a virkjunarframkvæmdum og áttu a! mi!a a! "ví a! skapa  

sambærilegt gró!urlendi og "a! sem kemur til me! a! tapast eftir "ví sem raunhæft er. 165  

 

Skipulagsstofnun ger!i ekki athugasemdir vi! fyrirhuga!a efnistöku vegna framkvæmdanna 

en um verulegt magn er a! ræ!a. Fram haf!i "ó komi! í gögnum framkvæmdara!ila a! hann 

myndi ganga frá rösku!um svæ!um og sá í.166 Á grundvelli framlag!ra gagna, umsagana og 

athugasemda féllst Skipulagsstofnun á fyrirhuga!a allt a! 120 MW Bú!arhálsvirkjun me! 

framangreindum skilyr!um.167 

 

5.5.3 Virkjunarleyfi veitt Landsvirkjun vegna Kárahnjúkavirkjunar  

Me! lögum nr. 38/2002 um virkjun Jökulsár á Brú og Jökulsár í Fljótsdal og stækkun 

Kröfluvirkjunar var Landsvirkjun veitt leyfi af Al"ingi til "ess a! reisa og reka 

vatnsaflsvirkjun í Fljótsdal me! allt a! 750 MW afli. Er "a! í samræmi vi! "ágildandi 1. 

mgr. 10. gr.  orkulaga nr. 58/1967 sem kva! á um a! leyfi Al"ingis "yrfti til a! reisa og reka 

raforkuver sem er stærra en 2000 kW. Í leyfisbréfi i!na!arrá!herra dagsettu 2. september 

2002 var jafnframt fjalla! um virkjunarleyfi fyrir allt a! 750 MW Kárahnjúkavirkjun. #ar 

kom fram a! i!na!arrá!herra veitti Landsvirkjun leyfi til byggingar allt a! 750MW 
                                                
164 Sama heimild 21. 
165 Sama heimild 21-22. 
166 Úrskur!ur Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum Bú!arhálsvirkjunar 4. maí 2001, 23. 
167 Sama heimild 24. 
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Kárahnjúkavirkjunar me! "eim skilyr!um sem umhverfisrá!herra hafi kve!i! á um í 

úrskur!i sínum um mat á umhverfisáhrifum "ann 20. desember 2001. Féllst 

umhverfisrá!herra á framkvæmdir vegna virkjunar me! einum 20 skilyr!um. Var 

virkjunarleyfi! jafnframt skilyrt "ví a! a! Landsvirkjun vakti, skrái og var!veiti allar 

breytingar sem virkjunin veldur á vatnshæ! og vatnsbúskap vatnsfalla á áhrifasvæ!i 

virkjunar.  

 

#ar kom jafnframt fram a! umfang virkjunarframkvæmda hafi veri! slíkt a! 

umhverfisrá!herra hafi "urft a! sta!festa sérstakt svæ!isskipulag a!eins fyrir 

Kárahnjúkavirkjun samkvæmt 5. mgr. 15. gr. "ágildandi skipulags- og byggingarlaga.168 

Ver!ur nú viki! a! umfjöllun Skipulagsstofnunar um um mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda vegna Kárahnjúkavirkjunar. 

 

5.5.4 Úrskur"ur Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 

Kárahnjúkavirkjunar  

Skipulagsstofnun kva! upp úrskur! um mat á umhverfisáhrifum vegna framkvæmda vi! 

Kárahnjúkavirkjun "ann 1. ágúst 2001. Vi! athugun sína taldi stofnunin ekki liggja fyrir 

nægar uppl$singar um fyrirhuga!ar framkvæmdir svo stofnunin sæi sér fært a! leggja mat á 

áhrif "eirra. Taldi stofnunin jafnframt a! framkvæmdara!ili hef!i "urft a! greina betur frá 

fyrirhugu!um mótvægisa!ger!um sínum og mögulegum áhrifum "eirra. 

 

Í "ví samhengi vitna!i Skipulagsstofnun í athugasemdir me! frumvarpi "ví sem var! a! 

lögum um mat á umhverfisáhrifum, en "ar segir um 1. grein: 

 

 Liti! er á mat á umhverfisáhrifum sem mikilvægt tæki stjórnvalda til a! ná fram 
 markmi!um í umhverfismálum og stu!la a! sjálfbærri "róun. Eitt af markmi!um 
 laganna er a! tryggja a! Skipulagsstofnun fái nau!synlegar uppl$singar til a! geta 
 teki! ákvör!un um tilteki! verkefni me! fulla vitneskju um hva!a líkur eru á "ví a! 
 verkefni! hafi veruleg áhrif á umhverfi!. 169 
 

Á grundvelli fyrirliggjandi uppl$singa taldi Skipulagsstofnun sig "ó geta sagt til um a! 

fyrirhuga!ar framkvæmdir væru „líklegar til a! hafa í för me! sér verulega neikvæ! 

                                                
168 Virkjunarleyfi i!na!arrá!herra til Landsvirkjunar fyrir allt a! 750 MW virkjun vi! Kárahnjúka 2. september 
2002. 
169 Úrskur!ur Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar 1. ágúst í máli nr. 
20000110003, 274. 
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umhverfisáhrif“. Um væri a! ræ!a neikvæ! áhrif vegna jar!vegsfoks og áfoks á ví!fe!m 

svæ!i sem og áhrif á lífríki, gró!ur, hreind$r, fugla, seli, jar!myndanir og landslag. #á kom 

fram a! framkvæmdirnar munu hafa í för me! sér miklar breytingar á vatnafari sem aftur 

mun hafa áhrif á gró!ur, fuglalíf og landbúna!. #á tók Skipulagsstofnun fram a! fyrir lægi 

a! á framkvæmda- og áhrifasvæ!i virkjunarinnar væru á anna! hundra! fornminja sem gætu 

raskast auk "ess sem ekki væri vita! me! vissu hva!a áhrif framkvæmdirnar hef!u á bygg! 

og atvinnulíf á Austurlandi.170 

 

Í úrskur!i Skipulagsstofnunar var vísa! í ni!urstö!u matssk$rslu framkvæmdara!ila hva! 

var!ar  umhverfisáhrif virkjunar en "ar kom fram a! framkvæmdara!ili teldi „a! 

umhverfisáhrif virkjunarinnar væru innan vi!unandi marka í ljósi "ess efnahagslega 

ávinnings sem væntanleg virkjun muni skila "jó!inni og "eirrar atvinnu"róunar sem sölu 

orkunnar fylgir.“  Afsta!a Skipulagsstofnunar til "essa var sú a! ekki hef!i veri! s$nt fram á 

"a! í fyrirliggjandi gögnum a! áhrif fyrirhuga!ra framkvæmda vi! Kárahnjúkavirkjun 

myndu hafa slíkan efnahagslegan ávinning í för me! sér, hann myndi  „vega upp "au 

verulegu óafturkræfu, neikvæ!u áhrif sem framkvæmdin mun fyrirsjáanlega hafa á 

náttúrufar og landnotkun“. #á vísa!i Skipulagsstofnun til Hagfræ!istofnunar Háskóla 

Íslands sem hefur bent á a! langtíma "jó!hagsleg áhrif framkvæmdar séu ekki bara metin út 

frá ar!semi framkvæmdar heldur einnig neikvæ!um og jákvæ!um áhrifum "eirra á 

umhverfi og samfélag. Hefur Hagfræ!istofnun Háskólans einnig bent á a! mikils vir!i gæti 

veri! ef fyrir lægi einhverskonar a!fer! til "ess a! ver!meta gildi náttúrunnar og "ar me! 

efnahagsleg áhrif neikvæ!ra umhverfisáhrifa. 171 

 

Fram kemur a! Skipulagsstofnun telji a! „vir!i náttúrufars á áhrifasvæ!i framkvæmdar sé 

hátt og áhrif framkvæmda á náttúrfar í mörgum tilfellum veruleg e!a óafturkræf“. 

Skipulagsstofnun telji "ví „a! "örf sé á a! fjárhagslegt mat á náttúruver!mætum sem sem 

framkvæmdirnar myndu raska e!a ey!ileggja sé lagt til grundvallar mati á "jó!hagslegum 

áhrifum framkvæmdarinnar.“ 

 

Í ni!urstö!u sinni vísar Skipulagsstofnun til "ágildandi 2. mgr. 11. gr. laga um mat á 

umhverfisáhrifum sem kva! á um a! Skipulagsstofnun skyldi í úrskur!i sínum taka 

ákvör!un um hvort fallist væri á vi!komandi framkvæmd, me! e!a án skilyr!a, e!a hvort 
                                                
170 Sama heimild 274 -275. 
171 Sama heimild 275. 
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lagst væri gegn vi!komandi framkvæmd vegna umtalsver!ra umhverfisáhrifa. Samkvæmt 

lögunum töldust umhverfisáhrif umtalsver! "egar um var a! ræ!a ,,veruleg óafturkræf 

umhverfisáhrif e!a veruleg spjöll á umhverfinu sem ekki er hægt a! fyrirbyggja e!a bæta úr 

me! mótvægisa!ger!um.” 172 

 

#á vísar Skipulagsstofnun einnig til sjónarmi!a sem fram koma í frumvarpi "ví er var! a! 

lögum um mat á umhverfisáhrifum um a! náttúruau!lindir skuli n$ttar af varú! og 

skynsemi. Er "a! í samræmi vi! 73. gr. EES samningsins sem tekur til umhverfismála en 

markmi! me! lögum um mat á umhverfisáhrifum var me!al annars a! uppfylla "ær skyldur 

sem ríki! tók á sig me! a!ild a! EES samningum samanber frumvarp "a! er var! a! 

lögunum.173  

 

Í ljósi fyrirliggjandi gagna var ni!ursta!a Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda vegna Kárahnjúkavirkjunar á "á lei! a!:  

 

 Kárahnjúkavirkjun muni hafa í för me! sér umtalsver! umhverfisáhrif og a! ekki 
 hafi veri! s$nt fram á a! annar ávinningur af fyrirhugu!um framkvæmdum ver!i 
 slíkur a! hann vegi upp "au verulegu, óafturkræfu og neikvæ!u umhverfisáhrif sem 
 framkvæmdin mun fyrirsjáanlega hafa.“  
 

#á taldi stofnunin ekki liggja fyrir nægar uppl$singar um ákve!na "ætti fyrirhuga!ar 

framkvæmda svo stofnunin sæi sér fært a! leggja mat á áhrif "eirra. Lag!ist 

Skipulagsstofnun "ví gegn framkvæmdinni me! vísan til "ágildandi b. li!ar 2. mgr. 11. gr. 

laga um mat á umhverfisáhrifum.174  

 

Úrskur!ur Skipulagsstofnunnar um mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar var 

kær!ur til umhverfisrá!herra. #ar var hann felldur úr gildi og fallist á hina fyrirhug!u 

framkvæmd me! einum 20 tilgreindum skilyr!um. #au skilyr!i voru allt frá "ví a! 

framkvæmdara!ili skyldi falla frá ákve!num fyrirhugu!um framkvæmdum til áskilinna 

rannsókna, vöktunar og mótvægisa!ger!a sem framkvæmdara!ili skyldi vi!hafa á tíma 

framkvæmda og vinnslu.175 

                                                
172 Sama heimild 276. 
173 Al"t. 1999-2000, A-deild, "skj. 644  – 386. mál, almennar athugasemdir í kafla C. 
174 Úrskur!ur Skipulagsstofnunnar um mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar 1. ágúst 2001 í máli nr. 
2000110003, 278. 
175 Úrskur!ur umhverfisrá!herra 20. desember 2001 í máli nr. 1080004. 
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5.5.5 Samantekt á umfjöllun um n!tingu vatnsafls til raforkuframlei"slu og mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmda vegna umræddra vatnsaflsvirkjana 

Líkt og framangreind umfjöllun ber me! sér felast ein umfangsmestu umhverfisáhrif 

framkvæmda vi! vatnsaflsvirkjanir í myndun uppistö!ulóna sem mikilvæg eru starfsemi 

flestra vatnsaflvirkjana. #au hafa bæ!i í för me! sér umhverfisáhrif vegna efnistöku og 

uppgraftar auk "ess sem töluvert landssvæ!i fer undir vatn og a! öllu jöfnu er ein helsta 

aflei!ing "ess tap á gró!urlendi auk áhrifa á d$ralíf, fugla, menningarminjar og landslag líkt 

og til dæmis er fjalla! um í úrskur!i Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 

framkvæmda vi! Bú!arhálsvirkjun. Virkjunarleyfi vegna Bú!arhálsvirkjunar var veitt me! 

fyrirvara um skilyr!i úrskur!ar Skipulagsstofnunar sem kva! á um mótvægisa!ger!ir sem 

fólust í endurreisn gró!urlendis, ".e. a! framkvæmdara!ili myndi komi af sta! e!a stu!la a!  

gró!ursetningu á lítt grónu e!a örfoka landi. Kve!i! var á um a! a!ger!ir skyldu hefjast 

jafnhli!a virkjunarframkvæmdum og mi!a a! "ví a! skapa gró!urlendi og vistkerfi sem me! 

tí! og tíma yr!i sambærilegt "ví sem tapast myndi undir vatn, eftir "ví sem raunhæft er.  Í 

ljósi "ess er hægt a! áætla a! sú n$ting sem fram fer me! vinnslu Bú!arhálsvirkjunar sé svo 

gott sem sjálfbær enda óumdeilt a! um er a! ræ!a endurn$janlega au!lind auk "ess sem 

mótvægisa!ger!ir fela í sér endurbætur á helstu neikvæ!u umhverfisáhrifum virkjunar. 

 

Í úrskur!i Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúkavirkjunar kom fram, 

ólíkt úrskur!i stofnunarinnar hva! var!ar umhverfisáhrif vegna Bú!arhálsvirkjunar, a! áhrif 

framkvæmda og "ar me! talin myndun Hálslóns, væru a! mörgu leyti veruleg og óafturkræf 

enda hafi ekki veri! s$nt fram á a! hægt væri a! bæta fyrir "a! tjón sem framkvæmdir yllu 

e!a endurheimta landi! í sömu mynd eftir a! vinnsla tæki enda. Í fullna!arúrskur!i 

umhverfisrá!herra um mat á umhverfisáhrifum Kárahnjúka var virkjunarleyfi svo veitt me! 

einum 20 skilyr!um. Mörg "eirra lutu a! breytingum á fyrirhugu!um framkvæmdum og 

mótvægisa!ger!um sem grípa skyldi til vegna áhrifa uppistö!ulóns virkjunarinnar, 

Hálslóns, á umhverfi sitt.  

 

Í ljósi kröfu stjórnvalda um sjálfbæra n$tingu náttúruau!linda má ætla a! í "eim tilvikum 

"ar sem um veruleg og óafturkræf áhrif sé a! ræ!a og óbætanlegt tjón á umræddu svæ!i sé 

mjög erfitt a! ætla a! n$ta au!lindina á fullkomlega sjálfbæran hátt, "rátt fyrir a! uppspretta 

au!lindarinnar svo sem vatni! sjálft sé endurn$janlegt. #ar liggur mikilvægi "ess a! greina á 

milli sjálfbærni og endurn$janleika samanber umfjöllun í kafla 3.3 en endurn$janleiki l$sir 
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eiginleikum au!lindar en sjálfbærni hvernig n$tingu hennar er hátta!.176 

 

N$ting au!linda sem hefur í för me! sér veruleg e!a óafturkræf áhrif er "ó mögulega hægt 

a! fella undir veika sjálfbærni ef liti! er til túlkunar Bosselmann á veikri og sterkri 

sjálfbærni sem fjalla! var um í kafla. 2.2. Í tilviki Kárahnjúkavirkjunar víkur mikilvægi "ess 

a! koma í veg fyrir veruleg og óafturkræf umhverfisáhrif fyrir ríkum efnahags- og 

"jó!félagslegum hagsmunum. Telur höfundur slíkt vera dæmi um veika sjálfbærni í sinni 

sterkustu mynd. Undir veika sjálfbærni væri nefnilega einnig hægt a! fella a!stæ!ur "ar sem 

um er a! ræ!a tímabundin neikvæ! áhrif á einn "átt sjálfbærar "róunar sem eru a! mestu 

leyti afturkræf e!a hægt er a! bæta fyrir á ákve!nu tímabili e!a eftir ákve!inn tíma líkt og 

fram kom í umfjöllun kafla 3.3.1 um ni!urstö!ur faghóps hva! var!ar e!li jar!hitans.177 

E!lismunur er "ó a! sjálfsög!u á n$tingu jar!varma og vatnsafls og eru umhverfisáhrif 

vatnsaflsvirkjunar og "eirra framkvæmda sem henni fylgja önnur og oft á tí!um meiri og 

varanlegri ef teki! er tillit til áhrifa uppstö!ulóna.  

 

A! lokum má velta fyrir sér í "essu samhengi sjálfbærni vatnsorku úr jökulfljótum yfir 

höfu! me! tilliti til aurbur!ar líkt og fjalla! var um í kafla 3.3.2. Uppistö!ulón virkjana er 

grundvallast á jökulfljótum munu a! öllum líkindum fyllast af aurbur!i a! ákve!num tíma 

li!num svo endurheimt landsins í nákvæmlega "eirri mynd sem "a! var á!ur er hreint út 

sagt ómöguleg. Styrkir "a! enn "á ályktun höfundar a! "rátt fyrir endurn$janleika 

vatnsau!lindarinnar sé sjálfbær n$ting vatnsafls sem og n$ting annarra au!linda "ar sem 

umhverfisáhrif eru veruleg og óafturkræf erfi!, nema í sterkustu mynd veikrar sjálfbærni.  

 

#á liggur "a! fyrir a! sjálfbær n$ting sn$st ekki a!eins um uppsprettu au!lindarinnar sjálfrar 

heldur einnig áhrif n$tingar á umhverfi! og "ar af lei!andi á "ær náttúruau!lindir sem í 

umhverfi hennar felast. #á er lögbundi! mat á umhverfisáhrifum líkt og or!anna hljó!an 

segir til um, a!eins mat stjórnvalda á ákve!num a!stæ!um og áhrifum á grundvelli 

fyrirliggjandi gagna í hverju tilviki fyrir sig. Í tilviki Kárahnjúkavirkjunar sá 

Skipulagsstofnun sér til dæmis  ekki anna! fært en a! leggjast gegn fyrirhugu!um 

framkvæmdum vi! Kárahnjúkavirkjun á grundvelli "eirra gagna og sjónarmi!a sem reifu! 

                                                
176 Faghópur um sjálfbæra n$tingu jar!hita, ,,E!li Jar!hitans og sjálfbær n$ting hans – álitsger! faghóps um 
sjálfbæra n$tingu jar!hita”  (n. 67) 55. 
177 Faghópur um sjálfbæra n$tingu jar!hita, ,,E!li Jar!hitans og sjálfbær n$ting hans – álitsger! faghóps um 
sjálfbæra n$tingu jar!hita” (n. 67) 17. 
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voru a! framan. #egar kæra framkvæmdara!ila á úrskur!i Skipulagsstofnunar var hinsvegar 

tekin fyrir hjá rá!herra tók hann til greina n$ gögn sem hann taldi hafa "$!ingu fyrir úrlausn 

málsins.178 Svo fór a! umhverfisrá!herra féllst á hina fyrirhugu!u framkvæmd me! 

fjölmörgum skilyr!um me!al annars um umfangsmiklar mótvægisa!ger!ir líkt og fram kom 

a! framan. 

 

Í a!draganda "ess a! virkjunarleyfi vegna Kárahnjúkavirkjunar var veitt mætti segja a! 

togstreita sú sem felst í helstu hagsmuna"áttum au!lindan$tingar, annars vegar 

efnahagslegra og "jó!félagslegra hagsmuna og hinsvegar sjónarmi!a um náttúruvernd hafi 

kristallast. Af "ví telur höfundur ljóst a! "a! a! ná a! sameina umrædda hagsmuna"ætti og 

sjónarmi! undir einum hatti sé ákve!inn lykill a! sjálfbærri "róun.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
178 Úrskur!ur umhverfisrá!herra 20. desember 2001 í máli nr. 1080004 kafli 4.1. 
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6. Samantekt og ni"urstö"ur 
 
Í "essari ritger! er fjalla! um hvort og hvernig íslensk lög er var!a n$tingu orkuau!linda 

stu!li a! sjálfbærri n$tingu "eirra í samræmi vi! opinbera stefnu stjórnvalda. #á er "ess 

freista! a! varpa ljósi á hvernig tryggja megi a! lög og reglur renni styrkum sto!um undir 

sjálfbæra n$tingu orkuau!linda í framkvæmd.  

 

Í 2. kafla ritger!arinnar er fjalla! um inntak og hugmyndafræ!i hugtaksins sjálfbær "róun 

sem hefur veri! lei!andi hugtak í al"jó!legri sem innlendri stefnumörkun á svi!i umhverfis- 

og au!lindamála sí!an Brundtland-sk$rslan kom út á vegum Sameinu!u "jó!anna ári! 

1987.179 Samkvæmt sk$rslunni er kjarni sjálfbærrar "róunar eftirfarandi: „Sjálfbær "róun 

leitast vi! a! mæta "örfum og væntingum nútí!ar án "ess a! stefna í hættu möguleikum til 

a! mæta "örfum framtí!ar“. Í "ví felst a! sérhver kynsló! ber ábyrg! á "ví gagnvart 

framtí!arkynsló!um a! skilja vi! umhverfi sitt og au!lindir í vi!unnandi ástandi. 

Hugmyndafræ!i Brundtland-sk$rslunnar felur jafnframt í sér a! nálgast skuli sjálfbæra 

"róun á "ann hátt a! "ættir efnahags, "jó!félags og umhverfis séu metnir á jöfnum 

grundvelli eigi markmi! um sjálfbæra "róun a! nást. #á er samkvæmt sk$rslunni um a! 

ræ!a beina skírskotun á milli sjálfbærrar "róunar og sjálfbærrar n$tingar náttúruau!linda 

sem og vernd umhverfis og náttúru. Í 2. kafla eru einnig kynntar hugmyndir fræ!imanna um 

mismunandi nálgun á sjálfbæra "róun. A! mati fræ!imannsins Klaus Bosselmann má 

nálgast sjálfbæra "róun annars vegar undir formerkjum sterkrar sjálfbærni og hinsvegar 

veikar sjálfbærni. Í sterkri sjálfbærni felst a! hans mati a! virt séu takmörk umhverfis og 

náttúru og a! sjálfbær "róun "urfi a! eigi sér sta! innan "eirra marka. Veik sjálfbærni feli 

hinsvegar í sér a! hagsmunir umhverfis og náttúru gangi ekki framar heldur séu metnir til 

jafns vi! efnahags- og "jó!félagslega hagsmuni.  

 

Jafnframt kemur fram í 2. kafla ritger!arinnar a! mikil vinna hefur veri! lög! í 

stefnumörkun íslenskra stjórnvalda hva! var!ar sjálfbæra "róun og sjálfbæra n$tingu 

orkuau!linda. Stefnan er vel skilgreind til margra ára, bæ!i hér innanlands sem og á 

grundvelli yfirl$singa um al"jó!asamstarf. Ber "ar helst a! nefna Ríó-yfirl$singuna sem 

                                                
179 World Commission on Environment and Developement, ,,Our common future” (The United Nations, 1987) 
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sam"ykkt var á heimsrá!stefnu Sameinu!u "jó!anna í Ríó ári! 1992180 en me! sam"ykkt 

hennar ákvá!u ríki heims a! taka höndum saman, sporna gegn neikvæ!um 

umhverfisáhrifum og stu!la a! sjálfbærri "róun. #rátt fyrir a! yfirl$singin hafi ekki a! 

geyma stö!u "jó!réttarsamnings í heild sinni eru flestir sammála um mikilvægi hennar og 

veigamikil áhrif á al"jó!legan umhverfisrétt.  

 

Í beinu framhaldi af heimsrá!stefnunni í Ríó hófst stefnumörkun íslenskra stjórnvalda í átt 

a! sjálfbærri "róun og hefur hún veri! endursko!u! og endurskilgreind jafnt og "étt sí!an. 

Tekur hún me!al annars til markmi!a um sjálfbæra n$tingu orkuau!linda og "ess a! auka 

skuli hlut endurn$janlegrar orku í orkun$tni "jó!arinnar. Nú liggja jafnframt fyrir drög a! 

Orkustefnu Íslands181 sem st$rihópur i!na!arrá!herra kynnti ári! 2011. Hafa drögin veri! 

lög! fram til umræ!u á al"ingi í "eim tilgangi a! fá fram sjónarmi! al"ingismanna á!ur en 

endanleg orkustefna ver!ur mótu!. Tillögur st$rihópsins benda til a! slík sérstök orkustefna 

fyrir landi! komi til me! sk$ra og skilgreina stefnumótun stjórnvalda, markmi! og lei!ir, a! 

sjálfbærri n$tingu orkuau!linda enn frekar. 

 

#á liggja fyrir ni!urstö!ur margra ára vinnu vi! Rammaáætlun um vernd og n!tingu 

náttúrusvæ"a me" áherslu á vatnsafl og jar"varma182 en í henni fólst í meginatri!um a! 

leggja mat á og flokka virkjunarkosti, jafnt til vatnsafls og jar!varma, me! tilliti til 

efnahags-, "jó!félags- og umhverfislegra hagsmuna. Var tilgangurinn a! leggja grundvöll a! 

forgangsrö!un virkjunarkosta me! tilliti til "eirra "átta er var!a n$tingu orkuau!linda me! 

sjálfbæra "róun a! lei!arljósi. Me! lögum um verndar- og orkun$tingaráætlun nr. 48/2011 

var umræddri vinnu vi! rammaáætlun sköpu! lagaumgjör! en lögin fela "a! me!al annars í 

sér a! lög! sé fram á Al"ingi, eigi sí!ar en á fjögurra ára fresti, tillaga til "ingsályktunar um 

vernd- og orkun$tingu landssvæ!a.183 #ingsályktunartillaga "ess efnis a! ni!urstö!ur vinnu 

verkefnastjórnar rammaáætlunar ver!i grundvöllur a! fyrstu verndar- og orkun$tingaráætlun 

samkvæmt lögunum er nú til me!fer!ar á Al"ingi. Hvernig sem fer er ljóst a! me! lögum 

"essum hefur veri! lag!ur grundvöllur til framtí!ar hva! var!ar fyrirliggjandi 
                                                
180 Yfirl$sing Sameinu!u #jó!anna um umhverfi og "róun í Rio de Janeiro, Al"t. 1993 -1994, A deild, 5029, 
5053-5057. 
181 St$rihópur um mótun heildstæ!rar Orkustefnu, „Orkustefna Íslands” (3. nóvember 2011, 
I!na!arrá!uneyti!)  <http://www.nea.is/media/gagnasofn/Orkustefna-fyrir-Island.pdf> sko!a! 1. maí 2012. 
182 Verkefnastjórn um ger! rammaáætlunar um vernd og n$tingu náttúrusvæ!a me! áherslu á vatnsafl og 
jar!hitasvæ!i, „Ni!urstö!ur 2. áfanga rammáætlunar (júní 2011, Verkefnastjórn um ger! rammáætlunar og 
I!na!arrá!uneyti!)  <http://www.idnadarraduneyti.is/media/Acrobat/Skyrsla-verkefnisstjornar-2.-af..pdf> 
sko!a! 29. apríl 2012. 
183 Lög um verndar- og orkun$tingaráætlun nr. 48/2011, 1. mgr. 3. gr. 
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forgangsrö!un virkjunarkosta sem metin hefur veri! í samræmi vi! hugmyndafræ!i 

sjálfbærrar "róunar.  Telur höfundur um a! ræ!a mikilvægt skref í átt a! markmi!um 

stjórnvalda um sjálfbæra "róun og sjálfbæra n$tingu orkuau!linda. 

 

Í 3. kafla er "ess freista! a! skilgreina au!lindahugtaki! a! íslenskum rétti sem og hva! 

felist í endurn$janlegum og óendurn$janlegum au!lindum en yfirl$st markmi! íslenskra 

stjórnvalda eru me!al annars a! auka hlut endurn$janlegrar orku í orkun$tni "jó!arinnar 

ásamt "ví a! orkuau!lindir veri! n$ttar á sjálfbæran hátt.  #á er fjalla! um hva!a máli e!li 

au!lindanna skiptir "egar kemur a! sjálfbærri n$tingu "eirra. 

 

Fram kemur a! á grundvelli sk$rslu faghóps i!na!arrá!herra um sjálfbæra n$tingu jar!hita 

sem skila!i ni!urstö!um sínum í maí 2010184, liggi fyrir ákve!in vi!mi! og skilgreining á 

sjálfbærri n$tingu tiltekins jar!hitakerfis. Jafnframt kemur fram a! unni! sé a! sambærilegri 

skilgreiningu og vi!mi!um á vettvangi Hydropower Sustainability Assessment Forum sem 

hægt ver!i a! sty!jast vi! "egar lagt er mat á sjálfbæra n$tingu vatnsaflsvirkjana.185  

 

Í sk$rslu faghóps i!na!arrá!herra um sjálfbæra n$tingu jar!hita kemur fram a! e!li jar!hita 

er tvískipt. #ar kemur fram a! í honum felist annars vegar stö!ugur straumur varmaorku í 

i!rum jar!ar og hinsvegar orkufor!i í formi varmaorku sem bundin er í berg og heitt vatn. 

#á kemur fram a! endurn$jun "essara tveggja "átta er ólík á "ann hátt a! orkustraumurinn 

er stö!ugur og endurn$jast jafnó!um en varmaorka sú sem bundin er í berg og heitt vatn 

endurn$jast á tiltölulega löngum tíma. Eigi vinnsla jar!hitakerfis a! vera sjálfbær "urfi a! 

taka tillit til vinnslumarka hvers kerfis fyrir sig sem mi!ast vi! "egar jafnvægi næst á milli 

vinnslu úr kerfinu og endurn$junar varmaorkunnar sem bundin er í berg og heitt vatn. Í 

sk$rslunni er ger!ur greinarmunur á milli sjálfbærrar n$tingar jar!hita annars vegar og 

sjálfbærrar vinnslu jar!hitakerfis hinsvegar. Hvort sjálfbær n$ting jar!hita krefjist "ess a! 

um sjálfbæra vinnslu jar!hitakerfis sé a! ræ!a fer eftir hva!a nálgun er beitt. Sterk sjálfbær 

jar!hitan$ting felur til dæmis í sér kröfu um a! vinnsla tiltekins jar!hitakerfis sé sjálfbær út 

af fyrir sig.  

 

                                                
184 Faghópur um sjálfbæra n$tingu jar!hita, ,,E!li Jar!hitans og sjálfbær n$ting hans – álitsger! faghóps um 
sjálfbæra n$tingu jar!hita” (maí 2010, Orkustofnun og Verkefnisstjórn rammaáætlunar um n$tingu vatnsafls 
og jar!varma) http://www.os.is/gogn/Skyrslur/OS-2010/OS-2010-05.pdf sko!a! 11. febrúar 2012. 
185 International Hydropower Association, „Advancing sustainable hydropower“ (International Hydropower 
Association) <http://www.hydropower.org/sustainable_hydropower/HSAF.html> sko!a! 2.maí 2012. 
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Í 3. kafla kemur jafnframt fram a! einfaldara sé a! flokka vatnsafls sem endurn$janlega 

au!lind enda óumdeilt a! uppspretta vatns er endurn$janleg, a! minnsta kosti til 

fyrirsjáanlegs tíma. Vi! mat á "ví hvort vinnsla vatnsaflsvirkjana geti svo or!i! fullkomlega 

sjálfbær ver!ur hinsvegar a! taka tillit til fleiri "átta sjálfbærrar "róunar, "ar á me!al 

umhverfisáhrifa framkvæmda vegna virkjunar. 

 

Í 4. kafla er lagaumhverfi au!lindan$tingar krufi! í "ví skyni a! varpa ljósi á hvort og 

hvernig gildandi löggjöf á svi!i au!lindan$tingar endurspegli yfirl$sta stefnu stjórnvalda um 

sjálfbæra n$tingu orkuau!linda. Fram kemur a! vísa! er almennt í hugtaki! sjálfbæra "róun 

á nokkrum stö!um í íslenskri löggjöf og "á einna helst í markmi!sákvæ!um laga er lúta a! 

landnotkun og umhverfisvernd. Athygli vekur a! hvergi er a! finna skilgreiningu e!a 

tæmandi sk$ringar á inntaki "ess. #á er vísa! beint til sjálfbærrar n$tingar á tveimur stö!um 

í löggjöfinni án "ess a! sk$rt sé me! tæmandi hætti hva! felist í raun í sjálfbærri n$tingu.  

Annars vegar er um a! ræ!a tilvísun í sjálfbæra n$tingu í 5. mgr. 5. gr. regluger!ar nr. 

1040/2005 um framkvæmd raforkulaga "ar sem kve!i! er á um a! stu!la skuli a! sjálfbærri 

n$tingu endurn$janlegra orkuau!linda me! "eim skilyr!um sem leyfisveitanda er heimilt 

setja leyfishafa í virkjunarleyfi til raforkuframlei!slu. Hinsvegar er a! finna tilvísun í 

sjálfbæra n$tingu í 2. mgr. 12. gr. laga um stjórn vatnamála nr. 36/2011 "ar segir a! tryggja 

skuli sjálfbæra n$tingu grunnvatns "annig a! jafnvægi sé milli vatnstöku og endurn$junar í 

samhengi vi! náttúrulegt sjálfstreymi.  

 

Umfjöllun um  inntak og hugmyndafræ!i sjálfbærrar "róunar birtist fyrst í íslenskum 

lögsk$ringargögnum me! frumvarpi "ví er var! a! lögum um verndar- og 

orkun$tingaráætlun nr. 48/2011. Eins og komi! hefur fram er í lögunum kve!i! á um a! 

liggja skuli fyrir ákve!in verndar- og orkun$tingaráætlun "ar sem mótu! er stefna um hvort 

landssvæ!i hefur a! geyma virkjunarkosti sem n$ta megi til orkuvinnslu. Er markmi! 

laganna a! n$ting virkjunarkosta byggist á langtímasjónarmi!um og heildstæ!u 

hagsmunamati me! sjálfbæra "róun a! lei!arljósi.186 Í samræmi vi! markmi! laganna skal 

jafnframt lagt mat á verndar- og n$tingargildi landssvæ!a me! tilliti til efnahagslegra, 

"jó!félagslegra og umhverfislegra áhrifa n$tingar samanber 4. mgr. 3. gr. laganna. Í 

frumvarpi "ví sem var! a! lögunum segir svo a! af "ví lei!i a! ekki skuli eingöngu hafa 

hagsmuni núlifandi kynsló!a a! lei!arljósi heldur einnig hagsmuni komandi kynsló!a af 

                                                
186 Lög um verndar - og orkun$tingaráætlun nr. 48/2011, 1. gr. 
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sjálfbærri og skynsamlegri n$tingu orkuau!linda.187 Er "etta í fullu samræmi vi! 

hugmyndafræ!i og inntak sjálfbærrar "róunar í skilningi Brundtland-sk$rslunnar enda er 

mikilvægi hugtaksins á al"jó!avettvangi og sú hugmyndafræ!i sem fram kom í Brundtland-

sk$rslunni ári! 1987 reifu! í frumvarpi "ví er var! a! lögunum.188   

 

#etta er sem á!ur sag!i í fyrsta fyrsta skipti sem íslensk lögsk$ringargögn rekja inntak og 

hugmyndafræ!i sjálfbærrar "róunar og telur höfundur a! me! umræddri umfjöllun sé a! 

ræ!a ákve!inn grundvöll til "ess a! útfæra nánar lagalega skilgreiningu á hugtakinu sjálfbær 

"róun a! íslenskum rétti. Í framhaldinu ætti lei!in a! vera grei! hva! var!ar a! skilgreina 

hva! felist í sjálfbærri n$tingu tiltekinna orkuau!linda. Höfundur telur "ó grundvallaratri!i 

a! til "ess a! hægt sé a! kve!a á um e!a skilyr!a n$tingu orkuau!linda efnislega me! 

sjálfbærni í lögum ver!i a! liggja fyrir í lögununum sjálfum e!a lögsk$ringargögnum 

vi!urkenndar skilgreiningar á "ví hva! felist í sjálfbærri n$tingu. #ar væri hægt a! byggja á 

fyrirliggjandi skilgreiningu og vi!mi!um faghóps i!na!arrá!herra um sjálfbæra n$tingu 

jar!hita sem hefur sjálfur mælst til "ess a! "au ver!i innleidd í íslenska löggjöf eftir faglega 

a!komu sérfræ!inga. Hva! var!ar sjálfbæra n$tingu vatnsafls yr!i sömulei!is hægt a! 

byggja á ni!urstö!um "eirrar vinnu sem fram fer á grundvelli Hydropower Sustainability 

Assessment Forum "egar "ær liggja fyrir.  

 

Ljóst er a! mati höfundar a! "a! "arf meira til en einfaldar og almennar tilvísanir til 

sjálfbærrar "róunar í lagatexta e!a markmi!sákvæ!um laga til "ess a! markmi!um um 

sjálfbærni ver!i ná!. Varpar höfundur "ví fram me! tilliti til "ess a! markmi!sákvæ!i séu 

lagalega bindandi og geti haft "$!ingu vi! túlkun einstakra ákvæ!a samanber tilgreind 

umfjöllun Róbert Spanó um markmi!sákvæ!i í 2.5 kafla ritger!arinnar.  #ar kom jafnframt 

fram a! hafa mætti til lei!beiningar a! "ví almennari sem markmi!sákvæ!i væru "ví minna 

vægi hef!u "au vi! túlkun einstakra lagaákvæ!a.189 Í "ví samhengi telur höfundur a! "au 

markmi!sákvæ!i íslenskra laga sem kve!a á um sjálfbæra "róun teljist frekar til almenn 

enda um a! ræ!a nánast óskilgreint hugtak a! íslenskum rétti burt sé! frá umfjöllun í 

frumvarpi um lög um verndar- og orkun$tingaráætlun.  

 

                                                
187 Al"t. 2010-2011, A-deild,"skj. 81 – 77. mál, athugasemdir vi! 3. gr.  
188 Al"t. 2010-2011, A-deild,"skj. 81 – 77. mál. athugasemdir vi! kafla II. #örfin á lagaramma um verndar og 
orkun$tingaráætlun vegna virkjunar fallvatna og háhita og ólíkar lei!ir, 1. mgr. 
189 Róbert K. Spanó, Túlkun Lagaákvæ!a ( bókaútgáfan Codex 2007) 187. 
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Telur höfundur fyrstu skrefin í átt a! sjálfbærri "róun og sjálfbærri n$tingu hafa veri! teki! 

me! "ví a! vísa almennt í sjálfbæra "róun og sjálfbæra n$tingu í íslenskri löggjöf. Telur 

höfundur a! í ljósi "ess hversu ríkt Ísland er af endurn$janlegum orkuau!lindum og hversu 

mikla efnahagslega "$!ingu "a! hefur fyrir land og "jó! a! "ær séu n$ttar á skynsaman og 

hagkvæman hátt a! tími sé kominn tími til a! taka næsta skref og sk$ra og skilgreina bæ!i 

sjálfbæra "róun og sjálfbæra n$tingu a! lögum og "ar me! virkja efnislegt gildi "eirra. En 

eins og fjalla! var um í kafla 2.5 getur lagasetning veri! mikilvægt tæki til "ess a! hafa bein 

áhrif á réttindi og skyldur einstaklinga og löga!ila auk "ess a! vera áhrifarík lei! til 

framfylgja stefnu stjórnvalda. 

 

Í 5. kafla ritger!arinnar er leyfisveitingum "eim er lúta a! n$tingu orkuau!linda fylgt eftir í 

framkvæmd. Tekin eru til sko!unar valin n$tingar- og virkjunarleyfi sem veitt voru á 

grundvelli au!linda- og raforkulaga. Áhersla er lög! á efnisleg ákvæ!i og skilyr!i leyfanna 

me! hli!sjón af "eim skilyr!um og vi!mi!um sem sett eru veitingu leyfa til í lögum og eru 

sko!u! leyfi sem hvoru tveggja lúta a! n$tingu jar!hita og vatnsafls. #á eru tekin til 

sko!unar álit og úrskur!ir Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum "eirra 

framkvæmda sem leyfin taka til en óheimilt er a! veita slík leyfi á grundvelli au!linda- og 

raforkulaga fyrr en fram hefur fari! mat á umhverfisáhrifum framkvæmda séu "ær 

matsskyldar samkvæmt 5. gr. laga um mat umhverfisáhrifum nr. 106/2000.  

 

Af sko!un tiltekinna leyfa a! dæma er "a! mat höfundar a! "rátt fyrir a! n$tingar- og 

virkjunarleyfi taki til mismunandi "átta au!lindan$tingar, n$tingarleyfi til au!lindarinnar 

sjálfrar og virkjunarleyfi til "ess a! reisa og reka virkjun til raforkuvinnslu "urfi a! gæta  

samræmis "eirra á milli. Svo vir!ist vera í framkvæmd a! virkjunarleyfi samkvæmt 

raforkulögum sty!jist vi! n$tingarheimildir n$tingarleyfis samkvæmt au!lindalögum, hva! 

var!ar magn og n$tingarhra!a, "rátt fyrir a! n$tingarleyfi sé ekki áskili! sem undanfari 

virkjunarleyfis samkvæmt raforkulögum. Í au!lindalögum er jafnframt vísa! til orkulaga 

hva! var!ar heimild til a! n$ta jar!varma til raforkuvinnslu sbr. 2. mgr. 10. gr. Auk "ess 

kemur fram í athugasemdum vi! 10. gr. í frumvarpi "ví er var! a! au!lindalögum a! 

au!lindalög eigi ekki vi! um n$tingu jar!hita til raforkuframlei!slu. Virkjunarleyfi sty!st 

"ví vi! á!ur útgefin n$tingarleyfi í framkvæmd án "ess a! fyrir "ví sé lagagrundvöllur. #a! 

veldur jafnframt ákve!inni óvissu hva! "a! var!ar a! n$tingarleyfi eru tímabundin en 

virkjunarleyfi ekki. 
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Í ljósi "ess hve leyfisveitingar eru mikilvægt tæki stjórnvalda til "ess a! st$ra 

au!lindan$tingu telur höfundur a! anna! hvort "urfi a! skilyr!a virkjunarleyfi "ví a! 

n$tingarleyfi hafi á!ur veri! veitt "annig a! virkjunarleyfi sé formlega veitt á grundvelli 

n$tingarleyfis, sem kve!i á um magn, n$tingarhra!a og leyfistíma. Vinnsla ver!i "annig há! 

n$tingarleyfi og "egar gildistími "ess rennur út, "urfi leyfishafi a! fá "ví framlengt til "ess 

a! geta haldi! áfram vinnslu á grundvelli virkjunarleyfis. Framlenging á n$tingarleyfi yr!i 

"á há! "ví a! áframhaldandi vinnsla teldist ekki ska!leg au!lindinni.  

 

#á kæmi einnig til greina a! leyfisveitanda væri gert heimilt a! tímabinda sjálft 

virkjunarleyfi! sem og kve!a á um n$tingarhra!a og magn "ess sem n$ta má í virkjunarleyfi 

"annig a! n$ting orkuau!linda til raforkuvinnslu grundvallist eingöngu á virkjunarleyfi. 

Markmi! sem stefna mætti a! til framtí!ar væri svo a! hægt væri a! skilyr!a framlengingu 

virkjunarleyfa "ví a! n$ting au!lindar hafi veri! sjálfbær á leyfistíma. Til "ess "ó a! "a! sé 

mögulegt "urfa a! liggja fyrir ítarlegar skilgreiningar og vi!mi! sem hægt er a! beita vi! 

mat á "ví hva! teljist sjálfbær n$ting í tilviki hverrar au!lindar fyrir sig. #a! krefst auk "ess 

vi!varandi eftirlits og mælinga á ástandi au!lindar.  

 

Ákvæ!i um eftirlit og uppl$singaskyldu leyfisveitinga sem og heimildir til a! kve!a á um 

endursko!un og afturköllun eru ekki sí!ur mikilvæg tæki til st$ringar au!lindan$tingar. #au 

eru ákve!nir öryggisventlar stjórnvalda til "ess a! tryggja a! n$tingu sé hátta! á 

hagkvæman og skynsaman hátt. #á er grundvallaratri!i a! "au skilyr!i sem leyfisveitanda er 

heimilt a! kve!a á um samkvæmt lögunum séu n$tt í framkvæmd eigi tilætlu! markmi! a! 

nást.  

 

Í "essum efnum telur höfundur einnig a! kve!a mætti me! ítarlegri og sk$rari hætti á um 

kröfur og skilyr!i "au sem setja má leyfishafa vi! veitingu n$tingarleyfis samkvæmt 

au!lindalögum en um "au skilyr!i sem áskilin eru n$tingarleyfi er fjalla! almennt í 17. gr. 

au!lindalaga. Telur höfundur a! líta mætti til sambærilegra skilyr!a í raforkulögum, 

samanber 2. mgr. 5. gr. laganna samanber 5. gr. regluger!ar um framkvæmd "eirra. Til a! 

útfæra nánar slík skilyr!i vegna leyfisveitinga á grundvelli au!lindalaga væri mögulegt a! 

n$ta regluger!arheimild 33. gr. laganna.  #a! er mat höfundar a! sk$rar og gegnsæjar 

lagaheimildir sem setja au!lindan$tingu skor!ur vi! sjálfa leyfisveitinguna séu 

grundvallaratri!i ef markmi! um sjálfbæra n$tingu eigi a! nást.  
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#á er ljóst af umfjöllun í 5. kafla um úrskur!i og álit skipulagsyfirvalda um mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmda vegna au!lindan$tingar a! slíkt mat er órjúfanlegur "áttur 

markmi!s um sjálfbærri n$tingu orkuau!linda. Slíkt mat er ákve!in trygging fyrir "ví a! 

umræ!a um áhrif framkvæmda, vegna tiltekinnar n$tingar, á tiltekna au!lind og au!lindir á 

sama svæ!i fari fram á réttum tímapunkti á!ur en framkvæmda-, n$tingar- og/e!a 

virkjunarleyfi eru veitt. Áhrif framkvæmda eru hvoru tveggja metin me! tilliti til 

au!lindarinnar sjálfrar inn á vi! sem og me! tilliti til "eirra au!linda sem í umhverfi hennar 

felast. #a! a! áhrif framkvæmda séu metin á jafn ítarlegan hátt og a! vi!eigandi 

lei!beiningar og mótvægisa!ger!ir liggi fyrir um hvernig mögulega megi komast hjá 

óafturkræfum og verulegum umhverfisáhrifum stu!lar a! öllu jöfnu a! "ví a!  „umhverfi og 

au!lindum sé skila! í vi!unnandi ástandi til komandi kynsló!a“ líkt og fjalla! var um í 

Brundtland-sk$rslunni.190  

 

#egar öllu er á botninn hvolft má varpa fram "eirri spurningu hvort sjálfbær "róun feli í sér 

n$ja nálgun og breytt vi!horf sem krefst breytinga á lögum e!a n$rrar lagasetningar e!a 

hvort "etta snúist um a! útfæra og beita "eim heimildum sem fyrir eru. #a! er mat höfundar 

a! í raun sé um a! ræ!a hvoru tveggja og auk "eirra tillagna sem fram hafa komi! í 

umfjöllun a! framan telur höfundur a! innlei!a megi markmi!sákvæ!i um sjálfbæra n$tingu 

í bæ!i au!linda- og raforkulögum. Slík ákvæ!i stu!li enn frekar a! "ví a! önnur ákvæ!i 

laganna séu túlku! me! sjálfbæra n$tingu a! lei!arljósi.  A! mati höfundar er "ó líkt og 

fram hefur komi! grundvallaratri!i, fyrir frekari vísun í sjálfbæra "róun og sjálfbæra 

n$tingu í lögum, a! fyrir liggi skilgreiningar og tæmandi sk$ringar á "ví hva! felist í 

sjálfbærri n$tingu tiltekinna au!linda.  

 

Telur höfundur a! lykillinn a! sjálfbærri "róun sé a! ná a! sameina hagsmuna"ætti 

au!lindan$tingar, annars vegar efnahagslega og "jó!hagslega hagsmuni og hinsvegar 

hagsmuni umhverfis og náttúru undir einum hatti. #ví betur sem hægt er a! stu!la a! "ví 

me! lögum "ví nær erum vi! opinberum markmi!um stjórnvalda um sjálfbæra "róun og 

sjálfbæra n$tingu orkuau!linda í raun.   

 

 

 
                                                
190 World Commission on Environment and Developement, ,,Our common future”(Oxford University press 
1987) 43. 
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