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Útdráttur 
Átök um bláu akrana: Um lögvarða hagsmuni aðila af ógildingu starfs- og rekstrarleyfa til 
fiskeldis 
Samhliða auknum vexti í fiskeldisstarfsemi hérlendis hafa deilur vegna starfrækslu 
fiskeldisstöðva færst í aukana. Hinir ólíku hagsmunaaðilar deila einkum um gildi starfs- og/eða 
rekstrarleyfa til fiskeldis. Megintilgangur ritgerðarinnar er að freista þess að leiða í ljós þau 
sjónarmið sem geta leitt til þess að ákvörðun Matvælastofnunar og/eða Umhverfisstofnunar um 
veitingu starfs- og/eða rekstrarleyfis til fiskeldis verði ógildanleg. Jafnframt er leitast við að 
svara því hvenær aðili getur átt aðild máli fyrir úrskurðarnefnd eða dómstólum, þar sem krafist 
er ógildingar á viðkomandi leyfisveitingum en ráða má af úrskurða- og dómaframkvæmd á 
þessu sviði að nokkur óvissa ríki um það hvenær aðili teljist eiga lögvarinna hagsmuna gæta af 
úrlausn slíks máls. Farið er yfir helstu hugtök og lagaákvæði sem gilda um veitingu starfs- og 
rekstrarleyfis til fiskeldis. Þar næst er fjallað um starfs- og rekstrarleyfi til fiskeldis og þau 
lagaákvæði sem gilda þar um. Þá er fjallað um þau skilyrði sem aðilar, sem eru ekki 
umsækjendur um leyfi til fiskeldis, þurfa að uppfylla til þess að öðlast aðilastöðu í máli bæði á 
stjórnsýslustigi og fyrir dómstólum og við hvaða aðstæður viðkomandi teljast njóta stöðu aðila 
máls. Meginþungi ritgerðarinnar er umfjöllun um þau sjónarmið sem geta leitt til þess að 
ákvörðun um veitingu leyfis til fiskeldis verði ógildanleg. Þeirri umfjöllun er skipt upp í þrjá 
meginflokka, þ.e. a) formannmarkar b) efnisannmarkar, og c) önnur ógildingarsjónarmið. 
Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru þær að líklegast er að ákvörðun verði ógildanleg á 
grundvelli annmarka á málsmeðferð hjá leyfisveitendum og þá einkum á grundvelli annmarka 
við meðferð mats á umhverfisáhrifum. Þá kann ákvörðun um veitingu leyfis til fiskeldis einnig 
að vera ógildanleg á þeim grundvelli að fiskeldisstöð valdi nágrönnum óþægindum með 
sjónmengun eða skertu útsýni að því tilskildu að óþægindin séu töluverð.  
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Abstract 
Conflicts over Iceland’s blue acres: Procedural Requirements for Invalidation Proceedings.   

Along with increased growth in fish farming in Iceland in previous years, disputes over its 
operation have increased. Interest groups disagree in particular on the validity of operating 
licenses for fish farming. The objective of this thesis is to clarify the grounds on which the 
Environmental and Natural Resource Affairs Complaints Board or Courts could rule that 
previously granted fish farming licenses are void. Furthermore, the thesis discusses when a 
person or a legal entity is considered to be a party to administrative or judicial proceedings, 
where parties seek annulment of fish farming licenses. It can be deduced from decisions and 
judgments on this particular set of issues that there is some uncertainty about when a party is 
considered to have a legal interest in the findings of the court. At the beginning of this thesis, 
the main provisions that govern fish farming in Iceland are explained. Subsequently, the 
process of applying for operating licenses for fish farming and the supervision of licencees are 
discussed. Following that, there is a detailed examination of the conditions that parties must 
meet to participate in a case regarding the validity of fish farming licenses. The essence of this 
thesis then examines different standpoints that can lead to a decision of granting an operation 
license being considered voidable. The main conclusion of this thesis indicates that a decision 
on operating licenses for fish farming is most likely to be voidable based on a defect in the 
procedure of the licensors, in particular, based on defects in the environmental impact 
assessment. These decisions may also be voidable on the grounds that the fish farms cause their 
neighbors a great deal of discomfort with either visual pollution or reduced outlook. 
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1. Inngangur 
1.1 Efnisafmörkun  

Fiskeldi á Íslandi á rætur að rekja til ársins 1884. Komu þá fyrstu laxa- og silungsklakarnir til 

landsins og hófst laxa- og silungseldi í kjölfarið.1 Starfsgreinin fór hægt af stað en áhugi fyrir 

fiskeldi fór ekki að aukast fyrr en um miðjan níunda áratuginn.2 Á síðustu árum hefur verið 

mikil aukning og uppgangur í fiskeldisstarfsemi hérlendis. Vægi fiskeldis í útflutningstekjum 

þjóðarinnar hefur aldrei verið meiri en árið 2020 en það ár námu útflutningstekjur af fiskeldi 

tæplega 5% af verðmæti vöruútflutnings í heild.3 Samhliða auknum vexti í starfseminni hafa 

deilur vegna starfrækslu fiskeldisstöðva færst í aukana. Helsta ástæðan fyrir deilunum eru 

ósamrýmanlegir hagsmunir aðila. Annars vegar hagsmunir þeirra sem vilja nýta sér þær 

auðlindir sem landið hefur upp á að bjóða og vilja stunda fiskeldi og hins vegar þeirra sem vilja 

vernda auðlindir landsins og villta ferskvatnsfiskistofna. Tvær veigamestu ógnir sem stafa af 

fiskeldi eru laxalúsir og erfðablöndun eldisfiska við villta ferskvatnsfiska. Hætta er á að 

sníkjudýrið laxalús, sem lifir í sjó og leggst hvað helst á laxfiska og þrífst vel í opnum sjókvíum 

þar sem laxeldi er stundað, komist í náttúrulega stofna og dragi úr verðmæti þeirra og jafnvel 

dragi þá til dauða.4 Þá er með erfðablöndun hætta á að verðmæti villtra ferskvatnsfiska rýrni 

vegna erfðablöndunar við eldisfiska sem kunna að sleppa úr sjókvíum.5 

Til þess að aðili geti starfrækt fiskeldisstöð þurfa tvenns konar leyfi að liggja fyrir, sbr. 

1. mgr. 4. gr. b. laga um fiskeldi nr. 71/2008 (hér eftir skammstöfuð „fskl.“). Annars vegar þarf 

starfsleyfi frá Umhverfisstofnun og hins vegar rekstrarleyfi frá Matvælastofnun. Ítarlegar 

reglur gilda um útgáfu leyfanna og þurfa umsækjendur að standast ströng skilyrði fskl. og laga 

um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998 (hér eftir skammstöfuð „hml.“) til þess að geta 

fengið fyrrnefnd leyfi til fiskeldis og þar með hafið starfrækslu fiskeldisstöðvar.  

Þeir sem telja brotið gegn hagsmunum sínum með veitingu starfs- eða rekstrarleyfis til 

fiskeldis stendur yfirleitt til boða að fá viðkomandi stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða af 

úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, og síðar meir fyrir dómstólum. Þessi réttur aðila 

                                                
1 Þór Guðjónsson, „Starfsemi að veiðimálum í fjörutíu ár, 1946-1986“ (1996) 92 Freyr 423. 
2 Valdimar Ingi Gunnarsson, Staða laxeldis í dag (3. útg., Veiðimálastofnun 1987). 
3 Radarinn, „Metár í fiskeldi“ (Radarinn, 2. febrúar 2021) <https://radarinn.is/Utgafa/Frettir/metar-i-fiskeldi-
2020> skoðað 5. febrúar 2021.; Sjá einnig Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, „Rífleg þreföldun í 
útflutningsverðmæti eldisafurða“ <https://sfs.is/greinar/rifleg-threfoldun-i-utflutningsverdmaeti-eldisafurda/> 
skoðað 5. febrúar 2021. 
4 Hafsteinn G. Guðfinnsson og Ólafur S. Ástþórsson, „Laxalús, skaðvaldur í laxeldi“ (Hafrannsóknastofnun mars 
2019) <https://www.hafogvatn.is/static/research/files/aegir_mars_2019_2.pdf> skoðað 12. febrúar 2021; Torbørn 
Forseth o.fl., „The Major Threats to Atlantic Salmon in Norway“ (2017) 74 (6) ICES Journal of Marine Science 
1496, 1503 <https://academic.oup.com/icesjms/article/74/6/1496/3061737>. 
5 Forseth o.fl. (n. 4) 1507. 
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gildir hins vegar ekki án takmarkana en aðilar þurfa að hafa lögvarinna hagsmuna að gæta af 

úrlausn máls til þess að eiga kost á því að fá ákvörðun leyfisveitanda um veitingu leyfis til 

fiskeldis endurskoðaða.  

Í gegnum tíðina hafa mörg mál ratað fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála 

sem og fyrir dómstóla, þar sem eiga í hlut aðilar sem starfrækja fiskeldisstöðvar og aðilar sem 

vilja vernda villta ferskvatnsfiskistofna. Hefur í slíkum málum þá helst reynt á hvort að unnt 

sé að fá ógilt með dómi starfs- og rekstrarleyfi þess sem starfrækir tiltekna fiskeldisstöð. Aðilar 

hafa í þeim efnum borið fyrir sig ýmsar málsástæður, s.s. annmarka á málsmeðferð við 

leyfisveitingu hjá stjórnvöldum sem og nábýlisréttarleg sjónarmið.  

Markmið þessarar ritgerðar er að freista þess að varpa ljósi á þau sjónarmið sem geta 

leitt til þess að ákvörðun Matvælastofnunar og/eða Umhverfisstofnunar um veitingu starfs- 

og/eða rekstrarleyfis til fiskeldis verði ógildanleg. Jafnframt verður leitast við að svara því 

hvenær einstaklingur eða lögaðili getur átt aðild máli fyrir úrskurðarnefnd eða dómstólum, þar 

sem krafist er ógildingar viðkomandi leyfisveitingum. Það má ráða af úrskurða- og 

dómaframkvæmd á þessu sviði að nokkur óvissa ríki um það hvenær aðili teljist eiga lögvarinna 

hagsmuna gæta af úrlausn slíks máls en fjöldi mála hefur verið vísað frá vegna skorts þar á.6  

 

1.2 Aðferðafræði 

Til þess að svara fyrri rannsóknarspurningu ritgerðarinnar um hvaða sjónarmiðum unnt er að 

byggja á til þess að fá starfs- og/eða rekstrarleyfi til fiskeldis fellt úr gildi er stuðst við hina 

fræðilegu lagalegu aðferð. Í því skyni voru sett lög og aðrar réttarheimildir, dómafordæmi og 

fræðiskrif rannsökuð.7 Þá voru könnuð þau sjónarmið sem lágu að baki lagasetningu laga um 

fiskeldi og laga um hollustuhætti og mengunarvarnir. Jafnframt voru ákvæði laga um mat á 

umhverfisáhrifum og ólögfestar meginreglur nábýlisréttar rannsökuð með það í huga að draga 

fram þau atriði sem leitt geta til ógildingar starfs- eða rekstrarleyfis til fiskeldis. Þá var rýnt í 

úrskurðar- og dómaframkvæmd í því skyni að leita svara við því í hvaða tilvikum ákvarðanir 

um veitingu leyfis til fiskeldis geta verið felldar úr gildi. 

 Þar að auki var stuðst við hina eigindlegu rannsóknaraðferð í lögfræði og var í því skyni 

leitað til sérfræðinga með reynslu af framkvæmd við útgáfu leyfa til fiskeldis og 

                                                
6 Sjá hér t.d. úrskurð úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 19. september 2013 í máli nr. 80/2013, úrskurð 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 19. desember 2019 í máli nr. 28/2019 (Fiskeldi Austfjarða) og Hrd. 
31. mars 2020 í máli nr. 1/2020 (Náttúruvernd 2).  
7 Jan M Smits, „What is legal doctrine? On the aims and methods of legal-dogmatic research“ [2015] Maastricht 
University Faculty of Law - Maastricht European Private Law Institute, 14–15. 
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ógildingarmálum og óskað eftir athugasemdum þeirra um þau sjónarmið sem geta komið til 

greina þegar mál er höfðað til ógildingar á starfs- og/eða rekstrarleyfi aðila til fiskeldis.  

 Hvað varðar seinni rannsóknarspurningu ritgerðarinnar um aðild að málum er varða 

gildi ákvarðana um veitingu leyfis til fiskeldis var stuðst við hina fræðilegu lagalegu aðferð. 

Var í því skyni litið til fræðiskrifa og íslenskrar dómaframkvæmdar. Með þeim hætti voru 

leiddar fram ályktanir um það hvernig aðilum ber að haga málum sínum til þess að geta talist 

aðilar máls, bæði hvað varðar aðild að stjórnsýslumálum sem og dómsmálum.  

 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Með uppbyggingu ritgerðarinnar verður leitast við að varpa ljósi á þau sjónarmið sem geta leitt 

til þess að ákvörðun um veitingu starfs- og/eða rekstrarleyfis til fiskeldis fáist felld úr gildi með 

úrskurði eða dómi og aðild að málum þar sem slíkri kröfu er haldið fram. Í samræmi við það 

er uppbyggingu ritgerðarinnar hagað þannig að í öðrum kafla ritgerðarinnar er fjallað almennt 

um fiskeldi. Greint frá sögu fiskeldis hér á landi, fjallað almennt um regluverkið sem gildir um 

fiskeldi og helstu hugtökin sem notuð eru í löggjöfinni skilgreind. Í þriðja kafla er fjallað um 

starfs- og rekstrarleyfi til fiskeldis. Farið er í helstu ákvæði laga sem lúta að leyfunum og 

leyfisveitingu og einnig farið yfir það hvernig eftirliti með leyfishöfum er hagað. 

Meginumfjöllunarefni ritgerðarinnar er síðan að finna í fjórða og fimmta kafla hennar. Í fjórða 

kafla er vikið að þeim reglum sem gilda um aðild að stjórnsýslumálum og dómsmálum er varða 

fiskeldi. Auk þess er fjallað sérstaklega um rýmkaða aðild umhverfisverndarsamtaka og 

skilyrði fyrir aðild málsóknarfélaga. Fimmti kafli fjallar um þá efnis- og formannmarka sem 

kunna að vera á ákvörðunum Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar um veitingu leyfis til 

fiskeldis og hvort að greindir annmarkar geti leitt til þess að leyfi til fiskeldis verði ógildanlegt. 

Að lokum eru helstu niðurstöður ritgerðarinnar dregnar saman í sjötta kafla.  

 Þessi ritgerð er skrifuð á grundvelli rannsóknarstyrks frá Samtaka fyrirtækja í 

sjávarútvegi. Ritgerðin er samt sem áður skrifuð á hlutlausum grundvelli með það að markmiði 

að leiða í ljós hvaða sjónarmið geti leitt til þess að ákvörðun um veitingu starfs- eða 

rekstrarleyfis til fiskeldis verði ógildanleg.  
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2. Almennt um fiskeldi 
2.1 Þróun fiskeldis á Íslandi   

Upphaf fiskeldis á Íslandi má rekja til vetursins 1884 til 1885 en þá kom laxa- og silungsklaki 

fyrst til landsins. Sá klaki var fyrst um sinn notaður í klakstöðvum til framleiðslu á 

kvikpokaseiðum til sleppingar í vötn og ár. Árið 1942 hófu tveir bændur í Kelduhverfi 

matfiskeldi á urriða. Rafmagnsveita Reykjavíkur hóf svo sumareldi á laxaseiðum í eldisstöð 

við Elliðaár árið 1952 en árið áður hafði verið farið af stað með matfiskeldi með regnbogasilung 

að Laxalóni í Reykjavík.8 Árið 1961 hófst framleiðsla laxaseiða allt upp í göngustærð í 

Laxeldisstöð ríkisins. Þá var fyrstu gönguseiðunum sleppt frá þeirri laxeldisstöð í Kollafirði 

árið 1963.9 

 Áhugi fyrir laxeldi jókst hérlendis um miðjan níunda áratuginn og var fjöldinn allur af 

fiskeldisstöðvum byggðar seinni hluta áratugarins. Fiskeldisstöðvum fjölgaði úr 40 upp í 102 

á tveggja ára tímabili (frá 1984 til 1986).10 Framleiðslan byggði einkum á laxi og 

regnbogasilungi á þessum árum. Þrátt fyrir mikinn uppgang í fiskeldi gekk rekstur 

eldisstöðvanna illa og varð stöðnun í greininni á tíunda áratugnum. Mikil aukning varð hins 

vegar í greininni árið 2000 og framleiðslan var komin upp í 6.000 tonn á árinu 2003.11  

 Á undanförnum árum hefur verið mikill stígandi í fiskeldi. Á árinu 2020 var sett 

framleiðslumet þar sem 40,6 þúsund tonnum af eldisfiski var slátrað sem var um 20% aukning 

frá árinu áður.12 Greinin var ein af fáum útflutningsgreinum sem var í vexti árið 2020 þrátt fyrir 

afleiðingar kórónuveirufaraldursins (Covid-19) en eldisafurðir voru komnar í tæp 10% af 

útflutningsverðmæti sjávarafurða eða rúm 4% af verðmæti vöruútflutnings í heild sinni.13 

Áhugavert verður að sjá á næstu árum hvort að fiskeldi ryðji sér til rúms sem 

grunnatvinnuvegur fyrir landið.14  

                                                
8 Þór Guðjónsson (n. 1) 427–428. 
9 Valdimar Gunnarsson, „Staða og framtíðaráform í íslensku fiskeldi“ (Landbúnaðarráðuneytið og 
sjávarútvegsráðuneytið Október 2004) 7 
<https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/7578/Skyrsla_fiskeldisnefndar_okt_04.pdf?sequence=1> skoðað 
19. febrúar 2021. 
10 Valdimar Ingi Gunnarsson (n. 2); Valdimar Gunnarsson (n. 9) 7. 
11 Valdimar Gunnarsson, „Staða og framtíðaráform í íslensku fiskeldi“ (Landbúnaðarráðuneytið og 
sjávarútvegsráðuneytið Október 2004) 7 
<https://rafhladan.is/bitstream/handle/10802/7578/Skyrsla_fiskeldisnefndar_okt_04.pdf?sequence=1> skoðað 
19. febrúar 2021. 
12 Radarinn, „Framleiðsla í eldi“ (Radarinn) <https://radarinn.is/Fiskeldi/Framleidsla> skoðað 19. febrúar 2021. 
13 Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, „Jákvæð áhrif fiskeldis á nærumhverfi“ (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 
október 2020) <https://sfs.is/greinar/jakvaed-ahrif-fiskeldis-a-naerumhverfi/> skoðað 22. febrúar 2021. 
14 Með grunnatvinnuvegi er átt við atvinnuveg „sem hefur meiri efnahagslega þýðingu á tilteknu svæði en umfang 
hans, eitt og sér gefur til kynna. Aðrir atvinnuvegir eru háðir starfsemi hans, en hann ekki háður starfsemi þeirra, 
að minnsta kosti ekki í eins miklu mæli.“ Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi (n. 12). 
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Mynd 1. Framleiðsla í fiskeldi á árunum 2000 til 2020. Í þúsundum tonna af óslægðum fiski.15 

 

2.2 Regluverk  

Ákvæði um fiskeldi hafa verið í lögum í langan tíma. Gildandi löggjöf um fiskeldi eru lög nr. 

71/2008. Rekja má stofn þeirra laga að hluta til ársins 1932. Lögin gilda um eldi vatnafiska og 

nytjastofna sjávar á íslensku forráðasvæði.16 Nánari útfærslu á tilteknum atriðum 

löggjafarinnar má síðan finna í reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020.  

Helsta ástæðan fyrir setningu laganna voru deilur manna á milli, annars vegar á milli 

rétthafa veiðiréttar að villtum ferskvatnsfiskstofnum og hins vegar þeirra sem vildu stunda 

fiskeldi. Með lagasetningunni voru vonir jafnframt bundnar við að fiskeldi sem atvinnugrein 

gæti eflt atvinnulíf og byggð hér á landi, sem myndi skila talsverðum tekjum í þjóðarbúið en 

slíkt hafði verið raunin hjá nágrannaþjóðum okkar. Lögunum var ætlað að stuðla að auknum 

möguleikum manna til fiskeldis en jafnframt setja atvinnugreininni skýrar reglur og umgjörð.17  

Markmið laganna er að skapa skilyrði til uppbyggingar fiskeldis og efla þannig 

atvinnulíf og byggð í landinu og stuðla að ábyrgu fiskeldi og tryggja verndun villtra nytjastofna, 

sbr. 1. mgr. 1. gr. fskl. Við beitingu laganna ber að gæta samræmis við framkvæmd laga um 

lax- og silungsveiði, laga um fiskrækt og laga um varnir gegn fisksjúkdómum, sbr. 1. mgr. 2. 

gr. fskl.18 Auk þessa verður við beitingu laganna að líta til þess að lögin spila saman við ákvæði 

annarra laga sem þarf að líta til við framkvæmd þeirra. Sem dæmi um það má nefna ákvæði 

                                                
15 Radarinn (n. 12). 
16 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 2. gr., mgr. 1. 
17 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 831 – 530. mál, athugasemdir við 1. gr., mgr. 1. 
18 Lög um lax- og silungsveiði nr. 61/2006; Lög um fiskrækt nr. 58/2006; Lög um varnir gegn fisksjúkdómum nr. 
60/2006. 
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hml. þar sem kveðið er á um málsmeðferð við veitingu starfsleyfis til fiskeldis en samkvæmt 

1. mgr. 4. gr. b. fskl. er aðilum skylt að hafa bæði starfs- og rekstrarleyfi til þess að geta hafið 

starfrækslu fiskeldisstöðva.19 Auk þessa þarf jafnframt að gæta að ákvæðum laga um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 106/2000 sem kveða nánar á um hvernig Skipulagsstofnun ber að haga 

mati sínu á umhverfisáhrifum fiskeldisstöðva. Líkt og nánar verður komið inn á hér síðar þá 

þarf álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum tiltekinnar framkvæmdar að liggja 

fyrir áður en aðili getur sótt um starfs- og rekstrarleyfi til að starfrækja fiskeldisstöðvar hjá 

Matvælastofnun.20  

 

2.2.1 Alþjóðasamningar 

2.2.1.1 Almennt  

Samhengisins vegna er nauðsynlegt að fjalla um helstu alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að 

sem hafa áhrif á regluverk um fiskeldi. Verður því hér annars vegar vikið að Árósasamningnum 

og hins vegar Bernarsamningnum.  

 

2.2.1.2 Árósasamningurinn  

Með lögum um úrskurðarnefnd um umhverfis- og auðlindamál nr. 130/2011 og lögum nr. 

131/2011 var Árósasamningurinn fullgiltur hér á landi.21 Markmið samningsins er að stuðla að 

verndun réttinda einstaklinga til að lifa í umhverfi sem telst fullnægjandi fyrir heilsu og velferð 

viðkomandi. Samningsaðilum ber að tryggja einstaklingum rétt til aðgangs að upplýsingum, 

þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri málsmeðferð í umhverfismálum í 

samræmi við ákvæði samningsins, sbr. 1. gr. samningsins. Ákvæði samningsins kveða aðeins 

á um ákveðnar málsmeðferðarreglur í málum er varða umhverfið og fela því ekki í sér 

sjálfstæðan rétt fyrir aðila til þess að krefjast þess að umhverfi uppfylli ákveðnar gæðakröfur.22  

 Fullgilding samningsins að íslenskum rétti hafði í för með sér grundvallarbreytingu 

hvað varðar kæruaðild umhverfisverndar-, útivistar- og hagsmunasamtaka að ákvörðunum 

                                                
19 Sjá nánari umfjöllun um starfs- og rekstrarleyfi í kafla 3.  
20 Í 5. mgr. 10. gr. fskl. er einnig tekið fram að við útgáfu rekstrarleyfis beri ávallt að gæta að ákvæðum laga um 
umhverfismat og laga um hollustuhætti og mengunarvarnir sé fullnægt; Með lögum um breytingu á lögum um 
mat á umhverfisáhrifum nr. 138/2014 var tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/92/ESB frá 13. desember 
2011 um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á 
umhverfið (hér eftir „tilskipun ESB um mat á umhverfisáhrifum“) innleidd í íslenskan rétt.  
21 Árósasamningurinn um aðgang að upplýsingum, þátttöku almennings í ákvarðanatöku og aðgang að réttlátri 
málsmeðferð (samþykktur 25. júní 1998, tók gildi 30. október 2001) (hér eftir „Árósasamningurinn“).  
22 Aðalheiður Jóhannsdóttir og Eiríkur Tómasson, Endurskoðun ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfið 
(Lagastofnun Háskóla Íslands 2008) 55. 
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úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál, sbr. 3. mgr. 4. gr. laga nr. 130/2011.23 

Ákvæðið kveður þannig á um undantekningu frá þeirri meginreglu stjórnsýsluréttar að aðili 

þurfi að eiga lögvarinna hagsmuna að gæta til þess að geta talist aðili máls. Nánar verður fjallað 

um aðild greindra samtaka að ákvörðunum úrskurðarnefndar um umhverfis- og auðlindamál í 

kafla 4.4.  

 Einnig má sjá má áhrif samningsins í ákvæðum hml. er varða rétt einstaklinga, óháð því 

hvort þeir teljist aðilar máls, til þess að koma á framfæri athugasemdum sínum við 

leyfisveitingu Umhverfisstofnunar, sbr. 3. mgr. 7. gr. hml., en með því er almenningi veittur 

frekari kostur á að taka þátt í ákvarðanatöku stofnunarinnar.  

 

2.2.1.3 Bernarsamningurinn  

Bernarsamningurinn um vernd villtra dýra, plantna og vistgerða í Evrópu (hér eftir 

„Bernarsamningurinn“) var fullgiltur hér á landi 17. júní 1993 og öðlaðist gildi 1. október sama 

ár. Markmið samningsins er að vernda evrópskar tegundir villtra dýra og lífsvæða þeirra, sbr. 

1. gr. samningsins. Samningsaðilum ber að gera ráðstafanir sem teljast nauðsynlegar til að 

viðhalda stofnstærð villtra dýra í samræmi við nánar tilgreindar kröfur, sbr. 2. gr. samningsins. 

Samningurinn hefur að geyma fjóra viðauka með skrám yfir þær tegundir dýra og plantna sem 

samningsaðilum ber að vernda og einnig ákvæði um verndun þeirra. Viðauki III hefur að geyma 

skrá yfir þær fiskitegundir sem samningsaðilum ber að friða og stuðla að verndun lífssvæða 

þeirra. Atlantshafslaxinn (salmo salar) er m.a. tilgreindur í fyrrnefndri skrá, þó með þeim 

fyrirvara að viðaukinn nái ekki til lax sem finna má í sjó.24 Íslenska ríkið ber þannig skyldur til 

þess að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að viðhalda fjölda Atlantshafslaxa og stuðla að 

stefnumótun til verndar þeirri laxategund.  

Af samningnum leiðir að íslenska ríkið þarf að gæta þess og stuðla að því að starfsemi 

eins og fiskeldi mengi ekki villta Atlantshafslaxstofninn. Í þeim efnum má telja að ríkið þurfi 

hvað helst að gæta að útbreiðslu laxalúsa en laxalýs þrífast vel í fiskeldi og getur útbreiðsla 

þeirra frá fiskeldi í villta laxinn dregið hann til dauða.25 Sjá má merki aðgerða íslenska ríkisins 

til þess að koma í veg fyrir mengun á villta Atlantshafslaxstofninum í reglugerð um flutning 

og sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun laxastofna nr. 105/2000. 

Samkvæmt 4. gr. reglugerðarinnar skal við leyfisveitingar fyrir hafbeitar- og sjókvíastöðvar 

                                                
23 Alþt. 2010-2011, A-deild, þskj. 1228-709. mál, athugasemdir við 4. gr., 3. mgr. 
24 Bernarsamningurinn, viðauki III.  
25 Forseth o.fl. (n. 4) 1503; Hafsteinn G. Guðfinnsson og Ólafur S. Ástþórsson (n. 4); Á móti straumnum, 
„Laxalús“ (Á móti straumnum) <https://amotistraumnum.is/vandamalid/laxalus/> skoðað 18. mars 2021. 
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miða við að þær séu ekki innan við fimm kílómetra frá laxveiðiám sem eru með yfir 100 laxa 

meðalveiði á síðastliðnum tíu árum. Þá skal fjarlægðin vera 15 kílómetrar þegar um er að ræða 

ár sem eru með yfir 500 laxa meðalveiði nema í þeim tilvikum þar sem stofnar eru notaðir af 

nærliggjandi vatnasvæði eða geldstofnar en þá má stytta fjarlægðina niður í fimm kílómetra.  

 

2.3 Skilgreiningar á meginhugtökum laga um fiskeldi nr. 71/2008 

2.3.1 Almennt  

Hér að framan var almennt vikið að þeim atriðum er varða bæði sögu fiskeldis hér á landi og 

gildandi löggjöf um fiskeldi og samspil þeirra laga við ákvæði annarra laga. Gildissvið laga um 

fiskeldi er afmarkað í 1. mgr. 2. gr. fskl. en þar segir að lögin taki til eldis vatnafiska og 

nytjastofna sjávar á íslensku forráðasvæði. Til frekari skýringar á gildissviði laganna sem og 

öðrum ákvæðum laganna, sem vísa til nánar tilgreindra hugtaka, verður í þessum kafla leitast 

við að skilgreina meginhugtök laganna.  

 

2.3.2 Fiskeldi 

Líkt og komið var inn á hér fyrr þá gilda lög um fiskeldi um eldi vatnafiska.26 Með fiskeldi er 

almennt átt við hvers konar ræktun á bæði sjávar- og ferskvatnsdýrum.27 Fiskeldi hefur það 

oftast að markmiði að auka við bæði framleiðslu og uppskeru umfram það sem fæst af 

náttúrunnar hendi. Í þessari ritgerð verður stuðst við þá skilgreiningu á hugtakinu fiskeldi sem 

fram kemur í 6. tl. 1. mgr. 3. gr. fskl. en þar er fiskeldi skilgreint sem geymsla, gæsla og fóðrun 

vatnafiska, annarra vatnadýra og nytjastofna sjávar, klak- og seiðaeldi, hvort sem er í söltu eða 

ósöltu vatni.28 

 Í fiskeldi eru lífsskilyrði lifandi dýra bætt í því skyni að auka framleiðsluna. Skipta má 

fiskeldi niður í tvo flokka eftir því hvaða aðferðir eru notaðar við eldið. Annars vegar stríðeldi 

og hins vegar strjáleldi. Undir stríðeldi flokkast það eldi þar sem miklum fjölda dýra er haldið 

innilokuðum á litlu svæði og þau fóðruð. Sem dæmi um stríðeldi má t.d. nefna laxeldi. Skipta 

má stríðeldi í matfiskeldi og seiðaeldi. Eldisaðferðir á Íslandi við matfiskeldi eru landeldi, 

strandeldi og kvíaeldi. Undir strjáleldi flokkast það eldi þar sem lífverurnar nýta sér þá næringu 

sem er fyrir hendi í náttúrunni. Þar undir fellur t.d. öll framleiðsla á sjávargróðri og flest öll 

                                                
26 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 2. gr., mgr. 1. 
27 Jón Már Halldórsson, „Hvað er fiskeldi?“ (Vísindavefurinn, 17. janúar 2002) 
<http://www.visindavefur.is/svar.php?id=2051> skoðað 18. febrúar 2021. 
28 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 3. gr., mgr. 1. 
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skeldýraframleiðsla.29 Til frekari skýringar á fiskeldi verður nú vikið að þeim eldisaðferðum 

sem stuðst er við hérlendis.  

 

2.3.3 Eldisaðferðir  

2.3.3.1 Sjókvíaeldi 

Með sjókvíaeldi er átt við eldi á eldisdýrum í kvíum eða lokuðum eldisbúnaði sem komið er 

fyrir í sjó eða söltu vatni, sbr. 28. tl. 1. mgr. 3. gr. fskl. Sjókvíaeldisstöð er starfsstöð sem rekin 

er sem ein heild. Stöðin getur verið hefðbundin kví í sjó eða sökkvanlegur eða fljótandi lokaður 

eldisbúnaður, fleki, fóðurlagnir og/eða sá búnaður sem nauðsynlegur er til reksturs slíkrar 

stöðvar, sbr. 29. tl. 1. mgr. 3. gr. fskl.  

Sjókvíaeldi fellur undir stríðeldi sem matfiskeldi. Í sjókvíaeldi eru laxaseiði sett í 

fljótandi netbúr eða flotkvíar, sem eru staðsett út á sjó, á vorin og þau alin þar þangað til að þau 

hafa náð æskilegri sláturstærð.30 Hingað til hefur ekki verið notast við lokaðan eldisbúnað í sjó 

hér á landi en þróun á slíkum búnaði er ennþá á tilraunastigi.31 Með því að færa eldi í lokaðar 

sjókvíar verður eldisdýrið heilbrigðara, lúsafaraldrar hverfa úr myndinni og heildarmengun af 

eldinu verður mun minni.32 

 Sökum hættu á umhverfisspjöllum þá er sjókvíaeldi einungis leyft á nánar tilgreindum 

svæðum.33 Nefnast þau svæði sjókvíaeldissvæði. Samkvæmt 29. tl. 1. mgr. 3. gr. fskl. er 

sjókvíaeldissvæði fjörður eða afmarkað hafsvæði fyrir sjókvíaeldi þar sem gert er ráð fyrir 

einum árgangi eldisfisks hverju sinni. Afmörkun þessara svæða tekur mið af niðurstöðu 

rannsókna á dreifingu sjúkdómsvalda á hverjum tíma.  

 

2.3.3.2 Strandeldi 

Með strandeldi er átt við eldi fiska til slátrunar í tönkum eða kerum upp á landi, sbr. 34. tl. 1. 

mgr. 3. gr. fskl. Strandeldi telst til stríðeldis sem matfiskeldi. Í strandeldi er vatni eða sjó dælt 

upp í eldisker og eru eldiskerin almennt hringlaga ker gerð úr steinsteypu, járni og plasti.34  

                                                
29 Valdimar Gunnarsson (n. 9) 8. 
30 Valdimar Gunnarsson, Sjókvíaeldi (Hólaskóli, Hólum í Hjaltadal 1991) 1. 
31 Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, „Fiskeldi í sjó — spurt og svarað“ Hvers vegna er ekki notast við lokaðar 
sjókvíar? (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, 7. maí 2019) <https://sfs.is/greinar/fiskeldi/> skoðað 19. febrúar 2021. 
32 Á móti straumnum, „Laxeldi í opnum og lokuðum kerfum“ (Á móti straumnum, 12. september 2018) 
<https://amotistraumnum.is/lausnin/> skoðað 19. febrúar 2021. 
33 Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, „Fiskeldi í sjó — spurt og svarað“ Hversu mikil hætta er á erfðablöndun 
eldisfisks við villtan lax? (Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, maí 2019) <https://sfs.is/greinar/fiskeldi/> skoðað 19. 
febrúar 2021. 
34 Valdimar Gunnarsson (n. 9) 15. 
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Helsti kosturinn við strandeldi er sá að hægt er að meðhöndla sjúkdóma og hefta 

útbreiðslu sníkjudýra eins og t.d. laxalúsa með mun auðveldari hætti heldur en í sjókvíaeldi. 

Gallinn við strandeldi er hins vegar sá að um kostnaðarsama eldisaðferð er að ræða en hár 

rekstrarkostnaður og stofnkostnaður getur fylgt strandeldi.35  

 

2.3.3.3 Hafbeit 

Með hafbeit er átt við sleppingu gönguseiða til sjógöngu og föngun þeirra sem fullvaxta fiska 

á sleppistað þegar þeir ganga úr sjó í ferskt vatn, annað hvort til slátrunar eða flutnings í annað 

veiðivatn til endurveiða, sbr. 14. tl. 1. mgr. 3. gr. fskl. Hafbeit telst vera strjáleldi en með 

aðferðinni er gönguseiðum gert að nýta sér þá næringu sem fyrir hendi er í sjónum.36  

Hafbeit lýsir sér þannig að seiði eru alin upp í göngustærð sem nemur 30 til 35 gr. á 

þyngd. Eftir það er seiðunum sleppt til sjávar og skilar þau sér til baka sem fullþroska laxar að 

sjávardvöl lokinni.37  

  

                                                
35 Rannsóknaráð ríkisins, Þróun fiskeldis (Rannsóknaráð ríkisins 1986). Þess má geta að þróunin í Noregi hefur 
verið í þá átt að hvetja til strandeldis þar sem það hefur mun minni afleiðingar fyrir umhverfið heldur en 
sjókvíaeldi. Tore Fjørtoft og Tord Fondevik, „Land-based salmon farming in Norway - laws and regulations“ 
(SalmonBusiness, 17. ágúst 2020) <https://salmonbusiness.com/land-based-salmon-farming-in-norway-laws-
and-regulations/> skoðað 23. apríl 2020. 
36 Valdimar Gunnarsson (n. 9) 8. 
37 Rannsóknaráð ríkisins (n. 35). 
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3.   Starfs- og rekstrarleyfi fyrir starfrækslu fiskeldisstöðva 
3.1 Almennt 

Til þess að aðili geti hafið starfrækslu fiskeldisstöðvar þurfa tvenns konar leyfi að liggja fyrir. 

Annars vegar þarf að liggja fyrir starfsleyfi útgefið af Umhverfisstofnun og hins vegar 

rekstrarleyfi útgefið af Matvælastofnun, sbr. 1. mgr. 4. gr. b. fskl.  

Með þessum áskilnaði, þ.e. að bæði starfs- og rekstrarleyfi þurfi að liggja fyrir svo unnt 

sé að starfrækja fiskeldisstöð, er atvinnufrelsi takmarkað. Samkvæmt 1. mgr. 75. gr. 

Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands nr. 33/1944 (hér eftir skammstöfuð „stjskr.“) er öllum frjálst 

að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Á móti kemur þá er samkvæmt sama ákvæði heimilt að 

setja þessu frelsi ákveðnar skorður með lögum ef almannahagsmunir krefjast þess.38 

Samkvæmt athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til fskl. styðst fyrrgreind takmörkun á 

atvinnufrelsi við þau rök að reynslan hefur sýnt að fiskeldi getur ógnað vistkerfi ferskvatnsfiska 

en með því að gera kröfu um rekstrarleyfi og viðhalda góðu eftirliti með fiskeldi er dregið úr 

líkum á því að slíkt gerist. Atvinnufrelsi aðila er þannig takmarkað á grundvelli heilsu- og 

öryggissjónarmiða.39  

Við útgáfu fyrrgreindra leyfa ber Umhverfisstofnun og Matvælastofnun að gæta að 

ákvæðum tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/92/ESB frá 13. desember 2011 um mat 

á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á 

umhverfið (hér eftir „tilskipun ESB um mat á áhrifum“), sem tekin var upp í EES-samninginn 

með ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 230/2012 frá 7. desember 2012.40 

Tilskipunin kveður m.a. á um rétt almennings til að taka virkan þátt við töku ákvarðana, sbr. 6. 

gr. tilskipunarinnar. Auk þessa ber stofnunum að hafa til hliðsjónar ákvæði 

Árósasamningsins,41 sem kveður á um nánar tilgreindar málsmeðferðarreglur á sviði 

umhverfisréttar, og Bernarsamningsins, sem kveður á um skyldur aðildarríkja til þess að 

tryggja verndun villtra plantna og dýra og lífssvæða í Evrópu.   

Áður en aðila er unnt að sækja um fyrrgreind leyfi til starfrækslu á fiskeldisstöð þarf 

álit Skipulagsstofnunar, eða eftir atvikum hlutaðeigandi sveitastjórnar, um mat á 

umhverfisáhrifum framkvæmdar að liggja fyrir.42 Þegar það liggur fyrir afhendir umsækjandi 

                                                
38 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur: mannréttindi (Codex 2008) 509 og 516. 
39 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 831 – 530. mál, athugasemdir við III. kafla frumvarpsins.  
40 Tilskipuninni var breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/52/ESB 16. apríl 2014 um breytingu á 
tilskipun 2011/92/ESB um mat á áhrifum um tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna 
að hafa á umhverfið 
41 Samningurinn var fullgiltur hér á landi með lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011 
og lögum um breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar Árósasamningsins nr. 131/2011.  
42 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 4. gr. b., mgr. 2. 
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Matvælastofnun umsóknir fyrir bæði starfs- og rekstrarleyfi til starfrækslu fiskeldis. 

Matvælastofnun áframsendir umsókn viðkomandi umsækjanda um starfsleyfi til 

Umhverfisstofnunar sem tekur umsóknina til meðferðar í samræmi við hml. en tekur sjálf 

umsókn fyrir rekstrarleyfi til meðferðar í samræmi við ákvæði fskl.43 Umsóknirnar eru í 

kjölfarið unnar samhliða hjá stofnunum, sbr. 2. mgr. 4. gr. b. fskl. Við meðferð máls ber 

stofnunum að taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 

umræddrar framkvæmdar í samræmi við 13. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 

en bæði starfs- og rekstrarleyfi falla undir leyfi til framkvæmda í skilningi f-liðar 3. gr. 

laganna.44 Hvorri stofnun fyrir sig ber að tilkynna umsækjanda hvort að umsókn hans teljist 

fullnægjandi innan mánaðar frá því að umsóknir hans berast Matvælastofnun.45 Teljist 

umsóknir umsækjanda fullnægjandi hafa stofnanirnar sex mánuði til þess að afgreiða 

umsóknirnar. Tilgreindur frestur til afgreiðslu framlengist hins vegar ef stofnunum eru veitt 

ófullnægjandi gögn.46  

Uppfylli umsækjandi þau skilyrði sem koma fram í fskl. og hml. að mati 

Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar afhendir Matvælastofnun viðkomandi umsækjanda 

útgefið starfs- og rekstrarleyfi samtímis, sbr. 3. mgr. 4. gr. b. fskl., sbr. 17. gr. reglugerðar um 

fiskeldi nr. 540/2020.47  

 Mikilvægt er að greina á milli annars vegar rekstrarleyfa og hins vegar starfsleyfa þrátt 

fyrir að málsmeðferð umsóknanna sé sambærileg, þar sem mismunandi reglur gilda m.a. um 

efni og útgáfu umsóknanna og þar að auki um ástæður afturköllunar leyfis. Tegund leyfis getur 

þannig haft áhrif á þær málsástæður sem aðili, sem er andvígur starfrækslu fiskeldisstöðvar, 

getur teflt fram í máli til ógildingar á starfs- og/eða rekstrarleyfi leyfishafa.   

Það er skoðun höfundar að í framkvæmd hafi gætt nokkurs misskilnings hvað varðar 

aðgreiningu starfs- og rekstrarleyfa. Lýsir misskilningurinn sér fyrst og fremst í því að ruglað 

er saman heitum á leyfunum. Rót framangreinds misskilnings kann að vera tilkomin vegna þess 

                                                
43 Reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020, 16. gr., mgr. 1; Matvælastofnun gegnir því hlutverki móttökustofnunar 
fyrir báðar umsóknirnar. Áður fyrr þurftu umsækjendur að sækja um leyfi á tveimur stöðum en með 
breytingarlögum nr. 49/2014 var umsóknarferlið einfaldað og þarf umsækjandi núna aðeins að eiga í samskiptum 
við Matvælastofnun. Alþt. 2013-2014, A-deild, þskj. 609 – 319. mál, athugasemdir við 3. gr., mgr. 1.  
44 Alþt. 2004-2005, A-deild, þskj. 241 - 235. mál, athugasemdir við 13. gr.; Sjá nánari umfjöllun um álit 
Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum í kafla 5.3.3.  
45 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 3. mgr. 4. gr. b., mgr. 3; Reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020, 15. gr. 
46 Reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020, 18. gr., mgr. 8. 
47 Leyfisveiting til sjókvíaeldis felur í sér heimild til þess að reka slíkt eldi í firði eða á afmörkuðu hafsvæði, sbr. 
lög um fiskeldi nr. 71/2008, 30. tl. 3. gr. Hafi slíkt leyfi verið veitt ber leyfisveitanda að gæta þess að 
atvinnustarfsemi og mannvirkjagerð á hans vegum sé í samræmi við skipulagsáætlanir á grundvelli laga um 
skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018. Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson, og Víðir Smári Petersen, Eignaréttur 
I: almennur hluti (Fons Juris 2020) 91–93.  
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bæði leyfin þurfa að liggja fyrir og að aðilar virðast stundum telja að starfs- og rekstrarleyfi til 

fiskeldis sé eitt og sama leyfið en ekki tvö aðskilin leyfi líkt og raunin er. Þá er, líkt og fyrr 

greinir, málsmeðferð við útgáfu leyfanna sambærileg.48 Sem dæmi um þennan misskilning í 

framkvæmd má vísa til dóms Hæstaréttar frá 31. mars 2020 í máli nr. 1/2020 (Náttúruvernd 2). 

Í því máli krafðist málsóknarfélagið N ógildingar á rekstrarleyfi L ehf. til reksturs á sjókvíaeldi 

á laxi. Deilt var um hvort að N ætti aðild að málinu. Hvað varðar lögvarða hagsmuni N sagði 

Hæstiréttur m.a.:  

 
... Þegar litið er til þess hversu langt laxveiðiár þær sem um ræðir í málinu eru frá 
sjókvíaeldinu í Reyðarfirði, miðað við ákvæði reglugerðar nr. 105/2000, fær 
framangreint hagsmunamat því ekki breytt að [N], getur ekki reist heimild sína til 
höfðunar máls til ógildingar á umræddu starfsleyfi varnaraðilans L ehf. á reglum 
grenndarréttar … .49  
 

Af þessu má ráða að Hæstiréttur virðist rugla saman heitum á annars vegar starfsleyfi og hins 

vegar rekstrarleyfi. Málið sem um ræðir varðaði ógildingu á rekstrarleyfi en Hæstiréttur 

tilgreinir hins vegar starfsleyfi í forsendum sínum. Væntanlega er hér um innsláttarvillu að 

ræða en dómurinn talar ofar í forsendum sínum einnig um ógildingu rekstrarleyfis. Ekki verður 

séð að þessi misskilningur hafi haft sjáanleg áhrif á niðurstöðu málsins enda var hún sú að N 

hafði ekki lögvarða hagsmuni af niðurstöðu málsins og var málinu því vísað frá héraðsdómi. Í 

þessu samhengi er rétt að nefna að heimild er í 3. mgr. 116. gr. laga um meðferð einkamála nr. 

91/1991 (hér eftir skammstöfuð „eml.“) fyrir dómara til þess að leiðrétta ritvillur og aðrar 

bersýnilegar villur í dómi enda hafi hann láti aðila málsins fá nýtt endurrit án tafar. Hæstiréttur 

gæti þannig, með vísan til fyrrgreindrar heimildar, leiðrétt umrædda villu í forsendum dómsins 

að því gættu að aðilar málsins fái nýtt endurrit af dómnum án tafar.  

Það má þó velta því fyrir sér hvernig farið hefði ef efnisdómur hefði fallið í fyrrgreindu 

máli og þá hvort skapast gæti misskilningur meðal aðila um það hvort starfs- eða rekstrarleyfi 

leyfishafa væri ógilt. Hér myndi dómsorðið sjálft ráða, sbr. 2. mgr. 114. gr. eml., en mikilvægt 

er engu að síður að haft sé í fyrirrúmi að tilgreina rétt leyfi í dómsforsendum, til að forðast allan 

hugsanlegan misskilning.  

Í þessum kafla verða viðeigandi ákvæði fskl. og hml. skoðuð með það fyrir augum að 

greina frá skilyrðum fyrir leyfisveitingu á annars vegar rekstrarleyfi og hins vegar starfsleyfi. 

                                                
48 Sjá lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, 15. gr., mgr. 1 og lög um fiskeldi nr. 71/2008, 10. gr., 
mgr. 1. 
49 Hrd. 31. mars 2020 í máli nr. 1/2020 (Náttúruvernd 2).; Leturbr. eftir höfund.  
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Auk þessa verður fjallað um það hvernig eftirliti með starfs- og rekstrarleyfum er háttað og 

hvaða úrræði eftirlitsstofnanir hafa í þeim efnum.  

 

3.2 Rekstrarleyfi 

Líkt og komið hefur verið inn á hér ofar þá afhendir aðili, sem hyggst starfrækja 

fiskeldisstarfsemi, Matvælastofnun umsóknir fyrir bæði rekstrar- og starfsleyfi eftir að 

ákvörðun Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdar liggur fyrir. Umsókn 

um starfsleyfi er framsend til Umhverfisstofnunar en Matvælastofnun fer sjálf með útgáfu 

rekstrarleyfa, sbr. 3. gr. fskl. Samhliða því að afhenda Matvælastofnun umsókn um rekstrarleyfi 

ber umsækjanda að greiða þjónustugjald fyrir þann kostnað sem fellur til við afgreiðslu 

umsóknarinnar. Umsóknir eru ekki teknar til afgreiðslu fyrr en gjaldið hefur verið greitt, sbr. 

1. mgr. 14. gr. a. fskl.50  

Umsókn um rekstrarleyfi skal vera skrifleg51 en heimild er fyrir Matvælastofnun í 1. 

mgr. 12. gr. reglugerðar um fiskeldi nr. 540/2020 að taka á móti umsóknum rafrænt. 

Umsækjandi þarf að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru um heilbrigði lagareldisdýra og afurða 

þeirra, um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum og um velferð 

lagareldisdýra, sbr. 2. málsl. 2. mgr. 7. gr. fskl.52  

Þær upplýsingar sem þurfa að koma fram í umsókn aðila um rekstrarleyfi og þau gögn 

sem þurfa að fylgja umsókninni eru tilgreind með nánar tilgreindum hætti í 1.-3. mgr. 8. gr. 

fskl. og 1. mgr. 12. gr. reglugerðar um fiskeldi nr. 540/2020. Upplýsingaskyldunni er ætlað að 

tryggja að rekstrarleyfi sé einungis veitt þeim sem geta fyrir fram sýnt fram á að þeir séu líklegir 

til að fullnægja skilyrðum laga og eftir atvikum skilyrðum rekstrarleyfis.53 Matvælastofnun ber 

að hafna umsókn um rekstrarleyfi ef umsækjandinn leggur ekki fram þau gögn sem kveðið er 

á um í 8. gr. fskl. að því gættu að viðkomandi hafi fengið hæfilegan frest til þess að leggja fram 

tiltekin gögn.54 Fyrrnefnd ákvæði fskl. og reglugerðar um fiskeldi nr. 540/2020 hafa í för með 

sér að aðili þarf að leggjast í viðamikla upplýsingasöfnun, með tilheyrandi kostnaði, ætli hann 

sér að starfrækja fiskeldisstöð. Vert er að taka fram að ekki er um tæmandi talningu á 

                                                
50 Gjaldið er greitt samkvæmt gjaldskrá Matvælastofnunar. Fjárhæðin fer eftir því í hvaða flokk tiltekin starfsemi 
telst falla undir en gjöldin nema frá 476.850 kr. til 1.477.300 kr. Matvælastofnun, „Gjaldskrá Matvælastofnunar“ 
(Matvælastofnun) Gjald fyrir umsókn um rekstrarleyfi í fiskeldi <https://www.mast.is/is/um-
mast/eftirlit/gjaldskra> skoðað 2. febrúar 2021. 
51 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 8. gr., mgr. 1 og reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020, 12. gr., mgr. 1.  
52 Finna má þær kröfur sem umsækjendur þurfa að uppfylla í reglugerð um heilbrigðiskröfur vegna lagareldisdýra 
og afurða þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum nr. 1254/2008. 
53 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 831 – 530. mál, athugasemdir við 8. gr.  
54 Lög um fiskeldi nr. 71/2008,10. gr., mgr. 9.  
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upplýsingum og/eða gögnum að ræða en heimild er í 14. tl. 1. mgr. 12. gr. reglugerðar um 

fiskeldi fyrir Matvælastofnun til þess að inna eftir frekari gögnum og/eða upplýsingum frá 

aðila.55  

Uppfylli umsækjandi skilyrði 2. máls. 2. mgr. 7. gr. fskl. og leggur fram tilskilin gögn 

í samræmi við 8. gr. fskl. og 12. gr. reglugerðar um fiskeldi vinnur Matvælastofnun tillögur að 

rekstrarleyfum og auglýsir opinberlega hvers efnis þær eru og hvar hægt sé að nálgast þær. 

Tillögurnar eru auglýstar samtímis og tillögur Umhverfisstofnunar að starfsleyfum.56 Áður en 

tillögurnar eru auglýstar opinberlega skal ákvörðun Skipulagsstofnunar um matsskyldu 

framkvæmdar eða álit Skipulagsstofnunar um umhverfisáhrif framkvæmdar liggja fyrir, sbr. 1. 

mgr. 9. gr. fskl. Heimilt er að gera athugasemdir við tilteknar tillögur útgefanda innan fjögurra 

vikna frá auglýsingu, sbr. 1. mgr. 10. gr. a. fskl. Ekki er tekið fram í ákvæðinu sjálfu eða í 

frumvarpi til fskl. hvort að greind athugasemdaheimild sé takmörkuð við þá sem teljast aðilar 

máls eða hvort hver sem er geti komið athugasemdum sínum á framfæri innan tilskilins frests. 

Í framkvæmd hefur ákvæðið þó verið túlkað þannig að það sé ekki bundið við aðila máls og að 

almenningi sé heimilt að koma á framfæri skriflegum athugasemdum við fyrirhugaða útgáfu 

leyfis. Byggir sú framkvæmd á sömu sjónarmiðum og sambærilegt ákvæði í 3. mgr. 7. gr. hml., 

þ.e. rétti almennings til að koma á framfæri athugasemdum áður en starfsleyfi er gefið út.57 

Álykta má að þessi framkvæmd sé í samræmi við skyldur Íslands að þjóðarétti en í 

Árósasamningnum, sem var fullgiltur með lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og 

auðlindamála nr. 130/2011 og lögum um breytingu á ýmsum lögum vegna fullgildingar 

Árósasamningsins nr. 131/2011, er kveðið á um að stjórnvöldum beri að tryggja almenningi 

aðgang að réttlátri málsmeðferð og ákvarðanatöku í málum er varða umhverfið.  

Innan fjögurra vikna eftir að athugasemdafresturinn rennur út ber Matvælastofnun að 

taka ákvörðun um útgáfu rekstrarleyfis. Matvælastofnun tilkynnir Umhverfisstofnun, 

umsækjanda og þeim sem hafa gert athugasemdir við umsóknina um afgreiðsluna, sbr. 2. mgr. 

10. gr. a. fskl. Matvælastofnun ber að auglýsa útgáfu og gildistöku rekstrarleyfis á vefsíðu sinni 

innan tveggja vikna frá afgreiðslu rekstrarleyfisins. Birting á vefsíðu Matvælastofnunar telst 

opinber birting, sbr. 3. mgr. 10. gr. a. fskl.  

                                                
55 Auknar kröfur eru gerðar til umsókna um rekstrarleyfi til sjókvíaeldis en í slíkum umsóknum þurfa nánar 
tilgreind gögn og upplýsingar að koma til viðbótar við þau gögn sem tilgreind eru í 1. mgr. 12. gr. 
reglugerðarinnar, sbr. reglugerðar um fiskeldi nr. 540/2020, 12. gr. mgr. 2. 
56 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 10. gr. a., mgr. 1. 
57 Viktor S. Pálsson, sviðstjóri MAST, „Beiting 1. mgr. 10. gr. a. laga um fiskeldi nr. 71/2008“, bréf til höfundar 
(10. febrúar 2021); Sjá nánari umfjöllun um 3. mgr. 7. gr. hml. í kafla 3.3.  
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Matvælastofnun gefur út rekstrarleyfi til fiskeldis til 16 ára. Stofnuninni er heimilt að 

gefa út leyfi til skemmri tíma ef sérstök vistfræðileg rök mæla með því.58 Að fyrrgreindum 

gildistíma loknum getur aðili sótt um endurnýjun rekstrarleyfis. Skal það gert a.m.k. sjö 

mánuðum áður en gildandi rekstrarleyfi rennur út. Við endurnýjun metur Matvælastofnun hvort 

að umsækjandi uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til rekstursins og ber umsækjanda að leggja 

fram öll nauðsynleg gögn.59 Vert er að taka fram að rekstrarleyfi til fiskeldis sæta reglulegri 

endurskoðun af hálfu Matvælastofnunar og er rekstrarleyfishöfum í þeim efnum skylt að 

afhenda öll nauðsynleg gögn og upplýsingar fyrir Matvælastofnun til að endurskoða skilyrði 

leyfisins sé þess óskað.60  

Samkvæmt athugasemdum í greinargerð með frumvarpi til fskl. helgast gildistími 

rekstrarleyfa til fiskeldis m.a. af því að mikil fjárbinding er í rekstri á fiskeldisstöðvum. Þá er 

einnig vísað til þess að langur tími geti liðið þar til fjárfesting, sem aðili hefur þurft að leggjast 

í til þess að geta hafið rekstur fiskeldisstöðvar, geti farið að skila aðilum einhverjum tekjum.61  

Hvað varðar efni rekstrarleyfa til starfrækslu fiskeldisstöðva þá er í 2. mgr. 10. gr. fskl. 

kveðið á um hvað skuli koma fram í rekstrarleyfi aðila. Samkvæmt ákvæðinu skal 

rekstrarleyfið fyrst og fremst kveða á um stærð fiskeldisstöðvar, mælt í leyfilegum lífmassa, 

og hvort um seiðaeldi, strandeldi, landeldi, áframeldi eða sjókvíaeldi sé um að ræða. Leyfið 

skal jafnframt kveða á um leyfilegar tegundir í eldi og leyfilega eldisstofna. Frekari kröfur eru 

síðan gerðar til efnis rekstrarleyfis fyrir laxeldi. Sem dæmi má nefna að rekstrarleyfi fyrir 

laxeldi þarf m.a. að tilgreina hvort um sé að ræða eldi á frjóum eða ófrjóum laxi og skyldu 

leyfishafa til að halda skrá yfir uppruna eldislaxa.  

Vert er að taka fram að áður en aðilum er heimilt að hefja starfsemi á grundvelli útgefins 

rekstrarleyfis þarf Matvælastofnun að hafa framkvæmt úttekt á fiskeldisstöð og að hafa gefið 

út skriflega staðfestingu fyrir gildistöku rekstrarleyfisins. Með því að hafa kröfu um úttekt af 

hálfu Matvælastofnunar er leitast eftir því að fiskeldisstöðvar uppfylli ákvæði laga og 

reglugerða og að viðkomandi leyfishafi sé fær um að uppfylla þau skilyrði sem fram koma í 

rekstrarleyfinu sjálfu áður en reksturinn fer af stað.62  

 

                                                
58 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 10. gr., mgr. 1 og reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020, 21. gr., mgr. 1. 
59 Reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020, 14. gr., mgr. 1. 
60 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 10. gr., mgr. 1. Sjá nánar um endurskoðun rekstrarleyfa í reglugerð um fiskeldi nr. 
540/2020.  
61 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 831 – 530. mál, athugasemdir við 10. gr. 
62 Reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020, 23. gr., mgr. 1.  
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3.2.1 Eftirlit með starfrækslu fiskeldisstöðva og úrræði ef skilyrðum rekstrarleyfis er ekki 
fullnægt 

Matvælastofnun fer með eftirlit með fiskeldisstöðvum í samræmi við ákvæði fskl.63 Stofnunin 

fer m.a. með eftirlit með því að þeim skilyrðum sem fram koma í rekstrarleyfi aðila sé 

framfylgt, sbr. 1. mgr. 14. gr. fskl. Við eftirlitið skal stofnunin hafa óheftan aðgang til eftirlits 

og rekstrarleyfishafa er skylt að veita aðstoð við framkvæmd eftirlitsins og veita allar 

nauðsynlegar upplýsingar.64 Til þess að tryggja að Matvælastofnun geti framkvæmt greint 

eftirlit ber rekstrarleyfishöfum einnig að gefa stofnuninni mánaðarlega skýrslu um starfsemi 

sína þar sem nánar tilgreindar upplýsingar um starfsemina þurfa að koma fram.65 

Fiskeldisstöðvar þurfa að greiða eftirlitsgjald samkvæmt gjaldskrá Matvælastofnunar fyrir 

eftirlitið.66  

Brjóti leyfishafi gegn skilyrðum rekstrarleyfis eða gegn ákvæðum fskl. er 

Matvælastofnun heimilt að beita þeim úrræðum sem koma fram í V. og VII. kafla fskl. Getur 

Matvælastofnun þannig farið fram á greiðslu dagsekta ef aðili verður ekki við fyrirmælum 

stofnunarinnar eða skilyrðum rekstrarleyfis innan tiltekins frests. Dagsektirnar geta numið allt 

að 500.000 kr. á sólarhring.67 Þá er Matvælastofnun heimilt á kostnað rekstrarleyfishafa að láta 

gera úrbætur á starfsemi hans, s.s. að hreinsa eldissvæði, fari hann ekki að fyrirmælum 

stofnunarinnar.68 Brjóti rekstrarleyfishafi gegn nánar tilgreindum ákvæðum fskl., óháð því 

hvort brotið hafi verið framið af ásetningi eða gáleysi, getur Matvælastofnun jafnframt lagt 

stjórnvaldssektir á viðkomandi. Sektirnar geta numið frá 100.000 kr. til 150.000.000 kr.69 

Þá er í V. kafla fskl. fjallað um afturköllun rekstrarleyfa. Samkvæmt ákvæðum kaflans 

getur rekstrarleyfishafi verið sviptur leyfi sínu í tveimur tilvikum. Annars vegar getur 

Matvælastofnun fellt úr gildi rekstrarleyfi ef rekstrarleyfishafi hefur ekki innan þriggja ára frá 

útgáfu rekstrarleyfis hafið starfsemi í samræmi við rekstraráætlun sem fylgdi umsókn hans í 

samræmi við 8. gr. fskl. Matvælastofnun getur veitt undanþágu að hámarki í 12 mánuði ef 

málefnaleg sjónarmið búa að baki töfinni. Þá ber Matvælastofnun að fella rekstrarleyfi úr gildi 

                                                
63 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 4. gr., mgr. 1. 
64 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 14. gr., mgr. 5 og 6.  
65 Sama heimild, 14. gr., mgr. 2. 
66 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 14. gr., mgr. 4; Reglugerð um fiskeldi nr. 540/2020, 58. og 59. gr.; Sjá gjaldskrá 
Matvælastofnunar, „Gjaldskrá Matvælastofnunar“ (Matvælastofnun) <https://www.mast.is/is/um-
mast/eftirlit/gjaldskra> skoðað 2. febrúar 2021.  
67 Við ákvörðun fjárhæða dagsekta skal m.a. taka tillit til þess hve aðkallandi úrbæturnar eru og hversu stór og 
umsvifamikill viðkomandi atvinnurekstur er. Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 21. gr. a., mgr. 1. og 2.  
68 Sama heimild, 21. gr. b., mgr. 1. 
69 Við ákvörðun sekta er m.a. tekið tillit til alvarleika brots, hvað það hefur staðið lengi, þeirra hagsmuna sem í 
húfi eru, verðmætis ólögmætrar framleiðslu, samstarfsvilja hins brotlega og hvort um ítrekað brot sé um að ræða. 
Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 21. gr. d., mgr. 1 og 2.  
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ef starfsemi fiskeldisstöðvar stöðvast í tvö ár.70 Hins vegar getur Matvælastofnun afturkallað 

rekstrarleyfi leyfishafa ef hann eða starfsmenn hans brjóta gegn ákvæðum fskl. eða 

stjórnvaldsfyrirmælum sem eru sett á grundvelli þeirra. Stofnunin getur einnig afturkallað 

rekstrarleyfi ef leyfishafi eða starfsmenn hans brjóta gegn skilyrðum rekstrarleyfis eða 

fullnægja þeim ekki að öðru leyti, sbr. 1. mgr. 16. gr. fskl. Í báðum tilvikum er Matvælastofnun 

þó óheimilt að grípa til afturköllunar á rekstrarleyfi nema að rekstrarleyfishafa hafi fyrst verið 

gefið færi á að bæta úr þeim annmörkum sem til staðar eru.71  

 

3.3 Starfsleyfi 

Líkt og komið hefur verið inn á hér að ofan þá gefur Umhverfisstofnun út starfsleyfi til 

starfrækslu fiskeldisstöðva.72 Umsóknir um starfsleyfi til fiskeldis eru teknar til meðferðar í 

samræmi við ákvæði hml.73 Markmið laganna er að búa landsmönnum heilnæm lífsskilyrði og 

vernda þau gildi sem felast í heilnæmu og ómenguðu umhverfi.74  

Aðili, sem hyggst sækja um starfsleyfi, skal tryggja að allar nauðsynlegar upplýsingar 

um starfsemina hans komi fram í starfsleyfi, sbr. 2. mgr. 7. gr. hml. Þau gögn sem þurfa að 

fylgja umsókn umsækjanda um starfsleyfi eru tilgreind í 6. gr. reglugerðar um losun frá 

atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit nr. 550/2018. Sem dæmi um gögn sem þurfa að fylgja 

umsókn aðila um starfsleyfi má t.d. nefna lýsingu á fiskeldisstöð viðkomandi og starfsemi 

hennar, upptökum losunar í stöðinni og þar að auki eðli og magn fyrirsjáanlegrar losunar frá 

stöðinni út í hvern hluta umhverfisins.75 

Uppfylli umsókn aðila þær kröfur sem fram koma í ákvæðum hml. vinnur 

Umhverfisstofnun tillögur að starfsleyfi samkvæmt 1. mgr. 7. gr. hml. og auglýsir opinberlega 

hvers efnis þær eru og hvar hægt sé að nálgast þær.76 Eftir að Umhverfisstofnun hefur unnið 

tillögur að starfsleyfi og auglýst þær opinberlega er aðilum heimilt að gera athugasemdir við 

tilteknar tillögur útgefanda innan fjögurra vikna frá auglýsingu, sbr. 3. mgr. 7. gr. hml. 

                                                
70 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 15. gr. mgr. 1.; Líffræðileg sjónarmið liggja því til grundvallar að miðað sé við að 
afturkalla rekstrarleyfi ef starfsemi stöðvar í tvö ár eða lengri tíma, þ.e. sjónarmið um lengd eldistíma. Alþt. 2007-
2008, A-deild, þskj. 831 – 530. mál, athugasemdir við 15. gr.  
71 Alþt. 2007-2008, A-deild, þskj. 831 – 530. mál, athugasemdir við 15. og 16. gr.  
72 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, 6. gr., mgr. 1. 
73 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, 6. gr. mgr. 1, sbr. 2. gr. viðauki II.  
74 Sama heimild, 1. gr. 
75 Reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr. 550/2018, 6. gr., mgr. 2. Umhverfisstofnun 
hefur beint því að umsækjendum um starfsleyfi að senda umsóknir til stofnunarinnar a.m.k. átta mánuðum áður 
en umsækjandi hyggst hefja fyrirhugaða starfsemi. Stofnunin hefur sett sér viðmiðum 240 daga afgreiðslufrest á 
starfsleyfum, þ.m.t. kynningartími á tillögu til starfsleyfis og úrvinnsla í kjölfarið á því. Umhverfisstofnun, 
„Starfsleyfi“ (Umhverfisstofnun) <https://ust.is/umhverfisstofnun/thjonusta/starfsleyfi/> skoðað 2. febrúar 2021. 
76 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, 7. gr., mgr. 3. 
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Heimildin er ekki takmörkuð við aðila máls. Með þessu er almenningi tryggður víðtækur réttur 

til að koma fram athugasemdum sínum áður en endanleg ákvörðun er tekin af hálfu 

Umhverfisstofnunar um útgáfu starfsleyfis til fiskeldis.77 Telja verður að þessi víðtæki réttur 

almennings leiði til aukinnar ábyrgðar Umhverfisstofnunar og gagnsæis í ferlinu við 

ákvarðanatöku um veitingu starfsleyfis til fiskeldis, geri almenning meðvitaðri um mál er varða 

fiskeldi og afli þar að auki stuðnings við þær ákvarðanir sem eru teknar af hálfu stofnunarinnar. 

Álykta má að þessi framkvæmd sé í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í tilskipun ESB 

um mat á áhrifum um virka þátttöku almennings við töku ákvarðana, sbr. 6. gr. tilskipunarinnar.  

Innan fjögurra vikna frá því að athugasemdafresturinn rennur út ber Umhverfisstofnun 

að taka ákvörðun um útgáfu starfsleyfis. Umhverfisstofnun gefur út starfsleyfi til tiltekins tíma 

að því tilskildu að starfsemin uppfylli þær kröfur sem gerðar eru til hennar í hml.78 Bæði 

umsækjanda og þeim sem gert hafa athugasemdir er tilkynnt um afgreiðsluna.79 Auk þessa ber 

Umhverfisstofnun að auglýsa á vefsvæði sínu útgáfu og gildistöku starfsleyfis, sbr. 5. mgr. 7. 

gr. hml.  

Hvað varðar efni starfsleyfa ber Umhverfisstofnun að tryggja að í starfsleyfi aðila séu öll 

skilyrði sem teljast nauðsynleg til að tryggja að leyfishafi fari eftir þeim umhverfisgæðakröfum 

sem fram koma í 12. gr. hml. og meginreglum um grundvallarskyldur rekstraraðila, sbr. 38. gr. 

hml. Þau skilyrði sem þurfa að lágmarki að koma fram í starfsleyfi aðila eru tilgreind í 1. mgr. 

9. gr. hml.80 

                                                
77 Sjá nánari umfjöllun um hverjir geta talist aðilar máls í kafla 4; Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 197 - 194. mál, 
athugasemdir við 7. gr., mgr. 3. 
78 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, 6. gr., mgr. 1. 
79 Sama heimild, 7. gr., mgr. 4. 
80 Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir nr. 7/1998, 9. gr., mgr. 1; Við útfærslu skilyrðanna ber 
Umhverfisstofnun að taka mið af BAT-niðurstöðum, þ.e. niðurstöður um bestu aðgengilegu tækni, sbr.lög um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, 9. gr., mgr. 2. BAT-niðurstöður eru gefnar út af Evrópusambandinu og ráðinu. 
Niðurstöðurnar eru mikilvægur liður í verklagi sem kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2010/75/ESB 24. nóvember 2010 um losun í iðnaði. Niðurstöðurnar eru gefnar út með reglubundnum hætti og 
birtar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Almennt er tilgreint í starfsleyfum til fiskeldi að starfsleyfi 
leyfishafa sé endurskoðað ef breytingar eru gerðar á BAT sem leiða til þess að unnt er að draga umtalsvert úr 
losun mengunarefna. Jafnframt er tilgreint að ef slíkar breytingar eru gerðar þá beri leyfishöfum að senda 
Umhverfisstofnun annað hvort tímasetta áætlun um það hvernig hann ætlar að taka upp tiltekna tækni eða 
rökstyðja hvernig honum er ekki kleift að taka upp þá tækni. Umhverfisstofnun, „Upplýsingar um útgáfu BAT-
niðurstaðna“ (Umhverfisstofnun) <https://ust.is/atvinnulif/opinber-birting/upplysingar-um-utgafu-bat-
nidurstadna/> skoðað 11. janúar 2021. Sjá dæmi um tillögu að starfsleyfi Umhverfisstofnun, „Tillaga að breytingu 
á starfsleyfi. Framleiðsla á laxi Fiskeldi Austfjarða hf., Berufjörður.“ (Umhverfisstofnun febrúar 2021) 
<https://ust.is/library/sida/atvinnulif/starfsleyfi-og-
eftirlitsskyrslur/01_TABS_Fiskeldi%20Austfjar%c3%b0a%20Berufir%c3%b0i.pdf> skoðað 10. mars 2021. 
Besta aðgengilega tækni fyrir fiskeldi sem stuðst er við hefur verið skilgreind í Richard Skøtt Rasmussen o.fl., 
„Bat for fiskeopdræt i Norden: bedste tilgængelige teknologier for akvakultur i Norden“ (Nordisk Ministerråd 
2013) TemaNord 2013:529.  
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Aðilum er óheimilt að hefja starfsemi áður en starfsleyfi hefur verið gefið út, sbr. 1. 

mgr. 6. gr. hml. Hefji aðili fiskeldisstarfsemi áður getur Umhverfisstofnun lagt 

stjórnvaldssektir á viðkomandi, sbr. 1. tl. 1. mgr. 67. gr. hml. Starfsleyfi eru endurskoðuð 

reglulega á a.m.k. 16 ára fresti, sbr. 1. mgr. 15. gr. hml. Á meðan að gildistíma starfsleyfis 

stendur er Umhverfisstofnun heimilt að endurskoða eða breyta starfsleyfi vegna breyttra 

forsendna, s.s. ef mengun af völdum atvinnurekstrar er meiri en búist var við þegar leyfi var 

gefið út, sbr. 2. mgr. 6. gr. hml. Velta má því fyrir sér hvort að eitt afmarkað slys sem veldur 

t.d. olíumengun geti leitt til þess að starfsleyfi aðila verði endurskoðað og því mögulega breytt. 

Verður í þeim efnum að telja líklegast að starfsleyfisskilyrði starfseminnar yrðu hert til þess að 

koma í veg fyrir frekara tjón og frekari slysfarir af sama tagi. Teljist slysið vera alvarlegt 

mengunarslys ber Umhverfisstofnun jafnframt að sjá um samhæfingu aðgerða og taka 

ákvörðun um nauðsynlegar ráðstafanir, sbr. 2. mgr. 63. gr. hml.81 

 

3.3.1 Eftirlit Umhverfisstofnunar með því að skilyrðum starfsleyfis sé fullnægt og 

vanefndarúrræði  

Umhverfisstofnun fer með eftirlit með starfsemi leyfishafa í samræmi við ákvæði X. kafla 

reglugerðar um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit nr. 550/2018 og tekur til 

athugunar alla þætti umhverfisáhrifa fiskeldis sem skipta máli og tryggir að farið sé eftir þeim 

skilyrðum sem fram koma í starfsleyfi leyfishafa, sbr. 1. mgr. 54. gr. og 1. mgr. 55. gr. hml.82 

Við eftirlitið ber leyfishafa að aðstoða Umhverfisstofnun eins og nauðsynlegt er til að gera 

stofnuninni kleift að framkvæma hvers kyns eftirlit með starfseminni, taka sýni og afla allra 

upplýsinga sem eru nauðsynlegar til að framkvæma eftirlitið, sbr. 2. mgr. 54. gr. hml. 

Umhverfisstofnun útbýr eftirlitsáætlun sem tekur til atvinnurekstrar og á grundvelli hennar 

gerir stofnunin reglulega áætlanir um reglubundið eftirlit með atvinnurekstri aðila.83  

Eftir hverja vettvangsheimsókn tekur Umhverfisstofnun saman skýrslu með lýsingum 

á því sem fram kom og skiptir máli varðandi það hvort starfsemin teljist vera í samræmi við 

þau skilyrði sem fram koma í starfsleyfi leyfishafa. Í skýrslunni eru jafnframt gefnar út 

niðurstöður um það hvort frekari aðgerðir af hálfu leyfishafa séu nauðsynlegar. Eftir að 

                                                
81 Sem dæmi um slíkt tjón má t.d. nefna tjón sem varð hjá fiskeldisstöðinni Löxum í Reyðarfirði þar sem 
fóðurprammi sökk í vondu veðri en um tíu þúsund lítrar af dísilolíu voru um borð á prammanum og sukku niður 
á sjávarbotn. Morgunblaðið, „Tíu þúsund lítrar af olíu um borð“ (Mbl.is, 10. janúar 2021) 
<https://www.mbl.is/200milur/frettir/2021/01/10/tiu_thusund_litrar_af_oliu_um_bord/> skoðað 11. janúar 2021.  
82 Ákvæðin byggja á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/75/EB frá 24. nóvember 2010 um losun í iðnaði. 
Alþt. 2016-2017, A-deild, þskj. 505 – 376. mál, athugasemdir við 30. gr.  
83 Sjá nánar um gerð eftirlitáætlana reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit nr. 550/2018, 
57. gr. 
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rekstraraðili hefur fengið kost á að koma fram athugasemdum sínum um skýrsluna er skýrslan 

gerð aðgengileg á vefsvæði Umhverfisstofnunar og eftir atvikum athugasemdir rekstraraðila, 

sbr. 5. mgr. 54. gr. hml.84  

Komi í ljós einhver frávik við vettvangsheimsóknina ber eftirlitsaðilanum að krefja 

rekstraraðila um að gera hverjar þær viðbótarráðstafanir sem taldar eru nauðsynlegar til að 

koma rekstrinum aftur í samræmi við þau skilyrði sem fram koma í starfsleyfi viðkomandi, sbr. 

2. mgr. 55. gr. hml. Verði aðili ekki við því innan hæfilegs frests er Umhverfisstofnun heimilt 

að veita viðkomandi áminningu, sbr. 60. gr. hml. Sinni viðkomandi því ekki innan tiltekins 

frests getur Umhverfisstofnun lagt dagsektir á viðkomandi en dagsektirnar geta numið allt að 

kr. 500.000 á dag. Jafnframt getur Umhverfisstofnun látið vinna verkið á kostnað hins 

vinnuskylda ef fyrirmæli um framkvæmd eru vanrækt. Getur Umhverfisstofnun þannig látið 

verktaka ráða bót á sjókví sem rekstraraðili hefur í notkun á kostnað viðkomandi.85 Sé verkið 

komið til vegna vanhirðu og óþrifa eða heilsuspillandi aðstæðna er kostnaður tryggður með 

lögveðsrétti í viðkomandi húsi, lóð eða farartæki í tvö ár eftir að greiðslu er krafist, sbr. 2. mgr. 

61. gr. hml.   

Ef Umhverfisstofnun telur hættu af fiskeldinu hins vegar svo alvarlega að aðgerð þoli 

enga bið þá er stofnunni heimilt til bráðabirgða að stöðva starfsemi eða notkun þegar í stað, 

með aðstoð lögreglu ef þörf er á. Þessi heimild stofnunarinnar stendur einnig ef um alvarleg 

tilvik er að ræða eða ítrekuð brot eða ef aðilar sinna ekki úrbótum innan tiltekins tíma, sbr. 1. 

mgr. 63. gr. hml.  

 

                                                
84 Ákvæðið er í samræmi við tilskipun Evrópusambandsins nr. 2010/75/ESB, 23. gr., mgr. 6.  
85 Lög um fiskeldi nr. 71/2008, 61. gr., mgr. 1. 
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Mynd 2. Umsóknarferlið í grófum dráttum.  
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4.   Aðild að málum er varða starfs- og rekstrarleyfi til fiskeldis 

4.1 Almennt 

Á undanförnum árum hefur verið mikill uppgangur í fiskeldi hérlendis.86 Því fer þó fjarri að 

þessi uppgangur hafi farið fram án hagsmunaárekstra. Hinir ólíku hagsmunaaðilar deila í sífellu 

um gildi starfs- og rekstrarleyfa fyrir fyrirhugaða sem og yfirstandandi fiskeldisstarfsemi. 

Rekja má þessar deilur til ósamrýmanlegra hagsmuna aðila, þ.e. annars vegar hagsmuna þeirra 

sem vilja starfrækja fiskeldisstöðvar og hins vegar þeirra sem vilja vernda auðlindir landsins 

og villta ferskvatnsfiskistofna.  

Þeir sem telja brotið gegn hagsmunum sínum með veitingu starfs- eða rekstrarleyfis til 

fiskeldis stendur yfirleitt til boða að fá viðkomandi stjórnvaldsákvörðun endurskoðaða af bæði 

úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála og dómstólum.87 Þessi réttur er hins vegar ekki án 

takmarkana en aðilar þurfa að hafa lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls til þess að 

geta leitað til fyrrgreindrar úrskurðarnefndar sem og dómstóla.88 

Ráða má af úrskurða- og dómaframkvæmd að nokkur óvissa ríki um það hvenær aðili 

telst eiga lögvarinna hagsmuna gæta af úrlausn máls sem varðar gildi starfs- eða rekstrarleyfis 

til fiskeldis en fjölda mála hefur verið vísað frá vegna skorts þar á.89 Í ljósi þess verður í þessum 

kafla leitast við að svara þeirri spurningu hvenær aðilar teljast eiga aðild að stjórnsýslumáli 

sem varðar veitingu starfs- eða rekstrarleyfis til fiskeldis, og einnig fyrir dómstólum ef síðar 

meir reynir þar á gildi ákvörðunar stjórnvalds.  

 

4.2 Réttur manna til aðgangs að dómstólum og endurskoðunarvald dómstóla 

Kveðið er á um rétt aðila til að fá úrlausn dómstóla um réttindi sín og skyldur í 1. mgr. 70. gr. 

stjskr. og 1. málsl. 1. mgr. 6. gr. Mannréttindasáttmála Evrópu, sbr. lög nr. 62/1994 (hér eftir 

skammstafað „MSE“). Ákvæðin fela í sér sjálfstæðan rétt manna til aðgangs að dómstólum.90 

                                                
86 Radarinn (n. 3).; Sjá einnig Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, „Rífleg þreföldun í útflutningsverðmæti 
eldisafurða“ <https://sfs.is/greinar/rifleg-threfoldun-i-utflutningsverdmaeti-eldisafurda/> skoðað 5. febrúar 2021. 
87 Víðir Smári Petersen, „Höfðun dómsmála vegna athafna og ákvarðana stjórnvalda“ í Hafsteinn Dan 
Kristjánsson (ritstj.), Stjórnsýslulögin 25 ára (Forsætisráðuneytið 2019) 605.Vert er að taka fram að aðili getur 
jafnframt kvartað til umboðsmanns Alþingis eftir að hann hefur tæmt kæruleiðir á stjórnsýslustigi telji hann 
málsmeðferð ábótavant við veitingu leyfis til fiskeldis, sbr. lög um umboðsmann Alþingis nr. 85/1997, 4. gr., mgr. 
2. Álit umboðsmanns eru hins vegar ekki bindandi gagnvart stjórnvöldum en álitið hefur þó tvímælalaust mikið 
vægi í framkvæmd.  
88 Sigurður Tómas Magnússon, „Aðgangur að dómstólum á sviði einkamála“ (2005) 55 Tímarit Lögfræðinga 133, 
193, 162 og 163. 
89 Sjá hér úrskurð úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 19. september 2013 í máli nr. 80/2013, úrskurð 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 19. desember 2019 í máli nr. 28/2019 (Fiskeldi Austfjarða) og 
Hrd. 31. mars 2020 í máli nr. 1/2020 (Náttúruvernd 2).  
90 Sigurður Tómas Magnússon (n. 88) 136.  
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Þá er í 1. mgr. 60. gr. stjskr. kveðið á um endurskoðunarvald dómstóla. Samkvæmt ákvæðinu 

skera dómarar úr öllum ágreiningi um embættistakmörk yfirvalda. Fjallað er um samspilið á 

milli 1. mgr. 60. og 1. mgr. 70. gr. stjskr. í athugasemdum með frumvarpi því er varð að lögum 

nr. 97/1995, en þar segir m.a.: 

 
Regluna í 1. mgr. 8. gr. frumvarpsins um aðgang að dómstólum má ekki skilja svo 
bókstaflega að hún girði almennt fyrir að ákveðnir málaflokkar lúti málsmeðferð innan 
stjórnsýslunnar. Þess verður þó krafist samkvæmt reglunni að unnt sé að bera 
lokaákvörðun innan stjórnsýslunnar undir dómstóla, þannig að dómstóll geti a.m.k. 
metið hvort stjórnvald hafi gætt réttra reglna um málsmeðferð, hvort lögmæt sjónarmið 
liggja ákvörðuninni til grundvallar og hvort form hennar er lögmætt. Má einnig leiða 
þennan rétt af núgildandi 60. gr. stjórnarskrárinnar.91  

  

Leiða má af 1. mgr. 60. gr. og framangreindum frumvarpstexta að aðilar eiga að hafa möguleika 

á að bera lögmæti stjórnvaldsákvarðana sem þá varða undir dómstóla. Samkvæmt þessu hafa 

dómstólar það hlutverk að skera úr um allar ákvarðanir og athafnir stjórnvalda að því gefnu að 

það sé ekki beinlínis undanþegið lögsögu þeirra. Dómstólar hafa með tímanum verið að ganga 

lengra í að endurskoða efnislega ákvarðanir stjórnvalda.92 Sú framkvæmd hefur verið talin vera 

í samræmi við markmið réttarríkis um að gera almenningi kleift að leita úrlausnar óháðra og 

sjálfstæðra dómstóla og veitir stjórnvöldum þar að auki aukið aðhald.93 Dómarar þurfa þó að 

gæta þess að fara ekki á skjön við þrískiptingu ríkisvalds sem kveðið er á um í 2. gr. stjskr. 

Réttur aðila til að bera ákvarðanir stjórnvalda undir dómstóla er skýrður með nokkuð víðtækum 

hætti og er tilhneigingin sú að takmarka þennan rétt ekki of mikið.94  

Þessi réttur aðila til þess að bera réttindi og skyldur sínar fyrir dómstóla gildir hins vegar 

ekki án takmarkana. Í dómaframkvæmd hefur verið gengið út frá þeirri meginreglu að 

einstaklingur eða lögaðili verði að eiga lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls til þess 

að öðlast stöðu sem aðili stjórnsýslumáls eða eiga aðild að dómsmáli. Auk þessa þurfa aðilar 

að fullnægja öðrum skilyrðum sem kveðið er á um í lögum um meðferð einkamála, sbr. t.d. III. 

kafla laganna.95  

 

                                                
91 Alþt. 1994-1995, A-deild, 2097; Leturbr. eftir höfund. 
92 Víðir Smári Petersen (n. 87) 609–610. 
93 Björg Thorarensen (n. 38) 218 og 219. 
94 Sama heimild 51–52. 
95 Sigurður Tómas Magnússon (n. 88) 139. 



 

 

25 

4.3 Skilyrði fyrir aðild 

Ákvarðanir Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar sem varða veitingu starfs- og 

rekstrarleyfis til fiskeldis teljast vera stjórnvaldsákvarðanir. Með ákvörðunum þeirra eru teknar 

ákvarðanir í skjóli stjórnsýsluvalds sem er beint milliliðalaust að tilteknum aðila og kveða með 

bindandi hætti á um rétt aðila til þess að starfrækja fiskeldi.96  

Sá aðili sem telur brotið gegn sér með veitingu starfs- og/eða rekstrarleyfis til fiskeldis 

getur almennt fengið leyfisveitinguna endurskoðaða að því gættu að hann eigi lögvarinna 

hagsmuna að gæta af úrlausn málsins. Í þeim efnum standa honum að jafnaði tvær leiðir til 

boða. Viðkomandi getur annars vegar kært ákvörðunina til úrskurðarnefndar umhverfis- og 

auðlindamála og hins vegar höfðað mál fyrir dómstólum í því skyni að fá ákvörðunina ógilta 

með dómi.97 Vert er að taka fram að aðili þarf ekki að hafa átt aðild að stjórnsýslumáli til þess 

að geta fengið stjórnvaldsákvörðunina endurskoðaða af dómstólum ef viðkomandi á lögvarinna 

hagsmuna að gæta, enda er sá réttur aðila tryggður í 70. gr. stjskr., sbr. Hrd. 14. mars 2008 í 

máli nr. 114/2008 (Hornafjarðarfljót) þar sem Hæstiréttur sagði:  

 
Þótt mælt sé fyrir í lögum um þrengri aðild að kærumálum hjá æðri stjórnvöldum en 
leiðir af almennum reglum raskar slík skipan ekki þeim rétti manna að bera mál undir 
dómstóla eigi þeir lögvarinna hagsmuna að gæta, enda er sá réttur tryggður með 70. gr. 
stjórnarskrárinnar.98 
 

Samkvæmt meginreglu stjórnsýsluréttarins (hér eftir „hagsmunareglan“) þarf aðili að eiga a) 

sérstakra, b) verulegra, c) beinna og d) lögvarinna hagsmuna að gæta til þess að geta öðlast 

stöðu sem aðili máls í stjórnsýslumáli og fyrir dómstólum ef seinna meir reynir á gildi 

stjórnvaldsákvörðunarinnar. Ekki er um einhlítan mælikvarða að ræða og verður því að líta til 

hvers tilviks fyrir sig, sbr. Hrd. 19. júní 2003 í máli nr. 83/2003.  

Almennt leikur ekki vafi á því hver telst njóta aðilastöðu í stjórnsýslumáli. Hefur í þeim 

efnum verið talið auðséð að sá sem stjórnvaldsákvörðun beinist að telst aðili máls og það sama 

hefur verið talið eiga við um þann sem sækir um leyfi til hins opinbera en viðkomandi telst þá 

aðili máls þegar umsókn hans er afgreidd hjá viðkomandi stjórnvaldi. Hefur það einnig verið 

talið eiga við þó svo að sá sem sækir um tiltekið leyfi hafi ekki haft rétt til þess samkvæmt 

lögum.99 Þannig telst sá sem sækir um starfs- og rekstrarleyfi til fiskeldis aðili máls hvort sem 

hann telst að lokum uppfylla skilyrði laga til þess að fá útgefin tilgreind leyfi.  

                                                
96 Hafsteinn Dan Kristjánsson, „Grundvöllur stjórnvaldsákvarðana og stjórnsýslumála“ í Hafsteinn Dan 
Kristjánsson (ritstj.), Stjórnsýslulögin 25 ára (Forsætisráðuneytið 2019) 67–68. 
97 Víðir Smári Petersen (n. 87) 605. 
98 Hrd. 14. mars 2008 í máli nr. 114/2008 (Hornafjarðarfljót). 
99 Páll Hreinsson, Málsmeðferð stjórnvalda (Páll Hreinsson ritstj., Fons Juris 2019) 40. 
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Í næstu köflum verður nánar fjallað um skilyrði hagsmunareglunnar.  

 

4.3.1 Beinir hagsmunir  

Við mat á því hvort að aðili eigi beinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls er litið til þess hversu 

náin og sterk tengsl viðkomandi hefur við úrlausn málsins.100 Sá sem sækir um starfs- og 

rekstrarleyfi til fiskeldis hefur bersýnilega beinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins og 

getur þannig leitað til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála eða dómstóla ef hann telur 

synjun um starfs- og/eða rekstrarleyfi vera ólögmæta.  

Skilyrðið um beina hagsmuni er þó ekki fortakslaust. Samkvæmt athugasemdum í 

greinargerð með frumvarpi til stjórnsýslulaga nr. 37/1993 (hér eftir „stjsl.“ eða 

„stjórnsýslulög“) ber að skýra hugtakið aðili máls þannig að ekki sé aðeins átt við þá sem eiga 

beina aðild að máli heldur einnig þá sem eiga óbeinna hagsmuna að gæta.101 Hugtakið óbeinir 

hagsmunir er ekki skilgreint sérstaklega í stjórnsýslulögunum. Það má þó finna ákveðnar 

vísbendingar um inntak hugtaksins í fyrrgreindum athugasemdum með frumvarpi laganna en 

þar eru nágrannar sérstaklega tilgreindir ásamt meðumsækjendum um starf. Við mat á því hvort 

að hagsmunir þess sem hefur óbeina hagsmuna af niðurstöðu máls teljist nægilega verulegir til 

þess að viðkomandi geti talist aðili máls þarf m.a. að líta til vægis og eðlis hagsmunanna, hvaða 

þýðingu niðurstaða máls hefur fyrir viðkomandi og hver tenging viðkomandi er við 

úrlausnarefnið, sbr. Hrd. 31. mars 2020 í máli nr. 1/2020 (Náttúruvernd 2).102  

Að ofangreindu virtu má álykta að þeir aðilar sem teljast nágrannar fiskeldisstöðva geti 

rökstutt aðild sína að máli er varðar starfs- og rekstrarleyfi til fiskeldis, með því að vísa til þess 

að þeir eigi óbeinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins sem nágrannar fiskeldisstöðvarinnar. 

Hagsmunirnir hér eru nábýlisréttarlegs eðlis en það leiðir af meginreglu nábýlisréttar að 

fasteignaeigendur eiga rétt á því að njóta eigna sinna í friði án þess að hagsmunum þeirra sé 

raskað umfram það sem eðlilegt þykir.103 Við mat á því hvort að nábýlisréttarlegum 

hagsmunum aðila sé raskað með tiltekinni leyfisveitingu til fiskeldis kann nálægð 

fasteignarinnar við fyrirhugaða fiskeldisstöð að skipta máli.104  

                                                
100 Páll Hreinsson, Hæfisreglur stjórnsýslulaga (Codex 2005) 487. 
101 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 505- 313. mál, athugasemdir við frumvarpið VI. kafli. 
102 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur: málsmeðferð (Codex 2013) 168. 
103 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur I (Reykjavík 1981) 127. 
104 Sjá hér til hliðsjónar Hrd. 9. júní 2005 í máli nr. 20/2005 (Álver) en í því máli var m.a. deilt um lögmæti 
veitingar starfsleyfis fyrir álver. Hvað varðar aðild H að málinu sagði Hæstiréttur: „[H] á að vísu heimilisfesti í 
Fjarðabyggð en heimili hans er langt frá fyrirhuguðu álveri og getur hann ekki reist aðild sína að 
stjórnsýsluákvörðun um álverið á grenndarrétti.“ Leturbr. eftir höfund. 
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Í tengslum við veiðiréttindi aðila hefur í dómaframkvæmd verið stuðst við ákvæði 

reglugerðar um flutning og sleppingar laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun 

laxastofna nr. 105/2000 til viðmiðunar um fjarlægð aðila frá hinni umdeildu fiskeldisstöð 

við mat á því hvort að aðili geti byggt aðild sína að máli á grenndarhagsmunum. 

Samkvæmt 4. gr. reglugerðarinnar skal við leyfisveitingar fyrir hafbeitar- og 

sjókvíastöðvar miða við að þær séu ekki nær laxveiðiám með yfir 100 laxa meðalveiði 

síðastliðin tíu ár en fimm km. Sé um að ræða ár með yfir 500 laxa meðalveiði skuli 

fjarlægðin vera 15 km nema notaðir séu stofnar af nærliggjandi vatnasvæði eða geldstofnar 

og megi þá stytta fjarlægðina niður í fimm km. Í þessu sambandi má líta til Hrd. 31. mars 

2020 í máli nr. 1/2020 (Náttúruvernd 2). Í því máli var fjarlægð þeirra laxveiðiáa, sem 

stefnendur áttu veiðirétt í, frá hinni umdeildu fiskeldisstöð annars vegar tæpir 170 km og 

hins vegar 50 km. Með vísan til fyrrgreindra ákvæða reglugerðarinnar taldi Hæstiréttur að 

stefnendur væru í of mikilli fjarlægð frá fiskeldisstöðinni til þess að geta byggt aðild sína 

á reglum nábýlisréttar.  

Fyrrgreind fjarlægðarmörk í 4. gr. reglugerð nr. 105/2000 geta hins vegar ekki átt 

við um þær ár þar sem lax gengur ekki í ána. Þeir sem vilja byggja aðild sína á greindu 

ákvæði þurfa því að geta sýnt fram á að lax gangi í ána t.d. með opinberum veiðitölum, 

sbr. úrskurður héraðsdóms Reykjavíkur frá 1. mars 2021 í máli E-984/2020 (Hótel 

Látrabjarg) en í því máli sagði héraðsdómur:  

 
Dómurinn telur að þau fjarlægðarmörk sem tilgreind eru í greindu ákvæði 4. 
gr. reglugerðar nr. 105/2000 geti ekki átt við um Vatnsdalsá, þegar af þeirri ástæðu 
að lax gengur ekki í ána, auk þess sem engin gögn liggja fyrir um silungsveiði í 
ánni, hvorki opinberar veiðitölur né upplýsingar frá stefnendum, Karli og Sigríði. 
Reglugerðin verður því ekki lögð til grundvallar við mat á því hvort stefnendur, 
Karl og Sigríður, hafi sérstaka hagsmuni af úrlausn málsins.105 

 
Telja má að aðili, sem vill byggja aðild sína að tilteknu leyfisveitingarmáli á greindu 

sjónarmiði, þurfi að búa í þó nokkurri nálægð við fiskeldisstöðina og þannig verða fyrir 

óþægindum af starfrækslu hennar eða eiga veiðiréttindi í tilteknum fiskistofni í nærliggjandi á, 

sem kunna að fara forgörðum ef starfsrækslan fær fram að ganga, til þess að hann geti öðlast 

aðilastöðu í tilteknu máli. Þessu til stuðnings má vísa til úrskurðar úrskurðarnefndar umhverfis- 

og auðlindamála frá 11. júní 2015 í máli nr. 18/2015 en í því máli var talið að kærandi ætti 

                                                
105 Úrskurður héraðsdóms Reykjavíkur 1. mars 2021 í máli E-984/2020 (Hótel Látrabjarg). Úrskurðurinn hefur 
verið staðfestur af Landsrétti með úrskurðum frá 26. apríl 2021 í málum nr. 173/2021 og 174/2021.  
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lögvarinna hagsmuna að gæta í ljósi þess að hann var rekstraraðili fiskeldis í sama firði og hin 

kærða ákvörðun laut að.106  

Vert er þó að taka fram að í úrskurðarframkvæmd hefur aðilum verið játuð aðild að 

málum á þeim grundvelli að ekki sé hægt að útiloka að eldisfiskur komist í ár þeirra þrátt fyrir 

að ár kærenda séu í mikilli fjarlægð frá hinni kærðu fiskeldisstöð og staðhættir með þeim hætti 

að talsverðar hindranir standi í vegi fyrir því að eldisfiskur komist í ár aðila. Í þeim efnum hefur 

staðfesting Hafrannsóknastofnunar á því að eldisfiskur hafi veiðst í nærliggjandi á verið talin 

nægja til sönnunar á lögvörðum hagsmunum aðila.107 Á móti kemur hins vegar að þessi túlkun 

á skilyrðinu um lögvarða hagsmuni hefur ekki verið staðfest af dómstólum og þá virðist 

úrskurðarnefndin einnig hafa horfið frá þessari túlkun sinni í nýlegri úrskurðum, sbr. t.d. 

úrskurð frá 19. desember 2019 í máli nr. 26/2019 en þar sagði nefndin:  
 
Þótt ekki sé hægt að útiloka að lax úr fyrirhuguðu eldi gangi í ár í Vopnafirði og hafi 
einhver áhrif á hagsmuni þeirra kærenda sem á því byggja verður ekki talið að þeir 
hagsmunir séu verulegir með hliðsjón af fjarlægð ánna frá fiskeldi leyfishafa, þeim 
takmarkaða fjölda laxa sem sennilegt verður að telja að í þær geti gengið og þeim veiku 
áhrifum sem ætla má að af því hljótist. Uppfylla þeir hagsmunir því ekki skilyrði þess 
að geta talist lögvarðir í skilningi stjórnsýsluréttar.108 

 
Að því sögðu verður að telja að aðilar geti ekki eingöngu byggt aðild sína að málum með vísan 

til þess að ekki sé útilokað að eldisfiskur leiti í ár þeirra heldur þurfi eitthvað meira að koma til 

eins og t.d. nálægð viðkomandi við hina fyrirhuguðu fiskeldisstöð eða ef mögulegur fjöldi 

eldisfiska sem geta gengið í ár viðkomandi sé meiri en í ofangreindum úrskurði þar sem 

mögulegur fjöldi eldislaxa var um 0,2%. Hér má líta til Hrd. 31. mars 2020 í máli nr. 1/2020 

(Náttúruvernd 2) en í því máli var talið að við mat á því hvort að sá sem hefði óbeinna hagsmuna 

að gæta af úrlausn stjórnsýslumáls gæti borið lögmæti stjórnvaldsákvörðunar undir dómstóla 

yrði að meta hvort hagsmunir hans væru verulegri og meiri en hvers annars í samfélaginu t.d. 

vegna nálægðar við leyfisskylda starfsemi sem stjórnvaldsákvörðunin heimilar.  

 

                                                
106 Sjá til hliðsjónar Hrd. 9. júní 2005 í máli nr. 20/2005 (Álver) og Hrd. 3. júní 2004 í máli nr. 171/2004. 
107 Sjá hér úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála í málum nr. 3/2018 og 5/2018. Þess má geta að 
Hafrannsóknastofnun hyggst vinna að því að auka vöktun á veiðiám með teljurum til þess að greina fjölda 
eldislaxa sem ganga í ár hér á landi. Gæti sú vinna auðveldað aðilum að öðlast aðilastöðu í málum er varða starfs- 
og rekstrarleyfi til fiskeldis að því gættu að nefndin hafi ekki algerlega vikið frá greindri túlkun sinni. Guðmunda 
Þórðardóttir og Guðni Guðbergsson, „Lax- og silungsveiðin 2019“ (Hafrannsóknastofnun 7. október 2020) HV 
2020-3 10–11 <https://www.hafogvatn.is/static/research/files/hv2020-38.pdf> skoðað 10. apríl 2021. 
108 Úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 19. desember 2019 í máli nr. 26/2019. Leturbr. eftir 
höfund. 
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4.3.2 Verulegir hagsmunir 

Ef vafi leikur á því hvort að aðili eigi aðild að stjórnsýslumáli er almennt lögð áhersla á 

skilyrðið um verulega hagsmuni, þ.e. hversu verulega hagsmuni viðkomandi hefur af úrlausn 

máls. Eftir því sem aðili hefur meiri hagsmuni af úrlausn máls því líklegra er að viðkomandi 

teljist aðili máls.109 Þetta sjónarmið er afstætt og því ekki hægt að miða við eitt algilt viðmið 

um það hversu verulegir hagsmunir aðila þurfa að vera til þess að hann teljist aðili máls heldur 

ræðst það af eðli og tegund stjórnsýslumáls hverju sinni hversu ríkar kröfur eru gerðar.110 

  

4.3.3 Sérstakir hagsmunir 

Með skilyrðinu um sérstaka hagsmuni er gerð krafa um að hagsmunir þess sem höfðar málið 

séu ekki of almennir þannig að næstum allir eigi sambærilegra hagsmuna að gæta.111 Er þannig 

gerð krafa um að niðurstaða málsins hafi sérstaka þýðingu fyrir viðkomandi aðila sem aðskilur 

hann frá öðrum sem eiga sambærilegra hagsmuna að gæta.112 Einstaklingur eða lögaðili getur 

þ.a.l. aðeins notið stöðu sem aðili stjórnsýslumáls ef starfs- og/eða rekstrarleyfi til fiskeldis 

hefur sérstök áhrif á hann.113  

Til frekari útskýringar á skilunum á milli almennra og sérstakra hagsmuna má líta til 

úrskurðar Landsréttar frá 8. febrúar 2019 í máli nr. 69/2019. Í því máli var deilt um gildi leyfis 

félags til reksturs stöðva til sjókvíaeldis á laxi. Málinu var vísað frá dómi með vísan til þess að 

hagsmunir stefnanda málsins teldust ekki sérstakir hagsmunir. Um þetta sagði eftirfarandi í 

úrskurði héraðsdóms, sem staðfestur var af Landsrétti:  

                                                
109 Páll Hreinsson, „Aðili stjórnsýslumáls“ (2015) 3 Tímarit Lögfræðinga 387, 392; Páll Hreinsson og Trausti 
Fannar Valsson, Stjórnsýsluréttur - fjölrit: I. hluti  ; stjórnsýslukerfið o.fl. þættir, II. hluti  ; málsmeðferð 
stjórnvalda (Bóksala Úlfljóts 2016) 185.  
110 Páll Hreinsson, Hæfisreglur stjórnsýslulaga (n. 100) 455; Páll Hreinsson, „Aðili stjórnsýslumáls“ (n. 109) 392.  
111 Páll Hreinsson, „Aðili stjórnsýslumáls“ (n. 109) 393.  
112 Páll Hreinsson, Málsmeðferð stjórnvalda (n. 99) 483. Sjá hér til hliðsjónar álit umboðsmanns danska 
þjóðþingsins FOB 2010.1101. Í því máli var deilt um hvort að fyrirtæki, sem var framleiðandi tiltekinnar 
kökutegundar, ætti aðild að máli matvælayfirvalda er varðaði markaðssetningu og merkingu kökutegundar sem 
hið fyrrnefnda fyrirtæki framleiddi. Við mat á því hvort að framleiðandinn ætti sérstakra hagsmuna að gæta var 
litið til þess að ekki var að sjá að ákvörðunin hefði lagalegar afleiðingar fyrir framleiðandann. Umboðsmaður 
benti auk þess á að persónulegur og faglegur áhugi eiganda fyrirtækisins á úrlausn málsins réttlætti ekki að hann 
fengi stöðu sem aðili máls. Fyrirtækið var því talið eiga óbeinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins og var því 
talið að fyrirtækið gæti ekki átt aðild að málinu. 
113 Víðir Smári Petersen (n. 87) 629 og 630. 
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Stefnendur hafa ekki orðið fyrir tjóni af starfsemi stefnda, [leyfishafa], hvað sem síðar 
kann að gerast. Þá hafa þeir ekki sýnt fram á að starfsemi skapi hagsmunum þeirra 
sérstaklega afmarkaða eða sérgreinda áhættu. Hagsmunir þeir sem stefnendur leitast við 
að verja með lögsókn sinni eru í eðli sínu almannahagsmunir. Það eru hagsmunir sem 
allir þeir sem atvinnu hafa af nýtingu náttúru landsins, bæði beint og óbeint hafa einnig. 
Hagsmunir þeirra sem unna náttúru landsins og vilja tryggja vernd hennar ... . Eins og 
háttar til í þessu máli verður ekki fallist á að stefnendur hafi sýnt fram á að þeir hafi 
þess konar einstaklega og sérgreinda hagsmuni af úrlausn málsins að þeir hafi lögvarða 
hagsmuni af úrlausn dómkrafna sinna.114 

 
 
4.3.4 Lögvarðir hagsmunir 

Til þess að aðili teljist eiga lögvarinna hagsmuna að gæta þarf viðkomandi að eiga rétt 

samkvæmt lögum til þess að fá úrlausn tiltekins máls. Aðild getur þannig ekki einungis byggt 

á siðferðislegum, pólitískum eða tilfinningalegum tengslum aðila.115 Hagsmunir aðila sem 

sprottnir eru af áhuga hans á verndun villta laxastofnsins á Íslandi geta þannig einir og sér ekki 

leitt til þess að viðkomandi teljist eiga aðild að máli sem varðar útgáfu starfs- og rekstrarleyfis 

til fiskeldis.116  

Annað á hins vegar við í tilvikum þar sem sérlög kveða á um rétt manna til að hafa áhrif 

á meðferð ákveðinnar tegunda mála án þess að viðkomandi öðlist aðilastöðu. Getur í þeim 

tilvikum hver sem er látið málið til sín taka. Finna má slíka heimild fyrir einstaklinga og 

lögaðila sem teljast ekki aðilar máls í 10. gr. fskl. og 6. gr. hml. Heimildin kveður á um rétt 

einstaklinga og lögaðila, sem teljast ekki aðilar máls, til þess að koma á framfæri 

athugasemdum sínum við útgáfu starfs- og rekstrarleyfis til fiskeldis.117  

 

4.3.5 Samspil sjónarmiða  

Af framangreindu leiðir að ef aðili á sérstakra, verulegra og lögvarinna hagsmuna að gæta að 

úrlausn máls getur viðkomandi átt aðild að stjórnsýslumáli, og síðar meir fyrir dómstólum. Það 

er þó ekki skilyrði að viðkomandi hafi átt aðild að undangengnu stjórnsýslumáli til þess að fá 

stjórnvaldsákvörðunina endurskoðaða af dómstólum.  

                                                
114 Úrskurður Landsréttar 8. febrúar 2019 í máli nr. 69/2019. Leturbr. eftir höfund. Sjá hér til hliðsjónar úrskurð 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 11. ágúst 2016 í máli nr. 97/2016 . Í því máli var deilt um ákvörðun 
Matvælastofnunar að gefa út rekstrarleyfi vegna sjókvíaeldis á laxi í Arnarfirði. Málinu var vísað frá 
úrskurðarnefndinni á þeim grundvelli að kærendur ættu ekki lögvarinna hagsmuna að gæta umfram þá sem 
almenna mætti telja þar sem eign þeirra, Haffjarðará, var í mikilli fjarlægð frá eldissvæðinu í Arnarfirði.  
115 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 173. 
116 Páll Hreinsson, „Aðili stjórnsýslumáls“ (n. 109) 394. Sjá hér til hliðsjónar Hrd. 9. júní 2005 í máli nr. 20/2005. 
Í því máli var talið að aðilar, sem áttu ættir að rekja til Mývatnssveitar, hefðu ekki lögvarða hagsmuni af því að fá 
skorið úr því fyrir dómstólum hvort tiltekinn gígur yrði nefndur Hverfell eða Hverfjall á landabréfum 
Landmælinga Íslands.  
117 Páll Hreinsson, „Aðili stjórnsýslumáls“ (2015) 3 Tímarit Lögfræðinga 387, 404–405; Sjá nánari umfjöllun um 
heimildina í kafla 3.1 og 3.2. 
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Erfitt er að afmarka út frá fyrrgreindum skilyrðum með nákvæmum hætti hvenær aðili 

telst eiga aðild að úrlausn máls í vafatilvikum. Helsta ástæða þess er sú að matið byggist á svo 

mörgum matskenndum sjónarmiðum.118 Þarf því að ráðast í heildstætt mat í hverju tilviki fyrir 

sig á hagsmunum og tengslum tiltekins einstaklings eða lögaðila með vísan til fyrrgreindra 

sjónarmiða. Ef það ber ekki árangur er unnt að byggja á markmiðstúlkun stjórnsýslulaganna. Í 

þeim tilvikum ræðst niðurstaðan af því hvort að viðkomandi einstaklingur eða lögaðili þurfi 

beinlínis að geta notið þeirra réttinda sem stjórnsýslulögin kveða á um til þess að vera kleift að 

gæta hagsmuna sinna.119  

 

4.3.6 Rýmkuð aðild 

Löggjafinn hefur á ákveðnum sviðum kveðið á um undantekningar um rýmkaða aðild 

Undantekningarnar fela í sér að aðili þarf ekki að eiga beinna, sérstakra, verulegra og 

lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls til þess að öðlast aðilastöðu. Túlka ber ákvæði 

sem kveða á um rýmkaða aðild þröngt enda um að ræða frávik frá hagsmunareglu 

stjórnsýsluréttarins. Þarf því að koma skýrt fram í lögum eigi að víkja frá hagsmunareglunni.120  

Þegar kveðið er á um rýmkaða aðild að stjórnsýslumálum í lögum leiðir það almennt 

einnig til samsvarandi rýmkunar á aðild að dómsmáli þar sem reynir á lögmæti 

stjórnvaldsákvarðana, sbr. Hrd. 12. júní 2002 í máli nr. 231/2002 (Kárahnjúkavirkjun).121 Í því 

máli kröfðust stefnendur þess að úrskurður umhverfisráðherra um mat á umhverfisáhrifum 

Kárahnjúkavirkjunar yrði felldur úr gildi. Í málinu var m.a. deilt um aðild stefnanda. Um aðild 

þeirra sagði Hæstiréttur eftirfarandi:  

 
Í skjóli meginreglu fyrri málsliðar 60. gr. stjórnarskrárinnar nýtur sá, sem aðild hefur 
átt að máli fyrir stjórnvaldi, almennt réttar til að bera undir dómstóla hvort farið hafi 
verið að lögum við meðferð þess og úrlausn. Verður einu að gilda í því sambandi hvort 
aðild þess, sem í hlut á, hefur helgast af fyrrnefndum almennum reglum 
stjórnsýsluréttar eða sérreglum eins og þeim, sem fram koma í 2. málslið 4. mgr. 10. 
gr. og 4. mgr. 12. gr. laga nr. 106/2000.122 

 

                                                
118 Páll Hreinsson, Hæfisreglur stjórnsýslulaga (n. 100) 314–315. 
119 Páll Hreinsson, Málsmeðferð stjórnvalda (n. 99) 186. 
120 Páll Hreinsson, „Aðili stjórnsýslumáls“ (n. 109) 403. 
121 Sama heimild 405. 
122 Hrd. 12. júní 2002 í máli nr. 231/2002 (Kárahnjúkavirkjun). Hér má einnig líta til Hrd. 20. janúar 2015 í máli 
nr. 808/2014 en þar vísaði Hæstiréttur til þess að í skjóli meginreglu 1. mgr. 60. gr. stjskr. nyti sá sem hefur átt 
aðild að stjórnsýslumáli almennt réttar til að bera undir dómstóla hvort farið hafi verið að lögum við meðferð 
málsins. Í þeim efnum ætti það sama við hvort sem aðild þess sem á í hlut helgaðist af almennum reglum 
stjórnsýsluréttar eða sérreglum einstakra laga.  
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Á sviði umhverfisréttar hefur löggjafinn með lögum rýmkað aðild í tilteknum málaflokkum. 

Hefur það m.a. verið gert til þess að stuðla að aukinni þátttöku almennings í ákvörðunum sem 

varða umhverfið í samræmi við kröfur Árósasamningsins.123 Þegar kemur að starfs- og 

rekstrarleyfum til fiskeldis hefur löggjafinn með lögum um úrskurðarnefnd umhverfis- og 

auðlindamála nr. 130/2011 (hér eftir skammstöfuð „úa.“) rýmkað aðild umhverfisverndar-, 

útivistar og hagsmunasamtaka, sbr. 3. mgr. 4. gr. laganna. Geta þannig fyrrnefnd samtök, að 

uppfylltum nánar tilgreindum skilyrðum, kært stjórnvaldsákvarðanir Matvælastofnunar og/eða 

Umhverfisstofnunar um útgáfu rekstrar- og/eða starfsleyfis til úrskurðarnefndarinnar og þannig 

öðlast aðilastöðu án þess að eiga lögvarinna hagsmuni að gæta af úrlausn máls. Líkt og nánar 

verður rakið hér á eftir þá gildir þessi rýmkaða aðild ekki fyrir dómstólum. Fyrrnefnd samtök 

þurfa því að fullnægja hefðbundnum réttarfarslegum skilyrðum til þess að geta átt aðild að 

dómsmáli þar sem reynir á lögmæti úrskurða nefndarinnar.124  

Þá er í 6. gr. hml. kveðið á um heimild fyrir almenning til þess að koma á framfæri 

athugasemdum við tillögur Umhverfisstofnunar að starfsleyfi. Í framkvæmd hefur sams konar 

heimild verið veitt í tengslum við tillögur Matvælastofnunar að rekstrarleyfum á grundvelli 1. 

mgr. 10. gr. a. fskl.125 Þrátt fyrir að þessar heimildir geri hverjum sem er kleift að koma á 

framfæri athugasemdum við meðferð máls þá fela ákvæðin ekki í sér rýmkaða aðild. Geta því 

eingöngu þeir sem njóta stöðu sem aðili máls í hefðbundnum skilningi stjórnsýsluréttar kært 

ákvarðanir Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar um veitingu starfs- og rekstrarleyfis til 

úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála.126 Í þessu sambandi má líta til dóms Hæstaréttar 

frá 9. júní 2005 í máli nr. 20/2005 (Álver) en í því máli var talið að hver sem er gæti gert 

athugasemdir við tillögu Umhverfisstofnunar að starfsleyfi á grundvelli 3. mgr. 6. gr. hml. Hins 

vegar gætu eingöngu þeir sem teldust aðilar í hefðbundnum skilningi stjórnsýsluréttar kært 

ákvörðun Umhverfisstofnunar til æðra stjórnvalds.127 Af framangreindu verður ráðið að 

einstaklingur eða lögaðili sem gerir athugasemd við tillögu Umhverfisstofnunar eða 

Matvælastofnunar verður ekki aðili máls við það eitt að koma á framfæri athugasemd sinni, 

heldur þarf eitthvað meira að liggja að baki til þess að viðkomandi teljist njóta stöðu sem aðili 

stjórnsýslumáls. 

 

                                                
123 Páll Hreinsson, „Aðili stjórnsýslumáls“ (n. 109) 403.  
124 Víðir Smári Petersen (n. 87) 634. Sjá nánari umfjöllun um aðild umhverfisverndarsamtaka í kafla 4.4. 
125 Viktor S. Pálsson, sviðstjóri Matvælastofnunar, bréf til höfundar um beitingu 1. mgr. 10. gr. a. laga um fiskeldi 
nr. 71/2008 í framkvæmd (10. febrúar 2021). 
126 Páll Hreinsson, „Aðili stjórnsýslumáls“ (n. 109) 404 og 405. 
127 Hrd. 9. júní 2005 í máli nr. 20/2005 (Álver). 
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4.4 Aðild umhverfisverndarsamtaka  

Eins og komið var inn á í kafla 4.3.6 þá er í 3. mgr. 4. gr. úa. kveðið á um rýmkaða aðild 

umhverfisverndarsamtaka. Samkvæmt ákvæðinu geta umhverfisverndarsamtök við nánar 

tilgreindar aðstæður átt aðild að kærumáli óháð því hvort þau eigi lögvarinna hagsmuna að 

gæta af úrlausn máls. Ákvæðið felur í sér rúma kæruheimild til handa fyrrnefndum samtökum 

en ákvæðið var lögfest í kjölfar fullgildingar Árósasamningsins í samræmi við 4. mgr. 3. gr. 

samningsins. Til þess að samtök geti talist umhverfisverndarsamtök í skilningi laganna og þ.a.l. 

notið heimildarinnar í 3. mgr. 4. gr. úa. þarf meginmarkmið samtakanna að vera 

umhverfisvernd.128 Samtökin þurfa jafnframt að vera opin fyrir almennri aðild, gefa út 

ársskýrslur um starfsemi sína og hafa endurskoðað bókhald, sbr. 4. mgr. 4. gr. laganna. Þá þurfa 

félagsmenn samtakanna að vera a.m.k. 30 talsins og þeir hagsmunir sem kæran lýtur að þurfa 

að samræmast tilgangi samtakanna, sbr. 3. mgr. 4. gr. úa.   

Heimildin í 3. mgr. 4. gr. úa. gildir við þær aðstæður þar sem kæra til 

úrskurðarnefndarinnar lýtur að ákvörðun sem veitir leyfi vegna framkvæmda sem falla undir 

lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 (hér eftir skammstöfuð „máu.“), sbr. b. liður 3. 

mgr. 4. gr. úa. Samkvæmt 1. viðauka máu. gilda lögin um þauleldi á fiski. Má því telja að 

umhverfisverndarsamtök geti kært ákvörðun Matvælastofnunar og/eða Umhverfisstofnunar 

sem veitir tilteknum aðila starfs- og/eða rekstrarleyfi til fiskeldis til úrskurðarnefndar 

umhverfis- og auðlindamála, sbr. t.d. úrskurður úrskurðarnefndar frá 27. september 2018 í máli 

nr. 5/2018 (Fjarðalax). Í því máli var talið að náttúruverndarsamtök uppfylltu skilyrði 4. gr. úa 

um umhverfisverndarsamtök og ættu þ.a.l. aðild að kærumáli þar sem deilt var um gildi 

rekstrarleyfis til fiskeldis.129  

 Þessi rýmkaða aðild umhverfisverndarsamtaka gildir hins vegar ekki fyrir dómstólum. 

Umhverfisverndarsamtök þurfa því að fullnægja hefðbundnum réttarfarslegum skilyrðum til 

þess að njóta aðildar að viðkomandi dómsmáli.130 Af þessu leiðir að umhverfisverndarsamtök 

geta ekki borið lögmæti stjórnvaldsákvarðana, sem varða starfs- og rekstrarleyfi til fiskeldis, 

undir dómstóla nema að samtökin hafi lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn málsins.  

Um þetta má vísa til Hrd. 2. ágúst 2017 í máli nr. 432/2017 (Kröflulína). Í því máli var 

þess krafist af hálfu umhverfisverndarsamtaka að framkvæmdaleyfi L vegna Kröflulínu 4 yrði 

                                                
128 Í úrskurðaframkvæmd hefur verið talið að samtök sem hafa náttúruvernd að markmiði sínu, þ.e. 
náttúruverndarsamtök, njóti heimildarinnar í 3. mgr. 4. gr. úa, sbr. úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála frá 19. desember 2019 í máli nr. 26/2019 og úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála frá 27. september 2018 í máli nr. 5/2018 (Fjarðalax).  
129 Sjá einnig úrskurð úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 27. september 2018 í máli nr. 3/2018 
(Arctic Sea Farm). 
130 Víðir Smári Petersen (n. 87) 634. 
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ógilt með dómi. Í hinum kærða úrskurði kom fram að í úa. væri að finna ákvæði þar sem vikið 

væri frá hinni almennu reglu stjórnsýsluréttar um að aðeins sá einn sem ætti beinna, sérstakra 

og lögvarinna hagsmuna að gæta geti orðið aðili að máli fyrir stjórnvöldum. Þá vísaði 

héraðsdómur til þess að í lögunum væri engum sérákvæðum til að dreifa um aðild að dómsmáli 

sem höfðuð væri vegna ákvörðunar stjórnvalds á grundvelli laganna. Hvað aðild að slíku máli 

varðar færi því eftir almennum reglum, m.a. þeirri meginreglu að aðili þarf að eiga lögvarinna 

hagsmuna að gæta til þess að fá úrlausn dómstóla um réttindi sín og skyldur. Héraðsdómur 

taldi ljóst af lögskýringargögnum að vilji löggjafans hefði ekki staðið til þess að tilteknar 

lagabreytingar hafi átt að leiða til breytinga á almennum réttarfarsreglum um aðild. Með vísan 

til þessa og til þess að umhverfisverndarsamtökin höfðu ekki sýnt fram á þau hefðu lögvarða 

hagsmuni af úrlausn máls var málinu vísað frá dómi. Hæstiréttur staðfesti úrskurð héraðsdóms 

með þeirri áréttingu að löggjafinn hefði við setningu laga nr. 130/2011 tekið afstöðu til 

áskilnaðar Árósasamningsins um að sá hluti almennings sem málið varði hafi aðgang að 

kæruleiðum fyrir rétti eða hjá annarri óhlutdrægri stofnun sem komið hefði verið á með 

lögunum.131 Samkvæmt þessu veitir Árósasamningurinn ekki víðtækari rétt til aðildar að 

dómsmáli en leiðir af almennum réttarfarsreglum en löggjafinn hefur mætt áskilnaði 

samningsins um aðild almennings sem málið varðar með því að tryggja aðild að úrskurðarnefnd 

á stjórnsýslustigi, sbr. 1. mgr. 65. gr. hml. og 2. mgr. 4. gr. fskl. 

 Það má þó hugsa sér að umhverfisverndarsamtök geti öðlast aðild að máli fyrir 

dómstólum í þeim tilvikum þar sem samtökin hafa átt aðild að kærumáli sem var til meðferðar 

hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála þar sem nefndin ógildir útgáfu starfs- og/eða 

rekstrarleyfis. Sá sem ætlaði að hnekkja úrskurði nefndarinnar yrði því að höfða mál fyrir dómi 

á hendur samtökunum einnig á grundvelli þess að þau hafi átt aðild að stjórnsýslumálinu. 

Helgast það af því að dómstólar hafa litið svo á að nauðsynlegt sé að stefna fyrir dóm öllum 

þeim sem áttu aðild að máli á stjórnsýslustigi.132  

                                                
131 Sjá hér einnig úrskurð Landsréttar frá 15. júní 2018 í máli nr. 418/2018. Í málinu kröfðust L og H að ákvörðun 
S um framkvæmdarleyfi fyrir nánar tiltekinni vegaframkvæmd og úrskurður úrskurðarnefndar um umhverfis– og 
auðlindamála, þar sem kröfum þeirra um að ákvörðunin yrði felld úr gildi var hafnað, yrði ógilt með dómi. Í 
úrskurði Landsréttar kom m.a. fram að um aðild að dómsmáli sem höfðað væri um stjórnvaldsákvörðun á 
grundvelli úa. færi eftir almennum reglum réttarfars, þ.m.t. þeirri meginreglu réttarfars að lögvarðir hagsmunir 
væru skilyrði fyrir aðild að einkamáli. Landsréttur taldi að L og H hefðu ekki sýnt fram á slíka hagsmuni og að 
þeim nægði ekki í þeim efnum að visa til þess að þeir hefðu átt aðild að stjórnsýslumáli á grundvelli sérstakrar 
heimildar í 3. mgr. 4.gr. úa. Aðild þeirra að dómsmálinu yrði ekki reist á 70. gr. stjskr. á meðan þeir hefðu ekki 
lögvarða hagsmuni af niðurstöðu málsins. 
132 Hafsteinn Þór Hauksson, Kjartan Bjarni Björgvinsson, og Ólafur Jóhannes Einarsson, Stjórnsýsluréttur - fjölrit: 
endurskoðun á stjórnvaldsákvörðun (Bóksala Úlfljóts 2016) 25–27; Víðir Smári Petersen (n. 87) 643; Sjá hér til 
hliðsjónar Hrd. 12. júní 2002 í máli nr. 231/2002 (Kárahnjúkavirkjun). Í því máli taldi Hæstiréttur að ekki yrði 
leyst úr varakröfu stefnenda um ómerkingu úrskurðar umhverfisráðherra án þess að Landsvirkjun, sem kærði 
úrskurðinn til ráðherra, ætti aðild að málinu. Málinu var af þeim sökum vísað frá héraðsdómi. 
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4.5 Málsóknarfélög 

Í 1. mgr. 19. gr. a. eml. er mælt fyrir um svonefnd málsóknarfélög. Frá því að ákvæðið var 

lögfest með lögum nr. 117/2010 hefur lítið reynt á ákvæðið. Ákvæðið kveður á um heimild 

aðila til þess að láta málsóknarfélag reka mál í einu lagi um kröfur þeirra en ákvæðið svarar til 

þess úrræðis sem hefur verið nefnt hópmálsókn.133 Allt þar til nýlega hafði helst reynt á 

heimildina í tengslum við málaferli hluthafa Landsbankans á hendur Björgólfi Thor til 

viðurkenningar á skaðabótaskyldu hans, sbr. Hrd. 2. maí 2016 í máli nr. 235/2016 og Hrd. 22. 

ágúst 2017 í máli nr. 447/2017. 

Hins vegar hefur á undanförnum árum færst í aukana að aðilar láti reyna á fyrrgreinda 

heimild í 1. mgr. 19. gr. a. eml. og þá helst í málum sem höfðuð eru í því skyni að fá starfs- og 

rekstrarleyfi til fiskeldis felld úr gildi með dómi. Hingað til hefur í þeim málum, án 

undantekninga, risið ágreiningur um aðild stefnanda að málinu sem málsóknarfélag. Hefur í 

þeim efnum helst verið deilt um hvort að þeir félagsmenn sem standa að baki 

málsóknarfélögunum uppfylli skilyrði réttarfars um lögvarða hagsmuni. Verður í þessum kafla 

leitast eftir að svara því hvaða skilyrði málsóknarfélög þurfa að uppfylla til þess að geta borið 

mál fyrir dómstóla.  

 

4.5.1 Skilyrði fyrir aðild málsóknarfélaga 

Málsóknarfélag er almennt félag sem nýtur aðildarhæfis í skilningi 1. mgr. 16. gr. eml. og 

kemur fram sem aðili máls fyrir hönd félagsmanna.134 Þrátt fyrir að félagið komi fram fyrir 

hönd aðila þá hefur dómur bindandi áhrif um úrlausn sakarefnis fyrir félagsmenn þess.135 

Dómur í máli sem málsóknarfélag hefur höfðað hefur þannig res judicata áhrif fyrir félagsmenn 

þess, sbr. 116. gr. eml.  

Allar reglur réttarfarslaga gilda um mál sem höfðað er og rekið af málsóknarfélagi að 

því marki sem ekki er beinlínis vikið frá þeim í lögum.136 Kveðið er á um skilyrði fyrir því að 

láta málsóknarfélag reka mál fyrir dómstólum í 1. mgr. 19. gr. a. eml. og í ákvæðum reglugerðar 

um samþykktir fyrir málsóknarfélög nr. 818/2010. Samkvæmt ákvæðinu þurfa meðlimir 

málsóknarfélags a.m.k. að vera þrír. Bæði einstaklingar og lögpersónur geta verið aðilar að 

                                                
133 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 1448 - 687. mál. 
134 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 1448 - 687. mál, athugasemdir við frumvarpið I. kafli.  
135 Lög um meðferð einkamála nr. 91/1991, 19. gr. a., mgr. 2. 
136 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 1448 - 687. mál. 
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málsóknarfélagi að því gefnu að þeir njóti aðildarhæfis í skilningi 1. mgr. 16. gr. eml.137 

Heimildin er þó takmörkuð við þá sem eiga aðild að því dómsmáli sem málsóknarfélagið var 

stofnað til að reka.138 Allir félagsmenn þurfa að eiga kröfur á hendur sama aðila, sem eiga rætur 

að rekja til sama atviks, aðstöðu eða löggernings, sbr. 1. mgr. 19. gr. a. eml. Sjá hér úrskurð 

héraðsdóms Reykjavíkur frá 3. nóvember 2017 í máli E-21/2017 (Náttúruvernd 1). Í því máli 

krafðist málsóknarfélagið Náttúruvernd 1 að bæði starfs- og rekstrarleyfi Arnarlax hf. til 

rekstrar stöðvar til sjókvíaeldis á laxi yrði ógilt með dómi. Félagsmenn málsóknarfélagsins 

rökstuddu aðild sína m.a. með vísan til grenndarhagsmuna. Í dómnum var vísað til þess að gögn 

málsins gæfu til kynna að aðilar málsóknarfélagsins hefðu ekki nákvæmlega sömu hagsmuni 

af því að fá ákvarðanir Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar ógildar. Af þeim sökum var 

talið að lögvarðir hagsmunir þeirra aðila sem stóðu að baki málsóknarfélaginu væru ekki með 

nægilega einsleitum hætti til þess að fullnægja skilyrðum 19. gr. a. eml. um einsleitni krafna.139 

Til nánari útskýringar á því hvað felst í skilyrðinu um einsleitni krafna, þ.e. að kröfur 

félagsmanna eigi rætur að rekja til sama atviks, aðstöðu eða löggernings, segir í athugasemdum 

með frumvarpi við 1. mgr. 19. gr. a. eml.:  
 
Með öllu er ógerlegt að víkja frá þessu skilyrði enda verður ekki rekið í einu lagi mál 
þar sem sakarefnið er ekki eins gagnvart öllum sem eiga í hlut þannig að málatilbúnaður 
allra sé samhljóða. … Eins og beinlínis er tekið fram í 1. mgr. verður málsóknarfélag 
aðeins myndað til að reka tiltekið mál fyrir dómi og verður sakarefni þess að liggja fyrir 
við stofnun félagsins. Ef nauðsynlegt er af einhverju tilefni að reka fleiri mál fyrir dómi 
væri vitanlega hægt að stofna samtímis fleiri málsóknarfélög um hvert sakarefni og tæki 
þá aðild að hverju félagi mið af því hverjir ættu þá hagsmuni sem málareksturinn 
stendur um.140  

 
Að virtum fyrrgreindum ummælum sem fram koma í lögskýringargögnum með ákvæði 1. mgr. 

19. gr. a. eml. verður að telja að sérhver félagsmaður þurfi að fullnægja þeim kröfum sem koma 

fram í lögum um meðferð einkamála eða verða leiddar af þeim lögum til þess að leyst verði úr 

tilteknu sakarefni fyrir dómstólum. Verði þannig brestur á því að einn félagsmanna stefnanda 

uppfylli þessar kröfur verður að telja að skilyrði fyrir aðild stefnanda sem málsóknarfélag bresti 

einnig, sbr. 19. gr. a. eml.141   

                                                
137 Sama heimild, athugasemdir við 1. gr., mgr. 1. 
138 Reglugerð um samþykktir fyrir málsóknarfélög nr. 818/2010, 4. gr. 
139 Sjá hér einnig til hliðsjónar Hrd. 2. maí 2016 í máli nr. 235/2016. Í því máli höfðaði málsóknarfélag hluthafa 
Landsbankans mál gegn B til viðurkenningar á bótaskyldu hans. Málinu var vísað frá dómi þar sem kröfur 
félagsmanna voru byggðar á mismunandi bótagrundvelli. Hæstiréttur taldi að kröfurnar þyrftu að vera af sömu rót 
runnar til þess að unnt væri að styðjast við heimildina í 19. gr. a. eml.  
140 Alþt. 2009-2010, A-deild, þskj. 1448 - 687. mál. 
141 Sjá hér úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur 3. nóvember 2017 í máli E-21/2017 (Náttúruvernd 1). Í því máli var 
þar komist að sambærilegri niðurstöðu hvað varðar skilyrði fyrir aðild stefnanda sem var málsóknarfélag en þar 
sagði dómurinn eftirfarandi: „Í ljósi þeirra ummæla sem fram koma í tilvitnuðum lögskýringargögnum um 
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Líkt og komið hefur verið inn á þá gilda allar reglur réttarfarslaga um mál sem höfðað 

er og rekið af málsóknarfélagi. Af því leiðir að skilyrði reglunnar um lögvarða hagsmuni þurfa 

að vera uppfyllt til þess að dómstóll leysi úr því sakarefni sem málsóknarfélag ber undir hann, 

sbr. Hrd. 31. mars 2020 í máli nr. 1/2020 (Náttúruvernd 2), en þar var máli vísað frá dómi þar 

sem talið var að félagsmenn ættu ekki lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls sökum 

fjarlægðar hagsmuna þeirra við hina umdeildu fiskeldisstöð. Ákvæði 19. gr. a. eml. felur þó að 

vissu leyti í sér frávik frá meginreglunni um lögvarða hagsmuni en í þeim tilvikum þar sem 

stefnandi er málsóknarfélag þá hefur félagið sjálft ekki lögvarða hagsmuni af úrlausn 

sakarefnisins heldur eru það félagsmennirnir sjálfir sem eiga lögvarða hagsmuna að gæta. Þeir 

aðilar sem standa að baki málsóknarfélagi þurfa þannig allir að hafa lögvarða hagsmuni af 

úrlausn sakarefnis til þess að mál fái efnislega meðferð hjá dómstólum.142  

Af framangreindri umfjöllun leiðir að dómara ber að vísa máli frá dómi jafnvel þótt 

aðeins einn félagsmaður hafi ekki lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls. Sama á við 

ef hagsmunir félagsmanna eru ekki einsleitir í skilningi laganna þrátt fyrir að þeir kunni allir 

að hafa lögvarða hagsmuni af niðurstöðu málsins. Í síðarnefnda tilfellinu gætu aðilar hins vegar 

höfðað mál til ógildingar á leyfi til fiskeldis hver í sínu nafni enda hefðu þeir lögvarinna 

hagsmuna að gæta þrátt fyrir að hagsmunirnir teljist ekki einsleitir í skilningi 1. mgr. 19. gr. a. 

eml.  

Velta má því fyrir sér hvort aðilar geti komist hjá skilyrðinu um lögvarða hagsmuni 

með því að stofna málsóknarfélag sem hefur umhverfisvernd að meginmarkmiði. Líkt og 

komið hefur verið inn á hér fyrir ofan þá geta umhverfisverndarsamtök að nánar tilgreindum 

skilyrðum uppfylltum átt aðild að kærumáli án þess að þurfa að sýna fram á lögvarða hagsmuni, 

sbr. 3. mgr. 4. gr. úa. Tilgreind heimild er hins vegar takmörkuð við kærumál til 

úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála og gildir þ.a.l. ekki fyrir dómstólum. Aðilar 

þyrftu því að fullnægja hefðbundnum réttarfarslegum skilyrðum til aðildar að viðkomandi 

dómsmáli óháð því hvort þeir höfði mál á grundvelli heimildar í 1. mgr. 19. gr. a. eml. sem 

málsóknarfélag eða sem umhverfisverndarsamtök, sbr. 3. mgr. 4. gr. úa.143 

                                                
að ákvæðum laga um málsóknarfélög hafi verið ætlað að taka til tilvika þar sem hver og einn, sem teldi til 
réttar á hendur öðrum hefði getað rekið mál fyrir dómi upp á sitt eindæmi, verður að leggja til grundvallar 
að sérhver aðili að málsóknarfélaginu Náttúruvernd 1, stefnanda í máli þessu, þurfi að fullnægja þeim 
kröfum sem fram koma í lögum nr. 91/1991 eða verða leiddar af þeim lögum fyrir því að dómstóll leysi úr 
sakarefni. Af því leiðir að ef brestur verður á að einn aðila stefnanda uppfylli þessar kröfur brestur jafnframt 
skilyrði fyrir aðild stefnanda sem málsóknarfélags að máli þessu samkvæmt 19. gr. a laga nr. 91/1991.  
142 Sjá úrskurð héraðsdóms Reykjavíkur 3. nóvember 2017 í máli nr. E-21/2017 (Náttúruvernd 1). 
143 Sjá nánari umfjöllun um aðild umhverfisverndarsamtaka í kafla 4.4.  
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5.   Ógildingarsjónarmið 
5.1 Almennt  

Eins og komið var inn á hér fyrr þá fer því fjarri að sá uppgangur sem verið hefur í fiskeldi 

hérlendis hafi farið fram án hagsmunaárekstra. Deila hinir ólíku hagsmunaaðilar um gildi 

starfs- og rekstrarleyfa fyrir fyrirhugaða sem og yfirstandandi fiskeldisstarfsemi. Til þess að 

ákvörðun um veitingu starfs- eða rekstrarleyfis til fiskeldis teljist ógildanleg þarf ákvörðunin 

að vera a) haldin form- eða efnisannmarka að lögum, b) sem getur talist verulegur, og c) ekki 

fyrir hendi veigamikil rök gegn því að ógilda ákvörðunina.144   

Ekki er nóg að þessi skilyrði séu fyrir hendi til þess að ákvörðun teljist ógild heldur þarf 

aðili að fá ákvörðunina fellda úr gildi hjá þar til bærum aðilum. Hægt er að fá ákvörðun um 

starfs- eða rekstrarleyfi til fiskeldis fellda úr gildi með þrenns konar hætti. Í fyrsta lagi hjá því 

stjórnvaldi sem tók ákvörðunina, sbr. 2. tl. 25. gr. stjsl. Í öðru lagi hjá úrskurðarnefnd 

umhverfis- og auðlindamála að undangenginni stjórnsýslukæru, sbr. 2. mgr. 4. gr. fskl. og 1. 

mgr. 65. gr. hml., og í þriðja lagi fyrir dómstólum að uppfylltum réttarfarsskilyrðum.145 Fáist 

starfs- eða rekstrarleyfi til fiskeldis fellt úr gildi hefur það í för með sér að tiltekin 

stjórnvaldsákvörðun telst ógild frá öndverðu.146 Af því leiðir að þegar starfs- eða rekstrarleyfi 

til fiskeldis hefur verið fellt úr gildi hefur sá sem fékk leyfið ekki lengur heimild til þess að 

starfrækja þá fiskeldisstöð eða starfsemi sem leyfið var forsenda fyrir en líkt og komið hefur 

verið inn á þá þarf bæði starfs- og rekstrarleyfi að liggja fyrir til þess að aðilum sé heimilt að 

stunda fiskeldi, sbr. 1. mgr. 4. gr. b. fskl. 

 Skipta má þeim annmörkum sem kunna að vera á ákvörðun um veitingu leyfis til 

fiskeldis niður í tvo flokka. Annars vegar annmarkar á málsmeðferð hjá leyfisveitendum, þ.e. 

formannmarkar, og hins vegar efnisannmarkar. Verður í þessum kafla leitast við að svara því 

hvaða annmarkar geti leitt til þess að ákvörðun um veitingu leyfis til fiskeldis fáist ógilt.  

 

5.2 Nánar um skilyrðin fyrir ógildingu stjórnvaldsákvarðana 

Líkt og fyrr greinir þá þurfa nokkur skilyrði að vera fyrir hendi til þess að unnt sé að ógilda 

stjórnvaldsákvörðun. Hafa þessi skilyrði verið greind niður í fjóra meginflokka.  

Í fyrsta lagi þarf ákvörðun að vera haldin form- eða efnisannmarka að lögum, þ.e. að 

brotið hafi verið gegn einu eða fleiri lagaákvæðum við meðferð máls hjá stjórnvöldum. Við 

mat á því hvort að ákvörðun sé haldin slíkum annmarka þarf að athuga hvort nánar tiltekin 

                                                
144 Arnar Þór Stefánsson, „Um ógildingu stjórnvaldaákvarðana“ (2005) 58 Úlfljótur 261, 264. 
145 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 914–915. 
146 Sama heimild 915. 
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regla gildi um umrætt mál. Reglan er að því búnu túlkuð og málsatvik heimfærð til hennar. Ef 

skilyrðum reglunnar er ekki fullnægt er því slegið föstu að reglan hafi verið brotin.147  

Í öðru lagi þarf annmarkinn að fela í sér brot gegn öryggisreglu, þ.e.a.s. reglan sem 

brotið hefur verið gegn, þarf að vera þannig úr garði gerð að hún veiti meira öryggi fyrir því að 

efni ákvörðunar sé bæði rétt og lögmætt.148 Þetta skilyrði á þó aðeins við um formannmarka.  

Í þriðja lagi þarf brot gegn ákvæðum laga að vera svo verulegt að það komi til greina 

að ógilda ákvörðunina. Í framkvæmd hefur tveimur mælikvörðum verið beitt við mat á því 

hvort að brot teljist verulegt. Annars vegar hefur verið notast við almennan mælikvarða en þá 

er sérhvert brot gegn öryggisreglum talið verulegur annmarki að lögum og leiðir til ógildingar 

stjórnvaldsákvörðunar. Hins vegar hefur verið notast við sérstakan mælikvarða en þá leiðir brot 

á öryggisreglum aðeins til ógildingar ef annmarkinn hefur áhrif á efni ákvörðunarinnar.149 Fer 

það eftir atvikum hverju sinni hvaða mælikvarða er beitt.150 Hefur í framkvæmd verið litið til 

ákveðinna sjónarmiða við val á mælikvarða. Vegur þar þyngst sjónarmiðið um hversu gróft 

brotið er gegn tiltekinni málsmeðferðarreglu. Þegar um gróf brot er að ræða eða ef brotið er 

gegn fleiri en einni málsmeðferðarreglu eru almennt miklar líkur á því að dómstólar noti 

strangan mælikvarða en vægan þegar um minniháttar brot er að ræða. Í tilviki matskenndra 

ákvarðana er almennt beitt ströngum mælikvarða þar sem ómögulegt getur reynst að 

endurskoða hvort að annmarkar á málsmeðferð hafi haft áhrif á efni ákvörðunarinnar.151 Ætla 

má að í málum sem ólíkir hagsmunaaðilar koma að, líkt og þeim sem varða gildi leyfis til 

fiskeldis, sé hinum sérstaka mælikvarða beitt við mat á því hvort að ógilda beri ákvörðun um 

leyfi til fiskeldis þegar um minniháttar brot gegn ákvæðum laga er um að ræða.152 

Í fjórða lagi mega ekki veigamikil rök mæla gegn því að ógilda ákvörðunina, s.s. 

réttmætar væntingar og góð trú aðila.153 Veigamikil sjónarmið geta mælt gegn því að 

stjórnvaldsákvörðun verði felld úr gildi. Getur í ákveðnum tilvikum verið ósanngjarnt að 

annmarki á málsmeðferð leiði til ógildingar ákvörðunar ef það veldur leyfishafa tjóni. Hafi 

leyfishafi byrjað að nýta sér leyfi þarf almennt meira að koma til svo að ákvörðun verði ógilt. 

Þá er leyfi oft ekki ógilt sé langur tími liðinn frá því að aðila var veitt leyfi. Skiptir hér 

grandsemi leyfishafa miklu máli en hafi leyfishafinn verið grandlaus um 

ógildingarannmarkann er almennt talið að réttmætar væntingar hans standi í vegi fyrir því að 

                                                
147 Sama heimild 916. 
148 Sama heimild 916–917. 
149 Sama heimild 917. 
150 Sama heimild 922–926. 
151 Sama heimild. 
152 Sama heimild 924–925. 
153 Arnar Þór Stefánsson (n. 144) 264. 
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ógilda leyfið. Hafi hann hins vegar verið grandsamur um annmarkann getur hann þurft að þola 

að ákvörðunin verði ógilt þrátt fyrir að þó nokkurt skeið hafi liðið frá því að leyfið var veitt.154 

Helgast það af því að viðkomandi er í slíkum tilvikum talinn hafa mátt vita að annmarkar væru 

á meðferð máls sem leitt gætu til ógildingar og þannig ekki sömu væntingar fyrir hendi. Ferlið 

við að sækja um starfs- og rekstrarleyfi til fiskeldis tekur oft langan tíma með tilheyrandi 

kostnaði fyrir umsækjendur.155 Velta má því fyrir sér hvort að slík sjónarmið, þ.e. tímalengd 

umsóknarferlis og kostnaður, kunni að mæla gegn því að ákvörðun um veitingu leyfis sé ógild. 

Ekki verður séð að litið hafi verið til slíkra sjónarmiða í þeim úrskurðum sem hafa fallið þar 

sem starfs- eða rekstrarleyfi til fiskeldis eru felld úr gildi, enda eru fyrrnefnd rök atriði sem 

eiga við um meðferð máls áður en ákvörðun um veitingu leyfis til fiskeldis er tekin og getur 

umsækjandi því ekki verið í góðri trú um að hann hafi leyfi til starfrækslu fiskeldis. 

 

5.3  Annmarkar á málsmeðferð hjá Matvælastofnun og/eða Umhverfisstofnun við 
veitingu starfs- og rekstrarleyfis til fiskeldis 

Við veitingu starfs- og rekstrarleyfis til fiskeldis ber Umhverfisstofnun og Matvælastofnun að 

gæta að ákvæðum fskl. og hml., sem og ákvæðum stjsl. við meðferð máls. Greindum stofnunum 

ber jafnframt að gæta að ákvæðum máu. þar sem bæði starfs- og rekstrarleyfi til fiskeldis falla 

undir leyfi til framkvæmda í skilningi f-liðar 3. gr. máu. Leyfisveitendunum ber því að gæta að 

ákvæði 13. gr. laganna um málsmeðferð við útgáfu leyfanna.  

Láist Umhverfisstofnun og Matvælastofnun að fylgja ákvæðum greindra laga við 

meðferð máls er um formannmarka að ræða. Getur sá annmarki, að nánar tilgreindum 

skilyrðum uppfylltum, leitt til þess að ákvörðun um veitingu leyfis til fiskeldis verði ógildanleg. 

Hér á eftir verður fjallað um helstu málsmeðferðarreglur fyrrgreindra laga og hvort og þá að 

hvaða skilyrðum uppfylltum hægt er að fá stjórnvaldsákvörðun ógilta á grundvelli þess að 

brotið hafi verið gegn ákvæðum fyrrnefndra laga við meðferð máls hjá leyfisveitendum.  

 

5.3.1   Ófullnægjandi gögn með umsókn eða umsækjandi uppfyllir ekki skilyrði laga um 
fiskeldi nr. 71/2008  

Kveðið er á um þau skilyrði sem umsækjandi rekstrarleyfis þarf að uppfylla í 2. máls. 2. mgr. 

7. gr. fskl. Samkvæmt ákvæðinu þarf umsækjandi að uppfylla þær kröfur sem gerðar eru um 

heilbrigði lagareldisdýra og afurða þeirra, um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í 

                                                
154 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 926 og 927. 
155 Sjá hér t.d. Sigríður Dögg Auðunsdóttir, „Ógilding leyfis fyrir silungaeldi vonbrigði“ (Ruv, 21. júní 2017) 
<https://www.ruv.is/frett/ogilding-leyfis-fyrir-silungaeldi-vonbrigdi> en þar hafði umsóknarferli staðið yfir síðan 
2011 eða samtals í sex ár.  
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lagardýrum og um velferð lagareldisdýra.156 Uppfylli umsækjandi ekki greindar kröfur ber 

Matvælastofnun að hafna umsókn hans um rekstrarleyfi, sbr. 8. mgr. 10. gr. fskl.  

Þau gögn sem þurfa að fylgja umsókn um rekstrarleyfi eru tilgreind í 2. mgr. 8. gr. fskl. 

Samkvæmt ákvæðinu skulu umsókn fylgja gögn um a) heimild til afnota af landi eða vatni eða 

gögn um úthlutun eldissvæðis, b) rekstraráætlun sem sýnir m.a. uppbyggingarferil eldisins og 

öflun hrogna og seiða, og c) önnur gögn sem Matvælastofnun eru nauðsynleg til að meta hvort 

skilyrði til útgáfu rekstrarleyfis séu fyrir hendi. Matvælastofnun ber að hafna útgáfu 

rekstrarleyfis ef umsækjandi leggur ekki fram tilskilin gögn, sbr. 9. mgr. 10. gr. fskl.  

Það leiðir af formreglu lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins að ákvarðanir stjórnvalda 

mega ekki vera í andstöðu við lög.157 Brjóti ákvörðun í bága við ákvæði laga telst ákvörðunin 

ólögmæt að efni til og er almennt viðurkennt að slík ákvörðun sé ógildanleg.158 Hafi 

Matvælastofnun veitt rekstrarleyfi til fiskeldis án þess að umsækjandi hafi uppfyllt þær kröfur 

sem fram koma 2. mgr. 7. gr. fskl. verður að telja að ákvörðun Matvælastofnunar um útgáfu 

rekstrarleyfis til fiskeldis sé ógildanleg þar sem slík leyfisveiting er í andstöðu við 8. mgr. 10. 

gr. fskl. Álykta má að það sama eigi við um leyfi sem hefur verið veitt án þess að fyrrgreind 

gögn hafi verið lögð fram enda er slíkt í andstöðu við 9. mgr. 10. gr. fskl.  

 

5.3.2   Áhættumat erfðablöndunar og mat á burðarþoli 

Hættan á erfðablöndun eldisfiska sem sleppa úr sjókvíum hefur verið talin ein veigamesta ógn 

við villta ferskvatnsfiska en erfðablöndun getur leitt til versnandi hæfni villtra nytjastofna. 

Opnar sjókvíar samanstanda af flothring og netpoka og er því viðvarandi hætta á að eldisfiskur 

sleppi úr slíkum kvíum og erfðablöndun eigi sér stað við villta nytjastofna.159 Sjókvíaeldi getur 

einnig haft neikvæð umhverfisáhrif í för með sér en þau úrgangsefni sem enda í hafinu í nálægð 

við sjókvíar geta valdið breytingum á efnasamsetningu sjávar og þannig gert hann svo 

súrefnissnauðan að eingöngu tilteknar lífverur geta þrifist þar.160  

Við meðferð máls við útgáfu rekstrarleyfis til sjókvíaeldis þarf Matvælastofnun því að 

taka tillit til áhættumats erfðablöndunar sem og burðarþolsmats, sem hafa verið framkvæmd af 

                                                
156 Finna má þær kröfur sem umsækjendur þurfa að uppfylla í reglugerð um heilbrigðiskröfur vegna lagareldisdýra 
og afurða þeirra og um forvarnir og varnir gegn tilteknum sjúkdómum í lagardýrum nr. 1254/2008. 
157 Elín Ósk Helgadóttir, „Jafnræðisreglur - í tengslum við matskenndar ákvarðanir“ (2013) 63 Tímarit 
Lögfræðinga 281, 284–285; Andri Árnason, Sindri M Stephensen, og Stefán Andrew Svensson, Aðferðafræði: 
Réttarheimildir (2020) 19. 
158 Nefnd um starfsskilyrði stjórnvalda, Starfsskilyrði stjórnvalda: skýrsla nefndar um starfsskilyrði stjórnvalda, 
eftirlit með starfsemi þeirra og viðurlög við réttarbrotum í stjórnsýslu (Forsætisráðuneytið 1999) 17 og 18. 
159 Forseth o.fl. (n. 4) 1507. 
160 Miljøstatus, „Fiskeoppdrett“ (Miljøstatus) <https://miljostatus.miljodirektoratet.no/Fiskeoppdrett/> skoðað 1. 
apríl 2021. 



 

 

42 

Hafrannsóknastofnun, sbr. 3. mgr. 9. gr. fskl. Tilgangur áhættumats erfðablöndunar er að meta 

mögulega erfðablöndun eldislax við villta nytjastofna að teknu tilliti til mótvægisaðgerða, og 

hvort að tíðni erfðablöndunar verði það mikil að tíðni arfgerða villtra stofna breytist og valdi 

versnandi hæfni stofngerða, sbr. 2. tl. 1. mgr. 3. gr. fskl.161 Hlutverk burðarþolsmats er að meta 

óæskileg áhrif af fiskeldisstarfsemi á tiltekið svæði. Með burðarþolsmati er leitast við að 

tryggja sem bestu nýtingu á tilteknu svæði og að fiskeldisstarfsemi hafi sem minnst skaðleg 

áhrif á lífríkið.162 Áhættumat erfðablöndunar og burðarþolsmat þurfa að uppfylla nánar 

tilgreind skilyrði 6. gr. a. og 6. gr. b. fskl.  

Samkvæmt 10. mgr. 10. gr. fskl. ber Matvælastofnun að hafna útgáfu um rekstrarleyfi 

ef áhættumat erfðablöndunar og burðarþolsmat benda til þess að fyrirhugað eldi feli í sér 

umtalsverða hættu á útbreiðslu sjúkdóma eða umtalsverð óæskileg áhrif á vistkerfi, sbr. 10. 

mgr. 10. gr. fskl. Leiðir af fyrrgreindri lögmætisreglu stjórnsýsluréttarins að ef rekstrarleyfi er 

veitt þrátt fyrir að mat samkvæmt 3. mgr. 9. gr. fskl. hafi bent til þess að umtalsverð hætta væri 

á útbreiðslu sjúkdóma eða umtalsverðum óæskilegum áhrifum á lífríkið, er ákvörðun 

Matvælastofnunar um útgáfu rekstrarleyfis til fiskeldis almennt ógildanleg þar sem slík 

leyfisveiting væri í andstöðu við 10. mgr. 10. gr. fskl.163 

Ákvörðun Matvælastofnunar um veitingu rekstrarleyfis kann að vera ógildanleg ef 

áhættumat erfðablöndunar eða burðarþolsmat uppfyllir ekki þær kröfur sem fram koma í 6. gr. 

a. og 6. gr. b. fskl., þá á þeim grundvelli að Matvælastofnun hafi vanrækt rannsóknarskyldu 

sína samkvæmt 10. gr. stjsl. Rannsóknarreglan hefur verið talin vera hryggjarstykki 

öryggisreglna og kann því brot gegn henni við veitingu leyfis til fiskeldis að leiða til ógildingar, 

að því gættu að brotið sé verulegt.164 Forsendan fyrir því að Matvælastofnun uppfylli skilyrði 

rannsóknarreglu stjsl. er að bæði áhættumat erfðablöndunar og burðarþolsmat 

Hafrannsóknarstofnunar uppfylli lágmarksskilyrði laga um efnisinnihald. Matvælastofnun þarf 

því að ganga úr skugga um að mat Hafrannsóknarstofnunar sé ekki haldið slíkum annmörkum 

að ekki verði á því byggt.  

 

                                                
161 Nánari upplýsingar um tillögur Hafrannsóknastofnunar um áhættumat erfðablöndunar fyrir árið 2020 má finna 
í auglýsingu um staðfestingu á áhættumati erfðablöndunar nr. 562/2020. Í áhættumati erfðablöndunar er miðað 
við að fjöldi eldislaxa fari ekki yfir 4% af fjölda göngulaxa. Ragnar Jóhannsson o.fl., „Áhættumat vegna 
mögulegrar erfðablöndunar milli eldislaxa og náttúrulegra laxastofna á Íslandi“ (Hafrannsóknastofnun 2017) HV 
2017-027 3 <https://www.hafogvatn.is/static/files/Gamli_vefur/hv2017_027.pdf> skoðað 5. maí 2021. 
162 „Skýrsla starfshóps sjávarútvegs - og landbúnaðarráðherra um stefnumótun í fiskeldi: II. hluti- viðaukar“ 
(Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið 21. ágúst 2017) 18–19. 
163 Elín Ósk Helgadóttir (n. 157) 284–285; Andri Árnason, Sindri M. Stephensen, og Stefán Andrew Svensson (n. 
157) 19. 
164 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 533. 



 

 

43 

5.3.3   Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum 

Líkt og fyrr greinir þá falla starfs- og rekstrarleyfi til fiskeldis undir leyfi til framkvæmda í 

skilningi f-liðar 3. gr. máu. og fer því um útgáfu leyfanna eftir ákvæði 13. gr. laganna. 

Samkvæmt 1. mgr. 13. gr. máu. er eitt af frumskilyrðum fyrir útgáfu leyfis að álit 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar liggi fyrir. Ákvæðið 

byggir á tilskipun 2011/92/ESB, sbr. breytingartilskipun 2014/52/ESB165 og hefur 

Skipulagsstofnun þ.a.l. viðmiðunarreglur Evrópusambandsins frá 2017166 til hliðsjónar við mat 

sitt.167  

Ferlið við mat á umhverfisáhrifum samanstendur af sex þáttum, þ.e. a) gerð og 

afgreiðslu matsáætlunar, b) gerð frummatsskýrslu framkvæmdaraðila, c) kynningu og samráði 

um frummatsskýrslu við umsagnaraðila og almenning, d) gerð matsskýrslu framkvæmdaraðila, 

e) athugun Skipulagsstofnunar á matsskýrslu framkvæmdaraðila og álit stofnunarinnar um mat 

á umhverfisáhrifum framkvæmdar, og f) að álit stofnunarinnar sé lagt til grundvallar við 

afgreiðslu umsóknar um leyfi til framkvæmdar.168  

 

                                                
165 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1235 - 775. mál, 23. gr. 
166 European Commission, „Environmental Impact Assessment of Projects: Guidance on the Preparation of the 
Environamental Impact Assessment Report (Directive 2011/92/EU as Amended by 2014/52/EU)“ (European 
Commission 2017) <https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_EIA_report_final.pdf> skoðað 7. 
október 2020. 
167 Til þess að auðvelda aðilum verkið sem og fullnægja leiðbeiningarskyldu sinni sem stjórnvald þá hefur 
Skipulagsstofnun listað upp þau atriði sem aðilar þurfa að gæta að þegar kemur að samanburði valkosta, sjá 
vefsíðu Skipulagsstofnunar, „Um samanburð valkosta við mat á umhverfisáhrifum“ (Skipulagsstofnun, 10. maí 
2018) <https://www.skipulag.is/skipulagsstofnun/frettir/um-samanburd-valkosta-vid-mat-a-umhverfisahrifum> 
skoðað 17. apríl 2021. 
168 Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 4. gr. a. 
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Mynd 3. Ferlið við mat á umhverfisáhrifum í grófum dráttum. 

 

Það leiðir af rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins að leyfisveitendur, þ.e. Matvælastofnun og 

Umhverfisstofnun, þurfa að rannsaka mál og afla nauðsynlegra og réttra upplýsinga um 

málsatvik til þess að geta tekið ákvörðun um umsókn um starfs- eða rekstrarleyfi til fiskeldis.169 

Rannsóknarreglan hefur verið talin vera hryggjarstykki öryggisreglna og kann því brot gegn 

henni við veitingu leyfis til fiskeldis að leiða til ógildingar, að því gættu að brotið sé verulegt.170 

Forsendan fyrir því að leyfisveitendur uppfylli skilyrði rannsóknarreglu stjsl. er að álit 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum uppfylli lágmarksskilyrði laga um rökstuðning 

                                                
169 Stjórnsýslulög nr. 37/1993, sbr. 10. gr. 
170 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 533. 
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og efnisinnihald. Leyfisveitendur þurfa því að ganga úr skugga um að álit Skipulagsstofnunar 

sé ekki haldið slíkum annmörkum að ekki verði á því byggt. Sé álit Skipulagsstofnunar, sem 

leyfisveitendur byggja ákvörðun sína á, haldið annmörkum leiðir það almennt til þess að 

leyfisveitandi telst hafa vanrækt rannsóknarskyldu sína, sbr. 10. gr. stjsl. Eftir atvikum getur sú 

vanræksla leitt til þess að ákvörðun leyfisveitanda sé ógild en mat á umhverfisáhrifum er 

almennt talið hafa verulega þýðingu við ákvarðanatöku leyfisveitanda um veitingu leyfis til 

fiskeldis.171   

Að mörgu þarf að gæta við mat á umhverfisáhrifum. Leiðir af ákvæðum máu. að 

framkvæmdaraðili, þ.e. sá sem hyggst hefja framkvæmd172, ber mikla ábyrgð við gerð matsins. 

Framkvæmdaraðili ber ábyrgð á að vinna tillögu að matsáætlun fyrir tiltekna framkvæmd, sbr. 

8. gr. máu., og frummatsskýrslu, sbr. 9. gr. máu., að því tilskildu að matsáætlun hans hafi verið 

samþykkt af Skipulagsstofnun. Við gerð greindra gagna þarf framkvæmdaraðili einkum að hafa 

í huga að greina frá raunhæfum kostum sem hann hefur kannað og bera þá saman með tilliti til 

umhverfisáhrifa, sbr. 3. mgr. 9. gr. máu. (hér eftir „valkostagreining“). Valkostagreining hefur 

að mati margra framkvæmdaraðila verið talin einn vandasamasti þátturinn í matsferlinu.173 

Verður nú nánar vikið að þeim atriðum sem þarf að hafa í huga við valkostagreiningu 

og hvort og þá að hvaða skilyrðum uppfylltum hægt er að fá ákvörðun Umhverfisstofnunar eða 

Matvælastofnunar um veitingu starfs- eða rekstrarleyfis til fiskeldis ógilda á grundvelli brota á 

ákvæðum máu.  

 

5.3.3.1  Valkostagreining 

Í samræmi við 1. mgr. 8. gr. máu. ber framkvæmdaraðila að gera tillögu að matsáætlun til 

Skipulagsstofnunar og kynna hana fyrir bæði umsagnaraðilum og almenningi. Með matsáætlun 

er átt við áætlun sem er byggð á tillögu framkvæmdaraðila um hvaða þætti framkvæmdarinnar 

og umhverfis skuli leggja áherslu á í frummatsskýrslu, sbr. h-liður 1. mgr. 3. gr. máu. Í tillögu 

að matsáætlun ber framkvæmdaraðila m.a. að lýsa framkvæmdinni og veita upplýsingar um 

mögulega framkvæmdarkosti sem koma til greina, m.a. þeim kosti að aðhafast ekki neitt, þ.e. 

núllkosti, sbr. 15. gr. reglugerðar um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015. Eftir að 

framkvæmdaraðili hefur skilað matsáætlun til Skipulagsstofnunar ber stofnuninni að taka 

                                                
171 European Commission (n. 166) 51 og 55. Sjá hér einnig úrskurð úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 
frá 27. september 2018 í máli nr. 3/2018 (Arctic Sea Farm). Í því máli var talið að Matvælastofnun, sem 
leyfisveitanda, bæri skylda til þess að tryggja að málið væri nægilega upplýst, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga, en í því 
fælist að gæta að því að lögbundið álit Skipulagsstofnunar væri nægilega traustur grundvöllur leyfisveitingar. 
172 Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 3. gr., mgr. 1. 
173 European Commission (n. 166) 51. 
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ákvörðun um tillöguna.174 Skipulagsstofnun getur fallist á tillögu að matsáætlun með eða án 

athugasemda eða synjað tillögunni.175 Sé matsáætlunin samþykkt vinnur framkvæmdaraðili 

frummatsskýrslu á grundvelli hennar að lokinni málsmeðferð samkvæmt 8. gr. máu.176 Í 

frummatsskýrslu ber framkvæmdaraðila að tilgreina þau áhrif sem fyrirhuguð framkvæmd 

kann að hafa á umhverfið og gera grein fyrir raunhæfum valkostum sem hann hefur kannað og 

bera þá saman m.t.t. umhverfisáhrifa, sbr. 3. mgr. 9. gr. máu. og h. liður 2. mgr. 20. gr. 

reglugerðar nr. 660/2015.177  

Við gerð matsáætlunar ber framkvæmdaraðila að kynna tillögu sína opinberlega með 

auglýsingu, sbr. 1. mgr. 8. gr. máu. Almenningi er þannig gefið færi á að koma á framfæri 

athugasemdum sínum til framkvæmdaraðila. Framkvæmdaraðili hefur hliðsjón af 

framkomnum athugasemdum sem honum hafa borist við endanlegan frágang sinn á tillögu að 

matsáætlun. Almenningur nýtur sambærilegrar heimildar þegar framkvæmdaraðili hefur lagt 

fram frummatsskýrslu til Skipulagsstofnunar en þá kynnir stofnunin skýrsluna opinberlega og 

vinnur svo úr framkomnum athugasemdum og umsögnum við gerð matsskýrslu sinnar, sbr. 2.- 

4. mgr. 10. gr. og 1. mgr. 11. gr. máu.  

Hvað varðar athugasemdir við valkostagreiningu má ráða af dómaframkvæmd að það 

skipti máli hvort athugasemdirnar hafi komið snemma fram í undirbúningsferlinu og hvernig 

framkvæmdaraðilinn brást við þeim. Geta rökstuddar athugasemdir leitt til þess 

framkvæmdaraðila sé skylt að bæta við framkvæmdakostum í valkostagreiningu sína. Sé það 

ekki gert getur það haft í för með sér að ákvörðun stjórnvalds fyrir viðkomandi framkvæmd 

teljist háð verulegum annmörkum og því ógildanleg.178 Á móti kemur hins vegar að í 

dómaframkvæmd hefur verið talið að bæta megi úr annmörkum á framkvæmd á mati á 

umhverfisáhrifum með viðbótarrannsóknum eftir að álit Skipulagsstofnunar liggur fyrir, sbr. 

dómar Hæstaréttar í málum nr. 511/2015, 512/2015, 513/2015 og 541/2015.179 Ráða má af 

dómunum að bæta megi úr mati allt fram til þess að ákvörðun um leyfisveitingu er tekin.180 Af 

                                                
174 Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 8. gr., mgr. 2. 
175 Reglugerð um mat á umhverfisáhrifum nr. 660/2015, 17. gr., mgr. 4. 
176 Lög um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, 9. gr., mgr. 1. 
177 Ákvæði 3. mgr. 9. gr. máu. er í samræmi við ákvæði tilskipunar Evrópusambandsins 97/11/ESB að 
framkvæmdaraðili geri grein fyrir helstu möguleikum sem hann hefur kannað og beri þá saman. Samkvæmt 
athugasemdum með frumvarpi máu. hefur ákvæðið þar sem „samanburður á helstu möguleikum er ein helsta 
forsendan fyrir því að raunveruleg umhverfisáhrif hinnar fyrirhuguðu framkvæmdar séu metin.“ Alþt. 1999-2000, 
A-deild, þskj. 644 - 386. mál athugasemdir við 9. gr., mgr. 3. 
178 Aðalheiður Jóhannsdóttir, Ásgerður Ragnarsdóttir og Kristín Sólnes, „Samanburður valkosta sem hluti af 
undirbúningi ákvörðunar í ljósi umhverfisréttar“ (2017) 70 Úlfljótur 265, 304. 
179 Hrd. 12. maí 2016 í máli nr. 511/2015; Hrd. 12. maí 2016 í máli nr. 512/2015; Hrd. 12. maí 2016 í máli nr. 
513/2015; Hrd. 12. maí 2016 í máli nr. 541/2015; Sama regla kemur fram í Hrd. 13. október 2016 í máli nr. 
796/2015 og úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 4. apríl 2017 í máli 148/2016. 
180 Aðalheiður Jóhannsdóttir, Ásgerður Ragnarsdóttir og Kristín Sólnes (n. 178) 305. 
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því leiðir að framkvæmdaraðili getur bætt úr annmörkum á valkostagreiningu, ef hann verður 

þess var áður en ákvörðun er tekin, s.s. með framkomnum athugasemdum. Það má því velta 

því fyrir sér hvort það gæti borgað sig fyrir andstæðinga fiskeldis, ætli þeir sér að fá leyfi til 

fiskeldis fellt úr gildi, að halda að sér höndum, hvað varðar athugasemdir við framkvæmd mats 

á umhverfisáhrifum, þar til að ákvörðun um veitingu leyfis til fiskeldis hefur verið tekin. Telja 

má að þetta geti hugsanlega komið til greina ef eini tilgangur aðila er að fá leyfi til fiskeldis 

fellt úr gildi en á móti kemur að athugasemdir þeirra á fyrri stigum geta leitt til þess að gætt sé 

að atriðum sem kann að vera bent á af þeirra hálfu. 

Áhersla hefur verið lögð á að framkvæmdaraðili hafi ákveðið forræði yfir því hvaða 

framkvæmdakostir uppfylli markmið fyrirhugaðrar framkvæmdar. Þetta forræði 

framkvæmdaraðila hefur verið staðfest í dómaframkvæmd að því tilskildu að mat 

framkvæmdaraðila sé reist á málefnalegum og hlutlægum grunni en aðilum verður ekki gert að 

kanna möguleika sem eru óraunhæfir fyrir framkvæmd þeirra.181 Hvorki er ljóst af lögum né 

dómaframkvæmd hversu marga valkosti framkvæmdaraðili ber að leggja fram hverju sinni til 

þess að skilyrði 3. mgr. 9. gr. máu. sé fullnægt. Í því sambandi má vísa til Hrd. 22. október 

2009 í máli nr. 22/2009 en þar lagði framkvæmdaraðili fram þrjá valkosti og deilt var um hvort 

að fleiri valkostir kæmu til greina. Á móti kemur þá getur framkvæmdaraðili ekki einskorðað 

umfjöllun sína við þann kost sem hentar honum best heldur hvílir á honum sú ótvíræða skylda 

að kanna til hlítar þá möguleika sem almennt geta komið til greina, lýsa þeim og 

umhverfisáhrifum þeirra og bera þá saman.182 Þá verður einnig að telja mjög ólíklegt að ekki 

finnist að minnsta kosti einn annar valkostur sem unnt er að leggja fram til mats, svo lengi sem 

framkvæmdaraðili sinni þeirri skyldu að ráðast í víðtæka könnun á fyrirliggjandi kostum en 

mismunandi valkostir geta m.a. falist í mismunandi tæknilegri útfærslu, hönnun, stærð eða 

staðsetningu.183  

Skortur á því að leggja fram raunhæfa valkosti getur leitt til þess að ákvörðun um 

leyfisveitingu fyrir fiskeldi teljist ógildanleg, nema að framkvæmdaraðili geti sýnt fram á að 

enginn annar raunhæfur framkvæmdakostur geti komið til greina.184 Stafar það af því að það 

                                                
181 Sjá hér Hrd. 22. október 2009 í máli nr. 22/2009. Í því máli var lagt til grundvallar að framkvæmdaraðili ætti 
forræði að því hvaða framkvæmdarkostir uppfylltu markmið viðkomandi framkvæmdar, sbr. einnig Hrd. 22. 
október 2009 í máli nr. 671/2008 (Teigsskógur). Framkvæmdakostur getur talist óraunhæfur sökum tæknilegra 
hindrana, skorts á fjármagni, hindranir sem eru komnar til af hluthöfum og lagalegra hindrana. European 
Commission (n. 166) 52.  
182 European Commission (n. 152) 52; Úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 27. september 
2018 í máli nr. 3/2018 (Arctic Sea Farm). 
183 European Commission (n. 166) 53 og 54. 
184 Sjá hér t.d. Rt. 2009, bls. 661. Í því máli var deilt um hvort ákvörðun um skipulagsbreytingu væri ógildanleg 
þar sem hvorki hafði verið gert mat á umhverfisáhrifum á mögulegum landsvæðum í samræmi við norsk lög né 
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hefur verulega þýðingu að samanburður hafi farið fram á þeim valkostum sem eru fyrir hendi 

til þess að mat á umhverfisáhrifum þjóni markmiðum máu. 185  

Það fellur í hlut þess sem heldur því fram að valkostagreiningu framkvæmdaraðila sé 

áfátt að sýna fram á slíkt, s.s. með því að benda á aðra framkvæmdarkosti sem geta náð 

markmiði framkvæmdar og rökstyðja að þeir séu raunhæfir að teknu tilliti til aðstæðna, sbr. 

Hrd. 1. október 2009 í máli nr. 696/2008. Ráða má af dómaframkvæmd að viðkomandi geti 

axlað þá sönnunarbyrði með því að leggja fram sérfræðileg gögn sem styðja að sá 

framkvæmdakostur sé raunhæfur, sbr. t.d. Hrd. 12. maí 2016 í máli nr. 511/2015 og Hrd. 13. 

október 2016 í máli nr. 796/2015. Í þeim málum lagði Hæstiréttur áherslu á að stefnendur hefðu 

leitast við að sýna fram á að tiltekinn framkvæmdakostur væri raunhæfur með bæði rökum og 

gögnum.  

Við mat á því hvort að brot gegn ákvæðum máu. og stjsl. teljist verulegur annmarki að 

lögum hefur aðallega verið stuðst við tvo mælikvarða, þ.e. almennan og sérstakan 

mælikvarða.186 Þegar ólíkir hagsmunaaðilar eru að máli er varðar leyfi til fiskeldis er ákvörðun 

oft hagstæð fyrir annan aðilann en óhagstæð fyrir hinn. Þegar ekki er um gróf brot á 

málsmeðferðarreglum máu. að ræða má ætla að hinum sérstaka mælikvarða sé beitt við mat á 

því hvort að ógilda beri ákvörðun um leyfi til fiskeldis.187  

Í þessu sambandi má líta til úrskurðar úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 

27. september 2018 í máli nr. 3/2018 (Arctic Sea Farm) þar sem almennum mælikvarða var 

beitt við mat á því hvort að annmarki að lögum teldist verulegur. Í því máli var kærð ákvörðun 

Matvælastofnunar um að veita rekstrarleyfi fyrir laxeldi í opnum sjókvíum. Kærendur kröfðust 

þess að ákvörðunin yrði felld úr gildi og vísuðu m.a. til þess að framkvæmdaraðili hafði 

einungis lagt fram einn valkost í umsókn sinni og að greining á raunhæfum valkostum hafi því 

ekki farið fram í samræmi við 8. og 9. gr. laga nr. 106/2000. Um þetta sagði úrskurðarnefndin:  

 

                                                
gerður samanburður á mögulegum valkostum. Hæstiréttur Noregs taldi að rannsókn máls hefði verið ásættanleg 
og vísaði til þess að skyldan takmarkaðist við raunhæfa valkosti en í þessu máli hefði engin önnur staðsetning 
verið raunhæf og hvíldi þ.a.l. ekki sú skylda á stjórnvaldi að rannsaka aðra valkosti. Vert er að taka fram að þessi 
niðurstaða Hæstaréttar Noregs er ekki óumdeild, sjá Inge Lorange Backer og Hans Chr. Bugge, „Forsømt 
konsekvensutredning av alternativer. Høyesteretts dom i Rt. 2009 s. 661 om den amerikanske ambassade i 
Husebyskogen“ (2010) 3 Lov og Rett 115, 120–128. 
185 European Commission (n. 166) 55. 
186 Sjá nánari umfjöllun um almennan og sérstakan mælikvarða í kafla 5.2.  
187 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 924–925. 
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Verður ekki við það unað í mati á umhverfisáhrifum að einungis séu metin 
umhverfisáhrif eins valkosts. Fer enda þá ekki fram sá nauðsynlegi samanburður 
umhverfisáhrifa fleiri kosta sem lögbundin krafa er gerð um, allt í þeim tilgangi að 
leyfisveitandi geti tekið upplýsta afstöðu að fullrannsökuðu máli til þess að meta hvort 
eða með hvaða hætti hægt sé að leyfa framkvæmd þannig að skilyrði laga séu uppfyllt. 
Þar sem ekki hefur verið sýnt fram á í mati á umhverfisáhrifum að enginn annar 
mögulegur framkvæmdarkostur hafi getað komið til greina í skilningi 2. málsl. 1. mgr. 
8. gr. og 4. málsl. 2. mgr. 9. gr. laga nr. 106/2000 verður að telja það verulegan ágalla 
á matinu að engum öðrum kosti var lýst að öðru leyti en vísað væri til þess að núllkostur 
hefði engin áhrif í för með sér. … Bar Matvælastofnun, sem [leyfisveitanda], skylda til 
að tryggja að málið væri nægilega upplýst, sbr. 10. gr. stjórnsýslulaga, en í því felst að 
gæta að því að lögbundið álit Skipulagsstofnunar sé nægilega traustur grundvöllur 
leyfisveitingar. Hvílir og sú skylda á Matvælastofnun skv. 4. mgr. 10. gr. laga nr. 
71/2008 að gæta þess við útgáfu rekstrarleyfis að fullnægt sé m.a. ákvæðum laga um 
mat á umhverfisáhrifum …188 
 

Hér má einnig líta til Hrd. 16. febrúar 2017 í máli nr. 575/2016 (Suðurnesjalína 2). Í því máli 

kröfðust stefnendur þess að ákvörðun sveitarfélagsins V um að veita framkvæmdaleyfi til að 

reisa flutningsvirki yrði ógilt. Stefnendur byggðu kröfur sínar á því að reglur máu., stjsl., og 

skipulagslaga nr. 123/2010 hefðu verið brotnar við meðferð máls, m.a. með því að ekki hefði 

verið rannsakaður sá kostur að leggja línuna í jörðu. Hæstiréttur taldi að umhverfisáhrifum 

jarðstrengs í samanburði við aðra framkvæmdakosti hefði ekki verið lýst með fullnægjandi 

hætti en í matsferlinu hafði aðeins verið vísað til almennra sjónarmiða um kosti og galla 

jarðstrengja. Matsferlið og umhverfismatsskýrslan hefðu því ekki uppfyllt áskilnað fyrrnefndra 

laga. Matsskýrsla L hf. um Suðurnesjalínu 2 og álit Skipulagsstofnunar um skýrsluna hefðu því 

ekki getað verið lögmætur grundvöllur undir ákvörðun sveitarfélagsins V um veitingu 

framkvæmdaleyfisins. Var því fallist á kröfu B o.fl. um að ógilda ákvörðunina. 

Þá má líta til úrskurðar úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 19. desember 

2019 í máli nr. 26/2019 þar sem nefndin beitti sérstökum mælikvarða við mat á því hvort að 

annmarki að lögum teldist verulegur. Í því máli var deilt um gildi ákvörðunar 

Umhverfisstofnunar um veitingu starfsleyfis fyrir laxeldi. Kærendur vísuðu m.a. til þess að 

valkostagreining hefði ekki farið fram. Fyrir lá í málinu að framkvæmdaraðili hafði einungis 

gert grein fyrir aðalvalkosti sínum hverju sinni í bæði matsáætlun og frummatsskýrslu en sá 

valkostur tók breytingum meðan á málsmeðferð stóð. Þá var í skýrslunni gerður efnislegur 

samanburður á úrræðunum en enginn kerfisbundinn samanburður var þó gerður. Þrátt fyrir 

                                                
188 Úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 27. september 2018 í máli nr. 3/2018 (Arctic Sea 
Farm). Leturbr. eftir höfund; Sjá einnig úrskurð úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 27. september 2018 
í máli nr. 5/2018 (Fjarðalax) en í því máli komst úrskurðarnefndin að sömu niðurstöðu en leyfishafi hafði aðeins 
lagt fram einn valkost í matsáætlun sinni. Í tilefni af þessum tveimur ógildingum á leyfisveitingum til fiskeldis 
tók Skipulagsstofnun saman upplýsingar um þær kröfur sem gerðar eru til valkostasamanburðar á grundvelli máu., 
sjá Skipulagsstofnun (n. 167). 



 

 

50 

greinda annmarka á valkostaumfjöllun í mati á umhverfisáhrifum taldi úrskurðarnefndin að 

ágallarnir hefðu ekki verið svo óásættanlegir að ekki yrði byggt á matinu þar sem ákveðinn 

samanburður hafði átt sér stað. Umhverfisstofnun var því talin hafa fullnægjandi upplýsingar 

undir höndum við leyfisveitinguna en ekki var séð að frekari rannsókn stofnunarinnar hefði 

bætt neinu við það mat á umhverfisáhrifum sem þegar hafði átt sér stað. Með vísan til þess var 

talið að ekki væru slíkir annmarkar á undirbúningi og meðferð hinnar kærðu 

starfsleyfisákvörðunar að ógildingu varðaði og var kröfum kærenda þar um því hafnað. 

Álykta má af ofangreindum úrskurðum að það eitt að lagaákvæðum sé ekki fylgt í 

hvívetna við mat á umhverfisáhrifum leiði ekki sjálfkrafa til þess að hinum almenna 

mælikvarða verði beitt við mat á því hvort ógilda beri ákvörðun heldur þurfi annmarkinn að 

vera þannig úr garði gerður að enginn eða ófullnægjandi samanburður eigi sér stað á valkostum 

sem leiði til þess að markmið máu., þ.e. að draga úr umhverfisáhrifum framkvæmdar, náist 

ekki. Þá hefur í þeim efnum ekki verið talið nægja að bera aðalvalkost aðila saman við núllkost, 

sbr. úrskurð úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 27. september 2018 í máli nr. 

3/2018 (Arctic Sea Farm). 

   

5.3.3.2  Lögbundin álitsumleitan 

Kveðið er á um lögbundna álitsumleitan í 2. mgr. 8. gr. og 5. mgr. 10. gr. máu. Samkvæmt 

ákvæðunum ber Skipulagsstofnun að leita eftir umsögn leyfisveitenda, þ.e. Matvælastofnunar 

og Umhverfisstofnunar, og annarra aðila eftir því sem við á, í tveimur tilvikum. Annars vegar 

um tillögu framkvæmdaraðila að matsskýrslu áður en stofnunin tekur ákvörðun um hana og 

hins vegar um frummatsskýrslu áður en stofnunin gefur út rökstutt álit sitt um mat á 

umhverfisáhrifum. Mismunandi kröfur eru gerðar til umsagna eftir því hvort umsögnin varði 

tillögu að matsskýrslu eða frummatsskýrslu en fjallað er um þau atriði sem þurfa að koma fram 

í umsögnum umsagnaraðila í 5. mgr. 10. gr. máu. og 1. mgr. 17. gr. reglugerðar um mat á 

umhverfisáhrifum nr. 660/2015. Efni umsagnar þarf að vera byggt á staðreyndum máls og vera 

í málefnalegum tengslum við lagagrundvöll þess og þau markmið sem liggja til grundvallar 

álitsumleitarinnar. Að öðrum kosti getur umsögnin verið haldin efnisannmarka.189 Verulegur 

efnisannmarki getur leitt til ógildingar á ákvörðun Skipulagsstofnunar sem byggir á 

umsögninni.190  

                                                
189 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 560–562. 
190 Sama heimild 565. 
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Auk fyrrgreindrar skyldu Skipulagsstofnunar að leita umsagna hvílir sú skylda á 

Umhverfisstofnun og Matvælastofnun sem leyfisveitendum að veita umsögn. Slík skylda hvílir 

hins vegar ekki á einkaaðilum en slíkt þyrfti að vera tiltekið með skýrum hætti í lögum í 

samræmi við kröfur lögmætisreglunnar.191  

Fyrrgreindar álitsumleitanir eru lögmæltir liðir í málsmeðferð til undirbúnings 

ákvörðunar um veitingu leyfis til fiskeldis. Er því ljóst að Skipulagsstofnun verður að afla 

tiltekinna umsagna áður en ákvörðun er tekin. Fari álitsumleitan ekki fram áður en ákvörðun 

er tekin er almennt um verulegan annmarka á meðferð máls að ræða. Ívilnandi ákvarðanir, líkt 

og ákvörðun Skipulagsstofnunar um að samþykkja matsskýrslu framkvæmdaaðila, getur af 

þeirri ástæðu orðið ógildanleg. Skipulagsstofnun getur ekki bætt úr greindum annmarka með 

því að afla umsagna eftir að stofnunin hefur tekið ákvörðun í málinu enda hefur sú umsögn 

engin réttaráhrif á úrlausn máls.192 

Forsendan fyrir því að leyfisveitendur uppfylli skilyrði 10. gr. stjsl. er að álit 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum uppfylli lágmarksskilyrði laga. 

Leyfisveitendur þurfa því að ganga úr skugga um að álit Skipulagsstofnunar sé ekki haldið 

slíkum annmörkum að ekki verði á því byggt.193 Sé álit Skipulagsstofnunar, sem 

leyfisveitendur byggja ákvörðun sína á, haldið fyrrnefndum annmarka leiðir það almennt til 

þess að leyfisveitandi telst hafa vanrækt rannsóknarskyldu sína samkvæmt 10. gr. stjsl. Eftir 

atvikum getur sú vanræksla leitt til þess að ákvörðun leyfisveitanda sé ógildanleg en mat á 

umhverfisáhrifum er almennt talið hafa verulega þýðingu við ákvarðanatöku leyfisveitanda um 

veitingu leyfis til fiskeldis.194  

  

5.3.3.3  Rökstudd afstaða leyfisveitenda 

Samkvæmt 2. mgr. 13. máu. ber leyfisveitendum að kynna sér matsskýrslu framkvæmdaraðila 

um fyrirhugaða framkvæmd og taka rökstudda afstöðu til álits Skipulagsstofnunar. 

Leyfisveitendum ber jafnframt að taka saman greinargerð um afgreiðslu leyfis þar sem gerð er 

grein fyrir samræmi á milli leyfis og niðurstöðu álits Skipulagsstofnunar og rökstyðja 

sérstaklega ef vikið er frá niðurstöðu álitsins, sbr. 3. mgr. 13. gr. máu. Við veitingu starfs- og 

rekstrarleyfis til fiskeldis ber því bæði Matvælastofnun og Umhverfisstofnun að taka rökstudda 

                                                
191 Sama heimild 545. 
192 Sama heimild 564–565. 
193 Úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 27. september 2018 í máli nr. 3/2018. 
194 European Commission (n. 166) 51 og 55. 
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afstöðu til álits Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum í samræmi við fyrrgreind 

ákvæði.  

Í afstöðu leyfisveitenda verður að felast rökstuðningur sem uppfyllir áskilnað 22. gr. 

stjsl. Samkvæmt ákvæðinu skal í rökstuðningnum, að því marki sem ákvörðun byggist á mati, 

greina frá þeim meginsjónarmiðum sem voru ráðandi við matið. Í ákvæðinu er hins vegar ekki 

kveðið á um það hversu ítarlegur rökstuðningur þarf að vera til að uppfylla þennan áskilnað. 

Má þó ráða af athugasemdum með frumvarpi til stjsl. að rökstuðningur stjórnvaldsákvarðana 

þurfi að meginstefnu til „að vera stuttur en þó það greinargóður að búast megi við því að aðili 

geti skilið af lestri hans hvers vegna niðurstaða máls hefur orðið sú sem raun varð á.“195 Það 

ræðst því af atvikum hverju sinni hversu ítarlegur rökstuðningur þarf að vera til þess að hann 

uppfylli greint skilyrði.196 Liggur það því í hlutarins eðli að þeim mun strangari kröfur eru 

gerðar til þess að leyfisveitandi taki með vönduðum hætti rökstudda afstöðu til álits 

Skipulagsstofnunar eftir því sem afstaða Skipulagsstofnunar til fyrirhugaðrar starfsemi, sem 

leyfisveitandi hyggst leyfa, er neikvæðari.197  

Skortur á rökstuðningi getur leitt til þess að leyfi verði ógildanlegt enda leiðir sá skortur 

til þess að brotið er gegn þeim málsmeðferðarreglum sem fram koma í 2. og 3. mgr. 13. gr. 

máu. og 22. gr. stjsl. og þ.a.l. til staðar annmarki að lögum. Greind ákvæði fela í sér reglur um 

samsvarandi rökstuðning en slíkar reglur hafa lengi vel verið taldar til öryggisreglna þar sem 

þær knýja á um að stjórnvald vandi til undirbúnings að ákvörðun og leysi úr máli á 

málefnalegan hátt.198 Við mat á því hvort skortur á rökstuðningi teljist verulegur annmarki að 

lögum hefur verið stuðst við tvo mælikvarða, þ.e. almennan og sérstakan mælikvarða.199 Eins 

og komið hefur verið inn á má ætla að í málum sem ólíkir hagsmunaaðilar koma að, líkt og 

þeim sem varða gildi leyfis til fiskeldis, sé beitt hinum sérstaka mælikvarða við mat á því hvort 

að ógilda beri ákvörðun um leyfi til fiskeldis þegar um er að ræða minniháttar brot gegn 

ákvæðum laga.200 Hvað varðar mál sem varða gildi starfs- eða rekstrarleyfis til fiskeldis hefur 

í úrskurðaframkvæmd verið beitt hinum almenna mælikvarða við mat á því hvort að skortur á 

rökstuðningi teljist verulegur annmarki.201  

                                                
195 Alþt. 1992-1993, A-deild, þskj. 505- 313. mál, athugasemdir við 22. gr. 
196 Sama heimild, athugasemdir við 22. gr. 
197 Úrskurður úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 20. júní 2017 í máli nr. 5/2017 (Háafell). 
198 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 813, 815 og 852. 
199 Sjá nánari umfjöllun um almennan og sérstakan mælikvarða í kafla 5.2.  
200 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 924–925. 
201 Sama heimild 852–854. Í dómaframkvæmd hefur verið stuðst við almennan mælikvarða við mat á því hvort 
að skortur á rökstuðningi teljist verulegur annmarki að lögum, sbr. Hrd. 5. nóvember 1991 í máli nr. 93/1989. Í 
því máli taldi Hæstiréttur að fella ætti úrskurð sjávarútvegsráðuneytisins úr gildi þar sem hann fullnægði ekki 
kröfum laga sem lutu að rökstuðningi úrskurða. 
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Í þessu sambandi má líta til úrskurðar úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála frá 

20. júní 2017 í máli nr. 5/2017 (Háafell). Í því máli var kærð ákvörðun Umhverfisstofnunar um 

útgáfu starfsleyfis til Háafells fyrir sjókvíaeldi. Kærendur kröfðust þess að ákvörðunin yrði 

felld úr gildi og vísuðu til þess að málsmeðferð hafi ekki verið í samræmi við ákvæði máu. þar 

sem Umhverfisstofnun tók m.a. ekki með beinum hætti rökstudda afstöðu til álits 

Skipulagsstofnunar í ákvörðun sinni líkt og henni bar að gera samkvæmt 13. gr. laganna. Í 

málinu var óumdeilt að Umhverfisstofnun hafði gefið umsagnir í tilefni af mati á 

umhverfisáhrifum umrædds fiskeldis og dró úrskurðarnefndin ekki í efa að álit 

Skipulagsstofnunar hefði verið lagt til grundvallar hinu kærða starfsleyfi en í starfsleyfinu hafði 

verið gert að skilyrðum þau atriði sem Skipulagsstofnun lagði til í áliti sínu. Þrátt fyrir það taldi 

úrskurðarnefndin að án tilvísunar til álits Skipulagsstofnunar og umfjöllunar um einstök 

efnisatriði mætti ekki búast við því að aðili gæti skilið hvers vegna leyfisveitandinn komst að 

þeirri niðurstöðu að veita Háafelli leyfi til sjókvíaeldis. Úrskurðarnefndin taldi því að 

Umhverfisstofnun hefði ekki með ásættanlegum hætti tekið rökstudda afstöðu til álits 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum í skilningi 2. mgr. 13. gr. máu. Með vísan til 

þessa og þess að valkostagreining hafði ekki farið fram var ákvörðun Umhverfisstofnunar um 

útgáfu starfsleyfis til Háafells felld úr gildi.  

 

5.3.4 Auglýsing tillögu að starfs- og rekstrarleyfum til fiskeldis 

Eftir að Umhverfisstofnun og Matvælastofnun hafa unnið tillögur að starfs- og rekstrarleyfi til 

fiskeldis ber þeim að auglýsa tillögurnar opinberlega. Eftir að stofnanirnar hafa auglýst 

tillögurnar er aðilum heimilt að gera athugasemdir við tilteknar tillögur útgefanda innan 

fjögurra vikna frá auglýsingu, sbr. 3. mgr. 7. gr. hml. og 1. mgr. 10. gr. a. fskl. Þessi heimild er 

ekki takmörkuð við aðila máls. Með þessu er almenningi tryggður víðtækur réttur til að koma 

athugasemdum sínum á framfæri áður en endanleg ákvörðun er tekin af hálfu 

Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar um útgáfu starfs- og rekstrarleyfis til fiskeldis.202 

Rétt er að árétta að þeir sem nýta fyrrgreindan rétt til þess að koma á framfæri athugasemdum 

sínum öðlast ekki aðilastöðu eingöngu á þeim forsendum. Leyfisveitendum ber því ekki skylda 

til veita þeim andmælarétt undir meðferð máls í samræmi við ákvæði 13. gr. stjsl.   

Álykta má að fyrrnefnd ákvæði feli í sér öryggisreglu þar sem með ákvæðunum er verið 

að veita meira öryggi fyrir því að efni ákvörðunar sé bæði rétt og lögmætt.203 Athugasemdir 

                                                
202 Alþt. 1997-1998, A-deild, þskj. 197 - 194. mál, athugasemdir við 7. gr., mgr. 3. Viktor S. Pálsson (n. 121). 
203 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 916–917. 
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aðila á grundvelli fyrrnefndrar heimildar geta leitt til þess að leyfisveitendum, þ.e. 

Umhverfisstofnun og Matvælastofnun, beri að afla frekari upplýsinga um málsatvik í samræmi 

við kröfur rannsóknarreglunnar, sbr. 10. gr. stjsl. Láist leyfisveitendum að veita almenningi 

fyrrnefndan rétt til að koma á framfæri athugasemdum sínum, t.d. með því að auglýsa tillöguna 

ekki opinberlega, má telja að ákvörðun þeirra um veitingu leyfis til fiskeldis geti verið 

ógildanleg teljist brotið verulegur annmarki að lögum.  

Á móti kemur að hafi fyrrnefndar stofnanir auglýst tillögur að starfs- og rekstrarleyfum 

til fiskeldis í samræmi við kröfur fskl. og hml. en engar athugasemdir borist innan tilskilins 

frests verður ekki séð að ákvörðun geti talist ógildanleg á þeim grundvelli þar sem ákvæðin 

kveða ekki á um lögbundna skyldu greindra stofnana til þess að leita eftir athugasemdum 

almennings áður en ákvörðun um leyfisveitingu er tekin. Hér má líta til dóms héraðsdóms 

Reykjavíkur frá 12. desember 2018 í máli E-386/2017. Í því máli krafðist stefnandi þess að 

ákvörðun Matvælastofnunar um útgáfu rekstrarleyfis yrði felld úr gildi og vísaði m.a. til þess 

að honum hafi ekki verið veittur andmælaréttur við meðferð máls. Héraðsdómur hafnaði þeirri 

kröfu stefnanda með vísan til þess að hann hafi ekki verið aðili máls og Matvælastofnun hafi 

því ekki borið að veita honum andmælarétt. Þá hafi tillaga að leyfi verið auglýst opinberlega 

og hefði stefnandi þá átt kost á að koma að andmælum. 

 

5.3.5 Aðrir annmarkar á málsmeðferð stjórnvalda 

Líkt og fyrr greinir þá ber Matvælastofnun og Umhverfisstofnun við veitingu leyfis til fiskeldis 

að gæta að ákvæðum máu., sem og ákvæðum hml., fskl. og stjsl. Samkvæmt 4. mgr. 13. gr. 

máu. ber leyfisveitanda að birta ákvörðun sína um útgáfu leyfis og niðurstöðu álits 

Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum innan tveggja vikna frá útgáfu leyfis. Í 

ákvörðun skal greina frá kæruheimild og kærufresti þegar það á við, sbr. 2.- 3. mgr. 20. gr. 

stjsl.204 Tilgangurinn með ákvæði 4. mgr. 13. gr. máu. er fyrst og fremst að upplýsa almenning 

um að málsmeðferð hafi lokið með veitingu leyfis, gefa honum kost á að kynna sér þær 

forsendur sem hvíla að baki leyfisveitingunni, m.a. umhverfisáhrif framkvæmdarinnar, og taka 

afstöðu til þess hvort hann telji ástæðu til þess að kæra tiltekið leyfi.205 Annmarki á því að veita 

fyrrgreindar leiðbeiningar um kæruheimild og kærufrest leiðir hins vegar almennt ekki til þess 

að ákvörðun verði ógildanleg enda hefur annmarkinn hvorki áhrif á lögmæti né réttmæti 

ákvörðunarinnar. Slíkur annmarki getur aftur á móti leitt til þess að víkja beri frá ákvæðum um 

                                                
204 Páll Hreinsson og Trausti Fannar Valsson (n. 109) 364–366; Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 857–
860. 
205 Alþt. 2018-2019, A-deild, þskj. 1235 - 775. mál, athugasemdir við 9. gr. 
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lögbundna kærufresti, líkt og þeim sem kveðið er á um í 2. mgr. 4. gr. úa.206 Á móti kemur að 

í þeim tilvikum þar sem annmarkinn hefur ekki í för með sér réttarspjöll gagnvart aðilum, 

þ.e.a.s. ef aðilar koma að kæru í máli með réttum hætti innan tilskilinna fresta þá hefur 

annmarkinn almennt engar afleiðingar í för með sér, sbr. úrskurð úrskurðarnefndar umhverfis- 

og auðlindamála frá 20. júní 2017 í máli nr. 5/2017 (Háafell). Í því máli láðist að veita aðilum 

leiðbeiningar um bæði kærufrest og kæruheimild. Úrskurðarnefndin taldi hins vegar að það 

hefði ekki í för með sér réttarspjöll fyrir aðila þar sem þeir komu að kæru í málinu innan 

tilskilinna fresta.  

 

5.4 Ógilding vegna efnisannmarka  

Um ógildingu stjórnvaldsákvarðana vegna annmarka á efnisreglum stjórnsýsluréttarins gilda 

sömu skilyrði og rakin voru hér fyrir ofan í kafla 5.3, að því skilyrði undanskildu að reglurnar 

þurfi að teljast til öryggisreglna.  

Skipta má efnisreglum stjórnsýsluréttarins niður í tvo flokka. Annars vegar almennar 

efnisreglur, sem taka til allrar stjórnsýslu hins opinbera, og hins vegar sérstakar efnisreglur, 

sem eiga aðeins við um ákveðin svið stjórnsýslunnar. Almennar efnisreglur stjórnsýsluréttarins 

fjalla um þau bönd sem eru lögð á stjórnvöld við töku matskenndra stjórnvaldsákvarðana og 

hvenær stjórnvöld þurfa að hafa heimild í lögum til töku stjórnvaldsákvarðana.207 Í fyrrnefnda 

flokkinn falla meðalhófsreglan, sbr. 12. gr. stjsl., jafnræðisreglan, sbr. 11. gr. stjsl., og hin 

ólögfesta réttmætisregla. Í síðarnefnda flokkinn fellur lögmætisreglan, sem felur í sér þá kröfu 

að ákvarðanir stjórnvalda verði að eiga sér stoð í lögum og að þær fari ekki í bága við lög.208 

Hér á eftir verður leitast við að fjalla um þá efnisannmarka sem kunna að vera á 

ákvörðun leyfisveitenda um veitingu leyfis til fiskeldis og þá hvort að annmarkinn geti leitt til 

þess að ákvörðun verði ógildanleg. 

 

5.4.1 Jafnræði umsækjenda 

Bæði dóma- og úrskurðarframkvæmd bera þess merki að Matvælastofnun og 

Umhverfisstofnun hafi veitt aðilum leyfi til starfrækslu fiskeldis þrátt fyrir að skilyrðum laga 

hafi ekki verið fullnægt. Sem dæmi um ákvörðun um veitingu leyfis til fiskeldis má t.d. nefna 

ákvörðun Matvælastofnunar frá 22. desember 2017 um rekstrarleyfi til Arctic Sea Farm fyrir 

sjókvíaeldi. Með ákvörðuninni veitti Matvælastofnun Arctic Sea Farm rekstrarleyfi til 

                                                
206 Páll Hreinsson, Stjórnsýsluréttur (n. 102) 860. 
207 Elín Ósk Helgadóttir (n. 157) 284–285. 
208 Sama heimild. 
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sjókvíaeldis þrátt fyrir að valkostagreining fyrirtækisins hafi ekki uppfyllt kröfur 8. og 9. gr. 

máu.209 Það að aðilum sé veitt leyfi til fiskeldis án þess að fullnægt sé lagakröfum kann að 

þykja ósanngjarnt fyrir aðra umsækjendur með sambærilega umsókn sem hefur verið hafnað 

um veitingu leyfis á grundvelli þess að skilyrðum laga sé ekki fullnægt.  

Það leiðir af jafnræðisreglu stjórnsýsluréttarins að leyfisveitendur þurfa við úrlausn 

mála að gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti, sbr. 1. mgr. 11. gr. stjsl. Matvælastofnun 

og Umhverfisstofnun ber því að leysa úr sambærilegum málum með sambærilegum hætti. Við 

beitingu reglunnar er efnisgrundvöllur tveggja eða fleiri stjórnvaldsákvarðana borinn saman. 

Af reglunni leiðir að ef stjórnvald hefur við úrlausn máls byggt á tilteknum sjónarmiðum við 

beitingu matskennds lagaákvæðis þá ber því að leysa úr öðrum sambærilegum málum, sem 

byggja á sama lagaákvæði, á grundvelli sömu sjónarmiða og með sömu áherslum og gert var í 

hinu eldra máli.210 Í tengslum við ákvörðun um leyfisveitingu til fiskeldis þurfa því 

Matvælastofnun og Umhverfisstofnun að gæta að samræmi við beitingu ákvæða fskl., hml. og 

máu.  

 Sú stjórnvaldsákvörðun, sem er lögð til grundvallar við beitingu jafnræðisreglunnar, 

þarf að vera lögmæt. Veitir reglan mönnum því almennt ekki tilkall til neins sem samrýmist 

ekki lögum. Aðili getur því ekki krafist sambærilegrar úrlausnar með því að vísa til ákvörðunar 

sem er ólögmæt að efni til.211 Af því leiðir að hafi leyfisveitendur veitt leyfi til fiskeldis þrátt 

fyrir að umsækjandi hafi ekki fullnægt skilyrðum laga, t.d. á grundvelli ófullnægjandi 

valkostagreiningar, þá getur annar umsækjandi ekki krafist sambærilegrar úrlausnar með vísan 

til þess að í hinu eldra máli hafi umsækjanda verið veitt leyfi þrátt fyrir nánar tiltekinn 

annmarka á umsókn hans. Álykta má að það sama eigi við í þeim tilvikum þar sem ákvörðun 

um höfnun á umsókn um leyfi er ólögmæt að efni til. Andstæðingar fiskeldis geta þ.a.l. ekki 

krafist sambærilegrar úrlausnar um að hafna beri umsókn um leyfi til fiskeldis með vísan til 

eldri ákvörðunar sem haldin er slíkum annmarka.  

  

5.4.2 Lagaáskilnaðarreglan 

Bæði í kæru- og dómsmálum er varða leyfi til fiskeldis hafa aðilar borið fyrir sig að 

leyfisveitendum hafi skort lagaheimild til að afhenda leyfishafa afnot af afmörkuðu hafsvæði, 

                                                
209 Hér er vert að taka fram að tilgreind ákvörðun Matvælastofnunar var felld úr gildi með úrskurði 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 27. september 2018 í máli nr. 3/2018 (Arctic Sea Farm), sökum 
þess að valkostagreining uppfyllti ekki skilyrði máu. 
210 Páll Hreinsson, „Litróf jafnræðisreglunnar“ í Ármann Snævarr (ritstj.), Afmælisrit til heiðurs Gunnari G. 
Schram sjötugum, 20. febrúar 2001 (Almenna bókafélagið 2002) 341. 
211 Sama heimild. 



 

 

57 

þar sem hin fyrirhugaða fiskeldisstarfsemi kemur til með að fara fram. Hefur í tengslum við 

það verið vísað til þess að samkvæmt 2. málsl. 40. gr. stjskr. geti íslenska ríkið ekki afhent 

eignar- eða afnotarétt að hafsvæði við landið ef ekki er fyrir hendi sérstök lagaheimild til hinnar 

tilteknu ráðstöfunar hafsvæðis. Þá sé hvergi í lögum heimild stjórnsýsluhafa til að stofna til 

einstaklingsbundinna afnota manna yfir hafsvæðum umhverfis landið.212    

Samkvæmt 7. tl. 3. gr. fskl. er fiskeldisstöð m.a. skilgreind sem staður þar sem sjór er 

nýttur í þágu fiskeldis. Sjókvíaeldi er almennt stundað í hafalmenningum, þ.e. íslensku 

hafsvæði utan netlaga, en netlög eru sjávarbelti sem nær 115 metra út frá stórstraumsfjörumáli 

landareignar.213 Um skipulag hafalmenninga fer eftir lögum um skipulag haf- og strandsvæða 

nr. 88/2018. Í 1. gr. laga um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafbotnsins nr. 73/1990 

er kveðið á um að íslenska ríkið sé eigandi fyrrgreinds hafsvæðis. Þá er svæðið á forráðasvæði 

íslenska ríkisins samkvæmt lögum um landhelgi, efnahagslögsögu og landgrunn nr. 41/1979. 

Ríkið hefur þ.a.l. heimild til þess að setja lög og reglur um nýtingu þess, líkt og hefur verið gert 

með fskl., sbr. dóm héraðsdóms Reykjaness frá 12. desember 2018 í máli E-386/2017. Í málinu 

hafnaði héraðsdómur þeirri málsástæðu stefnanda að lagaheimild hafi skort til að afhenda 

fiskeldisfyrirtæki afnot af afmörkuðu hafsvæði.214 Fjallað er um heimildir ráðherra til að 

ákveða skiptingu fiskeldissvæða meðfram ströndum landsins í 2. mgr. 4. gr. a. fskl. Þá er í 1. 

mgr. 6. gr. fskl. kveðið á um heimildir ráðherra til að takmarka eða banna veiðar á 

tilteknum svæðum.215 Í lögunum er að sama skapi kveðið á um leyfisveitingar stjórnvalda 

til fiskeldis og um eftirlit með því.  

 Af framangreindu má álykta að fskl. geri ráð fyrir því að fiskeldi geti farið fram innan 

íslensks forráðasvæðis. Má því telja að til staðar sé fullnægjandi lagaheimild fyrir 

fiskeldisstarfsemi. Verður því ekki séð að leyfisveitingar Matvælastofnunar og 

Umhverfisstofnunar til fiskeldis stangist á við ákvæði 40. gr. stjskr. Þrátt fyrir að það hafsvæði 

sem hér um ræðir, þ.e. hafalmenningar, sé ekki undirorpið beinum eignarrétti hefur í samræmi 

við einkarétt íslenska ríkisins til lagasetningar innan íslensks forráðasvæðis verið ákveðið að 

                                                
212 Sem dæmi um mál þar sem þessari málsástæðu hefur verið haldið fram má t.d. nefna úrskurð úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála 27. september 2018 í máli nr. 3/2018 (Arctic Sea Farm) og dóm héraðsdóms 
Reykjaness 12. desember 2018 í máli E-386/2017. 
213 Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson, og Víðir Smári Petersen (n. 47) 74; Þorgeir Örlygsson, „Um auðlindir 
samkvæmt íslenskum rétti“ (Forsætisráðuneytið mars 1999) 26 
<https://www.stjornarradid.is/media/forsaetisraduneyti-media/media/Skyrslur/1kafli.pdf>. 
214 Ekki hefur fallið dómur Hæstaréttar um þetta tiltekna álitaefni en tilgreindu máli var vísað frá Hæstirétti án 
efnislegrar umfjöllunar um þetta álitaefni, sbr. Hrd. 31. mars 2020 í máli nr. 1/2020 (Náttúruvernd 2). 
215 Slíkt hefur t.d. verið gert. með auglýsingu um friðunarsvæði þar sem eldi frjórra laxa (Salmo salar) í sjókvíum 
er óheimilt nr. 226/2001 og auglýsingu um friðunarsvæði þar sem eldi laxfiska (fam. salmonidae) í sjókvíum er 
óheimilt nr. 460/2004. 
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heimila fiskeldi og samhliða afnot af hafsvæðum með sérstökum lögum, þ.e. fskl. og skilyrðum 

lagaáskilnaðarreglu stjórnarskrárinnar þar með fullnægt. Að því sögðu er að mati höfundar 

ólíklegt að leyfi til fiskeldis verði fellt úr gildi á þeim grundvelli að stjórnvöldum hafi skort 

lagaheimild til þess að afhenda leyfishöfum afnot af afmörkuðu hafsvæði undir fiskeldi. 

 

5.5 Önnur ógildingarsjónarmið 

5.5.1 Nábýlisréttarleg sjónarmið 

Fiskeldisstarfsemi fylgir oft talsvert umstang. Stafar það einkum af umfangi þeirra sjókvía og 

kera sem notuð eru undir fiskeldið. Hæð þeirra sjókvía, sem notaðar eru hérlendis, er að jafnaði 

um þrjá metra yfir sjávarmáli.216 Þá eru þau ker sem notuð eru í strandeldi almennt um 4,5 

metrar á hæð en algengt er að kerin séu að hluta til eða að öllu leyti niðurgrafin í því skyni að 

draga sjónrænt úr hæð þeirra.217 Það fer eftir staðsetningu fiskeldisstöðva hversu sjáanleg kerin 

og kvíarnar eru. Sýnileiki kerana eða kvíanna kann að þykja sjónmengun sem og skerða útsýni 

nágranna, sem kunna af þeim sökum að verða fyrir óþægindum.  

 Í meginreglum nábýlisréttar eru mörk á milli leyfilegra og óleyfilegra athafna 

fasteignareiganda ákvörðuð m.t.t. nágranna þeirra. Meginsjónarmiðið að baki reglunum er að 

nágranni verði að þola óþægindi frá nærliggjandi fasteignum upp að vissu marki. Um leið og 

óþægindin eru hins vegar komin yfir ákveðin þolmörk þá eru þau orðin ólögmæt samkvæmt 

reglum nábýlisréttar.218 Við afmörkun á leyfilegum og óleyfilegum óþægindum hefur verið lagt 

til grundvallar að líta verði annars vegar til hagsmuna fasteignareiganda af því að njóta 

athafnafrelsis yfir eign sinni og hins vegar hagsmuna nágrannans af því að njóta friðar á sinni 

eign. Það ræðst því af atvikum hverju sinni hvort óþægindi teljist vera farin yfir þau þolmörk 

sem nágranna er gert að þola.219 

Nái óþægindi sem stafa af starfsemi fiskeldisstöðvar yfir þolmörk nábýlisréttar þá 

á nágranni rétt á því að dregið verði úr óþægindum frá granneign niður að því marki sem 

                                                
216 Guðmundur Gíslason, stjórnarformaður Fiskeldi Austfjarða hf., bréf til höfundar (16. apríl 2021); Stein Ove 
Tveiten, starfsmaður Arctic Sea Farm, bréf til höfundar (15. apríl 2021); Nánari umfjöllun um þær kvíar sem 
fiskeldisfyrirtækið Arctic Sea Farm notast við má finna í AKVA Group, „User Manual“ (ma 2020) 
<https://www.egersundnet.no/Egersund%20Net/Brukerh%C3%A5ndb%C3%B8ker/User%20manual%20Nets%
20-%20revision%207,%20May%202020.pdf> skoðað 17. apríl 2021. 
217 Laxar fiskeldi ehf., „Tillaga að matsáætlun Laxabraut- Laxar fiskeldi ehf.“ (30. apríl 2018) 
<https://www.skipulag.is/media/attachments/Umhverfismat/1293/Tillaga%20a%C3%B0%20mats%C3%A1%C
3%A6tlun%20Laxabraut%20-%20Laxar%20fiskeldi%20ehf%20(002).pdf> skoðað 16. apríl 2021.  
218 Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson, og Víðir Smári Petersen (n. 47) 130–131; Knud Illum og Vagn Carstensen, 
Dansk tingsret (3. útg., Juristforbundet 1976) 108.  
219 Gaukur Jörundsson, Eignaréttur I (Reykjavík 1981) 40. Helgi Áss Grétarsson og Karl Axelsson, „Um 
hagnýtingu séreignar í fjöleignarhúsi og nábýlisréttarleg álitaefni henni tengd“ (2016) 69 Úlfljótur 329, 336. 
Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson, og Víðir Smári Petersen (n. 35) 121 og 135. 
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honum er skylt að þola. Reynist ómögulegt að draga úr þeim óþægindum á nágranni kröfu 

til þess að sú starfsemi sem veldur honum óþægindum verði hætt. Auk þessa getur nágranni 

átt rétt til þess að leyfi fyrir fiskeldi verði ógilt. Samhliða því kann nágranni að eiga rétt á 

skaðabótum úr hendi fiskeldisstöðvarinnar og úr hendi þess stjórnvalds, þ.e. 

Matvælastofnunar eða Umhverfisstofnunar, sem veitti leyfi til framkvæmdar eða 

starfsemi.220  

Reglur nábýlisréttarins gilda um nýtingu og ráðstöfun fasteigna. Samkvæmt hinni 

almennu skilgreiningu á fasteignarhugtakinu er með fasteign átt við afmarkaðan hluta lands, 

ásamt eðlilegum hlutum þess, lífrænum og ólífrænum, auk mannvirkja sem eru varanlega 

skeytt við landið.221 Telja má að þau ker sem notuð eru undir strandeldi geti fallið hér undir þar 

sem þau eru eðlilegur hluti þess lands sem fiskeldisstöð hefur í umráðum sínum. Álitamál er 

hins vegar hvort sjókvíar teljist sem hluti af fasteign fiskeldisstöðvar þannig að leyfishafi þurfi 

við notkun þeirra að gæta að reglum nábýlisréttar. Fiskeldisstöð er skilgreind sem staður þar 

sem sjór, land eða mannvirki er nýtt í þági fiskeldis, sbr. 7. tl. 3. gr. fskl. og teljast því sjókvíar 

hluti af fiskeldisstöð í skilningi laganna. Í starfs- og rekstrarleyfi aðila til fiskeldis er skilgreint 

leyfilegt umfang starfseminnar. Í leyfum til sjókvíaeldis er sá hluti hafsvæðis sem leyfishafa er 

heimilt að nýta undir starfsemi sína afmarkaður, sbr. 3. mgr. 19. gr. reglugerðar um fiskeldi nr. 

540/2020. Þeir aðilar sem hljóta leyfi til starfrækslu sjókvíaeldis hafa því nánar tiltekinn hluta 

hafsvæðisins í umráðum sínum. Svipar þessi aðstaða til hluta sem finna má á lóð sem nýtt er 

undir iðnað. Álykta má að sjókvíar teljist hluti af fasteign fiskeldisstöðvar þrátt fyrir að þær séu 

ekki staðsettar upp á landi þar sem kvíarnar eru í umráðum leyfishafa. Að því sögðu verður að 

telja að leyfishafar þurfi að gæta að reglum nábýlisréttar við starfsemi sína.  

 Vernd nábýlisréttarreglna takmarkast við nágranna. Af því leiðir að eingöngu þeir 

sem teljast nágrannar í skilningi nábýlisréttar geta byggt á reglum nábýlisréttar til þess að 

fá starfs- eða rekstrarleyfi til fiskeldis ógilt. Hugtakið nágranni er ekki skilgreint með 

almennum hætti í lögum. Hugtakið hefur þó verið talið hafa víðtækari merkingu í 

nábýlisrétti heldur en samkvæmt almennum málskilningi. Leiðir af hinni víðtæku 

merkingu að fasteignaeigendur sem eru í þó nokkurri fjarlægð frá fasteign kunna að njóta 

                                                
220 Gaukur Jörundsson (n. 103) 41–42; Helgi Áss Grétarsson og Karl Axelsson (n. 219) 340–341; Björg 
Thorarensen o.fl., Um lög og rétt: helstu greinar íslenskrar lögfræði (Björg Thorarensen ritstj., 2. útg., 
Bókaútgáfan Codex 2009) 406; Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson, og Víðir Smári Petersen (n. 47) 134–135; Sjá 
einnig Hrd. 10. júní 1999 í máli nr. 461/1998 en í því máli var aðila dæmdar bætur vegna brota á reglum 
nábýlisréttar.  
221 Þorgeir Örlygsson, Veðréttur (Orator 2002) 256–257. 
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verndar nábýlisréttar.222 Ekki er ljóst við hvaða ytri mörk verndin takmarkast, þ.e.a.s. 

hvenær aðili telst ekki vera nágranni í skilningi nábýlisréttar. Álykta má að atviksbundið 

mat þurfi að fara fram í hverju tilfelli fyrir sig.  

Í framkvæmd hafa ákvæði laga og reglugerða verið notuð til leiðbeiningar um 

fjarlægðarmörkin. Þess má geta að í málum þar sem deilt hefur verið um gildi starfs- eða 

rekstrarleyfis til fiskeldis hefur verið litið til 4. gr. reglugerðar um flutning og sleppingar 

laxfiska og varnir gegn fisksjúkdómum og blöndun laxastofna nr. 105/2000 til viðmiðunar 

um fjarlægð aðila frá fiskeldisstöð við mat á því hvort að viðkomandi geti byggt aðild sína 

á grenndarhagsmunum, sbr. Hrd. 31. mars 2020 í máli nr. 1/2020 (Náttúruvernd 2).223 

Samkvæmt ákvæðinu skal við leyfisveitingar fyrir hafbeitar- og sjókvíastöðvar miða við 

að þær séu ekki nær laxveiðiám með yfir 100 laxa meðalveiði sl. tíu ár en fimm km. Sé 

um að ræða ár með yfir 500 laxa meðalveiði skuli fjarlægðin vera 15 km nema notaðir séu 

stofnar af nærliggjandi vatnasvæði eða geldstofnar og megi þá stytta fjarlægðina niður í 

fimm km. Álykta má að sams konar mælikvarða yrði beitt við mat á því hvort að aðili geti 

borið fyrir sér reglur nábýlisréttar þegar deilt er um gildi starfs- eða rekstrarleyfis til 

fiskeldis að því gættu að lax gangi í ár viðkomandi aðila.224 

Hér má þó hafa í huga að á Íslandi hefur tíðkast að starfrækja strandeldi í nokkurri 

fjarlægð frá þéttbýli og kerin, sem notuð eru undir fiskeldið, eru yfirleitt sett upp með þeim 

hætti að þau valdi sem minnstri sjónmengun t.d. með niðurgreftri að hluta eða öllu leyti.225 

Með þeim hætti er því dregið verulega úr mögulegum grenndaráhrifum slíkrar starfsemi. 

Almennt má því álykta að þeir sem geti talist til nágranna fiskeldisstöðva, þar sem 

strandeldi er starfrækt, í skilningi nábýlisréttar og geti borið fyrir sig að óþægindi séu 

umfram það sem þeir þurfi að þola, séu af skornum skammti.  

Helstu óþægindin sem nágrannar fiskeldisstöðva kunna að verða fyrir sökum sjókvía 

eru tvenns konar. Annars vegar geta nágrannar talið sig verða fyrir sjónmengun og hins vegar 

geta nágrannar orðið fyrir óþægindum sökum þess að útsýni þeirra skerðist. Bæði óþægindin 

flokkast undir huglæg óþægindi, þ.e. óþægindi sem taka mið af einstaklingsbundnum 

                                                
222 Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson, og Víðir Smári Petersen (n. 47) 128. Um fjarlægð milli fasteigna má nefna 
UfR. 1965, bls. 761. Í því máli var talið að eigandi ávaxtatrés nyti verndar nábýlisréttar vegna skemmda sem urðu 
á ávaxtatré hans vegna sandfoks frá fasteign sem var í 350 metra fjarlægð. 
223 Sjá nánari umfjöllun um dóminn í kafla 4.3.1.  
224 Úrskurður Landsréttar 26. apríl 2021 í máli nr. 173/2021; Úrskurður Landsréttar 26. apríl 2021 í máli nr. 
174/2021. 
225 Sem dæmi má nefna þá er starfsemi Laxa fiskeldis ehf. staðsett fyrir utan byggð á svæði sem hefur verið 
skilgreint fyrir fiskeldi. Laxar fiskeldi ehf. (n. 217) 14–15. 
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hugmyndum og kenndum eða skynjun manna. Matið er því persónubundið og skírskotar ekki 

til ytri veruleika.226  

Nágrannar fiskeldisstöðvar kunna að verða fyrir sjónmengun af þeim kvíum sem 

fiskeldisstöðin notast við, hvort sem kvíarnar eru staðsettar á landi eða í sjó. Hæð flestra 

sjókvía, sem notaðar eru undir fiskeldi hér á landi, er um þrír metrar yfir sjávarmáli. Þá eru þau 

ker, sem eru notuð undir strandeldi, almennt um fimm metra há. Ekki er að finna mál í íslenskri 

dómaframkvæmd þar sem óþægindi af völdum sjónmengunar hafa verið talin yfirstíga 

fyrrgreind þolmörk nábýlisréttar.227 Sama á við í úrskurðarframkvæmd úrskurðarnefndar 

umhverfis- og auðlindamála. Hins vegar má finna úrskurð frá úrskurðarnefnd skipulags- og 

byggingarmála þar sem fallist var á að framkvæmd fæli í sér sjónmengun, sbr. úrskurð 

nefndarinnar frá 20. september 2004 í máli nr. 42/2004. Í því máli var fallist á að 6,6 metra há 

bygging viki töluvert frá byggðarmynstri lágreistra sumarhúsa á umræddu svæði. Er því ekki 

útilokað að aðili, teljist hann nágranni fiskeldisstöðvar í skilningi nábýlisréttar, geti fengið 

starfs- eða rekstrarleyfi til fiskeldis fellt úr gildi á grundvelli þess að kvíarnar eða kerin valdi 

sjónmengun. Verður þó að telja líklegra að fallist verði á það í tilviki strandeldis þar sem stuðst 

er við ker sem eru ýmist gerð úr steypu, plasti eða áli heldur en í tilviki sjókvíaeldis þar sem 

eini sjáanlegi partur sjókvía, þ.e. sá hluti sem er yfir sjávarmáli, samanstendur af örfáum súlum 

og upphengdu hoppneti og veldur þannig mun minni sjónmengun. Þá er ljóst af meginreglunni, 

um að nágrannar þurfi alltaf að vænta einhverra óþæginda af aðliggjandi lóðum og fasteignum, 

að óþægindin þyrftu í slíkum tilvikum að vera veruleg.  

Auk framangreinds kann útsýni nágranna fiskeldisstöðvar að skerðast vegna þeirra kvía 

sem hafa verið settar upp í tengslum við starfrækslu fiskeldis. Leiðir af nábýlisréttarlegum 

sjónarmiðum að aðilar þurfa að taka tillit til útsýnis granneignar við hagnýtingu á sinni fasteign. 

Líkt og komið hefur verið inn á þá er hæð flestra sjókvía, sem notaðar eru undir fiskeldi 

hérlendis, um þrjá metra yfir sjávarmáli og þau ker sem notuð eru undir strandeldi um fimm 

metra há. Nágrannar fiskeldisstöðva kunna sökum þessa að verða fyrir einhverjum óþægindum 

enda geta kvíarnar/kerin að vissu leyti skert útsýni þeirra. Ekki verður þó séð að þau óþægindi 

nái yfir þolmarkaþröskuld nábýlisréttar enda ekki um að ræða verulega skerðingu á útsýni.   

                                                
226 Viðar Már Matthíasson, Skaðabótaréttur (Codex 2005) 139; Helgi Áss Grétarsson og Karl Axelsson (n. 219) 
339–340. 
227 Hér má þó nefna úrskurði Landsréttar frá 26. apríl 2021 í málum nr. 173/2021 og 174/2021. Í málunum var 
deilt um gildi rekstrarleyfis A til fiskeldis. Stefnandi V vísaði til þess að lögvörðum hagsmunum hans væri raskað 
gagnvart því að njóta næðis, útivistar og útsýnis og sjávarfangs á jörð sinni væri raskað með starfsemi A. Í 
niðurstöðu héraðsdóms, sem staðfest var af Landsrétti, vísaði dómurinn til þess að jörð V væri í töluverði fjarlægð 
frá starfsemi stefnda. Þá var engin viðhlítandi grein gerð fyrir því með hvaða hætti leyfi stefnda kæmi í veg fyrir 
að stefnendur gætu notið „næðis, útivistar og útsýnis og sjávarfangs“ á jörð sinni. Málunum var því vísað frá 
dómi.  
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Mynd 4. Dæmi um hvernig sjókvíar geta litið út en hæð þeirra er að jafnaði þrír metrar 

yfir sjávarmáli.228   

 

 

 
Mynd 5. Uppbygging á sjókví.229 

   

                                                
228 AKVA Group, „Polarcirkel Plastic Pens“ (AKVA Group) <https://www.akvagroup.com/pen-based-
aquaculture/pens-nets/plastic-pens> skoðað 23. apríl 2021. 
229 Valdimar Ingi Gunnarsson, „Slysasleppingar: Áhættuþættir og verklagsreglur fyrir sjókvíaeldisstöðvar“ 
(Veiðimálastjóri 2003) 3 
<http://www.fiskistofa.is/media/laxa_silungssvid/Slysasleppingarogverklag_grein.pdf>. 
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Mynd 6. Dæmi um umfang kera sem notuð eru undir strandeldi hér á landi. Yfirlitsmynd af 

Stað á Grindavík þar sem strandeldi er starfrækt.230  

 
Að lokum er vert að taka fram að meginforsenda þess að fiskeldi geti verið starfrækt á tilteknu 

landsvæði er að starfsemin sé í samræmi við aðal- og deiliskipulag viðkomandi svæðis.231 Hvað 

sjókvíaeldi varðar þá þarf strandsvæðisskipulag að gera ráð fyrir sjókvíaeldi til þess að það geti 

farið fram í hafalmenningi. Við vinnslu slíkra skipulagsáætlana gefst nágrönnum kost á að 

koma athugasemdum sínum á framfæri og vekja athygli á því að tiltekin fiskeldisstarfsemi 

kunni að valda þeim óþægindum líkt og t.d. sjónmengun eða skert útsýni.232 Nágrannar geta 

með því móti haft áhrif á skipulagsáætlanir og þar með mögulega staðsetningu 

fiskeldisstarfsemi innan hins skipulagða svæðis. Láist nágranna að nýta sér greindar heimildir 

útilokar það þó ekki kröfu hans um skaðabætur síðar og/eða kröfu um ógildingu leyfisveitingar 

vegna þeirra óþæginda sem kunna að stafa af starfrækslu fiskeldisstöðva.233 

  

                                                
230 Auðlindin, „Öryggismál starfsfólks í landeldi tekin fyrir“ (Auðlindin, 31. janúar 2020) 
<https://audlindin.is/oryggismal-starfsfolks-landeldi-tekin-fyrir/> skoðað 23. apríl 2021. 
231 Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson, og Víðir Smári Petersen (n. 47) 92–93. 
232 Lög um skipulag haf- og strandsvæða nr. 88/2018 11. gr.; Skipulagslög nr. 123/2010 1. mgr. 30. gr., 36. gr., 
40. og 1. mgr. 44. gr. 
233 Sjá hér Hrd. 2. desember 1993 í máli nr. 325/1990. Í því máli hélt stefndi því fram að stefnandi hefði firrt rétti 
sínum til bóta þar sem hann hafði ekki gert athugasemdir við tillögu að aðalskipulagi innan tilskilins frests. 
Hæstiréttur hafnaði því og sagði orðrétt: ,,Eigi verður 5. mgr. 29. gr. skipulagslaga nr. 19/1964 skilin svo, að 
fasteignareigandi firri sig bótarétti vegna eignarskerðinga af völdum skipulags, þótt hann lýsi ekki athugasemdum 
innan átta vikna við skipulagstillögu, sem auglýst hefur verið samkvæmt 17. gr. laganna, sbr. 67. gr. 
stjórnarskrárinnar nr. 33/1944.“ Samsvarandi ákvæði er nú að finna í 2. mgr. 51. gr. a skipulagslaga nr. 123/2010. 
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6.   Niðurstöður 
Í ritgerð þessari hefur annars vegar verið leitast við að svara því hvenær einstaklingur eða 

lögaðili geti átt aðild að máli er varðar gildi starfs- eða rekstrarleyfis til fiskeldis og hins vegar 

hvort og þá hvaða sjónarmið geti leitt til þess að ákvörðun um veitingu starfs- og rekstrarleyfis 

til fiskeldis verði felld úr gildi. Við skoðun á þessum spurningum var höfð hliðsjón af þeim 

málsástæðum sem hefur verið teflt fram í málum sem höfðuð hafa verið í því skyni að fá starfs- 

eða rekstrarleyfi fiskeldisstöðva felld úr gildi.   

Hvað fyrri rannsóknarspurningu ritgerðarinnar varðar þá leiddi umfjöllun í ljós að 

nokkur óvissa ríkir um það hvenær aðili telst eiga lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls 

sem varðar gildi starfs- eða rekstrarleyfis til fiskeldis en fjölda mála hefur verið vísað frá vegna 

skorts þar á.234 Til þess að geta átt aðild að máli þarf einstaklingur eða lögaðili að jafnaði að 

eiga beinna, sérstakra, verulegra og lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls, sbr. 

hagsmunaregla stjórnsýsluréttarins. Í framkvæmd er algengt að aðilar í málum sem varða gildi 

starfs- og/eða rekstrarleyfa til fiskeldis rökstyðji aðild sína með vísan til grenndarhagsmuna. 

Leiddi umfjöllunin í ljós að aðili, sem hyggst byggja aðild sína að máli er varðar leyfisveitingu 

til fiskeldis á grundvelli fyrrnefnds sjónarmiðs um grenndarhagsmuni, þurfi að búa í þó 

nokkurri nálægð við tiltekna fiskeldisstöð og verða þannig fyrir óþægindum af starfrækslu 

hennar eða eiga veiðiréttindi í tilteknum fiskistofni í nærliggjandi á, sem kynnu að fara 

forgörðum vegna starfrækslu fiskeldis í nágrenninu, til þess að hann geti öðlast aðilastöðu í 

tilteknu máli. Í úrskurðarframkvæmd hefur aðilum þó verið játuð aðild að málum á þeim 

grundvelli að ekki sé hægt að útiloka að eldisfiskur komist í ár sem viðkomandi eiga 

veiðiréttindi í þrátt fyrir að þær ár séu í mikilli fjarlægð frá hinni kærðu fiskeldisstöð og 

staðhættir með þeim hætti að talsverðar hindranir standi í vegi fyrir að eldisfiskur komist í 

árnar. Sú túlkun hefur hins vegar ekki verið staðfest af dómstólum og virðist úrskurðarnefndin 

einnig hafa horfið frá þeirri túlkun sinni í nýlegri úrskurðum. Er því ólíklegt að aðilum verði 

játuð aðild að máli er varðar starfs- eða rekstrarleyfi til fiskeldis á þeim grundvelli að ekki sé 

útilokað að eldisfiskur rati í ár hans.  

Í tengslum við fyrri rannsóknarspurninguna var jafnframt fjallað um aðild 

umhverfisverndarsamtaka sem og málsóknarfélaga en á undanförnum árum hefur aðild slíkra 

samtaka/félaga aukist til muna. Varðandi aðild málsóknarfélaga þá þurfa skilyrði 1. mgr. 19. 

gr. a. eml. að vera uppfyllt til viðbótar við skilyrði hagsmunareglunnar til þess að mál verði 

                                                
234 Sjá hér t.d. úrskurð úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 19. september 2013 í máli nr. 80/2013, 
úrskurð úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála 19. desember 2019 í máli nr. 28/2019 (Fiskeldi Austfjarða) 
og Hrd. 31. mars 2020 í máli nr. 1/2020 (Náttúruvernd 2).  
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tekið til efnislegrar meðferðar fyrir dómi. Kröfur félagsmanna þurfa því að eiga rætur að rekja 

til sama atviks, aðstöðu eða löggernings. Dugar í þeim efnum ekki að allir félagsmenn eigi 

lögvarinna hagsmuna að gæta af úrlausn máls ef hagsmunir þeirra eru ekki raktir til sama atviks, 

aðstöðu eða löggernings. Í framkvæmd hefur þetta skilyrði helst reynst málsóknarfélögum 

erfitt. 

Hvað varðar aðild umhverfisverndarsamtaka þá er í 3. mgr. 4. gr. úa. kveðið á um 

rýmkaða aðild slíkra samtaka að kærumálum fyrir úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála. 

Samkvæmt ákvæðinu geta umhverfisverndarsamtök, að uppfylltum nánar tilgreindum 

skilyrðum, átt aðild að kærumáli óháð því hvort þau eigi lögvarinna hagsmuna að gæta af 

úrlausn máls. Sú aðild gildir hins vegar ekki fyrir dómstólum og þurfa því 

umhverfisverndarsamtök að fullnægja hefðbundnum réttarfarsskilyrðum til þess að öðlast 

aðilastöðu í dómsmáli sem varðar lögmæti ákvörðunar um veitingu starfs- eða rekstrarleyfis til 

fiskeldis. Það má þó hugsa sér að umhverfisverndarsamtök geti öðlast aðilastöðu að dómsmáli 

án þess að þurfa að sýna fram á lögvarða hagsmuni í þeim tilvikum þar sem samtökin hafa átt 

aðild að kærumáli hjá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála þar sem nefndin hefur ógilt 

útgáfu starfs- og/eða rekstrarleyfis til fiskeldis. Sá sem ætlar að hnekkja úrskurði nefndarinnar 

yrði við þær kringumstæður að höfða mál fyrir dómi á hendur umhverfisverndarsamtökunum 

þar sem þau áttu aðild að málinu á stjórnsýslustigi.  

Í tengslum við seinni ritgerðarspurninguna var þess freistað að leiða í ljós hvaða 

sjónarmið gætu leitt til þess að ákvörðun um veitingu starfs- eða rekstrarleyfi til fiskeldis yrði 

felld úr gildi. Skilyrði þess að slík ákvörðun verði ógildanleg eru að ákvörðun sé a) haldin 

form- eða efnisannmarka að lögum, b) sem getur talist verulegur, c) enda séu ekki fyrir hendi 

veigamikil rök gegn því að ógilda ákvörðunina. Eins og vikið var að má ætla að í málum sem 

ólíkir hagsmunaaðilar koma að, líkt og þeim sem varða gildi leyfis til fiskeldis, sé hinum 

sérstaka mælikvarða beitt við mat á því hvort að ógilda beri ákvörðun um leyfi til fiskeldis 

þegar um minniháttar brot gegn ákvæðum laga er að ræða. 

Við greiningu á annmörkum að lögum var umfjölluninni skipt niður í þrjá meginflokka; 

a) formannmarka, b) efnisannmarka og c) önnur ógildingarsjónarmið. Verður nú farið yfir 

helstu niðurstöður fyrir hvern flokk fyrir sig.   

Umfjöllun um formannmarka leiddi í ljós að þeir annmarkar á málsmeðferð 

leyfisveitenda, þ.e. Matvælastofnunar og Umhverfisstofnunar, sem geta leitt til þess að 

ákvörðun um veitingu leyfis til fiskeldis verði felld úr gildi, eru þó nokkrir.  

Í fyrsta lagi getur ákvörðun um veitingu rekstrarleyfis verið ógildanleg hafi 

Matvælastofnun veitt rekstrarleyfi til fiskeldis án þess að umsækjandi hafi uppfyllt þær kröfur 
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sem fram koma 2. mgr. 7. gr. fskl. þar sem slík leyfisveiting er í andstöðu við 8. mgr. 10. gr. 

fskl. Leiðir þetta af þeirri almennu lögmætisreglu að ákvarðanir stjórnvalda mega ekki vera í 

andstöðu við lög. Álykta má að það sama eigi við um leyfi sem hefur verið veitt án þess að 

tilskilin gögn hafi verið lögð fram, sbr. 2. mgr. 8. gr. fskl., enda er slíkt í andstöðu við 9. mgr. 

10. gr. fskl. 

Í öðru lagi getur ákvörðun um veitingu rekstrarleyfis til sjókvíaeldis verið ógildanleg 

hafi rekstrarleyfi verið veitt þrátt fyrir að áhættumat erfðablöndunar eða burðarþolsmat, sbr. 3. 

mgr. 9. gr. fskl., hafi bent til þess að umtalsverð hætta væri á útbreiðslu sjúkdóma eða 

umtalsverðum óæskilegum áhrifum á lífríkið. Slík leyfisveiting væri í andstöðu við ákvæði 10. 

mgr. 10. gr. fskl. og ákvörðunin því brotleg gegn lögmætisreglunni. 

Í þriðja lagi getur annmarki í tengslum við mat á umhverfisáhrifum leitt til þess að 

ákvörðun um veitingu starfs- eða rekstrarleyfis til fiskeldis verði ógildanleg. Leiðir af 

rannsóknarreglu stjórnsýsluréttarins, sbr. 10. gr. stjsl., að bæði Matvælastofnun og 

Umhverfisstofnun er skylt að ganga úr skugga um að álit Skipulagsstofnunar um mat á 

umhverfisáhrifum sé ekki haldið slíkum annmörkum að ekki verði á því byggt. Eftir atvikum 

getur sú vanræksla leitt til þess að ákvörðun leyfisveitanda sé ógild en mat á umhverfisáhrifum 

er almennt talið hafa verulega þýðingu við ákvarðanatöku leyfisveitanda um veitingu leyfis til 

fiskeldis. Umfjöllunin leiddi í ljós að það eitt að lagaákvæðum máu. sé ekki fylgt í hvívetna 

við mat á umhverfisáhrifum leiði ekki sjálfkrafa til þess að hinum almenna mælikvarða verði 

beitt við mat á því hvort ógilda beri ákvörðun. Viðkomandi annmarki þarf að vera þannig úr 

garði gerður að enginn eða ófullnægjandi samanburður eigi sér stað á valkostum sem leiði til 

þess að markmið máu., þ.e. að draga úr umhverfisáhrifum framkvæmdar, náist ekki. Á 

grundvelli sömu sjónarmiða getur annmarki á öflun álitsumleitana í tengslum við álit 

Skipulagsstofnunar leitt til þess að ákvörðun verði ógildanleg. Sé álit Skipulagsstofnunar, sem 

leyfisveitendur byggja ákvörðun sína á, haldið fyrrnefndum annmarka leiðir það almennt til 

þess að leyfisveitendur teljast hafa vanrækt rannsóknarskyldu sína samkvæmt 10. gr. stjsl.  

Í fjórða lagi getur skortur á rökstuðningi Matvælastofnunar eða Umhverfisstofnunar á 

áliti Skipulagsstofnunar leitt til þess að ákvörðun verði ógildanleg. Rökstuðningurinn þarf að 

koma fram með beinum hætti eigi hann að uppfylla kröfur 2. og 3. mgr. 13. gr. máu. og 22. gr. 

stjsl. Greind ákvæði fela í sér reglur um samsvarandi rökstuðning en slíkar reglur hafa lengi 

vel verið taldar til öryggisreglna þar sem þær knýja á um að stjórnvald vandi til undirbúnings 

að ákvörðun og leysi úr máli á málefnalegan hátt. Í úrskurðaframkvæmd hefur hinum almenna 

mælikvarða verið beitt við mat á því hvort að skortur á rökstuðningi teljist verulegur annmarki 

í málum sem varða gildi starfs- og rekstrarleyfa til fiskeldis. 
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Í fimmta lagi getur brot gegn 3. mgr. 7. gr. hml. og 1. mgr. 10. gr. a. fskl., sem kveða á 

um skyldu leyfisveitenda að auglýsa tillögur að starfs- og rekstrarleyfum til fiskeldis 

opinberlega og leita eftir athugasemdum almennings, leitt til þess að ákvörðun verði 

ógildanleg. Stafar það af því að athugasemdir á grundvelli fyrrnefndrar heimildar geta leitt til 

þess að leyfisveitendum, þ.e. Umhverfisstofnun og Matvælastofnun, beri að afla frekari 

upplýsinga um málsatvik í samræmi við kröfur rannsóknarreglunnar, sbr. 10. gr. stjsl. Láist 

leyfisveitendum að veita almenningi fyrrnefndan rétt til að koma á framfæri athugasemdum 

sínum, t.d. með því að auglýsa tillöguna ekki opinberlega, má telja að ákvörðun þeirra um 

veitingu leyfis til fiskeldis geti verið ógildanleg teljist brotið verulegur annmarki að lögum.  

Þær efnisreglur sem fjallað var um í tengslum við umfjöllun um efnisannmarka voru 

jafnræðisreglan og lögmætisreglan. Leiddi sú umfjöllun í ljós að Matvælastofnun og 

Umhverfisstofnun verða að gæta samræmis við beitingu ákvæða fskl., hml. og máu. við 

veitingu leyfis til fiskeldis, sbr. 11. gr. stjsl. Reglan veitir mönnum þó ekki tilkall til neins sem 

samrýmist ekki lögum. Af því leiðir að hafi leyfisveitendur veitt leyfi til fiskeldis þrátt fyrir að 

umsækjandi hafi ekki fullnægt skilyrðum laga, t.d. á grundvelli ófullnægjandi 

valkostagreiningar, getur annar umsækjandi ekki krafist sambærilegrar úrlausnar með vísan til 

þess að í hinu eldra máli hafi umsækjanda verið veitt leyfi þrátt fyrir nánar tiltekinn annmarka 

á umsókn hans. Álykta má að það sama eigi við í þeim tilvikum þar sem ákvörðun um höfnun 

á umsókn um leyfi er ólögmæt að efni til. Andstæðingar fiskeldis geta þ.a.l. ekki krafist 

sambærilegrar úrlausnar um að hafna beri umsókn um leyfi til fiskeldis með vísan til eldri 

ákvörðunar sem haldin er slíkum annmarka. Þá leiddi umfjöllunin í ljós að ekki er hægt að fá 

leyfi til fiskeldis fellt úr gildi með vísan til þess að lagastoð skorti fyrir leyfisveitendur til þess 

að heimila tilteknum aðilum afnot afmarkaðs hafsvæðis en líkt og rakið hefur verið þá er til 

staðar skýr lagaheimild fyrir leyfisveitendur til að heimila slík afnot.  

Umfjöllunin um önnur sjónarmið sem gætu leitt til þess að ákvörðun yrði talin 

ógildanleg var afmörkuð við nábýlisréttarleg sjónarmið. Leiddi sú umfjöllun í ljós að aðili getur 

fengið ákvörðun Umhverfisstofnunar eða Matvælastofnunar um veitingu starfs- eða 

rekstrarleyfis til fiskeldis fellda úr gildi á grundvelli nábýlisréttarlegra sjónarmiða að því gættu 

að viðkomandi teljist nágranni fiskeldisstöðvarinnar og að óþægindin nái yfir þolmörk 

nábýlisréttar. Hugtakið nágranni er hvergi í lögum skilgreint með nákvæmum hætti en leiða 

má af dómaframkvæmd að ytri mörk hugtaksins á þessu sviði miðist við þau fjarlægðarmörk 

sem fram koma í 4. gr. reglugerðar um flutning og sleppingar laxfiska og varnir gegn 

fisksjúkdómum og blöndun laxastofna nr. 105/2000, sbr. Hrd. 31. mars 2020 í máli nr. 

1/2020 (Náttúruvernd 2). Miðað við greint ákvæði telst nágranni sá sem á laxveiðiá, með yfir 
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100 laxa meðalveiði sl. tíu ár, innan fimm km frá sjókvíastöð en innan 15 km sé um að ræða á 

með yfir 500 laxa meðalveiði. Hér er nágrannahugtakið túlkað rýmra en leiðir af almennum 

málskilningi og þá horft til sérstöðu þessarar starfsemi, sem getur haft áhrif á fasteignir í 

töluverðri fjarlægð. 

Helstu óþægindin sem nágrannar fiskeldisstöðva kunna að verða fyrir sökum sjókvía 

eru tvenns konar. Annars vegar geta nágrannar talið sig verða fyrir sjónmengun og hins vegar 

geta nágrannar orðið fyrir óþægindum sökum þess að útsýni þeirra skerðist. Ekki hefur reynt á 

þetta atriði fyrir dómstólum en ætla verður að óþægindi í slíkum tilvikum þyrftu að vera 

töluverð til þess að geta leitt til ógildingar leyfisveitingar til fiskeldis. 
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