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1 Inngangur 

Nokkuð hefur verið ritað um ytra valdframsal og nauðsyn þess að það byggi á skýrri 

lagaheimild enda mikilvægt  fyrir almenning og fyrirtæki að skýrleiki sé um hvaða stjórnvald 

eða einkaaðili sé valdbær. Lítið hefur þó verið fjallað um hvað felist í þessum skýrleikakröfum 

til lagaheimilda vegna ytra valdframsals og hvort munur sé á milli mismunandi tegunda ytra 

valdframsals hve strangar þær kröfur eru.  

Í þessari ritgerð leitast ég eftir að svara þeirri spurningu hvort munur sé á skýrleikakröfum 

til lagaheimilda vegna ytra valdframsals til töku stjórnvaldsákvörðunar innan stjórnsýslunnar 

og til einkaaðila. Jafnframt verður skoðað ef munur er á kröfum um skýrleika í hverju hann 

felist. Í ljósi umfangs málefnisins verður einblínt á mun á skýrleikakröfum til lagaheimilda 

vegna ytra valdframsals til töku stjórnvaldsákvarðana til lægra settra stjórnvalda í nánari 

greiningarvinnu fremur en að fjalla um allar tegundir valdframsals innan stjórnsýslunnar. 

Ákveðið var að fjalla um skýrleikakröfur til lægra settra stjórnvalda frekar en einhvern annan 

flokk í ljósi þess að hann er ein algengasta tegund valdframsals.  

Í öðrum kafla verður kynnt hugtakið valdframsal, bæði ytra og innra valdframsal sem og 

valdmörk stjórnvalda. Næst verður fjallað er um tilgang ytra valdframsals með það að markmiði 

að útskýra af hverju ytra valdframsal er til staðar í stjórnsýslukerfinu. Í þriðja kafla verður farið 

yfir mismunandi tegundir valdframsals og hvaða munur sé á þeim. Fyrst verður fjallað um 

valdframsal til lægra setts stjórnvalds, í öðru lagi valdframsal frá lægra settu stjórnvaldi til æðra 

setts stjórnvalds. Í þriðja lagi verður fjallað um valdframsal til hliðsetts stjórnvalds, í fjórða lagi 

um valdframsal til eða frá sjálfstæðum nefndum og stjórnvöldum. Í fimmta lagi um framsal til 

sveitarstjórna og að lokum, eini flokkurinn þar sem vald er framselt út fyrir stjórnsýslukerfið, 

valdframsal til einkaaðila. Þar á eftir verður gerður samanburður á þessum sex tegundum ytra 

valdframsals með áherslu á valdframsali til lægra setts stjórnvalds og valdframsali til 

einkaaðila. Í fjórða kafla verður farið yfir skýrleikakröfur til lagaheimilda vegna ytra 

valdframsals til töku stjórnvaldsákvarðana. Fyrst verður fjallað um út frá hverju skýrleiki 

lagaheimildanna er metin því næst verður fjallað um lögmætisregluna en hún er ein af 

meginreglum stjórnsýsluréttar1 og mismunandi flokka réttarheimilda  valdframsals. Næst 

verður fjallað um skýrleikakröfur til lagaheimilda vegna ytra valdframsals til lægra setts 

stjórnvalds. Þar verða reifuð eitt álit umboðsmanns Alþingis og einn dómur Hæstaréttar Íslands 

með áherslu á kröfu um skýrleika lagaheimildanna. Þar á eftir verður fjallað um skýrleikakröfur 

                                                 
1 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt (2. útg.), bls. 102. 
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til lagaheimilda vegna ytra valdframsals til einkaaðila. Þar verða reifuð tvö álit umboðsmanns 

Alþingis með áherslu á kröfu um skýrleika lagaheimildanna. Að lokum verður gerður 

samanburður á skýrleikakröfum til lagaheimilda eftir því hvort um sé að ræða ytra valdframsal 

til einkaaðila eða til lægra setts stjórnvalds. Álitin og dómurinn er reifuð voru þar á undan verða 

borin saman og dregnar af því ályktanir hvort munur sé á skýrleikakröfum lagaheimilda vegna 

ytra valdframsals til lægra settra stjórnvalda eða einkaaðila og hver hann sé. Í fimmta og 

seinasta kaflanum verða helstu álitaefni og niðurstöður dregin saman í lokaorðum. 

 

2 Hvað er valdframsal 

Í þessum kafla verður farið yfir hvað er valdframsal og hver tilgangurinn er með valdframsali. 

Valdframsal er skilgreint í riti Páls Hreinsson og Trausta Fannars Valsson sem þegar „valdbært 

stjórnvald tekur ákvörðun um að færa tiltekið verkefni frá hinum bæra aðila, annað hvort útfyrir 

stjórnvaldið til annars stjórnvalds eða einkaaðila, eða innan stjórnvaldsins, t.d. til undirmanns.”2 

Valdframsal skiptist í tvo hluta, það er innra valdframsal og ytra valdframsal. Innra valdframsal 

á sér stað innan stjórnvalds. Valdið er þannig fært frá yfirmanni til undirmanns, frá 

samstarfsmanni til samstarfsmanns o.s.frv. líkt og lýst er í skilgreiningunni. Innra valdframsal 

er heimilt nema það sé andstætt lögum3 og byggir heimildin á réttarvenju og 

stjórnunarheimildum yfirmanns4 með hliðsjón af valdapíramída innan stjórnvaldsins5 en ekki 

verður fjallað frekar um innra valdframsal í þessari ritgerð.  

Ytra valdframsal er þegar vald er fært frá einu stjórnvaldi til annars stjórnvalds eða til 

einkaaðila.6 Meginreglan er sú að skýra lagaheimild þarf fyrir ytra valdframsali.7 Meginreglan 

er óskráð og hefur hún ekki sjálfstætt réttarheimildalegt gildi. Meginreglan er því svokallað 

almennt lagasjónarmið líkt og almenna sjónarmið ríkisréttar að skýra lagaheimild þurfi fyrir 

íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun og ber að skýra lög í samræmi við hana.8  

Annað mikilvægt hugtak sem vert er að hafa í huga þegar rætt er um valdframsal er 

valdmörk. Valdmörk innan stjórnsýslukerfisins er skilgreint í riti Páls Hreinsson og Trausta 

Fannars Valsson sem verkaskipti milli stjórnvalda.9 Valdmörk stjórnvalda eru ákveðin með 

                                                 
2 Páll Hreinnson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 95. 
3 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 233. 
4 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 220. 
5 Preben Espersen: Delegation i kommunestyret, bls. 36. 
6 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 218. 
7 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 102. 
8 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 232-233. 
9 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 94. 
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lögum en ef ekki er ákveðið með lögum hvaða stjórnvald skuli fara með ákveðið verkefni er 

það á ábyrgð ráðherra þess málaflokks.10 Samkvæmt 15. gr. stjórnarskrá lýðveldisins Íslands 

nr. 33/1944 skal forsetinn skipa ráðherra og veita þeim lausn auk þess sem að hann ákveður 

tölu þeirra og skiptir með þeim störfum. Þegar veitt er heimild í lögum til ytra valdframsals eru 

valdmörk stjórnvalda þannig gerð óskýrari. Í ljósi þessa má sjá nauðsyn þess að lagaheimildir 

vegna ytra valdframsals séu skýrar í samræmi við meginregluna um að skýra lagaheimild þurfi 

til ytra valdframsals.11 

 

2.1 Tilgangur ytra valdframsals 

Nú verður fjallað um mismunandi tilgang ytra valdframsals í von um að útskýra betur af 

hverju valdframsal er til, af hverju það er ekki alltaf fastákveðið í lögum hver valdmörkin séu 

og hvaða stjórnvald skuli fara með hvaða verkefni. 

Í grein Hjördísar Finnbogadóttur er bent á að tilgangur stofnunar sjálfstæðra 

úrskurðarnefnda og færsla valds frá ráðherrum til þeirra sé meðal annars til að auka skilvirkni 

og bæta nýtingu sérfræðiþekkingar.12 Tel ég að þessi sjónarmið eigi einnig við um ytra 

valdframsal og verður fjallað um það í næsta kafla.  

Þar að auki má benda á að það að almenningur geti fengið ákvarðanir sínar endurskoðaðar 

af æðra stjórnvaldi er almennt talið auka réttaröryggi almennings.13 Því má leiða að því líkum 

að þar sem valdframsal leiði í mörgum tilvikum til fleiri kæruheimilda fyrir almenning á 

stjórnsýslustigi14 að tilgangur geti jafnframt verið að auka réttarvernd almennings. Hafa verður 

þó í huga að í mörgum tilvikum gæti þó þessi aukning á réttarvernd almennings verið ein af 

afleiðingum ytra valdframsals fremur en markmið eða tilgangur þess.  

 

2.1.1 Aukin skilvirkni og betri nýting sérfræðiþekkingar 

Valdmörkum stjórnvalda er skipt eftir málefnum til að auka skilvirkni en eftir því sem 

stjórnvald verður stærra og ber ábyrgð á breiðari flokki málefna getur það skilvirkni minnkað. 

Þegar minni stjórnvöld bera ábyrgð á töku ákvarðana getur það bætt skilvirkni og flýtt fyrir 

afgreiðslu mála.15 Til að mynda er í 1. mgr. 42. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 mælt fyrir 

um heimild til valdframsals frá sveitarstjórn til fastanefndar í því skyni að stuðla að hagræðingu, 

                                                 
10 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 96. 
11 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 102. 
12 Hjördís Finnbogadóttir: „Fjölgun úrskurðarnefnda – brot á reglu um ráðherrastjórnsýslu“, bls. 7. 
13 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 365. 
14 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 100. 
15 Hjördís Finnbogadóttir: „Fjölgun úrskurðarnefnda – brot á reglu um ráðherrastjórnsýslu“, bls. 7. 
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skilvirkni og hraðari málsmeðferð. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að 

sveitarstjórnarlögum segir: „Tilgangur reglunnar er að taka af vafa um heimildir sveitarstjórna 

til að fela fastanefndum og einstökum starfsmönnum sveitarfélags fullnaðarákvörðun mála sem 

ekki varða verulega fjárhag sveitarfélagsins enda leiði slíkt til hagræðingar, skilvirkni og 

hraðari málsmeðferðar.“16 Með því að framselja valdið til annars stjórnvalds eða einkaaðila 

minnkar það að vissu leyti álagið á stjórnvaldinu sem valdið var framselt frá.  

Auk þess er með ytra valdframsali hægt að nýta sérfræðiþekkingu sem til staðar er í öðru 

stjórnvaldi eða hjá einkaaðila. Er það í samræmi við grein Hjördísar Finnbogadóttur sem tiltekur 

að í sjálfstæðum úrskurðarnefndum séu sérfræðingar á því sviði málefna er koma fyrir 

nefndina.17 Þar sem stjórnvald hefur val um að framselja valdið getur stjórnvaldið metið það 

hvort að til staðar sé betri þekking hjá stjórnvaldinu sjálfu eða því stjórnvaldi eða einkaaðila 

sem heimilt er að framselja valdið til. Þegar um er að ræða valdframsal frá ráðherra til annars 

stjórnvalds eða einkaaðila er sá aðili oft faglega ráðinn og hefur í mörgum tilvikum meiri 

sérfræðiþekkingu á tilteknu málefni en ráðherra.  Ráðherra er sem hluti af ríkisstjórninni 

pólitískur valdaðili18 en hefð er fyrir því að ráðherrar séu valdir út frá pólitískum 

sjónarmiðum.19 

 

2.1.2 Aukin réttarvernd 

Í ytra valdframsali getur einnig falist aukin réttarvernd þar sem líkt og fram kemur í riti Páls 

Hreinsson og Trausta Fannars Valsson þá ber upprunalega stjórnvaldið áfram lagalega ábyrgð 

á meðferð stjórnsýsluvaldsins eftir að það er framselt. Í því felst meðal annars að heimilt er að 

kæra ákvörðun tekna með hinu framselda valds til framseljanda valdsins.20 Úrræði sem 

almenningur hefur til að fá ákvarðanir stjórnvalda endurskoðaðar eru yfirleitt byggð á 

sjónarmiðum um aukið réttaröryggi og réttarvernd almennings.21 Stjórnsýslukærur eru almennt 

einfaldari, fljótlegri og kostnaðarminni en að höfða mál fyrir dómi.22 Ríkari kröfur eru auk þess 

gerðar til rökstuðnings í stjórnsýslukæru en hjá því stjórnvaldi er tók upprunalegu 

ákvörðunina23 en dómstólar hafa ekki úrræði stjórnvalda til að taka nýjar stjórnvaldsákvarðanir, 

aðeins stjórnvald getur breytt stjórnvaldsákvörðun.24 Aðili stjórnsýslumáls hefur þannig rétt á 

                                                 
16 Þskj. 1250, 139. lögþ. 2010-11, bls. 81 (enn óbirt í A-deild Alþt.) 
17 Hjördís Finnbogadóttir: „Fjölgun úrskurðarnefnda – brot á reglu um ráðherrastjórnsýslu“, bls. 7. 
18 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 366-367. 
19 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 371-373. 
20 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 100. 
21 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 365. 
22 Starfsskilyrði stjórnvalda, bls. 81. 
23 Hafsteinn Þór Hauksson, Kjartan Bjarni Björgvinsson og Ólafur Jóhannes Einarsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 35. 
24 Hafsteinn Þór Hauksson, Kjartan Bjarni Björgvinsson og Ólafur Jóhannes Einarsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 38. 
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rökstuðningi á stjórnvaldsákvörðun en í honum á að vera vísað til þeirra réttarheimilda sem 

ákvörðun er byggð á, þau sjónarmið er mestu skiptu við mat á ákvörðuninni og hve mikið þau 

sjónarmið höfðu áhrif á matið og þau málsatvik sem höfðu mikla þýðingu á úrlausn málsins og 

á hvaða hátt.25 Aðili málsins getur því bætt mál sitt til þess að gera ráð fyrir þeim atriðum sem 

leiddu til niðurstöðunnar sem hann er óánægður með og þannig rökstutt mál sitt enn betur fyrir 

hinu æðra stjórnvaldi. Í ljósi þessa má leiða að því líkur að heimild til endurskoðunar 

stjórnvaldsákvörðunar sé til hagsbóta fyrir réttaröryggi almennings. 

Þess má geta að líkt og fram kom í UA 28. september 2001 (223/2001) að „markmið 

stjórnsýslulaga er fyrst og síðast að stuðla að auknu réttaröryggi í stjórnsýslunni. Eru fyrirmæli 

laganna, og eftir atvikum sérákvæði annarra laga, um heimild aðila máls til endurskoðunar 

ákvörðunar fyrir æðra settu stjórnvaldi mikilvægt og áhrifaríkt úrræði í því sambandi.“ Því má 

telja að þar sem með framsali valds til töku stjórnvaldsákvarðana þar sem að heimild er til 

stjórnsýslukæru á ákvörðuninni sé verið að auka réttarvernd almennings. Því sé ytra valdframsal 

að vissu leyti í samræmi við markmið stjórnsýslulaga að auka réttarvernd almennings. 

 

3 Tegundir ytra valdframsals 

Í þessum kafla verður farið yfir hinar sex tegundir ytra valdframsals. Fyrst verður farið yfir 

hvað felist í hverri tegund fyrir sig en í samantekt í lok kaflans verður fjallað um hvaða munur 

sé á tegundunum og hvaða áhrif sá munur hefur. 

 

3.1 Valdframsal frá æðra settu stjórnvaldi til lægra setts stjórnvalds 

Í valdframsali frá æðra settu stjórnvaldi til lægra setts stjórnvalds felst að hið æðra setta 

stjórnvald felur hinu lægra setta að framkvæma vald sitt.26 Meginreglan er sú að lagaheimild 

þarf til ytra valdframsals27 enda fjalla lög almennt um verkaskiptingu innan stjórnsýslunnar. Í 

ljósi þess og lögmætisreglunnar er eðlilegt að stjórnvöld geta almennt ekki breytt því 

fyrirkomulagi. 

Mikilvæg undantekning er frá ofangreindri meginreglu um að lagaheimild þurfi til ytra 

valdframsals er að ráðherra getur framselt vald til lægra setts stjórnvalds sem ráðherra hefur 

yfirstjórnunarheimildir yfir án lagaheimildar. Undantekningin byggir á venju og almennum 

yfirstjórnunarheimildum ráðherra.28 Þar sem ráðherra hefur almennar yfirstjórnunarheimildir 

                                                 
25 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 358. 
26 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret (1. útg.), bls. 93. 
27 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 102. 
28 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 100. 
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yfir hinu lægra setta stjórnvaldi er að nokkru leyti eðlilegt að hann hafi heimild til að útdeila 

verkefnum, bæði innan ráðuneytisins sem og til lægra settra stjórnvalda. Hin lægra settu 

stjórnvöld eru að vissu leyti líkt og mismunandi útibú banka og ráðuneytið er höfuðstöðvarnar, 

það þætti frekar óeðlilegt ef að höfuðstöðvar banka hefðu ekki heimild til þess að útdeila 

verkefnum til útibúa auk þess að um venju er að ræða. Undantekningin er þó ekki 

skilyrðislaus.29 

Skilyrði þess að ráðherra sé heimilt að framselja vald til lægra setts stjórnvalds án 

lagaheimildar á grundvelli yfirstjórnunarheimilda eru, líkt og fram kemur í riti Páls Hreinsson 

og Trausta Fannars Valsson, að ekki mega nein veigamikil sjónarmið mæla gegn því að valdið 

sé framselt. Það má ekki vera beinlínis bannað með lögum eða að lög geri ekki ráð fyrir því að 

ráðherra skuli framkvæma valdið sjálfur.30 Þetta á sérstaklega við um heimildir ráðherra til að 

setja almenn stjórnvaldsfyrirmæli og ef valdið snertir mjög veigamikla og almenna hagsmuni. 

Skoða þarf einnig hvert sé eðli og umfang valdframsalsins, en þrengri heimildir eru til að 

framselja vald til töku stjórnvaldsákvarðana en að veita opinbera þjónustu og það er alveg 

bannað að framselja vald til að setja almenn stjórnvaldsfyrirmæli. Það þarf að vera þörf á 

framsalinu, auka hagræðingu eða bæta ákvarðanatöku. Valdframsalið má ekki hafa neikvæð 

áhrif á gæði þjónustu, það er hver áhrifin séu á réttindi borgaranna og að lokum að hið æðra 

stjórnvald setji vinnureglur sem hið lægra stjórnvald þarf að fylgja.31  

Í þessari ritgerð mun ég ekki fjalla um þessa undantekningu frá kröfum um skýra 

lagaheimild fyrir ytra valdframsali. Einblínt verður frekar á hvort munur sé á 

skýrleikakröfunum í þeim tilvikum sem ytra valdframsal til lægra setts stjórnvalds er byggt á 

lagaheimild en ekki þessari undantekningu. 

Það stjórnvald sem ráðherra framselur valdið til ber sömu ábyrgð og hefur sömu völd og 

ráðherra hafði. Ráðherra er þó áfram ábyrgur fyrir valdinu og ef aðili stjórnsýslumáls er 

óánægður með niðurstöðu í máli sem tekin var á grundvelli framselds valds er heimild til 

stjórnsýslukæru til ráðherra sem tekur þá endanlega ákvörðun.32  

 

3.2 Valdframsal frá lægra settu stjórnvalda til æðra setts 

Valdframsal frá lægra settu stjórnvaldi til æðra setts kallast framsending. Skilgreining 

framsendingar er þegar stjórnvald sem hefur lögsögu yfir ákveðnu máli velur að framsenda 

                                                 
29 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret (2. útg.), bls. 198-199. 
30 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 100-101. 
31 Páll Hreinsson, Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 101. 
32 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret (1. útg.), bls. 93. 
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valdið til ákvörðunartökunnar frekar til æðra setts stjórnvalds. Lagaheimild þarf til þessa þegar 

um ytra valdframsal er að ræða en er þó ávallt heimilt þegar um innra valdframsal er að ræða 

eða þegar að verið er að afturkalla valdframsal með stjórnunarheimildum frá æðra til lægra setts 

stjórnvalds. 33 

Ástæða þess að óheimilt er að framselja vald frá lægra settu stjórnvaldi til æðra setts án 

lagaheimildar er sú að með því að framselja valdið til æðra setts stjórnvalds er verið að skerða 

rétt málsaðila til þess að kæra ákvörðunina til æðra setts stjórnvalds. Almenn meginregla í 

stjórnsýslurétti er að nema annað sé sérstaklega tekið fram þá er ákvörðun tekin á lægra 

stjórnsýslustigi kæranleg til ráðherra.34 Líkt og fram kemur í athugasemdum með frumvarpi því 

sem varð að lögum nr. 37/1993, stjórnsýslulög, þá er helsta markmið laganna að tryggja 

réttaröryggi manna í skiptum við hið opinbera.35 Því er ljóst að til þess að skerða réttindi 

einstaklinga þarf lagaheimild samanber álit umboðsmanns Alþingis UA 1. júlí 2002 

(2957/2000) þar sem Vegagerðin hafði framsent til samgönguráðherra að ákveða legu nýs vegar 

og segir í álitinu „Almennt verður að ganga út frá því að sérstaka lagaheimild þurfi til þess að 

framsenda einstök mál, sem lúta ákvörðunarvaldi lægra setts stjórnvalds samkvæmt lögum, til 

æðra stjórnvalds á viðkomandi sviði ef stjórnvald vill af einhverjum ástæðum ekki taka málið 

til umfjöllunar“, í álitinu segir að ástæða þess sé skerðing á rétti aðila máls til málskots.  

Annað dæmi um þetta er þegar að hið lægra setta stjórnvald sem bært er til að taka 

stjórnvaldsákvörðun óskar eftir áliti hins æðra setta stjórnvalds. Með þeirri málsmeðferð er í 

raun hið æðra setta stjórnvald búið að komast að niðurstöðu eða mynda sér skoðun um málið 

og er því vanhæft til meðferðar á æðra stjórnsýslustigi. Á þetta reyndi í Hrd. 2001, bls. 2028 

(113/2001) þar sem niðurstaðan var að umhverfisráðherra var vanhæfur til meðferðar á æðra 

stjórnsýslustigi þar sem að ráðuneytið hafði áður komist að niðurstöðu í málinu þegar að 

heilbrigðisnefnd óskaði eftir áliti þess fyrr í málinu. Hér hafði því ráðuneytið og með því 

ráðherrann, þegar tekið ákvörðun sem heilbrigðisnefnd sem lægra setta stjórnvaldið átti að taka, 

og því ekki hægt að nýta kæruheimild. 

 

3.3 Valdframsal til hliðsetts stjórnvalds 

Líkt og með aðrar tegundir ytra valdframsals þarf lagaheimild til þess að framselja vald til 

hliðsetts stjórnvalds. Hvorugt stjórnvaldið hefur stjórnunarvald yfir hinu. Ef þau hafa 

sameiginlegt æðra stjórnvald þá hefur æðra stjórnvaldið ekki heldur heimild til þess með 

                                                 
33 Ellen Margrethe Basse o.fl.: Forvaltningsret (2. útg.), bls. 75. 
34 Páll Hreinsson, Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 42. 
35 Þskj. 505, 116. lögþ. 1992-93, bls. 9. 
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stjórnunarheimildum sínum að færa verkefni á milli hliðsettra stjórnvalda,36 það er aðeins 

hlutverk löggjafans. Ef æðra stjórnvald hefur framselt vald til lægra á grundvelli 

stjórnunarheimilda þá getur hið æðra afturkallað valdið frá öðru þeirra og svo framselt til hins, 

að því gefnu að öll skilyrði framsals til lægra stjórnvalds á grundvelli stjórnunarheimilda séu 

uppfylltar.37 

Sveitastjórnir eru sjálfstæðar gagnvart stjórnsýslu ríkis, þær eru í raun hliðstæðar ríkinu. Því 

er óheimilt að framselja til þeirra valdi nema með lagaheimild sbr. UA 24. febrúar 1994 

(761/1993) þar sem umboðsmaður taldi skorta lagaheimild til að kæra ákvarðanir fræðslustjóra 

til barnaverndarnefndar. Lagaheimild var fyrir reglugerðinni þar sem þetta kom fram í en þar 

sem barnaverndarnefnd er á vegum sveitarfélaga gæti ráðherra ekki framselt úrskurðarvald til 

þeirra nema með sérstakri lagaheimild. 

Ráðuneyti eru einnig hliðsett stjórnvöld við hvert annað, það er óheimilt fyrir eitt ráðuneyti 

að framselja vald til annars án lagaheimildar enda er þá verið að víkja frá skiptingu málefna 

milli ráðuneyta samkvæmt forsetaúrskurði.38 

 

3.4 Valdframsal til eða frá sjálfstæðri stofnun eða sjálfstæðri stjórnsýslunefnd 

Óheimilt er að framselja vald til eða frá sjálfstæðum stofnunum og nefndum nema með 

lagaheimild. Á grundvelli þess að þessar stofnanir eru sjálfstæðar hefur ráðherra engar 

yfirstjórnunarheimildir og því er ekki heldur heimilt fyrir ráðherra að framselja til þeirra vald 

þrátt fyrir að þær falla undir málaflokk hans.39 Í ljósi sjálfstæðis þeirra frá öðrum stjórnvöldum 

er ekki hægt að framselja valdi til eða frá þeim nema með lagaheimild.40 

Á seinustu árum hefur orðið aukning í stofnun sjálfstæðra stofnana og nefnda, þá sérstaklega 

sjálfstæðra úrskurðarnefnda í kjölfar stefnu ráðherra, ráðuneyta og Alþingis um 1990 að 

framselja frekar úrskurðarvald til sjálfstæðra nefnda en til þess ráðherra er hefur 

yfirstjórnunarheimildir yfir lægra setta ráðuneytinu.41 

 

3.5 Valdframsal til sveitarstjórna 

Líkt og fjallað er um hér að framan þá eru sveitarstjórnir sjálfstæðar gagnvart stjórnsýslu 

ríkisins. Þar af leiðandi er óheimilt að framselja þeim vald frá ríkinu nema með lagaheimild 

                                                 
36 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 222. 
37 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret (1. útg.), bls. 96. 
38 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret. 2. útgáfa, bls. 198. 
39 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 223. 
40 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret (1. útg.), bls. 96. 
41 Hjördís Finnbogadóttir: „Fjölgun úrskurðarnefnda – brot á reglu um ráðherrastjórnsýslu“, bls. 3-4. 
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enda eru þær í raun hliðsett stjórnvöld við ríkið.42 Sveitarstjórnir taka sjálfar ákvarðanir um 

hvernig skuli framkvæma þau verkefni sem þeim eru falin með lögum og er þeim heimilt að 

framselja vald innan þeirra, þar er um innra valdframsal að ræða en ekki verður fjallað frekar 

um það í þessari ritgerð. Þær mega þó ekki heldur framselja vald frá sér án lagaheimildar líkt 

og fram kemur í UA 24. febrúar 1994 (761/1993).43 

Sveitarfélögum er einnig óheimilt að framselja vald til annarra stjórnvalda eða sveitarfélaga 

nema með lagaheimild.44 Það er þó algengt að sveitarfélögum sé heimilt að semja um að fara 

saman með ákveðið vald. Dæmi um þetta má sjá í 1. mgr. 45. gr. laga um grunnskóla þar sem 

sveitarfélögum er heimilt að reka grunnskóla í samvinnu. Samvinna sveitarfélaga en yfirleitt 

takmörkuð við að fara fram sem byggðarsamlag eða að eitt sveitarfélag tekur að sér verkefni 

frá hinu og fer með valdið í því verkefni fyrir hönd beggja sveitarfélaga.45 Í 93. gr. 

sveitarstjórnalaga nr. 138/2011 segir: „Ef í samningi um samvinnu sveitarfélaga felst framsal á 

valdi til töku ákvarðana um rétt eða skyldu manna í skilningi stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, getur 

hún aðeins farið fram á vegum byggðasamlags eða á þann hátt að eitt sveitarfélag tekur að sér 

verkefni fyrir annað eða önnur sveitarfélög nema lög veiti sérstaka heimild fyrir öðru formi 

samstarfs. Samningar samkvæmt þessari grein öðlast ekki gildi fyrr en að fenginni staðfestingu 

ráðuneytisins.“ Því þarf samþykki ráðuneytisins svo ytra valdframsal sé heimilt með slíkum 

samningum nema sérstök heimild sé í lögum. Til að mynda er sveitarfélögum í 5. gr. laga um 

grunnskóla heimilt að semja við annað sveitarfélag um að veita barninu skólavist þannig að 

viðtökusveitarfélag hafi sömu skyldur gagnvart skólavist og ætti það lögheimili þar. 

Valdframsal í tengslum við sveitarstjórnir er þannig ekki alveg sambærileg við aðrar 

tegundir valdframsals. Í grunninn er það eins og aðrar tegundir ytra valdframsals en auk þess 

eru einnig heimildir til valdframsals á milli sveitarstjórna án þess að til þurfi sértækari eða 

skýrari lagaheimild þar sem 92. gr. sveitarstjórnarlaga heimilar sveitarfélögum að hafa 

samvinnu sín á milli um framkvæmd afmarkaðra verkefna svo lengi sem lög eða eðli máls mæli 

ekki gegn því. Hér er því um að ræða almenna heimild til valdframsals en telja má að ávallt ætti 

að beita þröngri lögskýringu enda hér undantekning frá meginreglunni um að skýra lagaheimild 

þurfi til valdframsals.46 Líkt og fjallað verður um í fjórða kafla ritgerðarinnar um skýrleika 

lagaheimilda vegna ytra valdframsals er þetta ekki í samræmi við aðrar skýrleikakröfur. 

 

                                                 
42 Hans Gammeltoft-Hansen o.fl.: Forvaltningsret (1. útg.), bls. 98. 
43 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 223. 
44 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 103. 
45 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýslurétur. bls. 103. 
46 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 265-267. 

http://www.althingi.is/lagas/148a/1993037.html
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3.6 Valdframsal til einkaaðila 

Í þessum kafla verður farið yfir meginsjónarmið valdframsals til einkaaðila með áherslu á 

framsal valds  til töku stjórnvaldsákvarðana með lagaheimild. Óheimilt er að framselja vald til 

töku stjórnvaldsákvarðana nema með skýrri lagaheimild en þó er talið heimilt að framselja 

þjónustustarfsemi til einkaaðila nema sérstakar ástæður mæli gegn því.47  

Valdframsal til einkaaðila er einna helst framsal valds til veitingu þjónustu eða kaup á 

þjónustu frekar framsal valds til töku stjórnvaldsákvarðana.48 Til að mynda er heimilt við 

ráðningu í störf sem er stjórnvaldsákvörðun að fá aðstoð einkaaðila, jafnvel án lagaheimildar 

sbr. UA 11. júlí 2005 (4271/2004). Það er þó ekki heimilt að veita þessum einkaaðilum 

ákvörðunarvald án skýrrar lagaheimildar sbr. UA 25. september 2013 (7100/2012) þar sem fram 

kemur meðal annars „Með vísan til þess sem að framan er rakið er það niðurstaða mín að það 

hafi ekki verið í samræmi við lögbundið hlutverk bæjarstjórnar sveitarfélagsins X og almennar 

reglur stjórnsýsluréttar að ákvörðunarvald um hvaða umsækjendur yrðu boðaðir í viðtal væri 

alfarið í höndum ráðningarhóps, sem skipaður var utanaðkomandi aðilum, án nokkurrar 

aðkomu bæjarstjórnarinnar.“ 

Um framsal valds til töku stjórnvaldsákvarðana til einkaaðila er almennt gerðar strangar 

kröfur til skýrleika lagaheimildar. Til að mynda er það ekki nægjanlegt að gert sé ráð fyrir 

framsalinu í lögskýringargögnum með lögum líkt og fram kemur í UA 29. desember 2006 

(4700/2006) þar sem framsal valds til að veita leyfi fyrir aksturskeppni frá lögreglustjóra til 

Landssambands íslenskra akstursfélaga og Vélhjóla- og vélsleðaíþróttanefnd ÍSÍ var talið 

óheimilt nema með skýrri lagaheimild. Þetta var niðurstaðan þrátt fyrir að gert var ráð fyrir því 

í lögskýringargögnum að félögin hefðu ákveðið hlutverk við akstursíþróttakeppnir. Hins vegar 

var ekki gert ráð fyrir því að leyfisveitingarvaldið væri fært til þeirra eða annarra sambærilegra 

sambanda í lagaheimildinni. Breytingar á reglugerðinni til að framsals valdsins til 

leyfisveitingar var að mati umboðsmanns Alþingis án skýrrar lagaheimildar og því óheimilt. 

Nánar verður fjallað um þennan úrskurð í fjórða kafla. 

Aðeins einu sinni hefur verið viðurkennt fyrir dómi heimild einkaaðila til að taka 

stjórnvaldsákvörðun á grundvelli annars en lagaheimildar.49 Í Hrd. 1968, bls. 428 gifti 

prestvígður maður hjón en hann var ekki lengur þjónandi prestur. Við skilnað voru deilur um 

hvort heimild væri fyrir opinberum skiptum en maðurinn hélt því fram að lagaskilyrði væru 

ekki fyrir hendi þar sem að þau hefðu aldrei verið gift þar sem fyrrum prestinn skorti vald til 

                                                 
47 Ellen Margrethe Basse o.fl.: Forvaltningsret (2. útg.), bls. 62. 
48 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret (2. útg.), bls. 200. 
49 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur (1. útg.), bls. 225. 
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þess þar sem hann hefði ekki verið þjónandi prestur. Dómur Hæstaréttar byggir á því að venja 

sé fyrir því að aðrir prestvígðir menn en þjónandi sóknarprestar gifti hjón og það væri „alkunna, 

að slíkar vígslur hafa verið taldar hafa sömu þýðingu að lögum“ og var hjónaband þeirra því 

talið lögmætt og heimild væri fyrir opinberum skiptum. Hér notast Hæstiréttur því við 

stjórnsýsluvenju sem réttarheimild en líkt og segir í riti Sigurðar Líndal: „Handhafar 

stjórnsýsluvalds geta einnig mótað starfsvenjur þannig að venjuréttarregla verði löghelgur.“50 

Stjórnsýsluvenjan var í kjölfar dómsins lögfest í16. gr. laga nr. 60/1972 um stofnun og slit 

hjúskapar.51 

 

3.7 Samantekt 

Hér að framan hefur verið farið yfir hina sex flokka ytra valdframsals. Þar er algengasti 

flokkurinn valdframsal frá æðra stjórnvaldi til lægra stjórnvalds. Það er einnig flokkurinn þar 

sem að undantekning frá meginreglunni um að lagaheimild þurfi til ytra valdframsals er 

algengust. Helsti munurinn á þessum sex flokkum er hvert og frá hverjum valdframsalið á sér 

stað, það er væntanlega eðlilegast að framselja vald frá æðra settu stjórnvaldi til lægra setts 

stjórnvalds enda er það í samræmi við eðlilegan valdapíramída þar sem þeir sem eru ofar stjórna 

þeim sem eru neðar líkt og á sér stað í innra valdframsali.52  

Það er einnig ákveðinn eðlismunur á valdframsalinu. Gera verður skýran greinarmun á því 

hvort verið sé að framselja vald til einkaaðila eða annars stjórnvalds. Margar ástæður eru fyrir 

valdframsali líkt og farið var yfir í kafla 2 hér á undan en ein af þeim ástæðum eru aukin 

réttarvernd fyrir aðila stjórnsýslumáls. Það er að vissu leyti andstætt þessari ástæðu að framselja 

vald til töku stjórnvaldsákvarðana til einkaaðila, sérstaklega ef um er að ræða íþyngjandi 

ákvarðanir fyrir einhverja aðila þess. Þrátt fyrir að málsmeðferðarreglur stjórnsýsluréttar eigi 

einnig við eftir framsal til einkaaðila þá eykur það bæði réttaröryggi sem og traust almennings 

á ákvörðuninni ef að hún er tekin af viðeigandi stjórnvaldi frekar en af einkaaðila sem gæti haft 

einhverja andstæða hagsmuni.53 Þetta á ekki við þegar um framsal til lægra setts stjórnvalds er 

að ræða, ákvörðunin er en þá tekin innan stjórnsýslunnar. 

Flokkarnir sex um mismunandi tegurnir ytra valdframsals eru nokkuð ólíkir. Fimm þeirra 

eru framsal til annarra stjórnvalda, valdið helst þannig innan stjórnsýslunnar og því gætu kröfur 

til skýrleika lagaheimilda verið mismunandi hvort um er að ræða valdframsal innan 

                                                 
50 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði (2. útg.), bls. 163. 
51 Sigurður Líndal: Um lög og lögfræði (2. útg.), bls. 165. 
52 Preben Espersen: Delegation i kommunestyret, bls. 36. 
53 Steen Rønsholdt: Forvaltningsret (2. útg.), bls. 200. 
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stjórnsýslukerfisins eða til einkaaðila. Í fjórða kafla verður farið nánar yfir hver eða hvort munur 

sé á kröfum til lagaheimilda vegna framsali valds til lægra setts stjórnvalds eða til einkaaðila 

en fyrst verður fjallað nánar lögmætisreglu stjórnsýsluréttar og tegundum réttarheimilda er 

tengjast valdframsali. 

 

4 Skýrleiki lagaheimilda vegna ytra valdframsals 

Í þessari ritgerð er leitast eftir því að greina hvort munur sé á kröfum til skýrleika lagaheimilda 

til valdframsals frá æðra settu stjórnvaldi til lægra setts stjórnvalds og valdframsals til 

einkaaðila. 

Í þessum kafla verður ekki fjallað um skýrleika lagaheimilda valdframsals út frá því hvort 

lagaheimildin sé „almennt séð of óskýr þannig að engin stjórnvaldsathöfn geti átt stoð í henni“54 

heldur verður skoðað hvort munur sé á sérgreindum skýrleika og óskýrleika eftir því hvort um 

sé að ræða valdframsal til einkaaðila eða lægra setts stjórnvalds.55 Lagaákvæðin verða fyrst og 

fremst skoðuð út frá innra samhengi lagaákvæðisins, það er samkvæmt textaskýringu og 

samræmisskýringu. Krafan um skýra lagaheimild bendir til þess að ekki sé nægjanlegt að hægt 

væri að túlka lagaákvæðið sem heimild til ytra valdframsals á grundvelli ytra samhengis þess. 

Þó gert sé ráð fyrir valdframsali í lögskýringargögnum er það ekki þó ekki talið nægjanlegt ef 

það samræmist ekki textaskýringu56 sbr. UA 29. desember 2006 (4700/2006). Það sama á við 

um ef markmiðsskýring57 eða söguleg skýring bendi til þess að ytra valdframsal sé heimilt. Sé 

það ekki í samræmi við textaskýringu, enda stendur innra samhengið nær lagaákvæðinu og 

hefur því meira vægi en ytra samhengi,58 þá er það ekki nægjanlegt til ytra valdframsals.  

Í fyrsta lagi verður farið yfir lögmætisreglu stjórnsýsluréttar, í öðru lagi mismunandi flokka 

réttarheimilda er tengjast valdframsali. Í þriðja lagi verður fjallað um skýrleikakröfur til 

lagaheimilda valdframsals til lægra setts stjórnvalds. Í fjórða lagi verður fjallað um 

skýrleikakröfur til lagaheimilda valdframsals til einkaaðila og í fimmta lagi verður gerður 

samanburður á skýrleikakröfum þessara tveggja tegunda valdframsals. 

 

                                                 
54 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 486. 
55 Hafsteinn Dan Kristjánsson: „Stjórnskipuleg lögmætisregla“, bls. 486. 
56 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 148. 
57 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 151. 
58 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 140. 
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4.1 Lögmætisregla stjórnsýsluréttar 

Lögmætisreglan er ein af grundvallarreglum stjórnsýsluréttar og ein af grundvallarreglum 

íslensks réttar. Lögmætisreglan á sér stoð í 2. gr. stjórnarskrárinnar um þrígreiningu 

ríkisvaldsins,  en í henni segir meðal annars að forseti og önnur stjórnvöld fari með 

framkvæmdarvaldið. Skulu stjórnvöld sjá um að framkvæma það sem Alþingi fyrirskipar.59 

Lagasetning er byggð á pólitískum markmiðum og er það að vissu leyti tilviljun hvort að 

stjórnvöld eða Alþingi sjái um að framkvæma þau pólitísku markmið.60 Ástæða þess er skörun 

framkvæmdarvaldsins og löggjafarvaldsins en í samræmi við þingræðisregluna þá þá ræður 

Alþingi hverjir sitja í ríkisstjórn og eru ráðherrar oftast einnig þingmenn.61 Í ljósi hins pólitíska 

eðlis framkvæmdarvaldsins er mikilvægt að Alþingi sem kosnir fulltrúar þjóðarinnar taki 

ákvörðun um hver skuli framkvæma hvaða hluta stjórnsýslunnar. Forsetinn skiptir störfum milli 

ráðherra sbr. 15. gr. stjórnarskrárinnar og gerir hann það með forsetaúrskurði.62 Ráðherrar bera 

ábyrgð á stjórnarframkvæmdum líkt og fram kemur í 14. gr. stjórnarskrárinnar og eru þeir gerðir 

ábyrgir með ráðherraábyrgð og þingræðisreglunni63 og bera þannig pólitíska ábyrgð á sínum 

málaflokki.64 Með valdframsali er stjórnvaldi veitt sjálfsvald yfir því hvort það beiti valdinu 

sjálft eða framselji það til annars stjórnvalds eða einkaaðila.  

Með lögmætisreglunni er verið að setja framkvæmdarvaldinu skorður. Ákvarðanir 

stjórnvalda verða að eiga sér stoð í lögum auk þess mega þær ekki ganga í berhöggi við lög, 

annars geti dómstólar dæmt ákvarðanirnar ólögmætar.65 Stjórnvöld eru ekki aðeins bundin 

lögum um hvernig skuli framkvæma valdið heldur einnig hver skuli framkvæma það. Ef það 

væri ekki skýrt hvaða stjórnvald ætti að taka hvaða ákvarðanir og setja hvaða fyrirmæli þá 

myndi það valda mikilli ringulreið. Einstaklingar og fyrirtæki myndu ekki vita hvert þau ættu 

að leita og mismunandi stjórnvöld gætu sett misvísandi og jafnvel andstæðar reglur um sama 

hlutinn. Líkt og í máli UA 27. janúar 2017 (8991/2016), þar sem að óvíst var hvort að 

velferðarráðuneytið eða fjármála- og efnahagsráðuneytið væri hlutaðeigandi ráðuneyti. Það er 

því mjög mikilvægt að lagaheimildir séu skýrar og að þegar framselja skuli vald frá einu 

stjórnvaldi til annars sé það jafnframt skýrt. 

 

                                                 
59 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 110. 
60 Carsten Henrichsen: Offentlig forvaltning, bls. 30-31. 
61 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 109. 
62 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur, bls. 379. 
63 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt (2. útg.), bls. 48. 
64 Carsten Henrichsen: Offentlig forvaltning, bls. 102. 
65 Björg Thorarensen o.fl.: Um lög og rétt (2. útg.), bls. 101-102. 
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4.2 Tegundir réttarheimilda er tengjast valdframsali 

Til eru þrír flokkar réttarheimilda er tengjast valdframsali, fyrsti flokkurinn er lagaákvæði sem 

áréttar reglur sem teljast gildandi samkvæmt óskráðum reglum, annar flokkurinn er ákvæði sem 

veita víðtækari heimild til valdframsals en samkvæmt almennu óskráðu reglunum og þriðji 

flokkurinn eru ákvæði sem takmarka eða banna valdframsal sem annars væri heimilt66.  

Sem dæmi um fyrsta flokkinn má nefna 4. gr. laga um Fiskistofu nr. 36/1992 sem heimilar 

Fiskistofu að fela öðrum tiltekna þætti við söfnun, úrvinnslu og útgáfu upplýsinga á sviði 

sjávarútvegs. Hér er þannig verið að ítreka það að heimilt sé fyrir stjórnvald að framselja til 

aðila utan stjórnvaldsins að afla upplýsinga, vinna úr þeim og gefa þær út sé það samþykkt af 

viðeigandi aðilum. Annað dæmi er 4. mgr. 14. gr. barnaverndarlaga nr. 80/2002 sem bannar 

framsal til einstakra starfsmanna nefndanna að kveða upp úrskurði o.s.frv. En í málsgreininni 

er verið að ítreka hlutverk nefndarinnar um að hún kveði upp úrskurði og þar með banna framsal 

til einstakra starfsmanna nefndanna á þessu valdi. Fyrsti flokkurinn er þannig eins konar 

ítrekunarflokkur til þess að taka af allan vafa um hinar óskráðu almennu reglur um valdframsal. 

Annar flokkurinn veitir víðtækari heimildir til valdframsals en heimilt er samkvæmt 

almennum reglum, t.d. 2. mgr. 6. gr. laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 sem 

heimilar framsal ákvörðunarvalds og ábyrgðar frá félagsmálanefnd til undirnefndar. Hér er 

verið að heimila framsal á valdi sem samkvæmt lögum félagsmálanefnd á að fara með og 

ítrekað að það er á valdi félagsmálanefndar að framselja valdið. Í 11. gr. laga um Vegagerðina, 

framkvæmdastofnun samgöngumála nr. 120/2012 er Vegagerðinni heimilt að framselja eða fela 

öðrum framkvæmd einstakra verkefna eða verkþátta á starfsviði stofnunarinnar, hér er verið að 

heimila framsal á verkefni sem samkvæmt lögum heyra undir Vegagerðina. Framsal 

ákvörðunarvalds er ekki heimilað samkvæmt almennum reglum um ytra valdframsal nema í 

tilviki framsals ráðherra til lægra setts stjórnvalds á grundvelli stjórnunar og eftirlitsheimilda, í 

þeim flokki er því töluvert víðtækari heimild til valdframsals en almennt. 

Þriðji flokkurinn inniheldur ákvæði sem takmarka eða banna valdframsal sem annars væri 

heimilt, sá flokkur inniheldur einna helst ákvæði er varða innra valdframsal enda er ytra 

valdframsal óheimilt án lagaheimildar og því ekki þörf á því að takmarka það eða banna umfram 

það. Þau ákvæði sem helst gætu fallið undir þennan flokk eru ákvæði sem þrengja að heimild 

ráðherra til að framselja vald á grundvelli yfirstjórnunarheimildum sínum þar sem skýr 

áskilnaður eða forsenda löggjafans sé að ráðherra framkvæmi valdið.67 Ein tegund af ákvæðum 

sem takmarka eða banna valdframsal er þannig þegar gert er ráð fyrir því að stjórnvaldið skal 

                                                 
66 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 220. 
67 Páll Hreinsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 221. 
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sjálft fara með valdið.68 Á það til að mynda við í UA 29. desember 2006 (4700/2006) sem 

reifaður verður nánar hér á eftir þar sem gert var ráð fyrir því að lögreglustjórinn skyldi fara 

með vald til ákvörðunar um hvort veita ætti leyfi til aksturskeppna.  

 

4.3 Skýrleiki lagaheimilda ytra valdframsals til lægra setts stjórnvalds 

Í þessum kafla verður fjallað um skýrleikakröfur til lagaheimilda vegna valdframsals til lægra 

setts stjórnvalds, umfjöllunin mun að mestu leyti byggjast á einu áliti umboðsmanns Alþingis 

og einum dómi Hæstaréttar Íslands. 

Fyrst verður skoðað UA 4. september 1998 (1756/1996). Kvörtunin varðaði afgreiðslu 

Tryggingastofnunar ríkisins og samráðsnefndar tryggingastofnunar og Læknafélags 

Reykjavíkur á beiðni um aðild að samningi þeirra um sérfræðilæknishjálp. Í kjölfarið var farið 

yfir hvort til staðar væri framsal frá Tryggingastofnun ríkisins á valdi til töku ákvarðana um rétt 

og skyldu borgaranna sem væri án skýrrar lagaheimildar.  

Sjúkratryggingadeild Tryggingarstofnunar ríkisins var heimilt samkvæmt 41. gr. þágildandi 

laga um almannatryggingar nr. 117/1993 að semja við stofnanir, fyrirtæki eða einstaklinga um 

þjónustu sem deildinni bar að veita. Hluti aðstoðar sjúkratrygginga var skv. a-lið 1. mgr. 36. gr. 

laganna að veita aðstoð með greiðslur vegna læknishjálpar utan sjúkrahúsa hjá lækni sjúklings 

ef að stofnunin hafði samning við lækninn. Auk þess samkvæmt b-lið 1. mgr. 36. gr. laganna 

að veita aðstoð með greiðslur vegna nauðsynlegra rannsókna og aðgerða hjá sérfræðingum eða 

stofnunum sem höfðu samning við stofnunina. Ef 41. gr. er skýrð textaskýringu er ljóst að það 

er á valdi og ábyrgð sjúkratryggingardeildar Tryggingastofnun ríkisins að semja við lækna og 

sérfræðinga.  

Engin önnur lagaheimild var til staðar í lögunum um samningsgerð um þetta efni, taldi 

umboðsmaður Alþingis ekki nægjanlegt að Tryggingastofnun ríkisins segði synjun 

samráðsnefndarinnar vera ígildi synjunar Tryggingastofnunar ríkisins enda aðeins tveir af 

fjórum nefndarmönnum sem störfuðu hjá stofnuninni. Í þessu máli taldi umboðsmaður Alþingis 

ekki hafa verið skýr lagaheimild fyrir valdframsalinu. 

Næst verður fjallað um dóm Hæstaréttar Íslands, Hrd. 21. apríl 1999 (403/1998). Í 

dóminum var meðal annars fjallað um hvort að ráðherra hafi framselt Hollustuvernd ríkisins 

vald umfram það sem heimilað var skýrlega með lagaheimild.  

Í 2. mgr. 29. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni nr. 52/1988 segir „...er umhverfisráðherra 

heimilt, að fenginni umsögn eiturefnaeftirlits Hollustuverndar ríkisins og í samráði við 

                                                 
68 Preben Espersen: Delegation i kommunestyret, bls. 39. 
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heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra, að setja reglugerð um innflutning, sölu, notkun, örugga 

meðhöndlun og förgun eiturefna og hættulegra efna sem geta haft skaðleg áhrif á umhverfið.“ 

Samkvæmt textaskýringu á ákvæðinu var ráðherra heimilt að setja reglugerð um, meðal annars 

innflutning eiturefna og hættulegra efna.  

Í reglugerð nr. 546/1994, sem sett var á grundvelli 2. mgr. 29. gr. laganna var Hollustuvernd 

ríkisins veitt heimild til að setja kvóta á innflutning ákveðins efnis ásamt reglum um úthlutun 

kvótans. Ef ákvæði 2. mgr. 29. gr. laganna er skýrt með textaskýringu er það hlutverk ráðherra 

að setja reglugerð um innflutning hinna hættulegu efna. Hvergi í ákvæðinu er ráðherra veitt 

bein heimild til þess að framselja vald til ákvarðana um kvóta. Þrátt fyrir þetta taldi dómurinn 

að í samræmi við hlutverk Hollustuverndar ríkisins í lögunum hafi ekki verið óheimilt að fela 

Hollustuvernd nánari framkvæmd innflutningstakmarkana. Hér er dómurinn því að beita innri 

sem og ytri samræmisskýringu, það er, „dregnar eru ályktanir um merkingu lagaákvæðis með 

því að athuga merkingu hugtaka, orðalags eða setninga í öðrum lagaákvæðum.“69 Það eru 

dregnar ályktanir um heimild ráðherra til valdframsals til Hollustuverndar ríkisins á grundvelli 

þess að í öðrum ákvæðum laganna er Hollustuvernd ríkisins veitt ákveðið vald og þá sérstaklega 

2. mgr. 16. gr. laga um hollustuhætti og heilbrigðiseftirlit nr. 81/1988 sem segir að hlutverk 

Hollustuverndar sé að „...annast eftirlit með eiturefnum og hættulegum efnum í nauðsynja-

vörum, svo og vöruskráningu vegna eiturefna og hættulegra efna. Jafnframt annast hún 

framkvæmd laga nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, og reglugerða settra samkvæmt 

þeim lögum.“  

Nú verður fjallað um hvort að Hæstiréttur byggði á undantekningu frá meginreglu þeirri að 

lagaheimild þurfi til ytra valdframsals, sbr. kafli 3.1. hér að framan en þar var farið yfir skilyrði 

þess að ráðherra sé heimilt að framselja vald á grundvelli venju og yfirstjórnunarheimilda. Í 

þessu máli er ljóst að, í fyrsta lagi er um framsal á valdi til setningu almennra 

stjórnvaldsfyrirmæla enda setur Hollustuvernd ríkisins reglur um kvóta á grundvelli 

reglugerðarheimildarinnar. Í öðru lagi er um veigamikla og almenna hagsmuni að ræða, sem 

varða meðal annars atvinnufrelsi er verndar er í 75. gr. stjórnarskrár en líkt og segir í dóminum 

verða „...bönd einungis sett á atvinnufrelsi manna með lögum...”. Því má draga þá ályktun af 

ofangreindu að Hæstiréttur hafi talið að um lagaheimild hafi verið að ræða og hún hafi verið 

nægjanlega skýr og sérgreind til þess að heimilt sé að byggja ytra valdframsal á henni.  

Í dómi þessum var sératkvæði en það snerti ekki heimildina til valdframsalsins og því verður 

það ekki reifað hér. 

                                                 
69 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 146. 
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Í áliti umboðsmanns Alþingis er reifað var hér á undan taldi umboðsmaður að valdframsalið 

hafi ekki verið heimilt. Grundvöllur niðurstöðunnar var að hvergi var bein skýr lagaheimild til 

framsal valds til samningsgerðar við sérfræðilækna, þrátt fyrir að valdframsalið hafi hvergi 

verið bannað. Í dómi Hæstaréttar segir að í ljósi hlutverks Hollustuverndar ríkisins er bæði kom 

fram í lögum um eiturefni og hættuleg efni sem og lögum um hollustuvernd og heilbrigðiseftirlit 

hafi verið nægjanlega skýr lagaheimild fyrir valdframsalinu. 

 

4.4 Skýrleiki lagaheimilda ytra valdframsals til einkaaðila 

Í þessum kafla verður fjallað um skýrleikakröfur til lagaheimilda vegna valdframsals til 

einkaaðila, umfjöllunin mun að mestu leyti byggjast á tveimur álitum umboðsmanns Alþingis. 

Fyrst verður skoðað álit umboðsmanns Alþingis, UA 29. desember 2006 (4700/2006). 

Álitaefnið var hvort nægjanlega skýr lagaheimild hafi verið fyrir framsali á valdi til töku 

ákvarðana um hvort veita ætti leyfi til þess að halda aksturskeppni frá lögreglustjóra til 

félagasamtakanna Landssamband íslenskra akstursfélaga og Vélhjóla- og vélsleðaíþróttanefnd 

ÍSÍ, hér eftir nefnd félagasamtökin, með reglugerðum nr. 252/2005 og 673/2006 um breytingar 

á reglugerð nr. 257/2000.  

Í 2. gr. reglugerðar nr. 257/2000 eins og henni var breytt með reglugerð nr. 252/2005 segir: 

„Leyfi til aksturskeppni skal einungis veita eftirtöldum aðilum:“ og voru félagasamtökin tvö 

talin upp og engin fleiri. Með síðari reglugerð nr. 673/2006 var 2. gr. reglugerðarinnar breytt á 

þann veg að þar stóð: „Lögreglustjóri skal veita eftirtöldum aðilum heimild til að halda 

aksturskeppni:“ og félögin tvö talin upp. Í skýringum samgönguráðuneytisins til umboðsmanns 

segir „Tilgangurinn var að fela þessum tveimur tilteknu félögum sem getið er um í 

reglugerðinni, að sjá um leyfisveitingar til keppnishalds í greinunum og með því að tryggja að 

farið yrði að þeim alþjóðlegu reglum sem um slíkt gilda.“ Samkvæmt samgönguráðherra var 

því tilgangur breytingar á reglugerðinni sá að félagasamtökin ættu að hafa valdið til þess að sjá 

um leyfisveitingar. Þar með er verið að framselja vald til leyfisveitinga vegna keppnishalds til 

félagasamtakanna, hér er um ytra valdframsal að ræða og fyrir því þarf skýra lagaheimild. 

Reglugerðirnar sækja stoð í 34. gr. umferðarlaga nr. 50/1987 sem sagði:  

Ráðherra getur sett reglur um akstursíþróttir á sérstökum afmörkuðum svæðum utan vega. Í þeim 

reglum er heimilt að víkja frá ákvæðum laganna um ökuskírteini og um lágmarksaldur ökumanns.  

Eigi má efna til aksturskeppni, nema með leyfi lögreglustjóra. Eigi má án samþykkis 

vegamálastjóra heimila keppni á þjóðvegi og án samþykkis sveitarstjórnar utan vega.  

Ráðherra setur nánari reglur um aksturskeppni, þar á meðal um eftirlit, greiðslu kostnaðar o.fl. Í 

þeim reglum er heimilt að víkja frá ákvæðum laganna um fébótaábyrgð og vátryggingu, svo og 
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ákvæðum um hámarkshraða, enda sé vegur þá lokaður annarri umferð eða keppni fari fram á 

afmörkuðu svæði utan vega. 

Í 1. og 3. mgr. 34. gr. laganna er því skýr heimild fyrir ráðherra að setja reglur um 

akstursíþróttir og aksturskeppnir. Auk þess kemur fram í 2. mgr. 34. gr. að leyfi lögreglustjóra 

þarf til þess að efna aksturskeppni, vald þetta á því að vera á höndum lögreglustjóra.  

Í 1. mgr. ákvæðisins segir að ráðherra geti sett reglur um akstursíþróttir á sérstökum 

afmörkuðum svæðum, 2. mgr. fjallar samkvæmt textaskýringu um allar aksturskeppnir, þar á 

meðal á sérstökum afmörkuðum svæðum utan vega, einungis vald vegamálastjóra er takmarkað 

við þjóðvegi og vald sveitarstjórna takmarkað við aksturskeppnir utan vega. Ráðherra hefur 

þannig nokkuð frjálsar hendur til setningu reglna um akstursíþróttir, þrátt fyrir það gildir 

lögmætisreglan. Formregla lögmætisreglunnar tiltekur að „ákvarðanir stjórnsýsluhafa víkja 

fyrir lögum.“70 Það er ákvarðanir stjórnvalda, þar á meðal setning reglna og reglugerða, mega 

ekki stangast á við lög. Þar sem 2. mgr. 34. gr. umferðarlaga er skýr um það að leyfi 

lögreglustjóra þarf til þess að efna til aksturskeppni þarf enn skýrari lagaheimild til þess að 

heimilt sé að framselja það vald.  

Segir í álitinu að þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir því að félagasamtök gegni vissu hlutverki í 

tengslum við aksturskeppnir í athugasemdum með breytingum á eldri umferðarlögum, sé 

lagaákvæðið skýrt út frá lögskýringargögnum þá bendir það til þess að félagasamtökin eigi að 

hafa hlutverk í tengslum við aksturskeppnir. Það þýðir þó ekki endilega að löggjafinn vilji að 

félagasamtökin hafi ákvörðunarvald varðandi leyfisveitingar, auk þess er mikilvægt að hafa í 

huga að texti lagaákvæðis er niðurstaða lagasetningarferlis og getur hann hafa tekið breytingum 

í ferlinu71 og ef texti lagaákvæðis samrýmist ekki lögskýringargögnum þá ræður textinn.72 Þá 

takmarkast valdframsal til einkaaðila við lögmætisregluna og fara reglugerðarbreytingarnar út 

fyrir heimildir 34. gr. umferðarlaga. Niðurstaðan var því að mati umboðsmanns Alþingis að þar 

sem að reglugerðin var andstæð gildandi lögum og hvergi var nægjanlega sérgreind heimild 

fyrir valdframsalinu var framsalið óheimilt.  

Að lokum verður skoðað álit umboðsmanns Alþingis, UA 21. desember 2007 (4964/2007). 

Álitaefnið var hvort lagaákvæði er reglugerð um fis byggði á væri nægilega skýrt til að heimila 

ytra valdframsal með reglugerðinni. Framselt var til einkaaðila að sjá um skráningu í 

loftfaraskrá og veita heimildir til starfrækslu loftfara samhliða Flugmálastjórn. Samkvæmt 

lögum hafði Flugmálastjórn þó ein vald til að veita samkvæmt lögum, samhliða Flugmálastjórn. 

                                                 
70 Björn Þ. Guðmundsson og Stefán Már Stefánsson: Lögbókin þín, bls. 272. 
71 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 151. 
72 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 149. 
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Hér er því ekki efast um reglugerðarheimildina sjálfa heldur hvort hún hafi verið nægjanlega 

skýr til að framselja vald sem einungis Flugmálastjórn átti að hafa til einkaaðila.  

Hér er ekki verið að framselja valdið að öllu leyti heldur áttu fisfélög að hafa valdið 

samhliða Flugmálastjórn. Í reglugerðinni sem um ræðir, nr. 780/2006 segir í 13. gr. að hún sé 

sett með vísan til 145. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998. Reglugerðin um breytingu á 

reglugerðinni nr. 779/2007 var sett á grundvelli 7. gr. laganna með vísan til 145. gr. auk 2. mgr. 

12. gr. og 7. mgr. 28. gr. laga um loftferðir nr. 60/1998.  

Í 2. mgr. 12. gr. laganna segir „Heimilt er ráðherra að setja sérreglur um loftför án 

tegundarskírteina... og um skráningu slíkra loftfara með reglugerð.“ Þannig er í 2. mgr. 12. gr. 

laganna ráðherra veitt heimild til að setja reglugerð um skráningu íslenskra loftfara. Í 1. mgr. 

12. gr. laganna segir að aðeins skuli skrásetja loftfar með tegundarskírteini sem gefið var út eða 

metið gilt af Flugmálastjórn Íslands eða Flugöryggisstofnun Evrópu. Hér er því ekki skýrt hvort 

heimilt sé að fela öðrum aðila en Flugmálastjórn Íslands að skrá fis í eigin skrá svo það sé 

nægjanlegt í stað skráningar á vegum Flugmálastjórn samkvæmt 1. mgr. 9. gr. laganna þrátt 

fyrir að ekki þurfi tegundarskírteini. Ef 2. mgr. 12. gr. er skýrð með textaskýringu er ráðherra 

veitt heimild til að setja reglugerð um skráningu loftfara án tegundarskírteinis. Hvergi er 

ráðherra veitt heimild til þess að fela öðrum valdið til skráningu þeirra en það er ekki heldur 

bannað. Þar sem ytra valdframsal þarf að byggjast á skýrri lagaheimild er hún ekki nægjanlega 

skýr svo valdframsalið sé heimilað þrátt fyrir að það sé ekki bannað berum orðum. 

Í 7. mgr. 28. gr. laganna segir „Samgönguráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari 

ákvæði um lofthæfi, þ.m.t. um vottun loftfara...“ 7. mgr. 28. gr. er samkvæmt textaskýringu 

reglugerðarheimild um störf við viðhald, viðgerðir o.s.frv. og veitir ráðherra heimild að setja 

nánari reglur um lofthæfi loftfara. Ef ákvæðið er skýrt samkvæmt orðanna hljóðan í samræmi 

við meginreglur er ljóst að það á aðeins við um reglur um lofthæfi loftfara. Því getur 7. mgr. 

28. gr. ekki veitt leyfi til valdframsals til skráningu loftfara til einkaaðila enda fjallar hún ekki 

um skráningu. Auk þess segir í 5. mgr. sömu greinar að Flugmálastjórn sé veitt vald til þess að 

gefa út lofthæfisfyrirmæli í samræmi við reglur settar af ráðherra. Valdið til töku 

ákvörðunarinnar um lofthæfi er því endanlega hjá Flugmálastjórn þrátt fyrir að ráðherra hafi 

heimild til þess að setja nánari fyrirmæli um það hvernig meta skal lofthæfi loftfara. Ráðherra 

er því ekki veitt skýr lagaheimild til þess að framselja ákvörðunarvald um lofthæfi loftfara með 

7. mgr. 28. gr. laga um loftferðir enda er gert ráð fyrir því að Flugmálastjórn farið með það vald 

í 5. mgr. 28. gr. laga um loftferðir. 

Í 2. mgr. 21. gr. laga um loftferðir segir að Flugmálastjórn sé heimilt að velja aðila sem til 

þess er hæfur að framkvæma skoðun og eftirlit með loftförum og telur umboðsmaður í áliti sínu 
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að samgönguráðherra telji þetta ákvæði heimila valdframsalið. Sé ákvæðið skoðað með 

textaskýringu veitir það einungis heimild til framsals valds til þess að framkvæma skoðun og 

eftirlit. Sé gagnályktað út frá því er það því áfram á valdi Flugmálastjórnar að gefa út 

lofthæfisskírteini í samræmi við 5. mgr. 28. gr. laganna. Auk þess er ekki vikið að því í 

athugasemdum með frumvarpi að Flugmálastjórn geti heimilað einkaaðila að veita 

lofthæfisskírteini, einungis að Flugmálastjórn geti falið öðrum aðila að framkvæma sjálfa 

skoðunina og eftirlitið. Á grundvelli þess ályktaði umboðsmaður Alþingis að 2. mgr. 21. gr. 

laganna geti því ekki heldur veitt heimild til valdframsalsins.  

Niðurstaðan var sú að hvergi í ákvæðunum er sjálfstæð skýr heimild til þess að framselja 

einkaaðilum valdheimildir Flugmálastjórnar Íslands til útgáfu lofthæfisskírteina og skráningu 

loftfara og því stenst valdframsalið ekki lögmætisreglu íslensks stjórnsýsluréttar. 

Í fyrra álitinu sem var reifað taldi umboðsmaður Alþingis að valdframsalið gangi gegn 

gildandi lögum, því þurfi enn skýrari heimild til þess að framselja valdið sem skýrlega átti að 

vera hjá lögreglustjóra og var valdframsalið því talið óheimilt. Í seinna álitinu telur 

umboðsmaður Alþingis að verulegur vafi sé á því að lagaheimildir sem samgönguráðherra 

byggði breytingu reglugerðanna á séu fullnægjandi, þar sem gerð er krafa um að lagaheimild 

um valdframsal til einkaaðila sé skýr þá veldur sá vafi um skýrleika því að valdframsalið telst 

ekki heimilt. Ljóst er af álitum umboðsmanns Alþingis sem reifuð eru hér að framan að 

lagaheimild vegna valdframsals til einkaaðila þarf ekki aðeins að vera almennt skýr í samræmi 

við reglur um almennan óskýrleika er reifaðar voru hér að framan. Heldur þarf hún jafnframt 

að vera skýr um það að valdframsalið sjálft sé heimilt. Reglurnar eða reglugerðirnar sjálfar geta 

þannig verið settar með fullnægjandi lagaheimild en valdframsalið sjálft ekki átt nægjanlega 

stoð í lögum og þannig verið óheimilt. Mikilvægt er að minnast á það að þrátt fyrir að 

umboðsmaður Alþingis telji valdframsal ekki hafa nægjanlega skýra lagaheimild þá er hlutverk 

hans að hafa eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga fyrir hönd Alþingis, það er því ekki 

hlutverk hans að breyta reglum eða reglugerðum heldur stjórnvaldanna sjálfra að endurskoða í 

ljósi álita hans.73 

 

4.5 Samanburður á kröfum um skýrleika lagaheimilda 

Í þessum kafla verða borin saman álit umboðsmanns Alþingis og dómur Hæstaréttar Íslands er 

reifuð voru hér á undan. Fyrst verða borin saman álit umboðsmanns Alþingis, UA 4. september 

1998 (1756/1996) um framsal valds Tryggingastofnunar ríkisins til samráðsnefndar um það 

                                                 
73 Björn Þ. Guðmundsson og Stefán Már Stefánsson: Lögbókin þín, bls. 474-475. 
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hvort semja ætti við lækna og UA 29. desember 2006 (4700/2006) um framsal ákvörðunarvalds 

um akstursíþróttakeppnir frá lögreglustjóra til félagasamtaka. Svo verða borin saman dómur 

Hæstaréttar Íslands, Hrd. 21. apríl 1999 (403/1998) um framsal valds til ákvörðunar um 

innflutning á hættulegum efnum frá ráðherra til Hollustuverndar ríkisins og álit umboðsmanns 

Alþingis, UA 21. desember 2007 (4964/2007) um framsal valds til skráningar loftfara og 

veitingu heimilda til starfsrækslu loftfara frá Flugmálastjórn Íslands til fisfélaga samhliða 

Flugmálastjórn.  

Þegar lagaákvæðin sem um er rætt í álitunum UA 4. september 1998 (1756/1996) og UA 

29. desember 2006 (4700/2006) eru skoðuð samhliða er ljóst að þau eru þó nokkuð sambærileg 

þrátt fyrir að snúast um gjörólíka hluti. Í báðum er sérstaklega tekið fram hver skuli annast 

leyfisveitingu eða samningsgerð og hvergi annars staðar er hægt að sjá með textaskýringu neina 

sérgreinda heimild til valdframsals. Í álitinu UA 29. desember 2006 (4700/2006), er þó um 

reglugerðarheimild ráðherra að ræða auk þess sem gert er ráð fyrir því í athugasemdum í 

greinargerð með eldri umferðarlögum að félagasamtökin taki þátt í mótahaldi og 

aksturskeppnum sem gæti bent til þess, sé lagaákvæðið skýrt samkvæmt lögskýringargögnum, 

að félagasamtökin ættu að hafa ákveðið vald eða í það minnsta kosti aðkomu að leyfisveitingum 

vegna aksturskeppna. Í báðum álitum telur umboðsmaður Alþingis að ekki sé til staðar 

nægjanlega skýr lagaheimild til valdframsals. Í raun var ekki um neina lagaheimild til 

valdframsals að ræða þrátt fyrir athugasemdir í greinargerð eldri umferðarlaga um 

aksturskeppnir.  

Í UA 29. desember 2006 (4700/2006) var heimild til að setja reglugerð um nánari 

framkvæmd aksturskeppna á sérstökum afmörkuðum svæðum í 2. mgr. 34. gr. samkvæmt 

textaskýringu. Væri ákvæðið skýrt í samræmi við lögskýringargögn líkt og ráðherra vildi gera 

væri það andstætt 1. mgr. 34. gr.  Samkvæmt 1. mgr. 34. gr. skal lögreglustjóri fara með valdið.  

Í UA 4. september 1998 (1756/1996) er heimild til handa Tryggingastofnun ríkisins til að 

semja við sérfræðilækna. Sé ákvæðið skýrt með textaskýringu má draga þá ályktun að engin 

heimild sé fyrir Tryggingastofnun ríkisins að setja reglur eða annað. Ekkert bendir þannig til 

þess að Tryggingastofnun hafi verið heimilt að framselja valdið til samningsgerðar við 

sérfræðilækna til undirnefndar. Óháð því hvort tveir nefndarmeðlimir væru starfsmenn 

Tryggingastofnunar, þess utan voru tveir aðrir nefndarmeðlimir. Synjun nefndarinnar er því 

ekki ígildi synjunar Tryggingastofnunar.  

Í báðum álitum taldi umboðsmaður Alþingis að ekki hafi verið til staðar nægjanlega skýr 

og sérgreind heimild til ytra valdframsals og því væri það óheimilt. 



 

 25 

Nú verða borin saman lagaheimildir í áliti umboðsmanns Alþingis, UA 21. desember 2007 

(4964/2007) og dómi Hæstaréttar Íslands, Hrd. 21. apríl 1999 (403/1998). Í báðum tilvikum er 

reglugerðarheimild til staðar. Í Hrd. 21. apríl 1999 (403/1998) er umhverfisráðherra falið að 

setja reglugerð, meðal annars um innflutning á hættulegum efnum. Í UA 21. desember 2007 

(4964/2007) er vísað til margra mismunandi reglugerðarheimilda. Þar á meðal heimild ráðherra 

til að setja sérreglur um loftför án tegundaskírteinis og skráningu þeirra, heimild ráðherra til að 

setja reglugerð um lofthæfi, þ.m.t. um vottun loftfara og að lokum heimild ráðherra til að setja 

reglugerð um viðhald og viðgerðir o.s.frv.  

Í bæði álitinu og dóminum kemur fram hver hefur valdið. Í UA 21. desember 2007 

(4964/2007) kemur fram að í 1. mgr. 9. gr. laga um loftferðir segir að Flugmálastjórn skuli fara 

með skráningu loftfara og í 5. mgr. 28. gr. er Flugmálastjórn veitt vald til að gefa út 

lofthæfisfyrirmæli. Í Hrd. 21. apríl 1999 (403/1998) segir í 2. mgr. 29. gr. laga um eiturefni og 

hættuleg efni að umhverfisráðherra skuli setja reglugerð um innflutning eiturefna. Hvorki í 

dóminum né álitinu er tekið fram neitt ákvæði sem sérstaklega og skýrlega heimili valdframsal. 

Þrátt fyrir það er talið í dóminum að valdframsalið sem átti sér stað frá umhverfisráðherra til 

Hollustuverndar ríkisins hafi ekki farið umfram það sem heimilt var í reglugerðarheimild 

samkvæmt 2. mgr. 29. gr. laga um eiturefni og hættuleg efni. Það er að heimild ráðherra til að 

setja reglugerð væri nægjanleg heimild fyrir ytra valdframsali í dóminum. 

Í UA 21. desember 2007 (4964/2007) er lagaheimild í 145. gr. laga um loftferðir til ráðherra 

að setja reglugerð um viðhald og viðgerðir. Draga má þá ályktun að reglugerðarheimildin 

standist lögmætisregluna enda ef ákvæðið er skýrt um að ráðherra sé heimilt að setja reglugerðir 

til framkvæmda og skýringar á lögunum. Valdframsalið sem átti sér stað í reglugerðinni gerir 

það hins vegar ekki enda þarf til ytra valdframsals skýra lagaheimild. Ytra valdframsal var 

hvergi bannað berum orðum, en Flugmálastjórn er þó veitt valdið sem um ræðir líkt og reifað 

var hér á undan. Í ljósi meginreglu ytra valdframsals að skýra lagaheimild þurfi til74 er ekki 

talið nægjanlegt að valdframsalið sé ekki bannað berum orðum. Í áður reifuðum lagaákvæðum 

segir að Flugmálastjórn skuli fara með valdið, það er því ekki á valdi ráðherra, í ljósi 

lögmætisreglu stjórnsýsluréttar er byggir á þrískiptingu ríkisvaldsins skv. 2. gr. 

stjórnarskrárinnar75 að framselja valdið án heimildar löggjafans með skýrri lagaheimild. 

Í Hrd. 21. apríl 1999 (403/1998) er einnig heimild til setningu reglugerðar í 2. mgr. 29. gr. 

laga um eiturefni og hættuleg efni. Stenst hún einnig lögmætisregluna líkt og í UA 21. desember 

2007 (4964/2007) sé ákvæðið skýrt textaskýringu að setja reglugerð um innflutning, sölu, 

                                                 
74 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 100. 
75 Björg Thorarensen: Stjórnskipunarréttur. Undirstöður og handhafar ríkisvalds, bls. 110. 
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notkun, örugga meðhöndlun og förgun eiturefna og hættulegra efna sem geta haft skaðleg áhrif 

á umhverfið. Hafa skal í huga að í ákvæðinu segir að ráðherra þurfi umsögn Hollustuverndar 

ríkisins til þess að heimilt sé að setja reglugerð. Í dóminum er lagaákvæðið túlkað með ytri 

samræmisskýringu. Að mati dómsins stenst ytra framsal valdsins um nánari afmörkun um 

innflutning eiturefna til Hollustuverndar ríkisins einnig lögmætisregluna á grundvelli þessarar 

túlkunar. Valdframsalið er líkt og í UA 21. desember 2007 (4964/2007) hvergi bannað berum 

orðum. Í bæði dóminum og álitinu var ráðherra veitt valdið til setningu nánari reglna. Hvorki 

segir í álitinu eða dóminum berum orðum að ráðherra sé heimilt að framselja vald. Þrátt fyrir 

það hefur valdframsalið nægjanlega skýra lagaheimild að mati dómsins.  

Hér er mikilvægt að hafa í huga að takmörkun á innflutningi efna sem talin eru hættuleg er 

skerðing á atvinnufrelsi sem verndað er í 1. mgr. 75. gr. stjórnarskrárinnar, en setja má frelsinu 

skorður með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. Lagaákvæði er skerða réttindi varin 

í stjórnarskránni skal túlka þröngt.76 Til samanburðar getur þó varla talist íþyngjandi að geta 

valið um hvort aðili skrái fisið sitt hjá fisfélagi eða hjá Flugmálastjórn en framsal valds sem er 

almenningi íþyngjandi skal túlka þröngt.77 Þó er rétt að benda á að í UA 21. desember 2007 

(4964/2007) er verið að framselja vald til töku stjórnvaldsákvörðunar til einkaaðila, það setur 

valdframsalinu einnig strangari kröfur en ef um væri að ræða valdframsal á veitingu þjónustu.78 

Grundvallarmunurinn er þó, fyrir utan að um er að ræða annars vegar dóm Hæstaréttar og hins 

vegar álit umboðsmanns Alþingis, sá að í öðru tilvikinu er um framsal til einkaaðila að ræða, 

þ.e. framsal út fyrir stjórnsýsluna en hinu framsal innan stjórnsýslunnar. 

Hér að framan hefur verið leitast við að greina hvort munur sé á kröfum um skýrleika 

lagaheimilda eftir því hvort vald sé framselt til lægra setts stjórnvalds eða til einkaaðila. Í 

þessum tveimur samanburðum kemur í ljós að kröfur til skýrleika eru að vissu leiti 

sambærilegar líkt og fram kom í samanburði á UA 29. desember 2006 (4700/2006) og UA 4. 

september 1998 (1756/1996). Hins vegar er hægt að draga þá ályktun af seinni samanburðinum 

að gerðar eru strangari kröfur til skýrleika lagaheimilda vegna valdframsals til einkaaðila.  

Helsta niðurstaðan og svarið við ritgerðarspurningunni er því sú að í ljósi greiningar á 

framangreindum dómi og álitum hægt sé að greina mun á skýrleikakröfum til ytra valdframsals 

eftir því hvort framselja skuli valdið til lægra setts stjórnvalds eða til einkaaðila. Munurinn felst 

einna helst í því að gerðar eru strangari kröfur til skýrleika lagaheimilda vegna ytra valdframsals 

                                                 
76 Róbert R. Spanó: Túlkun lagaákvæða, bls. 337. 
77 Hafsteinn Dan Kristjánsson: Að iðka lögfræði, bls. 160. 
78 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson: Stjórnsýsluréttur, bls. 111. 
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til einkaaðila, sem telja verður eðlilega kröfu hafandi í huga þrískiptingu ríkisvaldsins skv. 2. 

mgr. 15. gr. stjórnarskrár og almennra krafna stjórnsýsluréttar. 

5 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um ytra valdframsal og hvort munur sé á skýrleikakröfum 

til lagaheimilda vegna valdframsals innan stjórnsýslunnar og valdframsali út fyrir hana til 

einkaaðila og í hverju hann felist. Ákveðið var að takmarka greiningu á kröfum til skýrleika við 

valdframsal til lægra setts stjórnvalds í ljósi umfangs þess að bera saman alla flokka 

valdframsals innan stjórnsýslunnar við ytra valdframsal til einkaaðila.  

Í öðrum kafla var fjallað fræðilega um ytra valdframsal, hvað það er og hver tilgangur þess 

sé. Meðal helstu niðurstaðna er að ytra valdframsal geti verið góð leið til þess að auka skilvirkni, 

nýta betur sérfræðiþekkingu og auka réttarvernd almennings. Í ljósi þess sé það réttlætanlegt þó 

það geti valdið því að valdmörk stjórnvalda verði óskýrari.  

 Í þriðja kafla var fjallað um hinar sex mismunandi tegundir ytra valdframsals. Helsti 

munurinn á þessum sex flokkum er hvert og frá hverjum valdframsalið á sér stað. Það er, hvort 

verið sé að framselja vald til annars stjórnvalds eða til einkaaðila. Ákveðinn eðlismunur er 

einnig milli flokka og mismunandi ástæði fyrir því að valdframsali sé beitt.  

Í fjórða kafla var fjallað um lögmætisreglu stjórnsýsluréttar og tegundum réttarheimilda er 

tengjast valdframsali. Því næst var farið ítarlega yfir hver eða hvort munur sé á kröfum til 

skýrleika til lagaheimilda vegna framsals valds, annars vegar til lægra setts stjórnvalds og hins 

vegar til einkaaðila. Greiningin var byggð á samanburði á kröfum er gerðar voru til skýrleika 

lagaheimildanna í þremur álitum umboðsmanns Alþingis og einum dómi Hæstaréttar. Líkt og 

fram kom í samanburðinum á UA 21. desember 2007 (4964/2007) og Hrd. 21. apríl 1999 

(403/1998) þá er í hvorugu tilvikinu hægt með almennri textaskýringu að sjá sérgreinda skýra 

lagaheimild fyrir ytra valdframsalinu. Í Hrd. 21. apríl 1999 (403/1998) var lagaákvæðið túlkað 

með ytri samræmisskýringu og var niðurstaðan sú að það væri nægjanlega skýr lagaheimild 

fyrir ytra valdframsali til lægra setts stjórnvalds. Í UA 21. desember 2007 (4964/2007) var að 

mati umboðsmanns Alþingis ekki nægjanlega skýr lagaheimild fyrir ytra valdframsali til 

einkaaðila og ekki fallist á þá röksemd ráðherra að nægjanlegt væri að skýra ákvæðið í samræmi 

við lögskýringargögn svo lagaheimild væri nægjanlega skýr fyrir ytra valdframsali til 

einkaaðila. Niðurstaða kaflans og svarið við ritgerðarspurningunni er að á grundvelli þeirrar 

greiningar er framkvæmd var megi greina mun á kröfum til skýrleika til lagaheimildar vegna 

ytra valdframsals til lægra settra stjórnvalda og valdframsali til einkaaðila. Felst sá munur í því 
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gerðar eru strangari kröfur til skýrleika lagaheimilda vegna ytra valdframsals til einkaaðila en 

til lægra settra stjórnvalda. 
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