
 1 

Steinunn Guðmundsdóttir 

 

 

 

 

Eignarráð fasteignareiganda undir 

yfirborði jarðar 

-  BA ritgerð í lögfræði  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsjónarkennari:  Guðjón Ármannsson 

Lagadeild Háskóla Íslands 

Október 2008 

 

 

 

 

 

 



 2 

Efnisyfirlit 
             Bls. 
Kafli A. Inngangur ............................................................................................................ 3 

Kafli B. Hugtökin eign og eignarréttur ............................................................................. 3 

Kafli C. Hugtakið fasteign ................................................................................................ 5 

Kafli D. Flokkun fasteigna á grundvelli eignarhalds ........................................................ 5 

Kafli E. Inntak eignarráða fasteignareiganda ................................................................... 6 

1.0. Almennt ..................................................................................................................... 6 

2.0. Eignarráð fasteignareiganda undir yfirborði jarðar og helstu náttúruauðlindir ......... 6 

2.1. Almennt ................................................................................................................. 6 

2.2. Eignarhæfar náttúruauðlindir undir yfirborði jarðar og hagnýting þeirra ............. 7 

2.2.1. Almennt .......................................................................................................... 7 

2.2.2. Jarðefni ........................................................................................................... 8 

2.2.2.1. Eldri réttur ............................................................................................... 8 

2.2.2.2. Núgildandi löggjöf ................................................................................. 11 

2.2.3. Jarðhiti .......................................................................................................... 15 

2.2.3.1. Eldri réttur ............................................................................................. 15 

2.2.3.2. Núgildandi löggjöf ................................................................................. 16 

2.2.4. Grunnvatn ..................................................................................................... 19 

2.2.4.1. Eldri réttur ............................................................................................. 19 

2.2.4.2. Núgildandi löggjöf ................................................................................. 19 

2.2.5. Annað ........................................................................................................... 20 

2.3. Lögmæt hagnýting annarra .................................................................................. 21 

2.4.  Staðfræðileg  mörk eignarráða ........................................................................... 22 

2.4.1. Almennt ........................................................................................................ 22 

2.4.2. Söguleg þróun ............................................................................................... 23 

2.4.3. Núgildandi löggjöf  og dómaframkvæmd .................................................... 26 

Kafli F. Niðurstöður ....................................................................................................... 29 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 30 

I. Alþingistíðindi ......................................................................................................... 30 

II. Skrá yfir bækur, tímaritsgreinar og skýrslur .......................................................... 30 

III. Skrá yfir dóma og úrskurði ................................................................................... 31 

IV. Skrá yfir tilvitnuð lög og lagaákvæði ................................................................... 32 

 



 3 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kafli A. Inngangur 

Eignarréttur að auðlindum var deilumál á meðal Íslendinga nær alla síðustu öld og er 

enn þann dag í dag. Á það bæði við um þær auðlindir sem finnast undir yfirborði jarðar 

og yfir því. Þá hefur mikið verið rætt um það á Alþingi í gegnum tíðina hvort setja skuli 

eignarrétti fasteignareiganda einhver mörk niður í jörðu. Í þessari ritgerð verður fjallað 

um framangreind álitamál og verður reynt að komast að niðurstöðu um það hvernig 

eignarhaldi á auðlindum undir yfirborði jarðar í eignarlöndum er háttað. Í kafla B verður 

fjallað um hugtökin eign og eignarrétt. Rætt verður um neikvæða skilgreiningu á 

eignarréttarhugtakinu, um friðhelgi eignarréttarins og þær skorður sem 

eignarréttarákvæði 72. gr. stjórnarskrárinnar setur við eignarnámi. Fasteignahugtakið 

verður skilgreint í kafla C og í kafla D verður stutt umfjöllun um flokkun fasteigna á 

grundvelli eignarhalds. Í kafla E verður síðan fjallað um inntak eignarráða 

fasteignareiganda. Verður gerð grein fyrir helstu eignarhæfu náttúruauðlindum sem 

finnast í jörðu og þeim álitaefnum sem tengjast eignarráðum fasteignareiganda undir 

yfirborði jarðar. Jafnframt verður skoðað hvort eignarráðum fasteignareiganda séu 

einhver mörk sett niður í jörðu. Að endingu verða helstu niðurstöður ritgerðarinnar 

raktar í kafla F. 

Kafli B. Hugtökin eign og eignarréttur 

Í norrænum rétti og þá einnig íslenskum er byggt á þeirri meginreglu að í eignarrétti 

felist heimildir til hvers konar umráða og ráðstafana nema sérstakar takmarkanir séu á 

því gerðar.
1
 Heimild er því fyrir hendi ef færi skyldi gefast til nýtingar eða ráðstafana 

með nýjum hætti. Einnig er vert að nefna að heimildirnar víkka að sama skapi og 

takmarkanir falla niður.  

Með tilliti til þessa hefur eignarrétturinn því verið skilgreindur á þann hátt að 

hann sé einkaréttur ákveðins aðila; eigandans, til að ráða yfir tilteknum líkamlegum hlut 

innan þeirra marka, sem þessum rétti eru sett í lögum og af takmörkuðum (óbeinum) 

eignarréttindum annarra aðila, sem stofnað hefur verið til yfir hlutnum.
2
 Með óbeinum 

eignarréttindum er til dæmis átt við ýmis afnotaréttindi, veðréttindi og fleira. 

Ofangreind skilgreining á eignarréttarhugtakinu telst vera neikvæð. Með því er átt við 

                                                 
1
 Knud Illum. Dansk Tingsrett, bls. 30 og Sjur Brækhus og Axel Hærem. Norsk Tingsrett, bls. 15 og Thor 

Falkanger. Fast eiendoms rettsforhold, bls. 38, sjá einnig Thor Falkanger. Tingsrett, bls. 38-42. 
2
 Gaukur Jörundsson. Eignarréttur I, bls. 4, Þorgeir Örlygsson. Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum, 

bls. 547 og Björn Þ. Guðmundsson, Lögbókin þín, bls. 94. 
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að hún tilgreinir ekki með upptalningu hverjar heimildir eigandinn hefur yfir 

viðkomandi verðmæti heldur er gengið út frá því að eigandinn njóti allra heimilda nema 

þeirra sem hafa með beinum hætti verið undanskildar eignarráðum hans annað hvort 

með lögum eða samningi.
3
 

Þessa neikvæðu skilgreiningu má finna víðsvegar í löggjöfinni. Svo dæmi sé 

tekið úr eldri löggjöf sagði í 1. gr. námulaga nr.  24/1973 að landareign hverri sem háð 

væri einkaeignarrétti fylgdi réttur til hagnýtingar hvers konar jarðefna sem þar er að 

finna í jörðu eða á, þó með þeim takmörkunum sem lögin tilgreindu. Í núgildandi 

löggjöf má benda á 2. og 3. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í 

jörðu, hér eftir skammstafað auðll., og 1. gr. laga um þjóðlendur nr. 58/1998, sbr. 

breytingalög nr. 65/2000, nr. 7/2005 og nr. 19/2006, hér eftir skammstafað þjóðll. Í 3. 

gr. auðll. segir að eignarlandi fylgi eignarréttur að auðlindum í jörðu. Í því felst að réttur 

til nýtingar og ráðstöfunar á auðlindum sem finnast í jörðu fasteignareiganda rúmast 

innan eignarheimilda hans og nýtur hann því verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar, hér eftir 

skammstafað stjskr., um friðhelgi eignarréttar.
4
  

Í 1. mgr. 72. gr. stjskr. segir að  eignarrétturinn sé friðhelgur og að engan megi 

skylda til þess að láta af hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Orðið eignarréttur 

er hér notað í víðtækari merkingu og tekur því til hvers kyns eignarréttinda, beinna jafnt 

sem óbeinna, án tillits til þess hver eignin er.
5
 Eins og fram kemur í 1. mgr. 72. gr. 

stjskr. eru skorður settar við eignarnámi. Eru það nánar tiltekið þrjú skilyrði sem 

löggjafinn þarf að uppfylla. Í fyrsta lagi getur eignarnám einungs farið fram að 

almenningþörf krefjist þess. Í öðru lagi verður að vera heimild til þess í lögum og í 

þriðja og síðasta lagi kveður ákvæðið á um að fullar bætur skuli koma fyrir hið 

eignarnumda verðmæti. Þrátt fyrir þetta er hins vegar viðurkennt að löggjafanum sé 

heimilt að setja lög um almennar takmarkanir á eignarréttinum sem eigendur verða að 

þola bótalaust. Sem dæmi má nefna falla hér undir ýmsar almennar takmarkanir á 

umráða-, afnota- og ráðstöfunarrétti eiganda. Lykilþátturinn er að viðkomandi 

takmörkun sé almenn. Ástæður hennar verða að vera almenns eðlis og hún verður að 

taka til allra eigna af vissu tagi.
6
   

Í sambandi við það hvort skerðing á eignarrétti telst vera eignarnám eða almenn 

takmörk má nefna að mörkin þar á milli eru ekki ávallt skýr. Algengt er að 

                                                 
3
 Þorgeir Örlygsson. Um auðlindir samkvæmt íslenskum rétti, Auðlindanefnd, áfangaskýrsla með 

fylgiskjölum, bls. 40. 
4
 Karl Axelsson. Um skorður umhverfisréttar við nýtingu lands og náttúruauðlinda, bls. 85. 

5
 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 545-546.  

6
 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 554-563. 
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takmarkatilvik komi upp á yfirborðið og er vandasamt úrlausnarefni að greina þar á 

milli.
7
 

Kafli C. Hugtakið fasteign 

Í íslenskri lögfræði er hin hefðbundna og almenna skilgreining á hugtakinu fasteign á 

þann veg að fasteign sé afmarkaður hluti lands ásamt eðlilegum hlutum þess, lífrænum 

og ólífrænum, og mannvirkjum sem eru varanlega við landið skeytt. Með lífrænum 

hlutum er átt við allan jurtagróður sem vex á landinu en ólífrænir hlutar eru þá til dæmis 

mold, sandur og grjót sem á eigninni er, vatn sem rennur um landið eða þar liggur og 

málmar í jörðu niðri.  

Þeir lífrænu og ólífrænu hlutir sem hér um ræðir teljast aðeins til fasteignar ef 

þeir eru í eðlilegu eða náttúrulegu sambandi við hana. Þeir teljast því ekki lengur til 

fasteignarinnar eftir að þeir hafa verið endanlega skyldir frá landinu. Að ýmsu leyti 

koma þá aðrar reglur um eignarréttindi að þeim til greina en gilda um fasteignir.
8
  

Lög nr. 6/2001 um skráningu og mat fasteigna styðjast við fyrrgreinda skilgreiningu 

eins og sjá má í 1. mgr. 3. gr. laganna. Auk þessa er að finna sértækari skilgreiningar á 

hugtakinu fasteign í lögum og ráðast þær skilgreiningar frekar af markmiði viðkomandi 

laga. Svo dæmi sé tekið má benda á 11. gr. laga nr. 26/1994 um fjöleignarhús og 2. gr. 

laga nr. 40/2002 um fasteignakaup.
9
 

Kafli D. Flokkun fasteigna á grundvelli eignarhalds 

Með setningu þjóðll. var eignarhaldi á landi skipt í tvo flokka; eignarlönd og 

þjóðlendur. Eignarland er skilgreint í 1. gr. laganna sem landsvæði sem háð er 

einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins fer með öll venjuleg eignarráð þess innan 

þeirra marka sem lög segja til um á hverjum tíma. Þjóðlenda er skilgreind í sama 

ákvæði sem landsvæði utan eignarlanda þó að einstaklingar eða lögaðilar kunni að eiga 

þar takmörkuð eignarréttindi. Í 2. gr. laganna segir síðan að íslenska ríkið sé eigandi 

lands og hvers konar landsréttinda og hlunninda í þjóðlendum sem ekki eru háð 

einkaeignarrétti. Umfjöllunin hér á eftir miðast einungis við þær fasteignir sem falla 

ótvírætt innan viðurkenndra eignarlanda.  

                                                 
7
 Gunnar G. Schram. Stjórnskipunarréttur, bls. 555. 

8
 Ólafur Lárusson. Eignaréttur I, bls. 41, Gaukur Jörundsson. Eignarréttur 1, bls. 30-31, Þorgeir 

Örlygsson. Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum, bls. 548 og Viðar Már Matthíasson. 

Fasteignakaup, bls. 29.  
9
 Viðar Már Matthíasson. Fasteignahugtakið, bls. 23. 
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Kafli E. Inntak eignarráða fasteignareiganda  

1.0. Almennt 

Af eignum eru það fasteignir sem hafa mesta þýðingu fyrir afkomu og efnahagslíf nú til 

dags. Eykur það hið efnahagslega mikilvægi fasteigna að þær má nota til tryggingar 

fyrir lánum bæði til kaupa á viðkomandi fasteign og til ýmissa annarra fjárfestinga. 

Vegna þessarar sérstöðu fasteigna hefur löggjafinn hlutast meira til um réttindi yfir 

þeim en öðrum eignum. Það hefur hann gert með ýmsum takmörkunum á ráðstöfunar- 

og hagnýtingarrétti fasteignareiganda svo dæmi sé tekið. 

Gildir þó hér á landi, líkt og í norskum og dönskum rétti, hin sama meginregla 

um eignarrétt að fasteignum og um eignarrétt almennt. Felst í henni heimild til hvers 

konar umráða og ráðstöfunar verðmætis innan þeirra marka sem réttarreglur og 

takmörkuð (óbein) eignarréttindi þriðja manns setja. Er hér miðað við eignarrétt í beinni 

merkingu, stundum nefndur grunneignarréttur, en með óbeinum eignarréttindum er 

meðal annars  átt við afnotaréttindi, veðréttindi og forkaupsrétt.
10

   

Einnig tíðkast að einstakar heimildir eða þættir eignarréttar séu talin sérstök 

réttindi og má þá nefna sem dæmi vatnsréttindi, veiðiréttindi, námuréttindi og 

rekaréttindi.
11

 Eru þessi réttindi talin hluti fasteignar nema þau hafi sérstaklega verið frá 

henni skilin. Skiptir hér máli, líkt og í sambærilegum rétti eins og áður sagði, að 

heimildirnar séu fyrir hendi ef nýjir nýtingar- og ráðstöfunarmöguleikar verða að 

veruleika og umræddar heimildir víkki í sama falli og takmarkanirnar falla niður.
12

  

Meginreglan sem hér um ræðir kemur fram í 1. gr. þjóðll. og í 2. gr. auðll. Í 2. gr. auðll. 

segir að eignarland merki í lögum þessum landsvæði, þar með talið innan netlaga í 

stöðuvötnum og sjó, sem er háð einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins fer með öll 

venjuleg eignarráð þess innan þeirra marka sem lög segja til um á hverjum tíma.  

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað nánar um eignarráð fasteignareiganda undir 

yfirborði jarðar. 

2.0. Eignarráð fasteignareiganda undir yfirborði jarðar og helstu 

náttúruauðlindir 

2.1. Almennt 

                                                 
10

 Knud Illum. Dansk Tingsrett, bls. 30 og Thor Falkanger. Fast eiendoms rettsforhold, bls. 48. 
11

 Gaukur Jörundsson. Eignarréttur I, bls. 32-33, Sigurður Líndal. Eignarréttur á landi og orkulindum, 

bls. 13.  
12

 Karl Axelsson. Um skorður umhverfisréttar við nýtingu lands og náttúruauðlinda, bls. 83. 
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Þegar fjallað er um eignarráð fasteignareiganda, hvort sem er undir yfirborði 

landareignar hans eða yfir því, eru álitaefnin þrjú. Í fyrsta lagi er það álitaefni sem 

varðar það hvernig eignarrétti fasteignareiganda að þeim auðlindum er finnast undir 

yfirborði lands hans er háttað. Í öðru lagi er það álitaefni hver not af hálfu annarra 

fasteignareigandi þarf að þola, hvort heldur sem um er að ræða not undir yfirborði lands 

eða yfir því. Þriðja og síðasta álitaefnið varðar það hver séu staðfræðileg mörk 

eignarráða hans.
13

 Verður reynt að svara því fyrsta í kafla 2.2. og öðru álitaefninu í kafla 

2.3.  en því þriðja verða gerð skil í kafla 2.4. um mörk eignarráða undir yfirborði jarðar.  

Meginreglan er sú að fasteign fylgi öll jarðargæði sem finna má á yfirborði 

hennar. En eignarréttur að landi er ekki takmarkaður við yfirborð þess, hann er 

víðtækari en svo. Er það viðurkennt í íslenskum rétti að eignarréttur fasteignareiganda 

nær til umráða og nota jafnt undir yfirborði jarðar sem og yfir því.
14

 

Verður nú vikið að einstökum auðlindum undir yfirborði jarðar og fjallað um 

hvernig eignar- og hagnýtingarrétti að þeim er háttað. 

 

2.2. Eignarhæfar náttúruauðlindir undir yfirborði jarðar og hagnýting þeirra 

2.2.1. Almennt 

Meginviðhorfið um náttúruauðlindir undir yfirborði jarðar er að þær fylgja eignarrétti að 

fasteign. Fasteignareigandi hefur þess vegna nýtingar- og ráðstöfunarheimild á þeim 

náttúruauðlindum sem finnast undir yfirborði fasteignar hans en þó með þeim 

takmörkunum sem lög mæla fyrir um á hverjum tíma eða takmörkuðum eignarréttindum 

annarra sem stofnað hefur verið til. Náttúruauðlindir þær sem finnast undir yfirborði 

jarðar og hér verður fjallað um eru meðal annars jarðefni, jarðhiti og grunnvatn. Vegna 

þess að þær falla allar undir eignarráð fasteignareiganda njóta þær verndar 

eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. og því þarf eignarnám til ef þeirra skal aflað í þágu 

almannahagsmuna.
15

  

Framangreint viðhorf kemur fram í 3. gr. auðll. en þar segir að eignarlandi fylgi 

eignarréttur að auðlindum í jörðu. Í 2. mgr. 1. gr. laganna er auðlindarhugtakið 

skilgreint, en þar kemur fram að með auðlind í lögunum sé átt við hvers konar frumefni, 

efnasambönd og orku sem vinna má úr jörðu, hvort heldur í föstu fljótandi eða 

loftkenndu formi og án hitastigs sem þau kunna að finnast við.  Þessi skilgreining 

                                                 
13

 Karl Axelsson. Eignarhald jarðrænna auðlinda og löggjöf um nýtingu þeirra, glæra 28 og Þorgeir 

Örlygsson. Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum, bls. 559. 
14

 Gaukur Jörundsson. Eignarréttur I, bls. 38.  
15

 Þorgeir Örlygsson. Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum, bls. 577 og Karl Axelsson. Um 

skorður umhverfisréttar við nýtingu lands og náttúruauðlinda, bls. 85.  
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takmarkast við auðll. en ekki er til samræmd skilgreining á jarðrænum auðlindum í 

íslenskri löggjöf.
16

 Í frumvarpi til laga um breytingu á lögum um rannsóknir og nýtingu 

á jarðrænum auðlindum sem lagt var fram á Alþingi 2005 voru jarðrænar auðlindir 

skilgreindar sem hvers konar jarðefni, frumefni, lífræn og ólífræn efnasambönd, vatn og 

orkulindir sem vinna má á landi og úr jörðu, hvort er heldur í föstu, fljótandi eða 

loftkenndu formi og án tillits til hitastigs sem þær kunna að finnast við. Var 

skilgreiningunni ætlað að taka til allra jarðrænna auðlinda, grunnvatns og 

yfirborðsvatns, og þá einnig auðlinda í vatnsföllum og stöðuvötnum, í botni vatnsfalla 

og stöðuvatna og í sjávarbotni innan netlaga. Frumvarpið var þó ekki útrætt.
17

 Miðast 

umfjöllunin hér á eftir við auðlindir í merkingu auðll. 

Þrátt fyrir að auðlindir fylgi eignarlandi hefur löggjafinn með ýmsum hætti 

takmarkað hagnýtingar- og ráðstöfunarrétt fasteignareiganda á viðkomandi 

náttúruauðlindum. Má nefna hér 10. gr. vatnalaga nr. 15/1923 en þar segir að óheimilt 

væri landeiganda að spilla hverum, laugum og ölkeldum á landi sínu, hvort sem það 

væri með ofaníburði, framræslu eða með öðrum hætti, nema það væri nauðsynlegt talið 

samkvæmt matsgerð til varnar því landi eða landsnytjum. Nánar verður fjallað um 

takmarkanir löggjafans í tengslum við einstakar auðlindir.  

 

2.2.2. Jarðefni 

2.2.2.1. Eldri réttur 

Löggjöf Íslendinga hér á öldum áður ber þess merki að hagnýting á jarðefnum hafi ekki 

verið mikil. Þó hefur verið gengið út frá því, bæði í Grágás og Jónsbók, að 

fasteignareigandi eigi eignar- og hagnýtingarrétt að jarðefnum á landi sínu. Í Grágás er 

ákvæði um rétt leiglendings til mótaks í leigulandi og er það eina ákvæðið sem tengist 

eignar- eða hagnýtingarrétti á jarðefnum undir yfirborði jarðar.
18

 Líkt og Grágás geymir 

Jónsbók fá ákvæði um eignarrétt að jarðefnum. Má sem dæmi nefna að í 7. kapítula 

Búnaðarbálks (Landsleigubálks) er kveðið á um rétt leiguliða til að skera torf á 

leigulandi. Segir þar meðal annars: ,,Leiguliði á þar torf að skera í landinu sem hann 

þarf til eldiviðar, þar nær sem áður hefir skorið verið, og fella saman torfgrafir.“ Í 14. 

kapítula Þjófabálks segir að ef maður brýtur haug eða grefur jörð, að óleyfi þess er jörð 

á, þá færi hann aftur þeim, er jörð á, slíkt sem hann fann. Að lokum má einnig nefna 6. 

                                                 
16

 Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjánsdóttir. Um jarðrænar auðlindir og 

framtíðarnýtingu þeirra, bls. 115. 
17

 Alþt. 2004-05, þskj. bls. 5477-5478. 
18

 Grágás I.b. 137.   
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kapítula Landabrigðabálks. Þar er þá reglu að finna að vilji maður selja land sitt verði, 

þá skuli hann heimila kaupanda fé allt það, sem þar kunni að finnast í jörðu og á jörðu, 

nema eigandi verði að. Þó er talið að í ákvæðinu sé átt við falda fjársjóði frekar en 

jarðefni eða námur.
19

 

 Fyrstu almennu ákvæðin um námurétt voru lögtekin hér á landi með tilskipun frá 

13. júní 1787 um verslunar- og siglingarmálefni á Íslandi. Eftirfarandi ákvæði er að 

finna í III. kap. tilskipunarinnar: 8. gr. ,,...Hvað brennisteininum annars viðvíkur yfir 

höfuð, þá má hver og einn, hvar sem helst hann finnur hann, færa sér í nyt, hvernig sem 

hann helst vill og getur, geri hann það aðeins með leyfi landeigandans, ef 

brennisteinninn finnst annars staðar en á hans lóð.“ Í 9. gr. var mælt fyrir um rétt til 

námugraftar. Sagði þar að hver og einn hefði hagnýtingarheimild á jarðar-, sand- eður 

steintegundum svo framarlega sem þessi efni fyndust á fjöllum, þjóðvegum eða öðrum 

stöðum sem einskis eign væru. Samþykki eiganda þurfti til fyrir nýtingu steintegunda á 

eignarlandi en yfirvaldið skyldi hafa umsjón með því að enginn neitaði öðrum um 

hagnýtingarleyfi án gildrar ástæðu þegar eigandinn sjálfur gæti ekki eða vildi ekki nýta 

sér hann. Sama regla átti að gilda um sjaldfengnari steintegundir, svo sem kalk, gipssat, 

kristal, ópal, glerhalla, hrafntinnu, jaspis, zeolit og ýmsar tegundir af jarðeldsgleri. 

Sagði síðan í 10. gr. að með sömu skilyrðum og í 9. gr. skyldu menn eiga rétt til að 

uppgötva og brjóta steinkol og hagnýta surtarbrand. Yfirvaldið skyldi þá einnig hafa 

umsjón með að það nauðsynlega samkomulag mætti verða gert við eigandann um þetta. 

Þá meginreglu má ráða af ákvæðum tilskipunarinnar að fasteignareigandi átti 

einn jarðefni á landi sínu. Skilyrðin fyrir hagnýtingu annarra voru samkomulag við 

eiganda og að greitt yrði endurgjald fyrir notin. Byggði endurgreiðsluskilyrðið á þeirri 

forsendu að um hagnýtingu á verðmætum í eigu fasteignareigandans væri að ræða. 

Tilskipunin tók ekki til allra jarðefna. Um þau jarðefni sem hún tók ekki til var því sú 

regla talin gilda að fasteignareigandi ætti einn rétt til þeirra.
20

 

 Árið 1905 var lagt fram frumvarp til námulaga. Sama frumvarp var síðan 

endurflutt árið 1907. Í frumvarpinu var gengið út frá þeirri meginreglu að íslenska ríkið 

ætti námuréttinn. Frumvarpinu var þó hafnað af meiri hluta þingmanna og sú stefna að 

fasteignareigandi ætti námurétt á landi sínu hafði betur að lokum með lögum nr. 

61/1907, sbr. einkum 2. gr. laganna.
21

 Skiptar skoðanir voru meðal þingmanna um það 

hvernig haga ætti eignarrétti að námum. Má sem dæmi nefna umræður á Alþingi frá 

                                                 
19

 Þorgeir Örlygsson. Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum, bls. 578. 
20

 Þorgeir Örlygsson. Um auðlindir samkvæmt íslenskum rétti, bls. 59-60. 
21

 Alþt. 1905, þskj. bls. 519-525 og Alþt. 1907, þskj. bls. 382-392. 
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árinu 1905 um þingsályktunartillögu um námur. Skiptust þingmenn þá einkum í tvær 

fylkingar, annars vegar þá sem töldu ríkið eiganda umræddra auðlinda og hins vegar þá 

sem álitu fasteignareiganda réttan eiganda.
22

 Þessar tvær fylkingar tókust einnig á þegar 

eignarhald á fossum var til umræðu á Alþingi. Kom það skýrt fram í áliti meiri- og 

minni hluta fossanefndar frá 1917 en nefndin hafði það hlutverk að semja frumvarp til 

vatnalaga. Meirihluti nefndarinnar var þá fylgjandi eignarrétti þjóðarinnar á vatnsafli en 

minni hlutinn fylgjandi einkaeignarrétti fasteignareiganda. Líkt og með námuréttinn 

hafði einkaeignarréttarstefnan betur þegar vatnalög nr. 15/1923 voru sett, en réttur 

fasteignareiganda var þó takmarkaður.
23

 

 Árið 1909 voru sett ný námulög, nr. 50/1909, sem þó voru takmörkuð við 

málma og málmblendinga. Lögin tóku ekki til jarðefna í eignarlöndum en miðuðust þó 

við að námuréttindi fylgdu eignarlandi. Litu fræðimenn því svo á að sú meginregla gilti 

að fasteignareigandi ætti almennt rétt til hvers konar jarðefna í landi sínu.
24

 

 Lög nr. 50/1909 voru síðan felld úr gildi með lögum nr. 24/1973 um 

námuréttindi. Þau lög náðu bæði til eignarlanda og annars lands og tóku til allra 

jarðefna. Í 1. gr. laganna sagði að landareign hverri, sem háð væri einkaeignarrétti, 

fylgdi réttur til hagnýtingar hvers konar jarðefna, sem þar finndist í jörðu eða á, þó með 

þeim takmörkunum sem lögin tilgreindu. Í athugasemdum með 1. gr. frumvarps þess 

sem varð að lögum nr. 24/1973 sagði að höfundar frumvarpsins teldu rétt að halda uppi 

hinni fornu og nýju réttarhefð um rétt landeiganda til hvers konar jarðefna í landi sínu. Í 

athugasemdum með frumvarpinu voru síðan raktar þrjár stefnur sem fram höfðu komið í 

námulöggjöf ýmissa landa og eru þær sem hér segir: 

i. Landeigandastefnan; en samkvæmt henni eru jarðefni eign landeiganda. 

Þessari stefnu var meðal annars fylgt í Bretlandi. 

ii. Finnandastefnan; en samkvæmt henni er miðað við það að tiltekin jarðefni 

séu eign ríkisins en mönnum er þó heimilt að leita þeirra í einka- og 

almannalöndum og nýtur þá finnandinn forgangsréttar til vinnslu. Þessari 

stefnu var fylgt víða á Norðurlöndunum, til dæmis í Finnlandi, Noregi og 

Svíþjóð.  

iii. Sérleyfastefnan; en hún byggist á þeirri grunnreglu að ríkið taki umráð 

námuréttinda og veiti þeim aðilum, sem teljast hæfir, sérleyfi til leitar og 

                                                 
22

 Alþt. 1905. B, bls. 2657-2660 og 2717-2720.  
23

 Alþt. 1997-98, þskj. bls. 3065. Sjá í þessu sambandi umræður á Alþingi um vatnalög nr. 15/1923; Alþt. 

1923. B. bls. 1871-1976. 
24

 Þorgeir Örlyggson. Um auðlindir samkvæmt íslenskum rétti, bls. 60. 
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vinnslu jarðefna. Þessi stefna gildir meðal annars um námuréttindi á 

Grænlandi samkvæmt dönskum lögum.
25

 

Eins og sjá má í 1. gr. laga nr. 24/1973 um námuréttindi var hin svonefnda 

landeigandastefna lögð til grundvallar með vissum takmörkunum sbr. 4. og 6. gr.  

Í 2. gr. var svo mælt fyrir um rétt ríkisins til jarðefna utan landa í einkaeign, í eigu 

félaga, sveitarfélaga eða landshluta.
26

 

 Samkvæmt framansögðu má því líta svo á að með gildistöku tilskipunar frá 13. 

júní 1787 um verslunar- og siglingarmálefni á Íslandi hafi sú regla endanlega verið 

staðfest að fasteignareigandi ætti einn rétt til hagnýtingar jarðefna sem finnast í og á 

landi hans. Þeirri stefnu hefur síðan verið fylgt í löggjöf.
27

 

 

2.2.2.2. Núgildandi löggjöf  

Lög nr. 24/1973 um námuréttindi féllu úr gildi með gildistöku auðll. Þeirri stefnu var 

fylgt í auðll., sem mörkuð hafði verið, að fasteignareigandi ætti einn rétt til jarðefna á 

landi sínu. Segir í 3. gr. auðll. að eignarlandi fylgi eignarréttur að auðlindum í jörðu en 

að í þjóðlendum séu auðlindir í jörðu eign íslenska ríkisins nema aðrir geti sannað 

eignarrétt sinn að þeim. Hugtakið jarðefni er síðan skilgreint í 4. mgr. 2. gr. sem öll 

gosefni og önnur steinefni, málmar, málmblendingar og málmsteindir, kol, jarðolía, 

jarðgas og önnur nýtanleg efni sem finnast kunna í jörðu. IV. kafli auðll. fjallar um 

nýtingu auðlinda. Kemur þar fram í 1. mgr. 6. gr. að nýting auðlinda í jörðu, þar á meðal 

jarðefna, sé háð leyfi iðnaðarráðherra hvort sem það er í eignarlöndum eða þjóðlendum 

með þeim undantekningum sem í lögunum greinir. Í 1. mgr. 7. gr. er síðan kveðið á um 

að áður en nýtingarleyfishafi hefur vinnslu í eignarlandi þurfi hann að hafa náð 

samkomulagi við landeiganda um endurgjald fyrir auðlindina eða fengið heimild til 

eignarnáms og óskað eftir mati samkvæmt ákvæðum 29. gr. auðll. 

 Sérákvæði um jarðefni er að finna í V. kafla auðll. Segir þar í 8. gr. að þrátt fyrir 

ákvæði III. og IV. kafla sé heimilt án leyfis að rannsaka og hagnýta á eignarlandi berg, 

grjót, möl, leir, sand, vikur, gjall og önnur slík gos- og steinefni, svo og mold, mó og 

surtarbrand. Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að auðll. segir um 8. gr. að 

byggt sé á sömu afmörkun og var í gildi með námulögum nr. 24/1973. Um nýtingu 

þeirra jarðefna sem greinin tekur til gilda þó almennar reglur svo sem um umhverfismat 

                                                 
25

 Alþt. 1972. Þskj. bls. 313-314.  
26

 Alþt. 1972, þskj. bls. 315. 
27

 Karl Axelsson. Um skorður umhverfisréttar við nýtingu lands og náttúruauðlinda, bls. 85-86. 
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og fleira.
28

 Í 9. gr. er að finna takmörkun á ráðstöfunarrétti fasteignareiganda en þar 

segir að landeigandi megi ekki undanskilja eignarlandi sínu rétt til jarðefna nema með 

sérstöku leyfi ráðherra.  

 Um deilur sem varða eignarrétt að jarðefnum er rétt að benda á eftirfarandi dóma 

og úrskurði. 

 MNE. 29. september 2004, mál nr.  3/2004, Horn 

Deilt var um það hvort Vegagerðinni bæri að greiða fyrir efni sem unnið var úr 

Almannaskarðsgöngum og Reyðarfjarðargöngum. Vegagerðin taldi efnið úr göngunum 

vera verðlaust fyrir eignarnema og að möguleikar á nýtingu þess einungis til komnir 

vegna framkvæmda eignarnema sjálfs. Ekki væru um að ræða gæði jarðarinnar sem 

eignarnámsþoli hefði með nokkru móti getað nýtt sér. Eignarnámsþoli vísaði til ákvæða 

laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, einkum 2. og 3.gr. 

Féllst matsnefndin á það með eignarnámsþola að malarefni það sem kom úr göngunum 

væri hans eign með vísan til laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu auðlinda í 

jörðu. Malarefnið hefði því fjárgildi þó ekki myndi borga sig að grafa eftir því 

sérstaklega. Í þessu sambandi bæri að líta til þess að eignarnemi nýtti efnið til 

vegagerðarinnar sem fyllingarefni og losnaði í staðinn við að flytja efni til þeirra nota 

um lengri eða skemmri veg. Var Vegagerðinni því gert að greiða fyrir efnistökuna. 

MNE. 1. júní 2005, mál nr. 2/2005, Syðri Fjörður og nr. 6/2005, Slétta 

Meðal annars var deilt um það hvort Vegagerðinni bæri að greiða fyrir efni sem unnið 

var úr Almannaskarðgöngum og Reyðarfjarðargöngum. Vísuðu landeigendur til 

úrskurðar matsnefndar eignarnámsbóta í máli nr. 3/2004 en þar var fallist á að 

eignarnema bæri undir kringumstæðum sem þessum að bæta eignarnámsþola það efni 

sem fjarlægt er úr jörðu fasteignar hans. Í niðurstöðum matsnefndar sagði: ,,Ljóst er að 

eignarnemi þarf að sprengja og flytja grjót úr göngunum og enda þótt fallast megi á það 

að hér sé ekki um arðvænlegt grjótnám í sjálfu sér að ræða nýtist það eignarnema við 

vegagerð hans. Telur matsnefndin að þetta allt sé háð eignarrétti landeiganda. ...  

Kemur hér og til að samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/1998 fylgir eignarréttur að auðlindum í 

jörðu eignarlandi.“ Vegagerðinni var því gert að greiða bætur fyrir efnistökuna. Við mat 

á bótum vegna efnis úr göngunum var þó hins vegar litið til þess að mjög takmörkuð 

not hefði verið unnt að hafa af efni þessu nema vegna framkvæmda eignarnema. Öflun 

og nýting efnisins varð því vegna framkvæmda hans og var því tekið mið af því við 

ákvörðun bóta. 

Úrskurðir matsnefnar eignarnámsbóta í málum Syðri Fjarðar og Sléttu voru staðfestir 

með dómum héraðsdóms Reykjavíkur frá 22. september 2006 í málunum nr. E-

                                                 
28

 Alþt. 1997-98, þskj. bls. 15. 
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4994/2005 (Syðri Fjörður) og E-4995/2005 (Slétta). Dómum héraðsdóms var áfrýjað til 

Hæstaréttar. Þann 21. febrúar 2008 féllu síðan eftirfarandi dómar í Hæstarétti.  

Hrd. frá 21. febrúar 2008 í málum nr. 644/2006, Syðri Fjörður og nr. 645/2006, 

Slétta 

Eins og áður kom fram var deilt um það hvort Vegagerðinni bæri að greiða fyrir efni 

sem unnið var úr Almannaskarðsgöngum og Reyðarfjarðargöngum. Vegagerðin hafnaði 

greiðsluskyldu á þeim grundvelli að efnið væri ekki háð eignarrétti landeiganda. Sagði í 

dómunum að samkvæmt 2. mgr. 1. gr. laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á 

auðlindum í jörðu væri ótvírætt að grjót og malarefni gætu fallið undir hugtakið auðlind 

samkvæmt lögunum. Hins vegar þegar litið væri til raunkostnaðar við að vinna hvern 

rúmmetra efnisins úr veggöngunum og þá jafnframt áætlaðs kostnaðar af vinnslu 

efnisins úr veggöngunum og þá jafnframt áætlaðs kostnaðar af vinnslu efnisins ef um 

efnistökugöng hefði verið að ræða væri ljóst að verðgildi efnisins eftir nám hefði 

einungis verið lítið brot af kostnaðinum við að vinna það úr jörðu. Væri hafið yfir allan 

vafa að efnisnámið hefði ekki getað gefið af sér arð og yrði því að leggja til grundvallar 

að verðmæti efnisins í jörðu hefði ekkert verið. Gæti jarðgangaefnið af þeirri ástæðu 

ekki fallið undir hugtakið auðlind samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/1998 og félli því utan við 

það sem teldist eign fasteignareiganda undir yfirborði lands hans. Var Vegagerðinni 

þannig heimilt að taka efnið og nýta það og íslenska ríkið sýknað af kröfum 

jarðeigandanna. 

Í dómunum hér að framan sneri Hæstiréttur niðurstöðu héraðsdóms við á þeirri forsendu 

meðal annars að jarðefni gæti ekki fallið undir hugtakið eign ef verðgildi efnisins væri 

minna en raunkostnaður við að vinna það úr jörðu. Jarðefni yrðu því ekki bætt 

landeiganda án tillits til kostnaðar við að ná þeim.  

 Við gangnagerð og aðrar veigamiklar framkvæmdir er óhjákvæmilegt að ýmis 

álitaefni sem tengjast eignarrétti komi upp á yfirborðið. Má nefna hér þá hugsanlegu 

stöðu að göngin kæmu í veg fyrir borun eftir jarðhita í framtíðinni. Í framangreindum 

dómum kom fram að fasteignareigendur hefðu hreyft við því í málatilbúnaði sínum að 

tilvist umræddra veggangna settu nýtingu þeirra á þeim hluta jarðarinnar skorður. Við 

munnlegan flutning málsins var nefnt sem dæmi að ókleift yrði að bora eftir vatni yfir 

göngunum. Sagði Hæstiréttur að varðandi þetta væri til þess að líta að ekki hefði verið 

gert eignarnám á landræmu í eigu gagnáfrýjanda yfir veggöngunum í Almannaskarði að 

landamerkjum Horns í suðri og málið hefði ekki snúist um að afnot hans væru skert eða 

kvaðir lagðar á land hans. Þvert á móti hefði hann krafist þess að fá ætlaða skerðingu á 

eign sinni bætta í formi einingaverðs fyrir jarðefni úr göngunum. Staðhæfing um skert 

not af landi hefði ekki verið skýrð frekar eða hvernig bætur á slíkum grunni ættu að vera 
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ákveðnar. Eins og málið hefði verið rekið af eigendum jarðanna gæti þessi málsástæða 

ekki komið til frekari álita. Hæstiréttur tók því ekki efnislega afstöðu til þessa álitaefnis. 

MNE. úrskurður 12. apríl 2007, mál nr.  3/2006, Brú 

Meðal annars var deilt um það hvort Landsvirkjun bæri að greiða fyrir malarefni sem 

tekið var úr landspildu jarðarinnar Brúar í Fljótsdalshéraði og nýtt var til stíflugerðar, en 

umrædd landspilda var einnig tekin eignarnámi. Landsvirkjun benti á að þegar 

framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun hófust hefði enginn markaður verið fyrir malarefni 

úr námum á því svæði sem var til umræðu og að gangverð skyldi miðast við nýtingu 

sem fyrirsjáanleg væri á landinu á þeim tíma sem eignarnámið færi fram. Með þetta í 

huga gætu eignarnámsþolar ekki fengið fullt verð fyrir landið auk malarefnisins í sama 

landi. Eignarnámsþolar höfnuðu því að ekki skyldi greiða fyrir efnið þó það væri tekið 

úr hluta þess lands sem tekið hafði verið eignarnámi. Töldu þeir að taka bæri tillit til 

hagræðis sem eignarnemi hefði af því að efnið væri mjög nærri framkvæmdarstað og að 

efnið væri gott til þeirra nota sem það væri nýtt til. Matsnefndin taldi að umrædd 

landspilda sem nýttist til malarnáms væri mun verðmætari en aðrir hlutar hins 

eignarnumda lands, en taldi eignarnámsþola ekki öðlast rétt til sérstakrar 

viðbótargreiðslu fyrir malarnámið sem slíkt, heldur eignaðist eignarnemi landið með 

öllum gögnum þess og gæðum. Við mat á malarnáminu var haft í huga að það var nærri 

notkunarstað eignarnema sem jók verðmæti þess þó að náman væri hvergi nærri 

markaðssvæðum. Þá bar einnig að líta til þess að efnismagn á svæðinu væri á engan hátt 

takmarkað. Landsvirkjun bar því að greiða sérstaklega bætur fyrir landspilduna sem 

nýttist til malarnámsins. 

Aðstæður í ofangreindum úrskurði matsnefndar eignarnámsbóta frá 12. apríl 2007 í máli 

nr. 3/2006 (Brú) voru þær að landspildan sem malarefnið var tekið úr var lítill hluti 

jarðarinnar Brúar sem er um 160 ha. Hið eignarnumda svæði var 1/31 hluti jarðarinnar 

og landspildan þannig staðsett að aldrei hefði borgað sig fyrir eiganda jarðarinnar að 

grafa eftir malarefninu sérstaklega. Aðstæður í dómum Hæstaréttar frá 21. febrúar 2008 

í málum nr. 2/2005 (Syðri Fjörður) og nr. 6/2005 (Slétta) voru sambærilegar að því 

leytinu til að ekki hefði heldur borgað sig fyrir eiganda jarðarinnar að grafa eftir 

malarefninu sérstaklega. Verðgildi efnisins hefði einungis orðið lítið brot af kostnaði 

við að vinna það úr jörðu. Hljóta því óneitanlega að vakna spurningar um hvernig 

niðurstaða úrskurðar matsnefndar í umræddu máli yrði ef málið væri til úrlausnar nú 

eftir að ofangreindir dómar féllu í Hæstarétti. Má mögulega draga þá ályktun að 

niðurstaðan yrði í samræmi við niðurstöðu Hæstaréttar. Í málunum komst Hæstiréttur að 

þeirri niðurstöðu, eins og áður segir, að verðmæti malarefnisins hefði ekkert verið og 
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gæti því ekki talist eign eiganda jarðarinnar. Eiganda jarðarinnar voru því ekki dæmdar 

bætur fyrir malarefnið. 

Réttur fasteignareiganda til jarðefna á landi sínu er því samkvæmt framansögðu 

hluti af eignarrétti hans og nýtur verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. og því þarf 

eignarnám til ef þeirra skal aflað í þágu almannahagsmuna og fullar bætur að koma 

fyrir, sbr. X. kafli auðll., en þar er að finna eignarnáms- og bótaákvæði laganna. Af 

dómum Hæstaréttar sem reifaðir eru hér að framan má þó ráða að þegar aðstæður eru 

sama hætti og í umræddum málum verði jarðefni ekki bætt landeiganda án tillits til 

kostnaðar við að vinna þau úr jörðu.   

 

2.2.3. Jarðhiti 

2.2.3.1. Eldri réttur 

Laugar og hverir hafa í aldanna rás líklegast verið talin til hlunninda er fylgdu fasteign, 

enda hafa menn í gegnum tíðina haft einhver not af heitu vatni til þvottar og baða.
29

 Af 

ákvæðum vatnlaga nr. 15/1923 má draga þá ályktun að laugar og hverir fylgi fasteign, 

en í 10. gr. þeirra laga segir að um hveri, laugar og ölkeldur skuli fara eftir 9. gr. með 

þessum takmörkunum: ,,a. Óheimilt er landeiganda að spilla hverum, laugum og 

ölkeldum á landi sínu, hvort sem það er með ofaníbyrði, framræslu eða með öðrum 

hætti nema það sé nauðsynlegt talið samkvæmt matsgerð til varnar því landi eða 

landsnytjum. b. Skylt er landeiganda að láta af hendi nauðsynlegt vatn, land og efni úr 

landi sínu til sundlaugar og sundskála í almenningsþarfir. Bætur fyrir laugavatn, land og 

landsafnot, átroðning og annað tjón eða óþægindi skal greiða eftir mati, nema 

samkomulag verði.“ Samkvæmt 9. gr. er meginreglan því sú að fasteignareigandi hefur 

hagnýtingar- og ráðstöfunarrétt á vatni sem finnst á landi hans. Hann hefur því heimild 

til þess að nýta þann rétt með því skilyrði að ekki stafi af því hætta eða veruleg 

óþægindi á umferð eða spjöll á eignum annarra sem þeim er ekki skylt að þola 

samkvæmt sérstakri heimild.
30

  

 Árið 1940 voru lög nr. 98/1940 um eignar- og notkunarrétt jarðhita samþykkt og 

voru það fyrstu heildarlögin um það efni. 1. gr. laganna kvað á um að landareign hverri 

fylgdi réttur til umráða og hagnýtingar á hverum og laugum (jarðhita), sem á henni 

voru, þó með þeim takmörkunum sem lögin ákváðu. Í 3. gr. sagði að landeiganda væri 

rétt að hagnýta sér hveri og laugar eins og honum þætti best henta til heimilisþarfa, 

                                                 
29

 Ólafur Jóhannesson. Um eignar- og umráðarétt jarðhita, bls. 135. 
30

 Alþt. 1957, þskj. bls. 888-889. 
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framleiðslu og iðnaðar. Þá sagði í 4. gr. að ef landamerki lægju um hverasvæði þannig, 

að einhver hluti hveragufunnar eða loftsins eða laugavatns lægi svo í landareign tveggja 

eða fleiri landeiganda, að ekki yrði aðskilið, þegar hagnýtt væri, þá skyldi skorið úr því 

með mati, hvern hlutfallslegan rétt hver jörð hefði til jarðhitaorkunnar. Að lokum má 

einnig minnast á 6. gr. en þar var ráðstöfunarréttur fasteignareiganda á jarðhitaréttindum 

takmarkaður. Segir í greininni: ,,Landeigandi má ekki undanskilja landareign sinni 

jarðhitaréttindi, nema með sérstöku leyfi ráðherra.“ Þegar lög nr. 98/1940 eru skoðuð er 

ljóst að þau byggja á meginreglunni um einkaeignarrétt. Jarðhiti tilheyrði því samkvæmt 

lögunum landsgæðum og fylgdi eignarrétti að þeirri fasteign sem hann var í. Einnig 

verður að telja óumdeilt að ofangreind ákvæði voru ekki takmörkuð við hveri, laugar og 

annan yfirborðsjarðhita, heldur tóku einnig til jarðhita undir yfirborði jarðar.
31

 

Frumvarp að orkulögum var samþykkt á Alþingi árið 1967 og felldu þau þar 

með lög nr. 98/1940 um eignar- og notkunarrétt jarðhita úr gildi. Má hér nefna að í 12. 

gr. orkulaga nr. 58/1967, sbr. lög nr. 53/1985, sagði að landareign hverri fylgdi réttur til 

umráða og hagnýtingar jarðhita úr landareigninni, en með þeim takmörkum þó, sem 

lögin tilgreindu. Ákvæðið er efnislega samhljóða 1. gr. laga nr. 98/1940 með þeirri 

breytingu þó að orðið jarðhiti kom í stað ,,á hverum og laugum“. Í 13. gr. orkulaga var 

síðan kveðið á um að landeigandi hefði rétt til að hagnýta sér jarðhita eins og honum 

þætti best henta til heimilisþarfa, framleiðslu og iðnaðar, sbr. þó ákvæði III. og VII. 

kafla. Ákvæðið er samhljóða 3. gr. laganna frá 1940 og í 14. gr. orkulaga er ákvæði sem 

er samhljóða 4. gr. laga nr. 98/1940. Með gildistöku laga nr. 57/1998 um rannsóknir og 

nýtingu á auðlindum í jörðu féllu úr gildi III. og VII. kafli orkulaga nr. 58/1967. 

Á sama tíma og frumvarp að orkulögum var lagt fram á Alþingi árið 1966 lagði 

Einar Olgeirson fram breytingartillögu við 9. gr. frumvarpsins. Var hún svohljóðandi: 

,,Jarðhitinn í jörðu niðri er eign þjóðarinnar. Alþingi ákveður hverju sinni með löggjöf 

um umráðarétt og hagnýtingu hans.“ Tillagan náði ekki fram að ganga heldur var felld í 

neðri deild Alþingis.
32

  

 

2.2.3.2. Núgildandi löggjöf  

Ákvæði 4. gr. vatnalaga nr. 20/2006, sem eiga að taka gildi 1. nóvember 2008, mælir 

fyrir um að fasteign hverri, þar með talið þjóðlendu, fylgi eignarréttur að því vatni sem á 

henni eða undir henni er eða um hana rennur. Í athugasemdum með frumvarpi til laga 

                                                 
31

 Alþt. 1957, þskj. bls. 889-891. 
32

 Alþt. 1966, þskj. bls. 1273. 
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nr. 20/2006 segir um 4. gr. að innan eignarréttar fasteignareiganda samkvæmt greininni 

rúmist eignarréttur að jarðhita en um jarðhita gildi nú lög nr. 57/1998 um rannsóknir og 

nýtingu á auðlindum í jörðu.  

 Hugtakið jarðhiti er skilgreint í auðll. sem annars vegar jarðvarmaforði í bergi í 

jarðskorpunni og hins vegar stöðugur straumur varma úr iðrum jarðar sem ekki telst 

grunnvatn. Um eignarrétt að auðlindum segir meðal annars í 3. gr. að eignarlandi fylgi 

eignarréttur að auðlindum í jörðu. Um hagnýtingu jarðhita gilda ákvæði IV. kafla auðll. 

Í 6. gr. laganna er leyfi iðnaðarráðherra áskilið til nýtingar auðlinda, þar með talið 

jarðhita, þó með þeim undantekningum sem greinir í lögunum. Í VI. kafla auðll. eru 

ákvæði um jarðhita og segir í 1. mgr. 10. gr. að þrátt fyrir ákvæði 6. og 7. gr. er 

landeiganda heimilt án leyfis að hagnýta jarðhita í eignarlandi sínu til heimilis- og 

búsþarfa, þar með talið til ylræktar, iðnaðar og iðju, allt að 5 MW miðað við vermi sem 

tekið er úr jörðu á hverri sekúndu alls innan eignarlandsins. Segir þá í 2. mgr. sömu 

greinar að skylt sé að tilkynna fyrirhugaðar jarðboranir til Orkustofnunar og aðrar meiri 

háttar framkvæmdir vegna þessa og að Orkustofnun sé heimilt að fengnu samþykki 

ráðherra að setja landeiganda þau skilyrði sem nauðsynleg eru talin vegna öryggis eða 

af tæknilegum ástæðum. Ráðstöfunarréttur fasteignareiganda er takmarkaður í 1. mgr. 

12. gr. þar sem kveðið er á um að hann megi ekki undanskilja eignarlandi sínu 

jarðhitaréttindi nema með sérstöku leyfi ráðherra. Í 13. gr. segir svo að sveitarfélag skuli 

hafa forgangsrétt til nýtingarleyfa vegna jarðhita innan marka sveitarfélagsins vegna 

þarfa hitaveitu sem rekin er í sveitarfélaginu. 

Í 27. gr. auðll. er sú regla sett fram að komi upp ágreiningur milli rétthafa um nýtingu 

auðlindar, sem ekki fæst jafnaður, til dæmis ef landamerki tveggja eða fleiri rétthafa 

liggja þannig að nýting auðlindar verður ekki aðskilin, skal afla mats dómkvaddra 

matsmanna um hvernig hagkvæmast er að hagnýta auðlindina og hver sé hlutfallslegur 

réttur hvers og eins til nýtingar.  

 Hvað varðar deilur um hagnýtingarrétt á jarðhita er rétt að benda á eftirfarandi 

dóma Hæstaréttar.  

 Hrd. 1973:390, Grafardómur  

Árið 1966 boraði Hrunamannahreppur eftir heitu vatni á landspildu úr jörðinni 

Hellisholti sem gengur undir nafninu Flúðir. Eigendur nágrannajarðarinnar Grafar töldu 

að borunin á vegum Hrunamannahrepps hefði valdið vatnsþurrð eða minnkuðu 

vatnsrennsli í Grafarhver sem staðsettur var í landi Grafar. Höfðu eigendurnir nýtt 

jarðhitann til ylræktar og töldu sig hafa orðið fyrir tjóni þegar vatnsrennslið fór 

minnkandi. Hæstiréttur féllst á það með héraðsdómi að ósannað væri að 
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borunaraðgerðir Hrunamannahrepps að Flúðum hefðu valdið minnkandi vatnsrennsli úr 

Grafarhver. Var hreppurinn því sýknaður af bótakröfu eigenda Grafar. 

 Hrd. 1987:1201, Bjarkardómur 

Hitaveita Akureyrar samdi við eigendur jarðarinnar Bjarkar um einkarétt á borunar-, 

virkjunar og nýtingarrétti jarðhita í landi Bjarkar og endurgjald fyrir þann rétt. 

Hitaveitan boraði eftir heitu vatni í landi Bjarkar og nágrannajarðarinnar Ytri-Tjarna en 

ekkert nýtanlegt vatn kom úr borholunni í landi Bjarkar. Taldi Hæstiréttur sannað að eitt 

og sama jarðhitakerfi væri að finna undir landi jarðanna Ytri-Tjarna og Bjarkar. Með 

hliðsjón af því bar Hitaveitu Akureyrar því að greiða eigendum Bjarkar samkvæmt 

samningi fyrir heitt vatn sem hún nýtti úr borholum í landi Ytri-Tjarna. 

Hrd. 1992:1720, Grísárdómur 

Árið 1954 seldi landbúnaðarráðherra Hreiðari Eiríkssyni jörðina Grísá í 

Hrafnagilshreppi. Undanskilin sölunni voru vatns- og jarðhitaréttindi umfram 

heimilisþarfir án þess að nánar væri tilgreint hvert það vatns- eða varmamagn væri sem 

þyrfti til heimilis kaupanda. Árið 1977 var Hitaveitu Akureyrar veitt leyfi til hitaleitar 

og jarðborana á landi jarðarinnar Grísár. Töldu eigendur Grísár að Hitaveita Akureyrar 

hefði með því að bora eftir og dæla upp heitu vatni á landi sínu skert vatns- og 

jarðhitaréttindi sín með ólögmætum hætti. Í dómi héraðsdóms, sem staðfestur var í 

Hæstarétti, var talið sannað að vatnsvinnsla Hitaveitu Akureyrar hefði valdið því að 

vatn það sem uppi var á jörðinni hvarf. Bar Hitaveitunni því að skila eigendum Grísár 

vatnsmagninu eða öðru vatnsmagni með hærra hitastigi, en tilsvarandi orkugildi. 

Af framansögðu má draga þá ályktun að ekki hafi í síðari löggjöf verið vikið frá þeirri 

eignarréttarstefnu sem mótuð var með lögum nr. 98/1940.
33

 Jarðhiti fylgir því fasteign 

þeirri sem hann er í og hagnýtingarréttur fasteignareiganda á jarðhita er mjög víðtækur. 

Í 1. mgr. 24. gr. auðll. er þó að finna ákvæði sem takmarkar hagnýtingarréttinn. Þar 

segir meðal annars að óheimilt sé að spilla jarðhitasvæðum eða grunnvatni hvort sem 

það er með ofaníburði, framræslu eða með öðrum hætti. Ekki megi breyta farvegi þess 

vatns sem frá jarðhitasvæði rennur nema talið sé nauðsynlegt til varnar landi eða 

landsnytjum eða til þeirrar hagnýtingar jarðhita sem heimil er að lögum. 

Jarðhitaréttindi eru því hluti af eignarrétti fasteignareiganda og njóta verndar 

eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. Eignarnám þarf því til ef slíkra réttinda skal aflað í 

þágu almannahagsmuna, sbr. X. kafli auðll.
34

  

 Eins og lögum er háttað í dag er réttur fasteignareigandans til jarðhitans ekki 

takmarkaður við ákveðið dýpi en nánar verður fjallað um það í kafla 2. 4. 

                                                 
33

 Alþt. 1957, þskj. bls. 891. 
34

 Þorgeir Örlygsson. Um auðlindir samkvæmt íslenskum rétti, bls. 62-63. 
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2.2.4. Grunnvatn  

2.2.4.1. Eldri réttur 

Vatnsréttindi hafa frá öndverðu verið talin fylgja fasteign. Kemur það til dæmis fram í 

Hrd. 1963:173 (Öndverðarnesdómur) en þar sagði: „Það er forn regla í íslenzkum 

lögum, að hver maður eigi vatn og veiði fyrir sinni jörðu, sbr. Jónsbók, landsleigubálkur 

56. kap., sem síðar hefur verið staðfest með ákvæðum vatnalaga nr. 15/1923 og laga um 

lax- og silungsveiði nr. 53/1957.“ Vatnalögin frá 1923 fjölluðu ekki um grunnvatnsrétt 

fasteignareiganda berum orðum. Þrátt fyrir það þótti ekki fært að álykta svo að um 

grunnvatn giltu aðrar meginreglur en um auðlindir undir yfirborði jarðar almennt. Var 

því álitið að grunnvatn tilheyrði fasteign þeirri þar sem það var að finna.
35

 Einnig má í 

þessu sambandi nefna að í athugasemdum með frumvarpi því er varð að auðll. kemur 

fram að ekki hafi í lögum verið sérstaklega kveðið á um grunnvatnsréttindi en að svo 

hafi verið litið á að grunnvatn tilheyrði eignarlandi.
36

 

 

2.2.4.2. Núgildandi löggjöf 

Í nýju vatnalögunum nr. 20/2006 segir í 4. gr. að fasteign hverri, þar með talið 

þjóðlendu, fylgi eignarréttur að því vatni sem á henni eða undir henni er eða um hana 

rennur. Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum nr. 20/2006 segir um 4. 

gr. að innan eignarréttar fasteignareiganda samkvæmt greininni rúmist eignarréttur að 

grunnvatni og að um grunnvatn gildi nú lög nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á 

auðlindum í jörðu.
37

 Er það því hlutverk auðll. að fjalla um eignarrétt að grunnvatni. 

Gildistöku laga nr. 20/2006 var frestað og eiga þau nú eins og áður sagði að taka gildi 1. 

nóvember 2008. 

Ofangreind regla um að grunnvatnsréttindi tilheyrðu eignarlandi var lögfest með 

auðll. Kemur það skýrt fram í athugasemdum með frumvarpi því er varð að auðll. en þar 

er lagt til að sú regla verði staðfest, sem í raun hafi verið fylgt við túlkun eignaréttar, að 

eignarlandi fylgi réttur til auðlinda sem þar finnast.
38

 Hugtakið grunnvatn er skilgreint í 

6. mgr. 2. gr. laganna sem vatn sem er neðan jarðar í samfellu lagi, kyrrstætt eða 

rennandi, og fyllir að jafnaði allt sameiginlegt holrúm í viðkomandi jarðlagi og sem 

unnið er í öðrum tilgangi en að flytja varma til yfirborðs jarðar eða nýta staðarorku þess. 

                                                 
35

 Þorgeir Örlygsson. Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum, bls. 582-583. Sjá  einnig nánari 

umfjöllun t.d. Ólafur Lárusson. Skrifaðir kaflar úr hlutarétti, Vatnsrjettur, Reykjavík 1929.  
36

 Alþt. 1997-98, þskj. bls. 9.  
37

 Alþt. 2005-06, þskj. bls. 1121. 
38

 Alþt. 1997-98, þskj. bls. 9.  
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Í 3. gr. auðll. segir að eignarlandi fylgi eignarréttur að auðlindum í jörðu. Um nýtingu 

auðlinda er fjallað í IV. kafla auðll. og kveður 6. gr. á um að hagnýting auðlinda úr 

jörðu, þar með talið grunnvatns, sé háð leyfi iðnaðarráðherra. Í VII. kafla eru svo 

sérákvæði um grunnvatn og kemur fram í 14. gr. hliðstæð regla og gildir um jarðhita 

samkvæmt 1. mgr. 10. gr. sömu laga. Segir í 14. gr. að þrátt fyrir ákvæði 6. og 7. gr. sé 

landeiganda heimilt án leyfis að hagnýta grunnvatn í eignarlandi sínu til heimilis- og 

búsþarfa, þar með talið til fiskeldis, iðnaðar og iðju, allt að 70 ltr./sek. Landeiganda ber 

þó að tilkynna Orkustofnun um fyrirhugaðar jarðboranir og aðrar meiri háttar 

framkvæmdir vegna þessa. Orkustofnun er heimilt að fengnu samþykki ráðherra að setja 

landeiganda þau skilyrði sem nauðsynleg eru talin vegna öryggis eða af tæknilegum 

ástæðum eða ef ætla má að boranir geti spillt nýtingu sem fram fer á svæðinu eða 

möguleikum til nýtingar síðar. Í 15. gr. er síðan mælt fyrir um að sveitarfélag skuli hafa 

forgangsrétt til nýtingarleyfa vegna grunnvatns innan marka sveitarfélagsins vegna 

þarfa vatnsveitu sem rekin er þar.  

 Samkvæmt því sem nú hefur verið rakið er greinilegt að grunnvatn er þáttur í 

eignarrétti fasteignareiganda. Hann einn hefur því hagnýtingarrétt á grunnvatni á sinni 

fasteign en þó með þeim takmörkunum sem lög, og þá einkum auðll., og grenndarreglur 

setja. Má þá einna helst nefna 24. gr. auðll. en þar segir í 1.mgr. að óheimilt sé að spilla 

jarðhitasvæðum eða grunnvatni hvort sem það er með ofaníburði, framræslu eða með 

öðrum hætti. Í 2. mgr. segir svo að mannvirki öll til hagnýtingar skuli þannig úr garði 

gerð að af þeim stafi hvorki hætta né veruleg óþægindi fyrir umferð eða spjöll á eign 

annars manns nema honum sé skylt að hlíta því samkvæmt lögum eða samningum.
39

 

Réttur fasteignareiganda til grunnvatns á landi sínu er því hluti af eignarrétti hans sem 

nýtur verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. og skulu bætur koma fyrir ef þess skal 

aflað í þágu almannahagsmuna, sbr. X. kafli auðll. 

 

2.2.5. Annað 

Í umfjölluninni hér að framan um auðlindir undir yfirborði jarðar var miðað við 

auðlindir í merkingu auðll. Auðlindahugtakið sjálft er þó víðtækara og er til dæmis talið 

að það nái ekki einungis til náttúruauðlinda heldur einnig til ýmissa annarra verðmæta 

sem til hafa orðið fyrir aðgerðir manna. Með nokkurri einföldun hefur því verið haldið 

fram að auðlindahugtakið nái til hvers konar gæða sem eru takmörkuð. Helstu auðlindir 

sem við búum við á Íslandi í dag eru jarðefni, jarðhiti, grunnvatn, veiði ferskvatnsfiska, 
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 Þorgeir Örlygsson. Um auðlindir samkvæmt íslenskum rétti, bls. 64. 
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fugla og spendýra, nýting nytjastofna sjávar, nýting örvera, gróðurnýting til dæmis til 

beitar og skógræktar, kolvetni, lífrænar og ólífrænar auðlindir á og undir hafsbotni og 

rafsegulbylgjur til fjarskipta. Með jarðhita er þá einnig átt við jarðhita til orkunýtingar 

og auk grunnvatns er átt við aðra vatnsnýtingu á og yfir yfirborði jarðar.
40

 Þó gera 

meðal annars tækniþróun, aukin þekking og fjármagn það ógerlegt að hér sé um 

tæmandi talningu á auðlindum að ræða. Nýjir nýtingarmöguleikar koma iðulega upp á 

yfirborðið og má í því sambandi nefna meðal annars hugmyndir um bindingu kolefnis í 

íslenskum jarðlögum. Mikið hefur verið rætt um losun koltvísýrings í andrúmsloftið og 

möguleikum á því að draga þar úr. Talið hefur verið að með því að fanga kolefni úr 

andrúmsloftinu og dæla því niður í jarðlög sé unnt að draga úr umfangi 

loftslagsvandans.
41

 Íslenskur eldfjallajarðvegur getur bundið meira kolefni en margar 

aðrar jarðvegstegundir og er kolefnisbinding því talinn hagkvæmur kostur.
42

 Í tengslum 

við leiðir til að minnka losun vegna staðbundinnar orkuframleiðslu hefur verið nefndur 

sá möguleiki að dæla CO2 frá jarðvarmavirkjunum aftur ofan í jarðlög og binda þar við 

jarðveg og er tilraunaverkefni á því sviði hér á landi.
43

 Tilraunaverkefnið gengur út á 

bindingu kolefnis í basalti við Hellisheiðarvirkjun og hófst það formlega í september 

2007.
44

 Það er því ljóst að nýjir nýtingarmöguleikar á auðlindum í jörðu í framtíðinni 

eru miklir. 

 

 

 

2.3. Lögmæt hagnýting annarra 

Eins og áður kom fram er það álitaefni hver not annarra fasteignareigandi þarf að þola 

hvort sem um er að ræða not undir yfirborði lands hans eða yfir því. Ekki eru ákvæði 

um það í lögum. Þess í stað hefur það sjónarmið verið orðað að sú regla gildi að 

fasteignareigandi hafi ekki heimild til að útiloka hagnýtingu af hálfu annarra sem ekki 

fer í bága við réttmæta hagsmuni hans sem eiganda. Á það bæði við um eignarráðin yfir 

og undir yfirborði fasteignar hans.
45
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 Karl Axelsson, Hreinn Hrafnkelsson og Dýrleif Kristjánsdóttir. Um jarðrænar auðlindir og 

framtíðarnýtingu þeirra, bls. 114-115. 
41

 Hólmfríður Sigurðardóttir. Binding CO2 í basalti við Hellisheiðarvirkjun, Ágrip erinda af Haustfundi 
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Danskir fræðimenn hafa velt þeirri spurningu fyrir sér hvaða not 

fasteignareigandi þurfi að þola af hálfu annarra undir yfirborði jarðar. Til dæmis hvort 

fasteignareigandi þurfi að þola að grafin séu undirgöng undir eign hans. Í dönskum rétti 

hefur verið talið að fasteignareigandi þurfi að þola hagnýtingu annarra, þá einkum 

ríkisins, djúpt í jörðu svo lengi sem hún takmarkar ekki sanngjarna hagnýtingu hans eða 

hefur að öðru leyti í för með sér óþægindi sem fara út fyrir þau mörk sem honum er 

skylt að þola samkvæmt reglum nábýlisréttar. Einnig er talið að mismunandi reglur gildi 

um fasteignir í íbúðarbyggð og fasteignir á landsbyggðinni á þann hátt að ef undirgöng 

yrðu gerð undir fasteign á landsbyggðinni væri líklegra að um skerðingu á eignarrétti 

fasteignareiganda væri að ræða en ef um væri að ræða fasteign í íbúðarbyggð. Ástæða 

þess að ekki væri um að ræða skerðingu á eignarréttinum ef fasteign væri í íbúðarbyggð 

er að sú mögulega hagnýting á auðlindum í jörðu sem göngin kæmu í veg fyrir seinna 

meir teldist ekki til eðlilegrar hagnýtingar í íbúðarbyggð.
46

  

 

2.4.  Staðfræðileg  mörk eignarráða 

2.4.1. Almennt 

Eins og áður kom fram nær réttur fasteignareiganda jafnt til umráða og nota undir 

yfirborði jarðar sem og yfir því. Hitt er þó álitaefni hversu langt niður eignarráðin ná. 

Ekki hefur verið miðað við ákveðna dýpt heldur hefur meginreglan verið talin sú að 

miða eigi við þær kröfur sem eðlilegt getur talist að viðurkenna af tilliti til hagsmuna 

landeiganda.
47

 Ólafur Lárusson taldi eignarráð fasteignareiganda ná svo langt niður sem 

nauðsyn væri að leyfa honum til að hann gæti haft þau not af landi sínu sem heyra til 

venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteignum.
48

  

Ör tækniþróun, t.d. við námuvinnslu og jarðhitaboranir, gerir fasteignareiganda mun 

auðveldara en áður fyrr að nýta það sem fasteign hans hefur upp á að bjóða. Talið hefur 

verið að réttur fasteignareiganda sé litlum skorðum bundinn samkvæmt íslenskum rétti. 

Með tilliti til þess er því haldið fram að hafi landeigandi fjárhagslegt bolmagn til að 

hagnýta sér jarðhita djúpt í jörðu, svo dæmi sé tekið, verður ekki séð að honum verði 

meinað það eins og núverandi löggjöf er háttað. Sú hagnýting verður þó að vera öðrum 

að meinalausu og sæta almennum takmörkunum sem lög gera ráð fyrir.
49
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 Gaukur Jörundsson. Eignarréttur I, bls. 38. 
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 Ólafur Lárusson. Eignarréttur I, bls. 46. 
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Svipuð sjónarmið er að finna norskum og dönskum rétti. Danskir fræðimenn 

hafa talið að vegna þess að ekki sé mælt fyrir um mörk eignarráða niður í jörðu í danskri 

löggjöf standi í raun ekkert í vegi fyrir því að eignarréttur fasteignareiganda nái allt að 

miðju jarðar. Þó hefur verið talið nauðsynlegt að takmarka hagnýtingarrétt 

fasteignareiganda undir yfirborði jarðar. Segir til dæmis í 1. mgr. 18. gr. dönsku 

vatnalaganna (vandforsyningslov) að leyfi þurfi til hagnýtingar á grunnvatni sem ekki er 

til heimilisnota. Í því sambandi hefur sú meginregla vera talin gilda sem er í lauslegri 

þýðingu á þann veg að eignarráð fasteignareiganda nái svo langt niður, sem með 

sanngirni megi ætla að hann geti hagnýtt sér, að teknu tilliti til almennrar hagnýtingar 

og fyrirsjáanlegrar þróunar þess svæðis sem fasteignin er staðsett í auk tæknilegrar 

þróunar.
50

 Sömu meginreglu er að finna í norskum rétti.
51

 Að lokum má benda á 

norskan dóm, Rt. 1959:1198, en í því máli var deilt um eignarrétt að göngum sem 

Þjóðverjar höfðu gert í seinni heimstyrjöldinni. Göngin lágu undir eign A og að hluta til 

undir eign B. Eftir heimstyrjöldina nýtti eigandi jarðarinnar A sér göngin og einnig þann 

hluta sem lá undir eign B. Hæstiréttur komst að þeirri niðurstöðu að B væri eigandi þess 

hluta ganganna sem lægi undir eign hans. 

 

2.4.2. Söguleg þróun 

Lög nr. 57/1998 um eignarhald og nýtingu á auðlindum í jörðu, auðll., gera ekki ráð 

fyrir ákveðinni dýptartakmörkun á eignarrétti fasteignareiganda. Kemur fram í 

athugasemdum með frumvarpi því er varð að auðll. að á síðustu öld hafi ítrekað verið 

lögð fram frumvörp sem miðað hafa að því að takmarka umráða- og hagnýtingarrétt 

landeiganda ýmist við ákveðið hitastig eða dýpt.
52

 

Bjarni Benediktsson lagði árið 1945 fram frumvarp um viðauka við lög nr. 98. 

frá 14. maí 1940 um eignar- og notkunarrétt jarðhita og lög nr. 114 frá 30. des. 1943 um 

breytingu á þeim lögum. Í a-lið 1. gr. frumvarpsins var mælt fyrir um að jarðboranir 

sem næðu dýpra en 10 metra mætti eigi framkvæma án leyfis ráðherra. Í athugasemdum 

frumvarpsins með a-lið 1. gr. var því haldið fram að hér væri einungis um almenna 

takmörkun á eignarréttinum að ræða sem löggjafanum væri heimilt að setja þrátt fyrir 

ákvæði 72. gr. stjskr. um friðhelgi eignarréttarins. Væri þetta því skerðing á 

eignarréttinum sem engar bætur ættu að koma fyrir.
53
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Árið 1956 lagði Ólafur Jóhannesson fram frumvarp  um rétt landeiganda til 

umráða og hagnýtingar jarðhita. Var í 1. gr. frumvarpsins kveðið á um að landareign 

hverri fylgdi réttur til umráða og hagnýtingar á hverum og laugum sem á henni væru þó 

með þeim takmörkunum sem lögin tilgreindu. Í 1. mgr. 2. gr. sagði að landeiganda væri 

rétt að hagnýta sér hveri og laugar á landareign sinni og honum þætti henta til 

heimilisþarfa, búrekstrar og annars, sbr. þó 4. gr. Í 3. mgr. 2. gr. kom fram takmörkun á 

hagnýtingarrétti á jarðhita. Þar sagði að landeiganda væri rétt að bora á landareign sinni 

eftir jarðhita en þó eigi dýpra en 100 metra, sbr. 8. gr., né nær landamerkjum en 200 

metra, sbr. 3. gr., og hagnýta sér á sama hátt jarðhita þann sem fengist við þá borun. Í 8. 

gr. var kveðið á um að ríkið ætti allan hagnýtingar- og umráðarétt jarðhita sem lægi 

dýpra eða sóttur væri dýpra en 100 metra undir yfirborð jarðar, sbr. þó 14. gr. Þar var 

mælt fyrir um heimild til hagnýtingar jarðhita úr borholum sem dýpri væru en 100 

metrar án leyfis ráðherra fyrir þá sem tekið hefðu jarðhita í notkun fyrir 1. janúar 1957. Í 

9. gr. frumvarpsins var leyfi ráðherra áskilið til borunar eða ráðstöfunar og hagnýtingar 

jarðhita sem fengist við slíka borun.  

Frumvarpið sem hér um ræðir var samið af nefnd sem hafði það hlutverk að 

undirbúa löggjöf um jarðhita og jarðrannsóknir. Nefndina skipuðu Jakob Gíslason 

raforkumálastjóri, Ólafur Jóhannesson prófessor og Gunnar Böðvarsson 

yfirverkfræðingur. Baldur Líndal efnaverkfræðingur kom síðar til starfa í nefndinni. Í 

athugasemdum með frumvarpinu kom fram að óhjákvæmilegt þætti að setja eignar- og 

notkunarrétti landeiganda nokkrar skorður í þá átt svo tryggt væri að þessi náttúruauður 

kæmi að sem mestum og almennustu notum fyrir þjóðarheildina.
54

 Ennfremur var í 

frumvarpinu greint á milli umráða- og hagnýtingarréttar á jarðhita eftir því hversu djúpt 

jarðhitinn væri sóttur. Markalínan var sett við 100 metra undir yfirborði jarðar og ofar 

þeirri línu væri jarðhitinn háður einstaklingseignarrétti. Jarðhita sem þyrfti að sækja 

dýpra teldist almannaeign í umráðum ríkisins.
55

 Segir svo í athugasemdum: 

Engin ákvæði eru í íslenskum lögum um takmörk fyrir rétti landeiganda niður á við í 

jörðina. Þó má ekki af því draga þá ályktun, að eignarráð landeiganda nái niður í 

ótakmarkað dýpi. Fræðimenn hafa talið, að eignarráð landeiganda ættu almennt að ná 

svo langt niður í jörðina, sem nauðsynlegt væri, til þess að hann gæti haft þau not af 

landi sínu, sem heyra til venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteign. Að 

sjálfsögðu getur löggjafarvaldið þrátt fyrir ákvæði stjórnarskrár um friðhelgi 
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eignarréttar sett almenn takmörk fyrir því, hversu djúpt niður í jörð eða hátt upp í loft 

eignarumráð landeiganda skuli ná, enda sé eigi gengið óeðlilega nærri rétti landeiganda. 

Slík takmörk getur löggjafarvaldið bæði sett um eignarréttinn almennt og um eignarráð 

að einstökum verðmætum efnum. Hér er eigi kveðið á um eignarumráð almennt, heldur 

aðeins að því er jarðhitann varðar. Engar bætur til landeiganda koma til greina, þó að 

eignar- og umráðaréttinum séu sett slík almenn takmörk. Er ekki hægt að segja, að hér 

sé gengið nærri rétti landeiganda, þar sem hann getur eftir sem áður haft öll venjuleg not 

fasteignar sinnar, bæði þau, er hann þegar hefur, og þau, sem menn almennt reikna með. 

Hafi einhver landeigandi þegar sótt jarðhita dýpra en 100 metra og virkjað hann eða 

tekið í notkun, þá heldur hann eignarráðum að þeim jarðhita.
56

 

Í  ritgerð sinni sem fylgdi ofangreindu frumvarpi og birtist síðar í 3. hefti Tímarits 

Lögfræðinga árið 1956 rekur Ólafur Jóhannesson niðurstöðu Ólafs Lárussonar um mörk 

eignarráða landeiganda. Samkvæmt þeirri niðurstöðu er meginreglan sú, eins og áður 

hefur komið fram, að eignarráð landeiganda nái svo langt niður sem nauðsynlegt sé að 

leyfa honum þau til þess að hann geti haft þau not af landi sínu sem heyra til venjulegrar 

hagnýtingar á eignarétti yfir fasteignum.
57

 Ólafur Jóhannesson telur í ljósi þess að þetta 

sé hin almenna regla að undantekningar frá henni séu mögulegar.  

Nefnir hann þá helst þær undantekningar sem takmarka eignar- eða umráðaréttinn við 

ákveðið dýpi, í ákveðnar áttir eða jafnvel þannig að einstök efni neðanjarðar væru 

undanskilin með öllu. Vill hann því meina, eins og áður kom fram, að þó réttur 

landeiganda til umráða og hagnýtingar jarðhita í landi sínu sé litlum skorðum bundinn 

megi setja honum ýmis takmörk með nýrri löggjöf.
58

 

Á nær hverju þingi frá því í kringum 1980 voru síðan lögð fram frumvörp sem 

mæltu fyrir um ákveðin dýptar- eða hitastigstakmörk á hagnýtingarrétti 

fasteignareiganda. Sem dæmi má nefna lagði Hjörleifur Guttormsson fram frumvarp um 

jarðhitaréttindi árið 1983. Sagði þar í 1. gr. frumvarpsins að landareign hverri sem háð 

væri einkaeignarrétti fylgdi réttur til umráða og hagnýtingar jarðhita á og undir yfirborði 

hennar í allt að 100 metra dýpi. Landeiganda væri rétt að bora eftir og hagnýta sér 

jarðhita með þeim takmörkunum sem lögin tilgreindu. Í 1. mgr. 6. gr. sagði svo að 

íslenska ríkið ætti allan rétt til jarðhita sem lægi dýpra en 100 metra undir yfirborði 

landareigna skv. 1. mgr. 1. gr. Samkvæmt 7. gr. væri hagnýting jarðhita sem lægi dýpra 

en 100 metra háð leyfi ráðherra samkvæmt 9. og 10. gr. En í 1. mgr. 9. gr. var kveðið á 
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um að ráðherra gæti veitt íslenskum aðilum leyfi til rannsókna, þar með taldar boranir á  

afmörkuðum jarðhitasvæðum hvar sem er á landinu. Í 1. mgr. 10. gr. var kveðið á um að 

ráðherra gæti veitt íslenskum aðilum leyfi til nýtingar jarðhita á afmörkuðum 

jarðhitasvæði hvar sem er á landinu.  

Ekkert af ofangreindum frumvörpum var þó samþykkt.  

Í frumvörpunum hér að ofan var byggt á því að skerðing sú sem fólst í því að 

takmarka eignar- og hagnýtingarréttinn við ákveðna dýpt félli undir almenna takmörkun 

á eignaréttinum sem löggjafanum væri heimilt að setja án þess að bætur kæmu fyrir.  

 

2.4.3. Núgildandi löggjöf  og dómaframkvæmd 

Í athugasemdum með frumvarpi því er varð að auðll. kveður við annan tón en í þeim 

frumvörpum sem rakin voru hér að framan. Kemur þar fram að sú tilhögun að skilja 

eignarrétt að tilteknum auðlindum bótalaust frá eignarráðum sem fylgt hafa eignarlandi 

eða gera mun á jarðhita eftir hitastigi í því efni fái tæplegast staðist eignarréttarákvæði 

72. gr. stjskr. Skil milli eignarréttar verða varla byggð á slíkum mörkum til frambúðar. 

Fæst sú niðurstaða einkum vegna þeirra viðhorfa sem mótast hafa til eignarréttinda hér á 

landi og fylgt hefur verið við mótun löggjafar og í framkvæmd og er þá bent á sem 

dæmi við ákvörðun bóta við eignarnám á jarðhitaréttindum og við frjálsa samninga um 

slík réttindi. Er í athugasemdunum auk þess bent á að flokkun jarðhita eftir hitastigi eða 

dýpt sé þeim annmörkum háð að erfitt geti verið að staðreyna mörk milli flokka og 

einnig að ör tækniþróun valdi sífellt fleiri og auðveldari nýtingarmöguleikum á meira 

dýpi. Vegna þessa getur fasteignareigandi í dag nýtt sér auðlindir sem honum var áður 

ómögulegt.  

Að teknu tilliti til alls þessa var því lagt til í frumvarpinu að sú regla yrði staðfest sem í 

raun hafði verði fylgt við túlkun eignarréttar að eignarlandi fylgdi réttur til auðlinda sem 

þar finnst.
59

  

MNE. úrskurðir 1. júní 2005, mál nr. 2/2005, Syðri Fjörður og 6/2005, Slétta 

Deilt var um hvort Vegagerðinni bæri að greiða fyrir land undir jarðgöng og  jarðefni 

sem unnið var úr Almannaskarðsgöngum og Reyðarfjarðargöngum. Í greinagerð 

eignarnema, Vegagerðarinnar, var við það miðað að eingöngu kæmu bætur fyrir land 

undir jarðgöng þar til komið væri á 30 metra dýpi en eftir það kæmu ekki sérstakar 

bætur til. Eignarnámsþolar, landeigendur, töldu þessa aðferðafræði án lagaheimildar og 

að þvert á móti skyldi bæta þeim að fullu fyrir þann hluta jarðganganna sem sannarlega 
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lá undir landi fasteignar hans. Vísuðu þeir til meginreglu íslensks réttar um að eignarráð 

fasteignareiganda nægju jafnt til umráða og nota undir yfirborði jarðar sem yfir því. 

Matsnefnd eignarnámsbóta féllst ekki á það með Vegagerðinni að eignarráð 

landeiganda væru takmörkuð við 30 metra. Taldi hún að lagarök skorti fyrir þeirri 

málsástæðu og vísaði til 3. gr. auðll. þar sem kveðið er á um að eignarréttur að 

auðlindum fylgi eignarlandi. Bar því Vegagerðinni að greiða einnig bætur fyrir land það 

sem nýtt var undir 30 metra dýpi. 

Eins og áður kom fram voru úrskurðir matsnefndar eignarnámsbóta í ofangreindum 

málum staðfestir í héraðsdómi Reykjavíkur með dómum frá 22. september 2006 í 

málum nr. E-4994/2005 og E-4995/2005. Tók héraðsdómur fram í forsendum sínum að 

engin lagarök væru fyrir því að eignarréttur fasteignareiganda væri bundinn við áætlað 

dýpi. Héraðsdómunum var áfrýjað til Hæstaréttar sem sneri héraðsdómunum við með 

dómum frá 21. febrúar í málum nr. 644/2006 og nr. 645/2006.  

Hrd. frá 21. febrúar 2008 í málum nr. 644/2006, Syðri Fjörður og nr. 645/2006, 

Slétta 

Sagði Hæstiréttur þar í forsendum sínum að í settum lögum væru ekki bein ákvæði um 

takmörk eignarráða fasteignareiganda undir yfirborði jarðar. Samkvæmt hefðbundnum 

viðhorfum í eignarrétti næðu eignarráð hans svo langt niður sem nauðsynlegt væri til að 

hann gæti haft þau not af landi sínu sem heyrðu til venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti 

yfir fasteign. Hæstiréttur tók fram að talið væri að þeim rétti væri litlar skorður settar og 

að landeiganda yrði ekki meinað að nýta sér jarðhita djúpt í jörðu hafi hann til þess 

fjárhagslega getu. Þá kæmi fram í 3. gr. auðll. að eignarlandi fylgdi eignarréttur að 

auðlindum í jörðu. Sagði að ótvírætt væri að grjót og malarefni gætu fallið undir 

hugtakið auðlind samkvæmt auðll. Vísaði dómurinn til frumvarps sem varð að auðll. og 

tók fram að þar segði að mikill kostnaður við virkjun jarðhita á háhitasvæðum ætti 

almennt að hafa áhrif til lækkunar við mat á endurgjaldi fyrir slík réttindi þegar þau 

væru metin, til dæmis vegna eignarnáms, á grundvelli þess verðs sem ætla má að þau 

hefðu í frjálsri sölu. Sömu sjónarmið kæmu fram í dómi Hæstaréttar í máli nr. 89/1980 

þar sem leyst var úr ágreiningi um verð fyrir grjót og malarefni úr yfirborðsnámu vegna 

eignarnáms. Verðmæti hvers kyns efna sem vinna mætti úr jörðu réðist samkvæmt 

þessu af því sem gera mætti ráð fyrir að fengist fyrir þau í frjálsri sölu og þau yrðu ekki 

bætt landeiganda án tillits til kostnaðar við að ná þeim. Tekið var fram að raunkostnaður 

við að vinna hvern rúmmetra efnis úr Fáskrúðsfjarðargöngunum hefði verið 6.995. 

krónur en að áætlaður kostnaður af vinnslu efnis úr efnistökugöngunum þar væri 3.690 

krónur. Verðmæti efnisins sem kom úr göngunum væri að hámarki 50 krónur fyrir 

hvern rúmmetra. Verðgildi efnisins væri því einungis lítið brot af kostnaði við að vinna 

það og gilti einu hvaða mælikvarða væri beitt. Hafið væri yfir allan vafa að nám þessa 
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efnis gæti aldrei gefið af sér arð. Taldi Hæstiréttur því að leggja yrði til grundvallar að 

verðmæti efnisins í jörðu hefði ekkert verið. Gæti það af þeirri ástæðu ekki fallið undir 

hugtakið  auðlind samkvæmt 3. gr. auðll. Það félli því utan við það sem teldist eign 

gagnáfrýjanda undir yfirborði lands hans hvort heldur sem litið væri til viðurkenndra 

sjónarmiða í eignarrétti eða áðurnefndra laga. Vegagerðinni væri því heimilt að taka 

efnið og nýta það og sú gerð hennar fæli ekki í sér tjón fyrir landeiganda.  

Samkvæmt framansögðu er niðurstaðan sú að eignarráðum fasteignareiganda undir 

yfirborði jarðar eru ekki settar skorður niður á við í jörðu í núgildandi rétti. Þess í stað 

er miðað við þær kröfur sem eðlilegt getur talist að viðurkenna af tilliti til hagsmuna 

landeiganda.
60

 Eins og fram kemur í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að 

auðll. er dregið í efa að hægt sé að skilja eignarrétt að auðlindum bótalaust frá 

eignarráðum fasteignareiganda til dæmis með því að setja mörkin við ákveðna dýpt.
61

 

Réttur fasteignareiganda til auðlinda undir yfirborði jarðar sinnar nýtur því verndar 

eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. og þurfa bætur að koma fyrir ef þeirra skal aflað í 

almannaþágu. Af dómum Hæstaréttar frá 21. febrúar 2008 í málum nr. 644/2006 og nr. 

645/2006 má þó ráða aðí sambærilegum málum verði þau efni sem vinna má úr jörðu 

ekki bætt landeiganda án tillits til kostnaðar við að ná þeim.  

Kafli F. Niðurstöður 

Í þessari ritgerð var freistað að draga upp mynd af eignarráðum fasteignareiganda undir 

yfirborði jarðar. Var komist að þeirri niðurstöðu að í eignarlöndum sé það 

fasteignareigandinn sem eigi eignarréttinn að auðlindum sem í landi hans eru. Á hann 

því réttinn til jarðefna, jarðhita og grunnvatns en þó eru í lögum, einkum auðll., 

takmarkanir á hagnýtingarrétti hans. Umræddur réttur fasteignareiganda nýtur verndar 

eignarréttarákvæðis 72. gr. stjskr. og af því leiðir að eignarnám þarf að koma til ef 

auðlinda skal aflað í almannaþágu og fullar bætur að koma fyrir. Af dómum Hæstaréttar 

frá 21. febrúar 2008 í málnum nr. 644/2006 og nr. 645/2006 má þó ráða að í tilfellum 

líkt og þar var um að ræða verði auðlindir ekki bættar landeiganda án tillits til kostnaðar 

við að ná þeim úr jörðu. Var einnig fjallað um hver not af hálfu annarra 

fasteignareigandi þyrfti að þola undir yfirborði lands hans og sýnt fram á að 

fasteignareigandi hefði ekki heimild til að útiloka hagnýtingu af hálfu annarra sem ekki 

færi í bága við réttmæta hagsmuni hans sem eiganda. Þeirri spurningu var síðan varpað 

fram hversu langt eignarráð fasteignareiganda ná niður í jörðu. Söguleg þróun var rakin 
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og að lokum var komist að þeirri niðurstöðu að ekki hafi verið miðað við ákveðna dýpt 

heldur að meginreglan sé sú að miða eigi við þær kröfur sem eðlilegt geti talist að 

viðurkenna að teknu tilliti til hagsmuna landeiganda.  

 

 

                        Reykjavík 15. apríl 2008 

 

 

              _________________________ 

            Steinunn Guðmundsdóttir 

                           kt. 190883-2999 
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