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Útdráttur 

Efni þessarar ritgerðar er stjórnsýsla sú er lýtur að nýtingu auðlinda þeirra sem náttúra íslands 

hefur upp á bjóða. Sérstökum sjónum er beint að þeim auðlindum sem nýttar eru til 

framleiðslu raforku. Fjallað er um hvað felst í eignarrétti náttúruauðlinda og þær takmarkanir 

sem slíkum eignarrétti eru settar í íslenskum rétti. Að þeirri niðurstöðu er komist að í 

íslenskum rétti gildi um eignarrétt náttúruauðlinda neikvæð skilgreining þ.e. að í 

náttúruauðlind felist allur almennur nýtingar- og ráðstöfunarréttur en rétturinn er þá háður 

þeim takmörkunum sem löggjafinn setur og eru í gildi hverju sinni. Í ritgerðinni er fjallað um 

þessar takmarkanir. Í þeirri umfjöllun er athyglinni beint sérstaklega að tveimur sérlögum sem 

gilda á sviði auðlindanýtingar, lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, 

og raforkulög, nr. 65/2003. Er þar fjallað um þau leyfi sem nýtingaraðilar þurfa að hafa ásamt 

skilyrðum sem sett eru fyrir leyfisveitingu og efni slíkra leyfa.Niðurstaða þessarar umfjöllunar 

er sú að raforkuleyfi skv. raforkulögum, nr. 65/2003, er forsenda þess að aðili geti stundað 

raforkuframleiðslu. Leyfi skv. lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 

57/1998, fela aðeins í sér takmarkaðar heimildir. Þróun leyfisveitinga til auðlindnýtingar er 

könnuð í ritgerðinni og því fyrirkomulagi sem í gildi er í dag eru gerð skil. Að lokum eru 

nokkrar meginreglur umhverfisréttar kannaðar með efni ritgerðarinnar að leiðarljósi ásamt 

þeirri löggjöf og öðrum réttarheimildum sem tilheyra hinum íslenska umhverfisrétti. 

Niðurstöður ritgerðarinnar eru í megindráttum tvær og eru dregnar saman í síðasta kafla 

ritgerðarinnar. Í fyrsta lagi að virkjunarleyfi veitt á grundvelli raforkulaga, sé forsenda þess að 

framleiða megi raforku og selja á markaði. Í öðru lagi að ekki sé nægilega að gætt að 

sjónarmiðum umhverfisins og þau höfð að leiðarljósi við leyfisveitingar sem snúa að nýtingu 

náttúruauðlinda, sérstaklega í tilfelli laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 

57/1998. 

Abstract 

The focus of this thesis is governmental administration with  regard to  utilization of natural 

resources in Iceland. The main focus is on natural resources that are utilized for electricity 

production. Right of ownership of natural resources is discussed as well as the limitations that 

Icelandic law enforces on that right. This part of the thesis concludes that Icelandic law 

defines the right of ownership of natural resources in a “negitive“ fashion i.e. that the owner 

has a general right to utilize and allocate the resource but within the limitations set by the 

relevant law. The thesis also focuses on this relevant law, especially the Act on the survey and 

utilization of ground resources, no. 57/1998, and the Electricity Act, no. 65/2003. This 

discussion focuses heavily on the licenses needed for utilisation, issued by regulators as well 

as the conditions that must be met and the substance of these licenses. This part concludes by 

stating  that a power development license is a prerequisite for electricity production and other 

licenses are limited to only parts of the production process. The advancements of law in 

regard to license granting are taken into account and the system as it stands today is given 

notice. A few principles of environmental law are considered with the thesis topic in mind and 

the legislation and other sources of law that make up Icelandic environmental law are 

considered. In the final part of the thesis conclusions are made. These conclusions can be split 

into two main categories. The former of these conclusions is that a power development license 

is essential in order to produce and sell electricity on the Icelandic electricity market. The 

latter conclusion is that the environment is not taken enough into account when licenses in 

regards of natural resource utilization, especially in the case of the Act on the survey and 

utilization of ground resources, no. 57/1998.  
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Formáli 

Undirritaður varð þess heiðurs aðnjótandi sumarið 2009 að starfa á Orkustofnun sem 

sumarstarfsmaður á skrifstofu Orkumálastjóra. Ástæður þess að það ritgerðarefni, sem hér fer 

á eftir varð, fyrir valinu má rekja til þessarar dvalar á Orkustofnun. Þar kynntist höfundur 

stjórnsýslu auðlindamála frá fyrstu hendi og varð svo heppinn að fá að koma með beinum 

hætti að ákveðnum málum m.a. þeim sem snúa að leyfisveitingu þeirri sem Orkustofnun 

sinnir. Ritgerð þessi er lokaáfangi tveggja ára meistaranáms til M.L.-gráðu í lögfræði frá 

Háskólanum á Akureyri. Þar að baki liggja þrjú ár til viðbótar þar sem höfundur lauk B.A.-

gráðu í lögfræði frá sömu stofnun árið 2008. Það er því töluvert vatn runnið til sjávar frá því 

að laganám mitt hófst við lagadeild Háskólans á Akureyri. 

 Þó svo að þessi ritgerð sé afrakstur eigin vinnu og rannsókna hefði ég ekki getað unnið 

hana og klárað án utanað komandi aðstoðar. Starfsfólki bókasafns Háskólans á Akureyri eru 

hér færðar þakkir fyrir veitta aðstoð. Einnig starfsfólki Amtsbókasafnsins á Akureyri, 

sérstaklega þeim Má Einarssyni og Þorsteini G. Jónssyni, en óþrjótandi þolinmæði þeirra við 

að verða við beiðnum mínum um aðgang að prentaðri útgáfu Alþingistíðinda og dómasafni 

Hæstaréttar var ómetanleg. Fjölskylda mín og vinir fá hjartans þakkir fyrir stuðning sem 

höfundur hefur vissulega þurft á að halda. 

Við smíði þessarar ritgerðar hef ég notið ómetanlegrar aðstoðar leiðbeinanda míns 

Lárusar M.K. Ólafssonar, yfirlögfræðings á Orkustofnun. Honum eru hér færðar bæði miklar 

og innilegar þakkir, fyrir veitta leiðsögn sem og þolinmæði þá sem hann hefur sýnt af sér í 

samskiptum við undirritaðann. 

Síðast en alls ekki síst þakka ég eiginkonu minni, Rannveigu Magnúsdóttur, fyrir að 

hafa trú á mér við ritgerðarsmíðina ásamt því að hafa yfir höfuð þolað mig á meðan á þessari 

vinnu stóð. Án aðkomu hennar og stuðnings hefði þessi ritgerð aldrei geta orðið að veruleika. 
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1. Inngangur 

Íslendingar búa í landi sem er ríkt af auðlindum. Þessar auðlindir birtast okkur einna helst 

með tvennum hætti. Annars vegar er um að ræða hin gjöfulu fiskimið sem tilheyra íslenska 

ríkinu í krafti þeirrar baráttu sem þjóðin hefur háð í aldanna rás vegna yfirráða yfir þeim. Hins 

vegar er um að ræða landið sjálft og þær auðlindir sem þar er að finna. Hér er í fyrsta lagi átt 

við vatnið sem fellur til sjávar ofan af hálendinu og í öðru lagi þann kraftu sem býr í iðrum 

jarðar, jarðhitann. Sökum þess hve íslensk jörð er ung í jarðfræðilegum skilningi  hefur landið 

sjálft ekki að geyma, verðmætar tegundir jarðefna í miklu magni. Því eru það fyrst og fremst 

þessar tvær tegundir auðlinda, orka fallvatna og orka jarðhitans, sem eru beislaðar hér á landi 

þjóðinni til hagnýtingar. Segja má að þær framfarir sem urðu í íslensku samfélagi á 20. öld 

megi að miklu leiti rekja til þess að þjóðin hóf að nýta þessar auðlindir til verðmætasköpunar. 

Hér hafa risið stórar verksmiðjur fyrir tilstuðlan þess að rennandi vatn og gufa úr iðrum jarðar 

voru virkjuð. 

Um þessa nýtingu hefur skapast lagarammi. Tilgangur hans er að veita stjórnvöldum 

heimildir til að stýra auðlindanýtingunni og eigendum þeirra til að nýta þær. Lagramminn er 

ekki yfir gagnrýni hafinn frekar en önnur mannanna verk. Átök hafa verið í íslensku 

þjóðfélagi um hvernig skuli haga þessari nýtingu. Sjónarmið þeirra sem vilja nýta eins mikið 

og hægt er til að skapa verðmæti takast á við sjónarmið þeirra sem vilja vernda náttúrunna 

fyrir ágengd mannsins. Efni þessarar ritgerðar er að fjalla um sjónarmið nýtingar annars vegar 

og sjónarmið verndar hins vegar og hvernig þau birtast í íslenskri réttarframkvæmd. 

 Ritgerðinni er þannig skipað að í 2. kafla er fjallað um eignarrétt aðila að auðlindum. 

Leitast verður við að varpa ljósi á þær meginreglur eignarréttarins sem snúa að auðlindum og 

nýtingu þeirra. Í 3. kafla verður fjallað um löggjöf sem gildir um nýtingu þeirra auðlinda sem 

taldar voru upp hér að framan, orku fallvatna annars vegar og hins vegar orku jarðhitans. Efni 

4. kafla er að varpa ljósi á þann hluta stjórnsýslunnar sem sér um að stýra auðlindanýtingunni. 

Þá tekur við umfjöllun um umhverfisrétt í 5. kafla og hvaða áhrif hann hefur á títtnefnda 

auðlindanýtingu, þá einkum hvaða skorður umhverfisrétturinn setur auðlindanýtingu. Í 6. 

kafla verða dregnar saman niðurstöður ritgerðarinnar og lokaorð hennar er að finna í 7. kafla. 

 Auk þess að fjalla um framangreind atriði er tilgangur þessarar ritgerðar að svara 

tveimur spurningum. Annars vegar spurningunni um hvað felist í leyfum sem lög áskilja að 

aðilar hafi undir höndum þegar auðlindir eru nýttar. Hins vegar verður leitast við að svara 

þeirri spurningu hvort sjónarmið umhverfisverndar séu höfð að leiðarljósi við 

leyfisveitinguna.  
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2. Eignarréttur 

2.1 Inngangur 

Ekki er tækt að taka það efni til umfjöllunar, sem hér í inngangsorðum var kynnt, án þess að 

fjalla um hverjir það eru sem með réttu er heimilt að hagnýta þær jarðrænu auðlindir sem hér 

á landi kunna að finnast – þ.e. eignar- og/eða afnotarétti af auðlindum. Um eignarrétt 

samkvæmt íslenskum rétti liggur fyrir viðamikið efni og rannsóknir s.s. kenningar 

fræðimannanna Ólafs Jóhannessonar og Gauks Jörundssonar, en einnig nýlegri skrif, t.d. 

Þorgeirs Örlygssonar. En hvað felst í eignarrétti?  

Eignarréttur er ævafornt hugtak og á rætur sínar að rekja allt aftur til rómarréttar.
1
 Í 

rómarétti var það t.a.m. meginregla að landeigandi var eigandi alls þess sem fyrir var á 

landareign hans, bæði ofan jarðar sem neðanjarðar. Þannig var heimilt að skipta 

eignarréttindum lárétt en ekki lóðrétt. Meginregla þessi var þó ekki laus við undantekningar, 

og voru tilskipanir stundum gefnar út af keisaraveldinu í þeim tilgangi að ríkið öðlaðist 

réttindi yfir eðalmálmum sem fundist höfðu í jörðu.
2
  

Í kafla þessum verður leitast við að setja kenningar í eignarrétti í samhengi við 

umfjöllunarefni þessarar ritgerðar, þ.e. um stjórnsýslu auðlindanýtingar. Ekki verður farið 

djúpt í fræðilega umfjöllun um eignarréttinn, enda er þar efni í mörg sjálfstæð 

rannsóknarverkefni. Þess í stað verður fjallað almennt um eignarréttinn og hvað það hugtak 

felur í sér, sem síðan verður tengt við eignarrétt yfir auðlindum. Inn í umfjöllunina fléttast 

loks umræða um fasteignahugtakið, eins og það birtist í íslenskri lögfræði, ásamt umræðu um 

eignarráð yfir einstökum tegundum auðlinda. Þannig myndast tenging milli umfjöllunar um 

eignarrétt og svo því sem á eftir fylgir. 

2.2 Eignarréttur – skilgreiningar 

Skilgreiningar hugtaksins meðal íslenskra fræðimanna eiga margt sammerkt en eru að sama 

skapi að ýmsu leyti eðlisólíkar. Í riti sínu Eignaréttur I gekk prófessor Ólafur Lárusson út frá 

því að skilgreina eignarrétt í víðtækri merkingu. Með því átti hann við að í eignarrétti fælist 

ekki aðeins ein tiltekin tegund réttar yfir hlut. Þess í stað fælist í hugtakinu að andlag 

                                                 
1
 Hugtakið dominium í rómarrétti kemst sem næst því sem í íslenskum rétti nefnist eignarrétt. Þrjú skilyrði voru 

sett fyrir því að geta öðlast slíkan eignarrétt. Í fyrsta lagi voru það aðeins borgarar Rómarveldis sem gátu öðlast 

dominium. Þetta skilyrði nefndist commercium. Í öðru lagi gat einstaklingur aðeins haft eignarrétt yfir eign sem 

var til þess hæf. Sumir hlutir, eignir, voru í rómarrétti ekki til þess fallnir að vera í einkaeigu. Hér voru svokölluð 

héraðslönd (e. provincial land) mikilvægust. Í þriðja og síðasta lagi varð eignarrétturinn að hafa stofnast með 

lögmætum hætti. Sjá A. Borkowski og P. du Plessis: Textbook on Roman Law. Þriðja útgáfa, bls. 157-158. 
2
 Hér er um mikla einföldun flókinna fræða að ræða – þessi einstaka tilvísun er hér aðeins í dæmaskyni. Sjá A. 

Borkowski og P. du Plessis: Textbook on Roman Law. Þriðja útgáfa, bls. 160. 
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eignarréttar gætu verið fleiri en dauðir hlutir. Þannig að, þegar vísað væri til þess í 

stjórnarskrá, að eignarrétturinn væri friðhelgur og að enginn verði skyldaður til að láta eign 

sína af hendi, þá sé ekki aðeins verið að fjalla um dauða hluti, heldur ýmis konar önnur 

réttindi t.d. kröfuréttindi.
3
 Í skrifum sínum miðaði Ólafur við fjögur atriði við 

hugtaksákvörðun eignarréttar þegar þessari víðtæku skilgreiningu væri beitt. – aðild, andlag, 

lögvernd og efni réttarins.
4
 

 

1. Eigandi tiltekinnar eignar getur verið einstakur maður. Fleiri menn geta átt eign saman og 

getur þá verið um margskonar skipulag á sambandi meðeigendanna sín á milli að ræða. Ennfremur 

getur ríkið sjálft verið eigandi eignar eða sérstakar þjóðfélagsstofnanir, hvort sem þær eru liðir í 

skipulagskerfi ríkisins, t. d. sveitarfélög, ríkisstofnanir, eða óháðar ríkinu, t. d. gjafasjóðir og aðrar 

þesskonar stofnanir. Um aðild eignarréttarins getur þessvegna alls konar margbreytni átt sér stað, 

en eignarrétturinn er yfirleitt sá sami hver sem eigandinn er. […] 

2. Andlag eignarréttarins er nefnt eign. […] Eign verður því mjög víðtækt hugtak, og verður 

varla skilgreint nánar en svo, að eignir sér hverskonar sérstakir, ákveðnir ytri munir, sem 

hagsmunir, fjárhagslegir eða andlegir, eru við tengdir, og sem eðlilegt er, af einhverjum þeim 

ástæðum, sem lögin viðurkenna, að tilheyri ákveðnum aðila þannig, að honum sé heimilt að ráða 

yfir þeim sem eiganda. […] 

3. Til þess að um rétt að lögum sé að ræða, verður aðili að njóta einhverrar verndar af hálfu 

þjóðfélagsins fyrir rétti sínum. 

Eignarrétturinn er lögvarin, fyrst og fremst með þeim varnarráðum, sem þjóðfélagið almennt 

beitir til verndar réttindum manna, refsingum, skaðabótaskyldu, neyðarvörn og annarri 

varnarvörzlu. […] 

4. Efni eignarréttarins er það, að eigandi má fara með eignina sem sína. Hann hefur með öðrum 

orðum tilteknar aðildir um eign sína og þessar aðildir eru það, sem auðkenna eignarréttinn 

sérstaklega. […] 

 

Í framhaldi af þessari skilgreiningu er á það bent að aðild í samræmi við fjórða tölulið verður 

varla talin upp með tæmandi hætti en engu að síður eru teknir til fimm mismunandi flokkar 

aðildar, sem þeir allra algengustu.
5
 Efni eignarréttarins væri þannig heimild til að ráða yfir 

eign og nota hana, heimild til að ráðstafa eign með löggerningi, heimild til að nota eign sem 

grundvöll lánstrausts, heimild að láta eign ganga að erfðum og heimild til að leita heimildar 

                                                 
3
 Ólafur Lárusson: Eignaréttur I., bls. 10 

4
 Ibid, bls. 11-12  

5
 Ibid, bls. 12-13 
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dómstóla og yfirvalda til verndar eigninni.
6
 Þessi tegund eignarréttar þ.e. eignarréttur í þrengri 

merkingu hefur verið nefndur af fræðimönnum beinn eignarréttur.
7
  

 Prófessor Gaukur Jörundsson, og síðar fyrsti umboðsmanns Alþingis, fékkst við það í 

riti sínu Eignaréttur, m.a. að útskýra skilgreiningar danskra fræðimanna á hugtakinu. Þar 

skipti hann umfjöllun sinni milli þeirra fræðimanna sem skilgreindu hugtakið jákvætt þ.e. 

hvaða heimildir eignaréttur færði mönnum, og svo þeirra sem skilgreindu hugtakið neikvætt 

þ.e. að í eignarrétti felist sá réttur manna til umráða og ráðstafana yfir hlut, að því marki sem 

sérstakar takmarkanir nái ekki til. Í framhaldi þeirrar umræði segir svo:
8
 

 

Þegar velja á heppilega skýrgreiningu orðsins eignarréttar, verður að líta til eðlis og efnis þeirra 

heimilda, sem þar liggja til grundvallar. Samkvæmt íslenskri réttarskipan er að því leyti um 

víðtækan rétt að ræða, að á þeirri meginreglu er byggt, að bak við slíkan rétt búi heimildir til hvers 

konar umráða og ráðstafana, nema sérstakar takmarkanir séu gerðar. Skiptir þar mestu, að heimild 

er fyrir hendi, ef færi gefst til nýtingar og ráðstafana með nýjum hætti, og að heimildir víkka að 

sama skapi sem takmarkanir falla niður. Sér þessarar grundvallarreglu stað í fjölmörgum settum 

lagareglum. […] 

Þegar litið er á ofangreindar heimildir í heild, verður að telja „neikvæða“ skýringu eignarréttar 

gefa yfirleitt best til kynna meginatriði þeirra heimilda. Samkvæmt því má skýrgreina eignarrétt á 

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

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

annarra aðila […] 

 

Hér má draga þá ályktun að framangreinda tvo íslensku fræðimenn hafi greint á um hvernig 

best væri að skilgreina hugtakið eignarrétt. Að skrifum þeirra tveggja að dæma virðist Ólafur 

Lárusson styðjast við jákvæða skilgreiningu en eins skrif Gauks Jörundssonar bera með sér 

telur hann heppilegra að styðjast við neikvæða skilgreiningu. 

 Við skilgreiningu Gauks studdist Sigurður Líndal í erindi, titluðu „Eignarréttur á landi 

og orkulindum“, sem flutt var á aðalfundi Sambandi íslenzkra rafveitna árið 1983.
9
 Þorgeir 

Örlygsson styðst einnig við þessa neikvæðu skilgreiningu Gauks, m.a. í grein sinni „Um 

eignarhald á landi og auðlindum“ sem birtist einmitt í afmælisriti til heiðurs Gauki 

Jörundssyni. Þorgeir fjallar um hugtakið á sömu forsendum og Gaukur en gengur ögn lengra 

                                                 
6
 Ibid, bls. 11-12 

7
 Ólafur Lárusson: Eignaréttur I., bls. 14; Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 3-6 

8
 Gaukur Jörundsson: Eignaréttur, bls. 4. Af umfjöllun Gauks má sjá að það voru þeir, sem hann kallar eldri 

danskir fræðimenn, sem studdust við jákvæða skilgreiningu. Þeir sem hölluðust að neikvæðri skýringu skilgreinir 

Gaukur sem yngri danska fræðimenn. Af þessum eldri fræðimönnum má nefna Anders Vinding Krause en af 

þeim yngri Bo von Eybe og eru það sömu menn og Gaukur nefnir í sinni umfjöllun. 
9
 Sigurður Líndal: Eignarréttur að landi og orkulindum, bls. 14-22. 
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að því leyti að skoðun Þorgeirs er sú að á neikvæðu skilgreiningunni sé almennt byggt í 

norrænum rétt og þar á meðal sé hinn íslenski.
10

 

 Í íslenskri löggjöf er að miklu leyti byggt á hinni neikvæðu skilgreiningu 

eignarréttarins. Þannig var vatnalögunum frá 1923 háttað á þann veg að landareign hverri 

fylgdi réttur til umráða og hagnýtingar á því vatni, straumvatni eða stöðuvatni sem 

landareignin kynni að geyma, en með þeim takmörkunum sem lögin settu.
11

 Í námulögum frá 

1973 var einnig byggt á þessum sjónarmiðum. Landareignum, sem háðar væru 

einkaeignarrétti, fylgdi réttur til hagnýtingar jarðefna hvers konar, sem á landareign kynnu að 

finnast, en þó með þeim takmörkunum sem lögin höfðu að geyma.
12

 

2.3 Fasteignahugtakið 

Fasteign er oftar en ekki skilgreind í lögfræði sem afmarkað land ásamt eðlilegum hlutum 

þess, lífrænum eða ólífrænum, og mannvirkjum þeim sem eru varanlega skeytt við það.
13

 Til 

hinna ólífrænu hluta teljist m.a. mold, sandur eða grjót sem á eign er, vatn sem á henni liggur 

eða um hana rennur ásamt málmum í jörðu. Með lífrænum hlutum er m.a. átt við allan gróður 

sem á fasteigninni vex.
14

 Um eignarrétt að fasteignum og eignarrétt almennt gilda sömu 

viðhorf. Sé aðili eigandi fasteignar, og eigi þannig eignarrétt að fasteigninni, hefur hann 

heimild til hvers konar umráða og ráðstöfunar fasteignarinnar innan þeirra marka sem sett lög 

ásamt rétti þriðja manns setja.
15

 Verður nú vikið nánar að eignarrétti auðlinda, um einstakar 

tegundir auðlinda og vernd eignarréttinda. Áður en slík umfjöllun getur átt sér stað þarf þó að 

eyða fáeinum orðum í flokkun fasteigna samkvæmt því sem fasteignahugtakið hefur að 

geyma. 

2.3.1 Flokkun fasteigna 

Engri einni samræmdri flokkun fasteigna er til að dreifa í íslenskri löggjöf. Þannig er 

fasteignum skipað í flokka eftir hentugleika hverju sinni. Þorgeir Örlygsson bendir á að sú 

flokkun sem hvað mesta þýðingu hefur í dag sé flokkun fasteigna í fasteignir í þéttbýli annars 

vegar og hins vegar fasteigna utan þéttbýlis. Nefnir hann 1. gr. jarðalaga, nr. 65/1976, í þessu 

                                                 
10

 Þorgeir Örlygsson: „Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 547 
11

 1. mgr. 2. gr. vatnalaga nr. 15/1923 
12

 1. mgr. 1. gr. námulaga nr. 24/1973 
13

 Þessir lífrænu og ólífrænu hlutir teljast þó aðeins til fasteignarinnar á meðan þeir eru í eðlilegu eða náttúrulega 

sambandi við hana. Þegar hlutirnir eru skildir frá fasteigninni með endanlegum hætti teljast þeir ekki lengur til 

hennar. Sá áskilnaður er jafnframt gerður varðandi mannvirki að þau séu varanlega skeytt við landið, bæði 

varðandi ytri frágang sem og lagalegar heimildir til þess að það megi þar standa. Sjá Sigurður Líndal, 

Eignarréttur að landi og orkulindum, bls. 13  
14

 Þorgeir Örlygsson: „Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 548 
15

 Sigurður Líndal: Eignarréttur að landi og orkulindum, bls. 13 
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skyni.
16

 Sú flokkun sem á þó einna best við umfjöllunarefni þessa rits er sú flokkun sem fram 

kemur 1. gr. laga um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 

58/1998 (þjóðlendulög).
17

 Þar er sett fram eftirfarandi flokkun landsvæða:
18

 

 

1. gr. Í lögum þessum merkir: 

  Eignarland: Landsvæði sem er háð einkaeignarrétti þannig að eigandi landsins fer með öll 

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

  Þjóðlenda: Landsvæði utan eignarlanda þó að einstaklingar eða lögaðilar kunni að eiga þar 

takmörkuð eignarréttindi. 

  Afréttur: Landsvæði utan byggðar sem að staðaldri hefur verið notað til sumarbeitar fyrir búfé. 

 

Á stoðum þjóðlendulaga var fest í sessi eignarréttarleg tvískipting á öllu landinu. Annars 

vegar eignarlönd sbr. skilgreiningu að ofan og hins vegar þjóðlendur sbr. sömu skilgreiningu. 

Með lögunum var jafnframt hætt að skilgreina afréttarlönd sérstaklega sem ákveðna tegund 

svæðis. Afréttarhugtakið vísar þess í stað til landsvæða, hvort sem þau teljast til eignarlanda 

eða þjóðlendna, þar sem ákveðnir aðilar hafa haft, og eiga mögulega enn, ákveðin 

afnotaréttindi.
19

 

2.4 Eignarréttur að auðlindum 

Enn á eftir að svara þeirri spurningu um hvað felist í eignarrétti að auðlind. Það er almenn 

meginregla í íslenskum rétti að heimild til ráðstöfunar og hagnýtingar auðlinda er sammerkt 

heimildinni til að ráðstafa og hagnýta fasteign. Þessi meginregla hefur það í för með sér að sá 

sem fer með eignarrétt að ákveðnu landsvæði, fasteign, er einnig heimilt að hagnýta þær 

auðlindir sem þar kunna að finnast, ásamt því að ráðstafa þeim til þriðja manns, en með þeim 

takmörkunum sem er að finna í löggjöf hverju sinni.  

 Lengi vel var engum almennum lögum, um nýtingu auðlinda í jörðu, til að dreifa í 

íslenskum rétti. Þess í stað voru einstaka sérlög um nýtingu einstakra auðlinda s.s. námulög, 

en þau giltu um nýtingu jarðefna í föstu formi, um nýtingu jarðhita voru ákvæði í stöku 

greinum orkulaga og þannig fram eftir götunum.
20

 Löggjöfin tók svo stakkaskiptum með 

setningu laga um rannsóknir og nýtingu auðlinda í jörðu, nr. 57/1998. Með lögunum var 

reglum um nýtingu og ráðstöfun allra auðlinda í jörðu, hvort sem um var að ræða auðlindir í 

                                                 
16

 Þorgeir Örlygsson: „Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 548. Ný jarðalög tóku gildi 1. júlí 

2004 og er ekki lengur byggt á þessari flokkun í hinum nýju lögum. Þó má færa rök fyrir því, út frá 

efnahagslegum og félagslegum sjónarmiðum, að þessi flokkun eigi enn rétt á sér. 
17

 Verður héðan af vísað til laga nr. 58/1998 sem þjóðlendulaga. 
18

 Alþt. 1997-1998, A, þskj. 598, bls. 2592. 
19

 Karl Axelsson o.fl.: „Um jarðrænar auðlindir og framtíðarnýtingu þeirra“, bls. 118-119 
20

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 86-87. 



 

11 

 

föstu, fljótandi eða loftkenndu formi, saman komið í einn bálk laga. Efni 3. kafla ritgerðar 

þessarar er m.a. ítarleg umfjöllun um lög nr. 57/1998. 

2.4.1 Um einstaka tegundir auðlinda 

Eins og að framan greinir var löggjöf á árum áður þannig háttað að um einstakar tegundir 

auðlinda giltu einstakir bálkar laga. Í grein sinni Um eignarhald á landi og auðlindum skipar 

Þorgeir Örlygsson þessum auðlindum í fjóra flokka, jarðefni, jarðhiti, grunnvatn og orka 

fallvatna.
21

 Þessari flokkun er fylgt á fleiri stöðum. Til að mynda tiltekur Karl Axelsson þessi 

fjögur atriði í grein sinni Um skorður umhverfisréttar við nýtingu lands og auðlinda, en bætir 

við; veiði, beit, og nýtingu skóga. Af fræðilegri umræðu að dæma virðist sem tíðkast hafi að 

telja þessar einstöku tegundir auðlinda til hinna svokölluðu sérstöku réttinda.
22

  

2.5 Vernd eignarréttinda 

Eignarréttur manna er fyrst og fremst varinn af eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, 1. mgr. 

72. gr. laga nr. 33/1944 sbr. 10. gr. laga nr. 97/1995. Þannig er eignarréttur manna friðhelgur, 

engan skal skylda til að láta eign sína af hendi nema að þarfir almennings komi til. Fyrir slíkri 

eignaskerðingu skal ætíð vera heimild í lögum og eigandi skal fá fullar bætur vegna 

skerðingarinnar. Hér er um að ræða ákvæði æðstu laga landsins sem hefur haldist óbreytt allt 

frá 1874, eða frá þeim tíma er Íslendingar fengu afhenta úr hendi danakonungs stjórnarskrá 

um hin sérstöku málefni Íslands.
23

 Eignarréttarákvæðið, þ.e. 1. mgr. þess, er tekið beint upp úr 

dönsku grundvallarlögunum frá 1849.
24

 Þaðan má rekja það aftur til belgísku 

stjórnarskráarinnar frá 1831 og þaðan allt aftur til 17. gr. frönsku réttindayfirlýsingarinnar frá 

1789 en þar sagði m.a. að eignarréttur manna væri friðhelgur og óskerðanlegur.
25

 

                                                 
21

 Þorgeir Örlygsson: „Um eignarhald á landi og náttúruauðlindum“, bls. 577-586. Þorgeir heldur veiði og 

veiðiréttindum fyrir utan þessa umfjöllun og telur slík réttindi ekki til eiginlegra náttúruauðlinda. 
22

 Karl Axelsson: „Um skorður umhverfisréttar við nýtingu lands og náttúruauðlinda“, bls. 85 o.áfr. Karl nefnir 

jafnframt að til nýtingamöguleika fasteignar, í sem víðtækastri merkingu, geti flokkast réttur til að nýta 

fasteignina með öðrum hætti. Tekur hann þar sem dæmi rétt til að reisa mannvirki, framsalsrétt fasteignareiganda 

til að láta reisa mannvirki, bæði vegna búsetu og atvinnurekstrar ásamt réttinum til að stunda atvinnurekstur á 

viðkomandi fasteign. Sjá jafnframt Gaukur Jörundsson, Eignaréttur, bls. 32. 
23

 Gunnar Helgi Kristinsson: Ágrip af þróun stjórnarskrárinnar, bls. 4 o.áfr. Birt á vef forsætisráðuneytisins 

19.02.2007 - http://www.stjornarskra.is/media/stjr_itarefni/ST-N_(2005)_agrip_af_troun_stjskr.doc [sótt þann 7. 

maí 2010]. 
24

 Í dönsku stjórnskipunarlögunum, nr. 169 frá 5. júní 1953, er það 73. gr. sem hefur að geyma 

eignarréttarákvæði dönsku stjórnarskráarinnar: „§ 73. Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes 

at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig 

erstatning.“ Eins og sjá má er hér um að ræða orðrétta þýðingu á íslenska ákvæðinu - www.retsinformation.dk - 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=45902 [sótt þann 23. apríl 2010], 
25

 Gunnar G. Schram: Stjórnskipunarréttur, bls. 544. 
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 Í dómi Hæstaréttar frá 27. september 2007, (í máli nr. 182/2007), vék Hæstiréttur að 

því með berum orðum að verndun auðlinda og hagkvæm nýting þeirra væru 

almannahagsmunir, en í málinu var tekist á um lögmæti ákvörðunar um afturköllun leyfis 

útgefið til efnistöku á hafsbotni.: 

 

„Ríkir og augljósir almannahagsmunir eru bundnir við verndun og hagkvæma nýtingu á auðlindum 

hafsbotnsins. Krefjast almannahagsmunir þess að frelsi manna til að nýta þessar auðlindir í 

atvinnuskyni séu settar skorður.“ 

 

Niðurstaða málsins var sú að íslenska ríkið var sýknað af kröfum stefnanda og var m.a. byggt 

á framangreindum orðum í niðurstöðu dómsins. Í öðrum dómi Hæstaréttar, Hrd. 1997, bls. 

2488 var kröfum landeigenda í Mývatnssveit um greiðslu fébóta úr hendi ríkisins, vegna 

skerðingar á eignarréttindum þeirra, hafnað af meirihluta Hæstaréttar. Byggðu landeigendur á 

því að sú ákvörðun Náttúruverndarráðs að leggjast gegn því að sleppa laxi í efri hluta Laxár í 

Suður-Þingeyjarsýslu, hafi skert eignarráð þeirra og ættu þeir þannig rétt á bótum. Hæstiréttur 

komst aftur að móti að þeirri niðurstöðu að með ákvörðun Náttúruverndarráðs hafi þeir ekki 

verið sviptir réttindum sem þeir hefðu geta hagnýtt sér fyrir.: 

 

„Til ákvörðunar ráðsins 12. júní 1990 lágu lögmætar og málefnalegar ástæður, og með henni voru 

veiðiréttar- og landeigendur við Laxá ofan Brúa ekki sviptir gæðum, sem þeir höfðu áður getað 

hagnýtt sér. Hagsmunasamtök um þeirra var einungis meinað að standa að aðgerðum, er tefldu 

lífríkinu við Laxá og Mývatn í tvísýnu að mati vísindamanna. Ákvörðunin fól í sér takmörkun 

eignarréttinda allra þeirra, sem eins er ástatt um og eiga réttindi í Laxá ofan Brúa.“ 

 

Í enn einum dómi Hæstaréttar, Hrd. 2000, bls. 1621, var hins vegar að þeirri niðurstöðu 

komist að framsal löggjafarvaldsins til framkvæmdarvaldsins hafi verið af þeim toga að það 

stríddi m.a. gegn 72. gr. stjórnarskrárinnar.:
26

 

 

„Umhverfisráðherra hefur því í raun fullt ákvörðunarvald um það, hvort tiltekin framkvæmd, 

sem ekki fellur undir 5. gr. laga nr. 63/1993, skuli sæta mati á umhverfisáhrifum samkvæmt 6. 

gr., en slík ákvörðun getur haft í för með sér umtalsverða röskun á eignarráðum og atvinnufrelsi 

þess, er í hlut á. Svo víðtækt og óheft framsal löggjafans á valdi sínu til framkvæmdarvaldsins 

stríðir gegn framangreindum mannréttindaákvæðum stjórnarskrárinnar og er ólögmætt.“ 

 

                                                 
26

 Ítarlegri reifun og umfjöllun er að finna um Hrd. 27. september 2007 (í máli nr. 182/2007) og Hrd. 2000, bls. 

1621 í 5. kafla hér á eftir. 
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Þessu til viðbótar koma til önnur lög s.s. almenn hegningarlög og önnur sérrefsilöggjöf þar 

sem það er gert refsinæmt að svipta mann lögmætri eign sinni. Það er þó mikilvægt að hafa í 

huga að lög sem fjalla um nýtingu auðlinda og ráðstöfun þeirra hafa oftar en ekki að geyma 

sérstök eignarnáms- og bótaákvæði. Sem dæmi má nefna X. kafla laga um rannsóknir og 

nýtingu auðlinda í jörðu, nr. 57/1998, þar sem er að finna skýra lagaheimild þess efnis að 

landeigandi skuli fá fullt endurgjald fyrir nýtingu annars aðila á auðlind sem finna má á 

landareign viðkomandi landeiganda. Sambærileg ákvæði er að finna í öðrum lögum sem lúta 

að auðlindanýtingu t.d. raforkulögum, nr. 65/2003. 

 Þar sem nú ætti að liggja ljóst fyrir að eignarréttur tekur til auðlinda, þá eiga þessi 

verndarúrræði réttarins jafn vel við auðlindir eins og annað.
27

 Þannig reynir á þessi 

eignarnáms- og bótaákvæði löggjafarinnar þegar gengið er á eignarrétt manna að auðlind. 

Byggja þessi eignarnáms- og bótaákvæði á framangreindu eignarréttarákvæði 

stjórnarskráarinnar.
28

  

2.6 Samantekt 

Eins og reifað hefur verið að framan á er neikvæð skilgreining eignarréttarins sú skilgreining 

sem íslenskir fræðimenn styðjast við einna helst. Byggja þeir skoðanir sínar einna helst á 

skrifum danskra fræðimanna á sviði eignarréttar, en er fram liðu stundir fóru danskir 

fræðimenn (sem oft eru skilgreindir sem yngri fræðimenn) að færa fyrir því rök að neikvæða 

skilgreiningin væri heppilegri en sú jákvæða. Jafnframt hefur verið fjallað um grunnsjónarmið 

eignarréttarins. Með tengingu við umræðu um náttúrauðlindir, hagnýtingu og ráðstöfun þeirra 

er óhætt að setja fram eftirfarandi niðurstöður. Landeigendum, eða fasteignareigendum 

(hugtakanotkun hér fer eftir því á hvaða flokkun er byggt), eiga eignarrétt að þeim 

náttúrauðlindum sem landareignir þeirra hafa að geyma. Þeim er heimilt að nýta auðlindirnar 

sér til hagsbóta sem og að ráðstafa þeim til annarra. Þetta er þó háð þeim takmörkunum sem 

löggjafinn setur og eru í gildi hverju sinni.
 29

  

Án endurgjalds verður ekki, svo lögmætt sé, gengið á eignarrétt aðila að auðlindum. 

Stafar þetta fyrst og fremst út frá eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, 72. gr., en hér að 

framan voru þeim grundvallarviðhorfum gerð skil. Í dómaframkvæmd sinni hefur Hæstiréttur 

komist að þeirri niðurstöðu að almannahagsmunir séu það ríkir í vissum tilfellum að skerðing 

                                                 
27

 Þorgeir Örlygsson: Kaflar úr eignarétti I, bls. 86. 
28

 Í íslenskum rétti gilda sérstök lög um framkvæmd eignarnáms, þ.e. lög um framkvæmd eignarnáms, nr. 

11/1973. 
29

 Þess ber þó vissulega að geta að hér er ekki um nýmæli að ræða. Þessar niðurstöður sem hér er settar fram 

byggja í eðli sínu á samhljóða niðurstöðum íslenskra fræðimanna og er á henni byggt í íslenskri löggjöf sem við 

kemur auðlindanýtingu. 
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eignarréttarins sé lögmætur. Að sama skapi sýnir dómaframkvæmdin fram á það að aðili þarf 

að geta nýtt sér eignarréttindin fyrir, ætli hann að fara fram á bætur vegna skerðingar hans. Í 

þriðja dóminum sem vísað var til hér að framan má að lokum sjá að það þarf að vera 

löggjafinn sem kemur að eignarskerðingu með lagasetningu – ekki er tækt að fela 

framkvæmdavaldinu einu að taka ákvarðanir byggðar á huglægu mati um skerðingu 

eignarréttarins  

Rétt fyrir síðustu aldamót voru settar heildstæðar reglur um nýtingu auðlinda í jörðu, 

lög nr. 57/1998. Fram að gildistöku þeirra var löggjöfinni þannig háttað að einstaka lagabálkar 

giltu um hverja einstaka tegund auðlindar. Í næsta kafla verður fjallað um þá löggjöf sem í 

gildi er og lýtur að nýtingu auðlinda og aðkomu ríkisvaldsins að slíkri nýtingu.  
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3. Löggjöf um nýtingu auðlinda 

3.1 Inngangur 

Í kaflanum hér að framan var leitst við að varpa ljósi á helstu atriði eignarréttar, eins og hann 

er skilgreindur í íslenskum rétti og snýr að hagnýtingu auðlinda. Til upprifjunar er það eigandi 

fasteignar sem á og hefur rétt til þess að hagnýta þær auðlindir sem fyrir finnast á landareign 

hans. Réttur þessi er verndaður af eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, þ.e. 1. mgr. 72. gr. 

laga nr. 33/1944, og verður ekki, nema almannaþörf krefji, líkt og umfjöllun um Hrd. 27. 

september 2007 (í máli nr. 182/2007), skertur eða afnumin án bóta. Þessu voru einnig gerð 

skil hér í kaflanum að framan. Því er hins vegar ekki svo farið að þessi réttur sé ótakmarkaður 

að öllu leyti þ.e. hagnýtingarréttur fasteignareiganda, því sett lög setja fasteignareiganda 

ýmsar takmarkanir þegar kemur að nýtingu auðlinda sem kunna að finnast á viðkomandi 

fasteign. Hér er um að ræða bæði takmarkanir sem snúa að nýtingunni og stjórn á henni sem 

og takmarkanir varðandi heimild fasteignareiganda til að skilja auðlind eða auðlindir frá 

einstökum fasteignum. Þessu til viðbótar er að finna ákvæði í löggjöf sem snúa að vernd 

tiltekins almannaréttar.
30

 Efni þessa kafla er að fjalla um þessa löggjöf og þær takmarkanir 

sem fasteignareigendum eru settar. Sérstaklega til umfjöllunar verða annars vegar lög um 

rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, og hins vegar raforkulög, nr. 65/2003. 

Þessir tveir lagabálkar hafa að geyma viðamiklar takmarkanir sem nýtingu jarðrænna auðlinda 

eru settar. Ásamt því hafa lögin að geyma heimildir til handa stjórnvöldum til leyfisveitinga til 

nýtingar slíkra auðlinda sem byggja á nefndum takmörkunum. Kaflin er svo tekin saman að 

lokum þar sem leitast verður við að lýsa og útskýra samspil þessara tveggja lagabálka ásamt 

því að varpa ljósi á það hvaða lög eiga við hverju sinni. 

 Þar sem viðfangsefni þessarar ritgerðar er fyrst og fremst stjórnsýsla eru það einstakir 

hlutar auðlindalaga sem eru áhugverðastir skoðunar hvað stjórnsýslu varðar. Hér er fyrst og 

fremst átt við III., IV. og VIII. kafla, sem fjallar um leyfisveitingar til nýtingar á viðkomandi 

auðlind sem og skilyrði fyrir veitingu þeirra. Að sama skapi er ekki hægt að líta fram hjá 

raforkulögunum en þau hafa einnig að geyma ákvæði er lúta að leyfisveitingu til þeirra sem 

hyggja á auðlindanýtingu og þá með raforkuframleiðslu að leiðarljósi. Sérstaklega verður 

                                                 
30

 Karl Axelsson o.fl.: „Um jarðrænar auðlindir og framtíðarnýtingu þeirra“, bls. 121. Um þessi önnur 

lagaákvæði má nefna ákvæði raforkulaga nr. 65/2003, þá sérstaklega um virkjunarleyfi og útgáfu þeirra sbr. 4.-6. 

gr. laganna, ákvæði laga nr. 44/1999 um náttúruvernd, skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997, ákvæði vatnalaga 

nr. 20/2006 sem og lög sem vernda afmörkuð landsvæði t.d. lög nr. 97/2004 um verndun Mývatns og Laxár í 

Suður-Þingeyjarsýslu og lög nr. 54/1997 um vernd Breiðafjarðar. Sjá Karl Axelsson o.fl., sama rit, bls. 128. 
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fjallað um II. kafla laganna, þann kafla er hefur að geyma ákvæði um virkjunarleyfi og 

skilyrði slíkrar leyfisveitingar. 

3.2 Lög nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu
31

 

Áður en umfjöllun um auðlindalög getur hafist er óumflýjanlegt að reifa í stuttu máli fyrri 

löggjöf á sviði nýtingu auðlinda í jörðu. Fyrir gildistöku laganna var ekki til að dreifa 

sérstökum lögum sem fjölluðu sérstaklega um viðfangsefni þetta, sér í lagi nýtingu auðlinda í 

jörðu, í einum og sama bálki laga. Þó voru fyrir einstaka lagabálkar sem tóku á sérstökum 

atriðum og má þar nefna sem dæmi námulög, nr. 24/1973, en í þeim var tiltekið að landareign 

hverri fylgi hagnýtingarréttur hvers konar jarðefna sem þar kynnu að finnast. Jafnframt tóku 

orkulög, nr. 58/1967, til þess að landareign fylgdi réttur til umráða og hagnýtingar jarðhita úr 

landareigninni en þá með þeim takmörkunum sem lögin höfðu að geyma.
32

 Í 10. gr. vatnalaga, 

nr. 15/1923, var að finna ákvæði um hveri og laugar en það var svo árið 1940 sem fyrst voru 

sett á Alþingi sérstök lög um nýtingu jarðhita og eignarrétt á honum – lög um eignar- og 

notkunarrétt jarðhita, nr. 98/1940. Orkulög, nr. 58/1967, tóku svo við gildistöku sína við 

hlutverki áðurnefndra laga nr. 98/1940 en töluverður styr hafði verið um síðarnefndu lögin allt 

frá gildistöku þeirra.
33

  

Árið 1995 var sérstakur vinnuhópur skipaður af ríkisstjórn og var honum falið það 

verkefni að smíða frumvarp til laga um eignarhald á auðlindum sem í jörðu finnast og 

virkjunarrétt fallvatna. Afrakstur vinnuhópsins var lagður fram sem frumvarp til laga í árslok 

1997 og var fyrirsögn frumvarpsins „um eignarhald og nýtingu á auðlindum í jörðu“.
34

 

Samkvæmt athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu var farin sú leið að setja saman í ein lög 

reglur um allar auðlindir sem finnast í jörðu þ.e. auðlindir í föstu, fljótandi eða loftkenndu 

formi.
35

 

 Í umræddum athugsemdum voru meginatriði frumvarpsins tekin saman í átta atriði. 

Tvö þeirra snéru að eignarrétti auðlinda þ.e. að eignarréttur að auðlindum sem finnast í 

eignarlandi og innan netlaga verði í eigu landeigenda og jafnframt að auðlindir sem finnast 

utan eignarlanda séu í eigu ríkisins. Þrjú meginatriðanna fjölluðu um leyfi og leyfisveitingu til 

handa þeim sem hygðust rannsaka og/eða nýta þær auðlindir sem finnanlegar væru í jörðu. 

                                                 
31

 Til einföldunar og hagræðis verður vísað hér eftir til laga nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í 

jörðu sem auðlindalaga. 
32

 Alþt. 1997-1998, A, þskj. 574, bls. 2562  
33

 Um ítarlegt og mjög gott sögulegt ágrip jarðhitalöggjafar hér á landi vísast til Aagot V. Óskarsdóttir: 

„Sögulegt yfirlit yfir íslenska löggjöf um vatnsréttindi“, bls. 39-46. 
34

 Ibid, bls. 2553 
35

 Ibid, bls. 2560-2561  
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Var þar sérstaklega tekið fram að iðnaðarráðherra væri heimilað að eiga frumkvæði að leit og 

rannsóknum á auðlindum í jörðu – bæði innan eignarlanda sem og utan þeirra. Fimmta atriðið 

í þessari samantekt snéri að forgangi sveitarfélaga til nýtingarleyfa vegna grunnvatns og 

jarðhita innan marka þeirra. Tvö síðustu fjölluðu síðan um að ráðherra hafi heimild til að taka 

auðlindir eignarnámi en að sama skapi að landeigandi fái þess í stað full endurgjald fyrir 

auðlind í hans eigu sem nýtt er af öðrum aðila.
36

 

 Frumvarpið var endanlega afgreitt frá Alþingi í lok maí 1998 og öðluðust lögin gildi 

um viku síðar. Í endanlegri útgáfu urðu til lög um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, 

víðtækur lagabálkur þar sem í fyrsta sinn var reglum um eignarhald á auðlindum í jörðu, um 

leit, rannsóknir, nýtingu og skilyrði til veitingu leyfa til sömu atriða, um vernd og eftirlit með 

vinnslusvæðum og ýmsar aðrar mikilvægar reglur, komið saman í ein og sömu lögin. Hafði 

frumvarpið tekið ýmsum breytingum í meðförum þingsins t.a.m. lagði meirihluti 

iðnaðarnefndar það til að heiti laganna yrði breytt úr lög um eignarhald og nýtingu á 

auðlindum í jörðu í þá veru sem lögin eru í dag. Var þetta talið lýsa betur tilgangi 

frumvarpsins og efnisinnihaldi þess.
37

 Tilurð laganna fól í sér nokkur nýmæli er snéru að 

hlutverki iðnaðarráðherra. Þar á meðal var ráðherra með lögunum, skv. 4. gr., heimilað að 

eiga frumkvæði að leit og rannsóknum á auðlindum hvar sem er á landinu, hvort sem 

auðlindirnar væru staðsettar innan eða utan eignarlanda. Í þessu sambandi skiptir ekki máli 

hvort landeigandi hafi hafið slíka leit og/eða rannsókn af sjálfsdáðum eða falið öðrum það. 

Undantekning á þessu er þó fólgin í því að viðkomandi landeigandi hafi fengið útgefið 

rannsóknarleyfi á sama svæði. 

Fram kemur í almennum athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu að í námulögum, 

sem felld voru á brott með gildistöku laganna, væri tryggt að jarðefni utan eignarlanda væru í 

eigu ríkisins. Hins vegar var hvergi á um það kveðið, fyrir gildistöku auðlindalaga, hver ætti 

tilkall til jarðhita eða grunnvatns utan eignarlanda.
38

 Í athugasemdunum er vísað til dóms 

Hæstaréttar frá 28. desember 1981 þar sem íslenska ríkið gerði krafðist viðurkenningar á 

eignarrétti sínum á hinum svokallaða Landmannaafrétti.
39

 Niðurstaða aukadómþings 

Rangárvallarsýslu var sú að viðurkenndur var eignarréttur ríkisins. Þessari niðurstöðu var 

viðsnúið af meirihluta Hæstaréttar að því leyti að krafa ríkisins, um viðurkenningu á 

eignarrétti á nefndu svæði, var ekki tekin til greina. Ekki er ástæða til að reifa forsendur 

Hæstaréttar hér en það sem vekur athygli er það sem skírskotað er til í athugasemdunum sem 

                                                 
36

 Ibid. 
37

 Alþt. 1997-1998, A, þskj. 1265, bls. 5396. 
38

 Alþt. 1997-1998, A, þskj. 574, bls. 2562-2563  
39

 Hrd. 1981, bls. 1584 sem og Alþt. 1997-1998, A, þskj. 574, bls. 2563  
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fylgdu auðlindalagafrumvarpinu.  Sagði Hæstiréttur í nefndum dómi m.a.: „[...] verður að 

telja, að handahafa ríkisvalds, sem til þess eru bærir, geti í skjóli valdheimilda sinna sett regl-

ur um meðferð og nýtingu landsvæðis þess, sem hér er um að ræða [...]“. Þetta sjónarmið var 

svo ítrekað aftur í dóminum þar sem segir að „Alþingi hafi ekki sett lög um þetta efni, þó það 

hefði verið eðlileg leið til að fá ákvörðun handhafa ríkisvaldsins um málefnið“. Frumvarp til 

auðlindalaga var þannig viðleitni til þess að verða við þessari kröfu Hæstaréttar, ef þannig má 

að orði komast, um lagasetningu á þessu sviði. 

 Frumvarp til auðlindalaga var í þinglegri meðferð Alþingis samtímis og frumvarp til 

þjóðlendulaga. Er vísað til þess í athugasemdunum sem fylgdu auðlindalagafrumvarpinu að 

bæði í því frumvarpi sem og þjóðlendulagafrumvarpinu sé að finna ákvæði sem draga eigi 

línunna milli eignarlanda og þjóðlendna. Þannig er á það bent að það sé vegna 

þjóðlendulagafrumvarps að í auðlindalagafrumvarpinu sé á um það kveðið að auðlindir í 

þjóðlendum séu eign ríkisins en auðlindir sem finnist í eignarlöndum séu á forræði 

landeigenda.
40

 

3.2.1 Rannsóknar- og nýtingarleyfi 

Þau leyfi sem auðlindalögin kveða á um eru tvö. Annars vegar er um að ræða rannsóknarleyfi 

sem veitir leyfishafa heimild til að framkvæma nauðsynlegar rannsóknir á viðkomandi 

auðlind, t.a.m. varðandi umfang auðlindarinnar og þá hvort hagkvæmt sé að nýta hana. Hins 

vegar fela auðlindalögin í sér heimild til handa þess bæru stjórnvaldi að veita aðila heimild til 

nýtingar. Með nýtingarleyfi er átt við leyfi til að nýta viðkomandi auðlind og innan þeirra 

takmarkana sem leyfið hefur að geyma. Verða þessi leyfi nú nánar útskýrð sitt í hvoru lagi. 

3.2.1.1 Rannsóknarleyfi 

Eins og áður segir hafa lögin að geyma heimildir til bærs stjórnvalds til veitingu slíkra leyfa 

þ.e. rannsóknarleyfis annars vegar og hins vegar nýtingarleyfis. Orkustofnun sér í dag um 

útgáfu þessara leyfa.
41

 

 

4. gr. Iðnaðarráðherra er heimilt að hafa frumkvæði að og/eða láta rannsaka og leita að auðlindum 

í jörðu hvar sem er á landinu og skiptir þá ekki máli þó að landeigandi hafi sjálfur hafið slíka 

rannsókn eða leit eða heimilað það öðrum, nema viðkomandi aðili hafi gilt rannsóknarleyfi 

samkvæmt lögum þessum. Með sama hætti getur ráðherra heimilað öðrum rannsóknir og leit og 

skal þá gefa út rannsóknarleyfi til viðkomandi. 

                                                 
40

 Alþt. 1997-1998 A, þskj. 574 bls. 2563  
41

 Nánar verður fjallað um leyfisveitingarvald í 4. kafla. 
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Eins og sjá má veitir 4. gr. laganna ráðherra viðamikið vald. Hann getur samkvæmt greininni 

látið hefja leit og rannsókn á auðlindum í jörðu hvar sem er á landinu. Skiptir ekki máli í því 

samhengi hvort eigandi lands hefur hafið álíka leit og/eða rannsókn. Ráðherra getur jafnframt 

gefið öðrum aðila en landeiganda leyfi til slíkrar leitar og rannsóknar og eins og áður skiptir 

ekki máli hvort umrædd auðlind fyrirfinnist í eignarlandi eða á svæði utan þess. Niðurlag 4. 

gr. kveður svo á um að ráðherra geti heimilað öðrum (öðrum en aðila á vegum ráðherra) 

rannsókn og leit og til þessa skuli ráðherra gefa út rannsóknarleyfi. Í athugasemdum um 

einstaka greinar frumvarpsins má sjá að með lögunum var gert ráð fyrir því að landeigendum 

væri heimilt að stofna til slíkra rannsókna, á sínum landareignum, og lýst er að framan án 

atbeina ráðherra, þ.e. án sérstaks leyfis. Þó væri sú skylda lögð landeigendum á herðar að 

tilkynna meiriháttar framkvæmdir s.s. boranir og sprengingar til þar til gerðs yfirvalds og 

jafnframt væri Orkustofnun heimilt að setja slíkum framkvæmdum ákveðin skilyrði.
42

 Þennan 

áskilnað er að finna í 2. mgr. 4. gr. laganna. 

 

5. gr. Rannsóknarleyfi samkvæmt lögum þessum felur í sér heimild til þess að leita að viðkomandi 

auðlind á tilteknu svæði á leyfistímanum, rannsaka umfang, magn og afkastagetu hennar og fylgja 

að öðru leyti þeim skilmálum sem tilgreindir eru í lögum þessum og ráðherra telur nauðsynlega. 

Um veitingu leyfis, efni þess og afturköllun fer skv. VIII. kafla laga þessara. 

 

Um rannsóknarleyfi og inntak þess er fjallað um í 5. gr. Eins og sjá má hefur handhafi 

rannsóknarleyfis heimild til að leita að auðlind á ákveðnu svæði ásamt því að rannsaka hversu 

umfangsmikil auðlindin er, hversu mikið af henni er til staðar og, ef við á, afkastagetu hennar.  

Með rannsóknarleyfi í hönd er skrefið þó ekki stigið til fulls. Til að rannsaka auðlind í 

jörðu þarf að fara í ákveðnar framkvæmdir, t.a.m. rannsóknaboranir. Til þeirra þarf sérstakt 

framkvæmdaleyfi sem fæst útgefið af sveitarstjórn viðkomandi svæðis í samræmi við ákvæði 

skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Fleiri atriði koma svo til s.s. umhverfissjónarmið og 

leyfi heilbrigðisyfirvalda svo einstök dæmi séu nefnd. Með sanni má segja að rannsóknarleyfi 

veiti ekki rýmri rétt en svo að handhafa þess sé heimilt að fara inn á ákveðið landsvæði með 

rannsóknir á auðlind í huga. Þegar frumvarpið, sem síðar varð að auðlindalögum, var til 

umræðu á Alþingi lýstu nokkrir þingmenn yfir áhyggjum vegna þessarar fyrirhuguðu 

lagasetningar. Beindust þær áhyggjur einna helst að því að með setningu laganna væri verið 
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að taka yfir ýmis önnur lög t.d. náttúrverndarlög. Allur vafi var af þessu tekinn þó með 

tilkomu 3. mgr. 1. gr. frumvarpsins, sem svo varð að lögunum.
43

 Segir þar: 

 

Um rannsóknir og nýtingu samkvæmt þessum lögum gilda einnig náttúruverndarlög, skipulags- og 

byggingarlög og önnur lög sem varða rannsóknir og nýtingu lands og landsgæða. 

 

Var þannig komið fyrir í lögunum ákvæði þess efnis að tillit skyldi tekið til annarrar og þar til 

greindrar lagasetningar á sviði nýtingar lands og landsgæða.  

Með breytingarlögum, nr. 5/2006, var málsgrein bætt við 5. gr. með það að augnamiði 

að veita aðeins einum aðila í senn rannsóknarleyfi á stöku svæði. Heimild er þó fyrir því að 

veita fleiri en einum aðila rannsóknarleyfi í sameiningu ef tveir eða fleiri aðilar standa saman 

að rannsóknarleyfisumsókn og að þeir skipti með sér rannsóknarkostnaði. Í 3. mgr. 

greinarinnar er kveðið á um að ráðherra geti í rannsóknarleyfi veitt leyfishafa forgang að 

veitingu nýtingarleyfis. 

Í ljósi framanritaðs má með sanni segja að rannsóknarleyfi feli í sér að leyfishafa er 

veitt ákveðið „stöðuumboð“ iðnaðarráðherra í tilteknu svæði, þ.e. þar sem leyfishafa er 

framseld sú heimild ráðherra að fara með frumkvæði að rannsóknum á landinu.  

3.2.1.2 Nýtingarleyfi 

Með breytingarlögum, nr. 5/2006, var málsgrein bætt við 5. gr. auðlindalaganna í þá veru að 

aðeins mætti veita aðila slíkan forgang til nýtingarleyfis ef nýtingin væri til þarfa hitaveitu. 

Ástæður þær sem lágu að baki þessari breytingu var sú að með tilkomu raforkulaga, nr. 

65/2003, var forgangur Landsvirkjunar að virkjunar vatnsafls til raforkuframleiðslu hér á 

landi afnumin. Eðlilegt þótti af hálfu löggjafans að afnema jafnframt forgangsrétt að 

nýtingarleyfi í auðlindalögum, nema þá að því gefnu að nýtingarleyfið væri til dreifingar á 

heitu vatni til hitaveitu.
44

 Í 4. mgr. er gerður áskilnaður þess efnis að leita skuli umsagnar 

umhverfisráðuneytis, viðkomandi sveitarstjórnar og Orkustofnunar, áður en umsókn um 

nýtingarleyfi er endanlega afgreidd.
45
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6. gr. Nýting auðlinda úr jörðu er háð leyfi iðnaðarráðherra hvort sem það er til nýtingar auðlinda í 

eignarlöndum eða í þjóðlendum með þeim undantekningum sem greinir í lögum þessum. 

Landeigandi hefur ekki forgang að nýtingarleyfi vegna auðlindar í eignarlandi sínu, nema hann 

hafi áður fengið útgefið rannsóknarleyfi. 

 

Með auðlindalögunum var það fest í sessi að nýting auðlinda úr jörðu væri ætíð háð 

leyfi ráðherra. Skiptir þá ekki máli hvort auðlindina væri að finna í eignarlöndum eða utan 

þeirra. Fylgir þessu jafnframt að eiganda lands er óheimilt að hefja nýtingu jarðefna og 

stórfellda nýtingu jarðhita og grunnvatns án nýtingarleyfis.
46

 Þó er landeiganda heimilt að 

nýta jarðhita og grunnvatn til heimilis- og búþarfa, eins og það er orðað í lögunum í 1. mgr. 

10. gr. og 14. gr. Með því að gagnálykta út frá greininni má sjá að landeigandi, sem er 

handhafi rannsóknarleyfis, hefur forgangsrétt að nýtingarleyfi vegna sömu auðlindar sem 

hann hefur þá þegar rannsakað í krafti útgefins rannsóknarleyfis. Í 2. mgr. greinarinnar er 

nánar kveðið á um heimildir þær sem felast í nýtingarleyfi til handa leyfishafa. Segir í 2. mgr. 

að nýtingarleyfi skv. lögunum feli í sér heimild til handa leyfishafa að vinna og nýta 

viðkomandi auðlind á leyfistímanum í því magni og samkvæmt þeim skilmálum sem leyfið 

hefur að geyma. Rétt eins og með rannsóknarleyfi skal leita umsagnar bæði Orkustofnunar og 

umhverfisráðuneytis áður en það er útgefið. Því er bætt við er varðar rannsóknarleyfi að 

einnig skal leita umsagnar viðkomandi sveitarfélags, vegna ákvæða skipulags og 

byggingarlaga nr. 73/1997, sem og landeigenda
47

, þar sem auðlindina er að finna, áður en 

leyfið er gefið út. 

 

7. gr. Áður en nýtingarleyfishafi hefur vinnslu í eignarlandi þarf hann að hafa náð samkomulagi 

við landeiganda um endurgjald fyrir auðlindina eða fengið heimild til eignarnáms og óskað eftir 

mati samkvæmt ákvæðum 29. gr. Hafi hvorki náðst samkomulag um endurgjaldið né eignarnáms 

verið óskað innan 60 daga frá útgáfu nýtingarleyfis fellur það niður. Sama gildir ef nýting á 

grundvelli leyfisins er ekki hafin innan þriggja ára frá útgáfu leyfisins. Ákvæði þetta á einnig við 

um nýtingu auðlinda í þjóðlendum. 

 

 Þegar aðili hefur fengið útgefið nýtingarleyfi er honum settur sá stóll fyrir dyrnar að 

hann skal semja við landeiganda þ.e. þann eiganda lands þar sem auðlindin er, um endurgjald  

fyrir nýtinguna eða að öðrum kosti fengið heimild til eignarnáms, áður en nýting getur hafist. 

Takist nýtingarleyfishafa þetta ekki innan 60 daga frá útgáfu leyfisins fellur það úr gildi. Hér 
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mætti ætla að þetta skýra ákvæði væri hvetjandi í þá veru af hálfu löggjafans, til þeirra sem 

hyggjast nýta auðlindir, að vera búnir að semja við eigendur landa þar sem auðlindir 

fyrirfinnast áður en til umsóknar um nýtingarleyfi kemur. 

3.2.2 Skilyrði leyfisveitingar o.fl. 

Í VII. kafla auðlindalaganna er fjallað um skilyrði fyrir leyfisveitingu, efni leyfa og 

afturköllun þeirra. Skilyrðin skiptast í tvennt þ.e. upplýsingar sem þurfa að fylgja með 

leyfisumsókn skv. 16. gr. og svo skilyrði skv. 17. gr. VII. kafla laganna hefur ekki verið breytt 

frá setningu auðlindalaganna og standa lagaákvæði kaflans enn eins og þau birtust í 

endanlegri útgáfu frumvarpsins. 

3.2.2.1 Upplýsingar með leyfisumsókn skv. 16. gr. 

Í 16. gr. auðlindalaga er það skilyrði sett fyrir veitingu rannsóknar- og nýtingarleyfa að fram 

þurfi að koma skýrt í leyfisumsókn hver tilgangur leyfisumsóknar sé. Þar að auki skulu fylgja 

leyfisumsókn ítarlegar upplýsingar um þær framkvæmdir sem leyfisumsækjandi hyggst ráðast 

í. Í frumvarpinu sem varð að auðlindalögum er þessi grein ekki skýrð sérstaklega og 

athugasemd með greininni ber með sér að hún þarfnist ekki frekari útskýringa.
48

 Orðalag 

greinarinnar gefur þó til kynna að það sé opið fyrir rýmkandi lögskýringu sbr. „ítarlegar 

upplýsingar“. Má þannig segja að nokkuð vanti upp á þá lögskýringu sem frumvörp bjóða 

almennt upp á, þegar ákvæði laga eru höfð opin fyrir túlkun, líkt og nefnt orðalag 16. gr. 

auðlindalaga gerir.  

3.2.2.2 Skilyrði skv. 17. gr. 

Ákvæði 17. gr. auðlindalaga á aðeins við um útgáfu nýtingarleyfa. Lagt er út frá því í 

ákvæðinu að leyfisveitanda sé stætt á því að meta nýtingarleyfisumsóknir út frá ákveðnum 

forsendum. Þessar forsendur eru, samkvæmt athugasemdum sem fylgdu 17. gr. í 

auðlindalagafrumvarpinu, fyrst og fremst þrjár. Í fyrsta lagi er gert ráð fyrir því að umsóknir 

séu metnar út frá þjóðhagslegum hagsmunum. Í öðru lagi skal gæta þess að 

umhverfissjónarmið séu tekin til skoðunar við útgáfu nýtingarleyfa. Í þriðja og síðasta lagi 

skal svo horft til þeirrar nýtingar sem þegar er hafinn í næsta nágrenni við þann stað sem 
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nýting samkvæmt nýtingarleyfisumsókn tekur til. Að lokum er þess svo getið að þessi 

sjónarmið skuli vega þyngst og ganga þannig framar hagsmunum landeigenda.
49

 

Líkt og umfjöllun að framan, um 16. gr. auðlindalaga, er sú skoðun sett hér fram að 

ákvæði auðlindalaga um skilyrði fyrir veitingu rannsóknar- og nýtingarleyfi séu ekki yfir 

gagnrýni hafin. Opið og loðið orðalag kemur hér aftur til skoðunar. Til frekari skýringar og 

fyllingar lagaákvæðisins hefði mátt gera því betri grein hvað orðið umhverfissjónarmið feli í 

sér. Vissulega er hugtakið umhverfissjónarmið að finna á stöku stað í lagasafni Alþingis, þ.e. í 

öðrum lögum en auðlindalögunum, en þeirri skoðun höfundar, að skortur á skilgreiningu 

hugtaksins skapi réttarlega óvissu, verða gerð betri skil í niðurstöðuhluta þessarar ritgerðar. 

3.2.2.3 Efni nýtingarleyfis 

Í 18. gr. laganna eru talin upp þau atriði sem rannsóknar- og nýtingarleyfi skulu, ásamt öðru, 

tilgreina. Er ákvæðið samhljóða ákvæði í námulögum en eins og áður segir varð gildistaka 

auðlindalaga þess valdandi að námulög féllu úr gildi.
50

 Upp eru talin 12 atriði sem skiptast í 

jafnmarga tölulið undir 1. mgr. 18. gr.:
51

 

 

1. Að samþykktir leyfishafa, ef um félag er að ræða, séu viðurkenndar af ráðherra. 

2. Tímalengd leyfis, sérákvæði um hvenær starfsemi skuli hefjast í síðasta lagi og hvenær henni skuli 

vera lokið. 

3. Staðarmörk svæðis. 

4. Til hvaða auðlinda samkvæmt lögum þessum leyfið tekur, ákvæði um magn og nýtingarhraða. 

5. Að Orkustofnun samþykki frumdrætti að fyrirhuguðum mannvirkjum. 

6. Upplýsinga- og tilkynningarskyldu leyfishafa, þar með talda skyldu til afhendingar á sýnum og 

gögnum og hvernig hún skuli innt af hendi. 

7. Öryggis- og umhverfisverndarráðstafanir. 

8. Kaup vátrygginga vegna hugsanlegrar skaðabótaábyrgðar leyfishafa. 

9. Eftirlit og greiðslu kostnaðar af eftirliti. 

10. Greiðslu leyfisgjalds til að mæta kostnaði við undirbúning og útgáfu leyfis. 

11. Hvernig skuli ráðstafa vinnslumannvirkjum og vinnslutækjum að leyfistíma loknum. 

12. Frágang á starfsstöðvum og landi sem breytt hefur verið við rannsókn eða nýtingu. 
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Af orðalagi 1. mgr. 18. gr., „Í rannsóknar- og/eða nýtingarleyfi skal m.a.[leturbr. höfundar] 

tilgreina:“
52

, má draga þá ályktun að ekki sé um tæmandi upptalningu að ræða. Athugasemdir 

sem fylgdu frumvarpinu sem síðar varð að auðlindalögum bera þó ekki með sér hvaða önnur 

atriði gætu komið til greina sem efnisatriði rannsóknar- og/eða nýtingarleyfis.
53

 

Umhverfisvernd og önnur umhverfissjónarmið eru aðeins nefnd einu orði í 7. tl. og eru þar 

nefnd umhverfisráðstafanir. Eins og sjá má er öryggisráðstöfunum skeytt saman við 

umhverfisráðstafanir. Er um tvo afar ólíka þætti að ræða þ.e. sjónarmið sem snúa að tryggja 

öryggi (enn fremur vekur athygli að andlag þessara öryggisráðstafana er ekki nefnt einu orði), 

og svo sjónarmið er varða umhverfisráðstafanir. Hugtakið umhverfisráðstafanir er eitt og sér 

afar loðið, svo vægt sé til orða tekið, enda má leggja margvíslegan skilning á hugtakið eins og 

það birtist í 7. tl. 1. mgr. 18. gr. Telja verður að þörf hefði verið, við setningu laganna, að 

skýra þennan tölulið nánar og jafnvel skipta honum í tvennt í ljósi þess að um tvö gerólík 

sjónarmið er að ræða. Ákvæði, eða meginreglur, umhverfisréttar eru hér ekki nefndar og telur 

sá sem þetta skrifar fulla þörf á því, enda var tilgangur laganna sá að festa í sessi réttarreglur 

er varða hagkvæma nýtingu auðlinda í jörðu. 

3.2.2.4 Önnur atriði 

Samkvæmt 19. gr. er ráðherra heimilt að auglýsa í einu lagi eftir umsóknum um 

rannsóknarleyfi á tilteknu svæði og á sama hátt eftir umsóknum um nýtingarleyfi. Samkvæmt 

athugasemdum í frumvarpi var talið að þetta ákvæði væri jafnframt heppilegt ef upp kæmu 

þær aðstæður að fleiri en einn aðili sæktust eftir leyfi á sama svæði.
54

 

 Í 20. gr. er svo að finna ákvæði þess efnis að ráðherra sé heimilt að afturkalla leyfi 

sem útgefin eru samkvæmt lögunum ef skilyrðum þeirra er ekki uppfyllt. Við athugun virðist 

sem meðalhófsreglu stjórnsýsluréttar sé gætt að því leyti að ráðherra skal í fyrstu áminna aðila 

sem starfar utan leyfisins en ef úrbætur eru ekki gerðar í kjölfar áminningar getur ráðherra 

afturkallað leyfið. Á athugun og orðskýringu verður að byggja hér þar sem athugasemdir við 

20. gr. í frumvarpi bera með sér að ákvæðið þarfnist ekki frekari skýringa. Ráðherra er 

jafnframt heimilt skv. 2. mgr. 20. gr. að afturkalla leyfi útgefið samkvæmt lögunum ef bú 

leyfishafa er tekið til gjaldþrotaskipta eða þá að hann hafi leitað nauðasamninga. 
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3.2.3 Dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-45/2005 

Þann 7. júní 2005 var dómtekið mál í Héraðsdómi Reykjavíkur þar sem félagið Landeigendur 

Reykjahlíðar ehf. stefndi Landsvirkjun og íslenska ríkinu og krafðist þess að fellt yrði úr gildi 

í heild sinni rannsóknarleyfi með fyrirheit um nýtingarleyfi í landi Reykjahlíðar í 

Mývatnssveit, en iðnaðarráðherra hafði gefið út leyfið til handa stefndu þann 31. maí 2002. 

Byggt var á því af hálfu stefnanda að útgáfa leyfisins hefði í för með sér takmarkanir á rétti 

hans til hagnýtingar á landsvæði sem væri í eigu félagsmanna stefnanda. Hafi landeigendur 

haft í undirbúningi, í samráði við fleiri aðila, virkjun jarðhita á svæðinu og var talið að hreinn 

arður af slíkri virkjun gæti numið 200-400 milljónum á ári. Stefnandi byggði þessu til 

viðbótar málatilbúnað sinn á því að landeigendum hafi í engu verið gert viðvart um 

leyfisveitinguna né um þau fyrirheit sem henni fylgdu. Um hafi verið að ræða íþyngjandi 

stjórnvaldsákvörðun fyrir stefnanda og hafi andmælaréttur hans verið virtur að vettugi.  

Ógildingarkrafa stefnanda byggði á þremur meginástæðum. Í fyrsta lagi þeirri að 

stefnandi hafi átt forgang að nýtingu auðlinda á því svæði þar sem stefnda Landsvirkjun hafi 

fengið úthlutað leyfi. Byggði stefnandi þessa kröfu á eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar, 

72. gr., sem og 4. mgr. auðlindalaganna, sérstaklega upphafi 2. mgr. 4. gr. Í öðru lagi var á því 

byggt að andmælaréttur stefnanda hafi ekki verið virtur. Samkvæmt 13. gr. stjórnsýslulaga nr. 

37/1993 hafi stefnandi átt rétt á að koma fram andmælum áður en ráðherra veitti framangreint 

leyfi. Þessu til viðbótar hafi skilyrði 14. gr. sömu laga ekki verið uppfyllt, tilkynningarskyldu 

stjórnvalds um að mál viðkomandi aðila sé til meðferðar hjá því. Í þriðja lagi var byggt á 

vanhæfi ráðherra til að veita stefndu Landsvirkjun umrætt leyfi. Í ljósi viðfangsefnis verður 

fjallað um þá málsástæðu. Stefnda, Landsvirkjun og íslenska ríkið kröfðust sýknu. 

 Niðurstaða málsins var sú að stefndu voru sýknaðir af kröfu stefnanda. Forsendur 

Héraðsdóms er áhugaverðar þegar þær eru skoðaðar með hliðsjón af þeirri umfjöllun sem 

fram hefur farið hér að ofan. Í niðurstöðuhluta dómsins er að finna keimlíka umfjöllun um 

auðlindalögin og greint er frá hér að framan, þó umfangsminni sé. Sérstaklega er fjallað um 

þau ákvæði er snúa að útgáfu rannsóknar- og nýtingarleyfa. Segir svo í dóminum: 

 

„Af umræddum ákvæðum laga nr. 57/1998 verður þannig dregin sú ályktun að aðeins eitt leyfi 

samkvæmt 5. gr. laganna sé gefið út vegna ákveðinna rannsókna á tilteknu svæði. Felst því í 

útgáfu rannsóknarleyfis einkaréttur leyfishafa til þess að rannsaka og leita að auðlindum á 

ákveðnu svæði samkvæmt nánari skilmálum leyfisins, þó þannig að landeiganda er ávallt 

heimilt að rannsaka og leita að auðlindum í landi sínu allt þar til nýtingarleyfi hefur verið gefið 

út, sbr. gagnályktun frá 2. mgr. 7. gr. laganna. […] Er landeiganda því nauðsynlegt að afla sér 

rannsóknarleyfis ef hann vill tryggja sér einkarétt til nýtingar auðlindar í landi sínu. Verður 
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landeigandi og umsókn hans um leyfi þá að fullnægja sömu skilyrðum og gildir um aðra 

leyfishafa, sbr. áðurgreind ákvæði VIII. kafla laga nr. 57/1998.“ 

 

Í forsendum dómsins er jafnframt skírskotað til forsögu lagasetningarinnar sem síðar urðu 

auðlindalögin. Segir í dómnum að þær skerðingar á eignarréttinum, sem lögin hafi í för með 

sér, séu grundvallaðar á því meginviðhorfi að um sé að ræða þýðingarmikið atriði þ.e. nýting 

auðlinda þegar almannahagsmunir eru hafðir að leiðarljósi. Sé þetta meginviðhorf talið 

réttlæta þessi afskipti ríkisvalds af rannsókn og nýtingu auðlinda. Varðandi þá málsástæðu 

stefnanda, að 72. gr. stjórnarskrárinnar veiti stefnanda forgang að nýtingu auðlindarinnar, er í 

dómnum vísað til þess að um lögákveðna skerðingu eignarréttarins er að ræða og að 

auðlindalögin hafi að geyma fullnægjandi bótaákvæði til handa þeim sem fyrir slíkri 

skerðingu verður. Vísanir í eignarréttarákvæði stjórnskipunarlaga breyti þessu ekki. Þannig 

féllst dómurinn ekki á kröfu um ógildingu nýtingarleyfisins byggðum á fyrstu málsástæðu 

stefnanda. 

 Á hinn bóginn tók dómurinn undir þá málsástæðu stefnanda að reglum 

stjórnsýsluréttar um andmælarétt aðila hafi ekki verið gætt. Var það mat dómsins að það hafi 

ekki farið á milli mála að við ákvörðun ráðherra, um veitingu rannsóknarleyfis til stefndu 

Landsvirkjunar, hafi stefnandi átt mikilla og einstaklegra hagsmuna að gæta, sérstaklega í því 

ljósi að samhliða útgáfu rannsóknarleyfis voru gefin fyrirheit um útgáfu nýtingarleyfis. Með 

því að leita ekki eftir áliti stefnanda við meðferð málsins hafi verið farið eftir nefndri 

andmælareglu stjórnsýsluréttarins. Það eitt og sér hafi þó ekki verið nóg til þess að ógilda 

nefnda stjórnvaldsákvörðun. Við slíkt mat þurfi að líta til sjónarmiða á borð við hvort nefnt 

brot hafi verið verulegt ásamt því hvort opinberir eða einkaréttarlegir hagsmunir mæli gegn 

ógildingu. Samkvæmt málavaxtalýsingu mátti stefnanda vera það ljóst strax í upphafi 2002 að 

stefnda Landsvirkjun hafi haft það á prjónunum að sækjast eftir í títtnefndu rannsóknarleyfi. 

Til viðbótar hafi stefnandi mátt vita það að Landsvirkjun hafi fengið leyfið og hafið 

rannsóknir. Segir svo: 

 

„Í ljósi þess að hér var um að ræða ívilnandi ákvörðun til hagsbóta stefndu Landsvirkjunar og 

gera mátti ráð fyrir því að stefnda Landsvirkjun legði út í kostnað vegna framkvæmda og 

áætlunargerðar á grundvelli leyfisins, var brýnt fyrir landeigendur að gera reka að ógildingu 

umrædds leyfis svo fljótt sem kostur var. Þegar litið er til þess langa tíma sem liðinn er frá 

útgáfu leyfisins 31. maí 2002, eðlis umrædds annmarka á málsmeðferð ráðherra og loks til 

hagsmuna stefndu Landsvirkjunar af leyfinu, er það niðurstaða dómara ekki sé heimilt að fella 

leyfið úr gildi af þeim ástæðum sem hér um ræðir.“ 
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Þannig var krafa um ógildingu leyfisveitingarinnar ekki tekin til greina á grundvelli brots 

gegn andmælareglu stjórnsýsluréttarins. Eins og greinir hér að framan var ógildingarkrafan í 

þriðja lagi byggð á vanhæfi ráðherra. Var ekki tekið undir hana, líkt og aðrar málsástæður 

stefnda. Var niðurstaða dómsins að sýkna bæri stefndu í málinu, Landsvirkjun og íslenska 

ríkinu. 

3.2.3.1 Hugleiðingar varðandi dóm Héraðsdóms Reykjavíkur í máli nr. E-45/2005 

Einna helst vekur athygli afstaða dómara gagnvart þeirri málsástæðu stefnenda, að þeim hafi 

ekki verið gerður kostur á því að beita fyrir sig lögbundnum andmælarétti sínum varðandi 

leyfisveitingu ráðherra. Kemst dómurinn að þeirri niðurstöðu að ráðherra hefði átt að leita til 

stefnenda varðandi álit þeirra á leyfisveitingunni en telur þetta þó ekki nægilega ástæðu til 

ógildingar ákvörðunar ráðherra og, eins og áður greinir, sýknaði stefndu af kröfum stefnenda. 

 Í ljósi þessarar niðurstöðu, ásamt þeirri staðreynd að hér er um að ræða eina skiptið 

sem reynt hefur á þessi ákveðnu ákvæði auðlindalaganna fyrir dómstólum, er áhugavert að 

velta þeirri spurningu upp hvaða annmarkar leyfisveitingar væru nægilegir til ógildingar fyrir 

dómstólum.
55

 Niðurstaða dómsins gefur einkum tvennt til kynna. Annars vegar það að 

eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar nægi ekki til að um ógilda ákvörðun sé að ræða. 

Samkvæmt niðurstöðu dómsins eru eignarnáms- og bótaákvæði X. kafla auðlindalaganna 

nægileg til þess að taka megi land eignarnámi með útgáfu rannsóknar- og nýtingarleyfa. Hins 

vegar nægi það ekki til ógildingar að ekki sé farið í öllu eftir meginreglum 

stjórnsýsluréttarins. Þannig hafi það ekki verið nægilegur annmarki við meðferð málsins hjá 

stjórnvöldum, að stefnendum hafi ekki verið gefin kostur á því að beita andmælarétti sínum. 

Á hinn bóginn má segja að dómurinn hafi sett ákveðið fordæmi. Túlka má dóminn sem svo að 

það sé skylda stjórnvalda að leita til landeigenda þegar, aðrir en þeir sjálfir, sækja um 

rannsóknarleyfi skv. 6. gr. auðlindalaga, til rannsókna á auðlindum í jörðu sem fyrirfinnast í 

eignarlöndum. Að öðrum kosti sé leyfisveiting ekki yfir gagnrýni hafinn, ef svo má að orði 

komast, en ekki endilega ógildanleg samanber niðurstöðu héraðsdóms. 

                                                 
55

 Höfundur vill þó setja ákveðinn varnagla við þessa niðurstöðu þar sem dóminum var ekki áfrýjað til 

Hæstaréttar þrátt fyrir tilkynningar stefnenda þess efnis í fjölmiðlum þegar niðurstaðan lá fyrir á sínum tíma. Sjá 

t.d. http://mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=1027919 [sótt þann 20. apríl 2010]. 
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3.2.4 Auðlindalög í dómaframkvæmd Hæstaréttar 

Eins og segir hér að framan hefur ekki mikið reynt á ákvæði auðlindalaga fyrir dómstólum. Á 

ákvæði 5. og 6. gr. laganna reyndi í framangreindum dómi Héraðsdóms Reykjavíkur en 

málinu var hins vegar ekki áfrýjað til Hæstarétts.  

Fyrir Hæstarétti hafa auðlindalögin tvisvar komið til skoðunar, Hrd. 21. febrúar (í máli 

nr. 644/2008) og Hrd. 21. febrúar (í máli nr. 645/2008). Íslenska ríkið átti aðild að báðum 

málum, sem aðaláfrýjandi fyrir hönd Vegagerðarinnar. Málin voru sama eðlis og áttu upphaf 

sitt að rekja til vegaframkvæmda á Austurlandi, Almannaskarðsgöng annars vegar og 

Fáskrúðsfjarðargöng hins vegar. Ekki eru efni til að fara nánar út í efni málanna hér, enda 

snéru þau bæði að deilum um eignarnámsbætur vegna framkvæmdanna og væri með slíkri 

umfjöllun farið fulllangt út fyrir efnið. Tilvísun til þessa dóma er þó gerð  til að varpa ljósi á 

þá staðreynd að þrátt fyrir að hartnær tólf ár séu liðin frá gildistöku auðlindalaga hefur 

afskaplega lítið á þau reynt fyrir dómstólum. Hafa þarf það í huga þegar þau eru krufin til 

mergjar, og þá einkum þann hluta þeirra er snýr að veitingu leyfa til nýtinga þeirra auðlinda 

sem þau fjalla um.
56

 

3.3 Raforkulög nr. 65/2003 

Í lok árs 2002 lagði iðnaðarráðherra fram stjórnarfrumvarp á Alþingi til setningar nýrra 

alsherjarlaga um raforku.
57

 Frumvarpið var afar viðamikið, enda um að ræða allsherjar 

endurskoðun á vinnslu, flutningi, dreifingu og sölu á raforku hér á landi. Frumvarpið byggði á 

nýjum viðhorfum í raforkumálum sem höfðu á undanförnum árum látið á sér bera víða um 

heim. Þessi viðhorf fólust m.a. í því að raforkusala ættu að byggjast á markaðslögmálum með 

því að aðskilja hina svokölluðu náttúrulegu einkasöluþætti
58

 raforkukerfisins þ.e. dreifingu og 

flutning, og þá þætti þar sem samkeppni er möguleg, í framleiðslu og sölu. Hvatann fyrir 

slíkri lagasetningu hér á landi má fyrst og fremst rekja til tilskipunar 96/92/EB.
59

 Með 

                                                 
56

 Ítarlegri umfjöllun um þessa tvo dóma Hæstaréttar er að finna í Valgerður Sólnes.: „Um eignarhald á 

jarðhita“, bls. 443-445. 
57

 128. löggjafarþing 2002-2003, þskj. 700, 462. mál. 
58

 Orðasambandið náttúrulegir einkasöluþættir á rætur að rekja til hugtaksins náttúruleg einkasala sem er 

samkynja hugtakinu náttúruleg einokun. Með náttúrulegri einokun (e. natural monopoly) er átt við 

markaðsaðstæður þar sem langtíma meðalverð er lægra þegar einn aðili sinnir allri eftirspurn en þegar tveir eða 

fleiri aðilar keppast á markaði. Sjá Sloman: Economics. Sjötta útgáfa, bls. 166-167. 
59

 Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 96/92/EB frá 19. desember 1996 um sameiginlegar reglur um innri 

markað á sviði raforku (Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 

1996 concerning common rules for the internal market in electricity). Þessi tilskipun hefur verið leyst af hólmi 

með tilskipun 2003/54/EB, Tilskipun Evrópuþingsins og Ráðsins 2003/54/EB frá 26. júní 2003 um 

sameiginlegar reglur um innri markað á sviði raforku og um niðurfellingu á tilskipun 96/92/EB (Directive 

2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the 

internal market in electricity and repealing Directive 96/92/EC). 
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ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar 168/1999, frá 26. nóvember 1999, um breytingu á 

viðauka IV við EES-samninginn varð tilskipunin hluti af EES-samningnum og átti Ísland að 

innleiða efni tilskipunarinnar í íslensk lög fyrir 1. júlí 2002.
60

 

 Frumvarpið, sem og lögin sem tóku gildi 27. mars. 2003, er afar viðtækt. Eins og áður 

segir var tilgangur frumvarpsins heildarendurskoðun á löggjöf á vinnslu, flutningi, dreifingu 

og sölu á raforku hér á landi. Til að lýsa umfangi frumvarpsins má nefna að það telur rúmlega 

127 blaðsíður í A-deild Alþingistíðinda 2002-2003. Hér verður þó aðeins fjallað um 

afmarkaðan hluta raforkulaganna þ.e.a.s. þann hluta þeirra sem snýr að veitingu 

virkjunarleyfis til framleiðslu rafmagns til sölu á almennum markaði, hvort sem það er 

heildsala eða smásala.  

3.3.1 Virkjunarleyfi 

Í lögunum er það II. kafli sem hefur að geyma þau ákvæði sem snúa að þessum þáttum. Vert 

er að geta þess áður en lengra en haldið að í skilgreiningarhluta raforkulaga, 3. gr. laganna, er 

hugtakið virkjun slegið saman við hugtakið raforkuver og þessi tvö hugtök skilgreind saman 

sem samheiti. Samkvæmt lögunum er raforkuver/virkjun „Mannvirki sem notað er til vinnslu 

raforku. Tvær eða fleiri einingar sem mynda eðlilega heild og tengjast flutningskerfinu eða 

dreifikerfi gegnum sameiginleg tengivirki teljast ein virkjun.“
61

 Þannig er, í þessari umfjöllun 

um II. kafla raforkulaga, vísað til mannvirkja sem framleiða raforku, sem raforkuver. 

  Samkvæmt 1. mgr. 4. gr. raforkulaga þarf til leyfi ráðherra til að reisa og reka 

raforkuver. Á þessu er þó gerð sú undantekning að ekki þurfi leyfi til ef uppsett afl 

raforkuvers er undir 1 MW. Undantekning er gerð á undantekningunni að því leyti að 

virkjunarleyfi þurfi engu að síður til, þó uppsett afl raforkuvers sé 1 MW, ef raforka er afhent 

inn á dreifikerfi dreifiveitna eða flutningskerfið. Eigendur raforkuvera með uppsett afl á bilinu 

30-1000 kW skulu, þrátt fyrir að vera ekki leyfisskyldir, skila Orkustofnun tæknilegum 

upplýsingum um raforkuver. Þessu til viðbótar er eigendum raforkuvera með uppsettu afli yfir 

100 kW skylt að skila Orkustofnun skýrslu um heildarorkuvinnslu árlega.  

Í 2. mgr. 4. gr. laganna segir að virkjunarleyfi falli úr gildi að 10 árum liðnum frá 

veitingu leyfis hafi leyfishafi ekki hafið framkvæmdir. Leyfið falli einnig úr gildi að 15 árum 

liðnum frá útgáfu sé raforkuver ekki komið rekstur innan þess tíma. Leyfishafi geti þó áður en 

þessi tími líður sótt um endurnýjun leyfis sé þess þörf. Samkvæmt athugasemdum sem fylgdu 

einstökum greinum frumvarps til laganna er tilgangur 2. mgr. að sporna við því að aðilar geti 
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 Alþt 2002-2003 A, þskj. 700, bls. 2913-2914. 
61

 15. tl. 3. gr. laga raforkulaga nr. 65/2003 
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„tekið frá“ virkjunarkosti og þannig hindrað aðra aðila í því að nýta þá.
62

 Þó er þess getið á 

sama stað að undirbúningur raforkuframleiðslu geti tekið töluverðan tíma. Því er niðurlag 2. 

mgr. í þá veru sem það er þannig að eðlilegar tafir valdi framkvæmdaraðila ekki leyfismissi 

en eins og áður segir getur hann sótt um endurnýjun/framlengingu leyfis til ráðherra.
63

  

Í lokamálsgrein 4. gr. raforkulaga er að finna samskonar ákvæði og í 7. gr. 

auðlindalaga að því leyti að handhafi virkjunarleyfis skal semja við landeigendur og eigendur 

orkulinda um endurgjald vegna nýtingar. Ef slíkt samkomulag er ekki fyrir hendi skal 

ákvörðun um eignarnám skv. 23. gr. laganna liggja fyrir. Ef hvoru tveggja er ekki til að dreifa 

innan 90 daga frá útgáfu leyfis skal það niðurfalla.
64

 

3.3.2 Skilyrði fyrir veitingu virkjunarleyfis  

Ákvæði um skilyrði fyrir veitingu virkjunarleyfis er að finna í 5. gr. raforkulaganna, sem og í 

5. gr. reglugerðar um framkvæmd raforkulaga, nr. 1040/2005. Skilyrðin sem lögin hafa að 

geyma eru fjögur talsins, og verða þeim nú gerð nánari skil. 

3.3.2.1 Sjálfstæður lög- og skattaðili 

Í 1. mgr. 5. gr. raforkulaganna er gerður sá áskilnaður að virkjunarleyfi verði aðeins veitt 

sjálfstæðum lög- og skattaðila. Í athugasemdum um einstakar greinar frumvarpsins segir að 

þetta fyrirkomulag feli í sér að stofna þurfi utan um þau fyrirtæki sem voru, fyrir gildistöku 

laganna rekin af sveitarfélögum, einkaréttarlegt félag. Samkvæmt þessum sömu 

athugasemdum er þó ekki gerð sérstök krafa um félagaform. Þannig skipti ekki máli hvort 

þessi fyrirtæki séu rekin í formi sameignarfélaga eða hlutafélaga. Eins og gefur að skilja voru 

fyrirtæki sem lögðu stund á raforkuframleiðslu ýmist í eigu ríkis eða sveitarfélaga og áður en 

raforkulögin frá 2003 voru fest í sessi. Sem dæmi má nefna að fyrirtæki í eigu sveitarfélaga 

voru oftar en ekki rekin í samstæðu bæjar- og sveitarsjóða en ekki sem einkaréttarleg félög. 

Með raforkulögunum var markaði með raforku komið á fót. Þannig þótti ekki annað hægt en 

að gera þann áskilnað að fyrirtæki sem stunduðu raforkuframleiðslu væru rekin á 

einkaréttarlegum grundvelli og heyrðu þannig undir eftirlitsaðila hins frjálsa markaðar, t.d. 

Samkeppnisstofnun svo dæmi sé tekið.
65
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3.3.2.2 Sérstök skilyrði 

Í 2. mgr. 5. gr. raforkulaganna eru upptalinn sérstök skilyrði sem ráðherra getur sett hverju 

sinni við útgáfu virkjunarleyfis. Hér er um að ræða skilyrði á borð við að tryggja nægjanlegt 

framboð raforku, öryggi, áreiðanleika og skilvirkni raforkukerfis sem og nýtingu 

endurnýjanlegra orkulinda. Þar að auki er ráðherra heimilt að setja skilyrði sem snúa að 

umhverfisvernd, landnýtingu ásamt tæknilegri og fjárhagslegri getu virkjunarleyfishafa.
66

 

Skilyrði þessi, eða öllu heldur sjónarmið sem miða skal við þegar virkjunarleyfi er veitt, eru í 

samræmi við tilskipun 96/92/EB, um innri markað raforku.
67

 Segja má að þau séu þaðan í 

raun þaðan komin eins og svo mörg önnur atriði raforkulaganna en eins og áður greinir var 

það áðurnefnd tilskipun Evrópusambandsins, sem tekin var upp í EES-samninginn, sem leiddi 

til lögfestingu raforkulaganna.
68
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 Sjá 2. mgr. 5. gr. raforkulaga. 
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. Meðal nýjunga sem tilskipun 2003/54/EB hefur að geyma, varðandi skilyrði sem uppfylla þarf svo 

virkjunarleyfi fáist veitt, má nefna að hún gerir nýja tilskipun með áskilnaði þess efnis að tekið sé tillit til vernd 

lýðheilsu og almannaöryggi þegar ný virkjunarleyfi eru gefin út. Tilskipunin 2003/54/EB hefur verið tekin upp í 

EES-samningin sbr. 22. gr. IV. viðauka hans. Þess ber jafnframt að geta hér til upplýsingar að ný tilskipun, 

Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules 

for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, hefur tekið gildi (tilskipunin er hefur 

ekki verið birt í íslenskri þýðingu á vefsvæði EES-samningsins. 
68

 Þessu til viðbótar er í gildi sérstök reglugerð um framkvæmd raforkulaga, nr. 1040/2005. Hefur hún að geyma 

þau skilyrði sem fyrir veitingu virkjunarleyfis eru sett sbr. lokamálslið 2. mgr. 5. gr. raforkulaganna. Þar er að 

finna frekari skilyrði sem ekki eru sérstaklega tilgreind í 5. gr. Þau atriði sem reglugerðin hefur aðeins að geyma 

eru eftirfarandi: 

a) Aðeins má aðeins veita virkjunarleyfi til nýtingar endurnýjanlegra orkulinda (en þó er heimilt að veita leyfi 

fyrir uppsetningu varaaflstöðva, toppaflstöðva og aflstöðva fyrir einangruð raforkukerfi sem nýta aðra 

orkugjafa.  

b) Ef framkvæmd fellur undir viðauka 1 með lögum um mat á umhverfisáhrifum skal fullnaðarúrskurður á 

stjórnsýslustigi um mat á umhverfisáhrifum liggja fyrir áður en virkjunarleyfi er veitt. Ef framkvæmd fellur 

undir 2. viðauka sömu laga skal ákvörðun um matsskyldu liggja fyrir áður en leyfi er veitt og eftir atvikum 

fullnaðarúrskurður á stjórnsýslustigi um mat á umhverfisáhrifum 

c) Ráðherra skal við leyfisveitinguna taka tillit til mats á umhverfisáhrifum vegna framkvæmdarinnar og 

fullnaðarúrskurðar stjórnvalda þar um. Ráðherra skal eftir því sem við á mæla fyrir um mótvægisaðgerðir og 

önnur skilyrði til að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum framkvæmdar á umhverfi og til að stuðla að sjálfbærri 

nýtingu endurnýjanlegra orkulinda og að varlega sé farið í nýtingu óendurnýjanlegra auðlinda. Slíkar aðgerðir 

eða skilyrði skulu vera í eðlilegum tengslum við framkvæmdina og geta m.a. lotið að hönnun og búnaði 

viðkomandi mannvirkja, staðarmörkum, nýtingarmagni, vöktun, mælingum, rannsóknum, upplýsingaskilum, 

framkvæmdum sem miða að því að varðveita náttúrugæði og frágangi á starfsstöðvum og landi á starfstíma og að 

honum loknum. 

d) Leyfi skal bundið þeim skilyrðum sem nauðsynlegt er til að tekið verði tillit til nýtingar sem fyrir er á 

viðkomandi svæði. 

e) Framkvæmdir á grundvelli virkjunarleyfis skulu vera í samræmi við gildandi skipulagsáætlanir á viðkomandi 

svæði. 

f) Áður en framkvæmdir hefjast á grundvelli leyfis skal leyfishafi sýna fram á að hann geti aflað nægilegs 

fjármagns til að reisa virkjunina og nauðsynleg mannvirki og búnað henni tengdan. Fyrir sama tíma skal 

leyfishafi einnig leggja fram hönnunargögn vegna mannvirkja og tækjabúnaðar sem tengjast virkjuninni. 

Hönnunargögnin skulu unnin eða yfirfarin af sérfræðingum sem hafa þekkingu og reynslu af hönnun virkjana. 
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3.3.2.3 Skylda til að tengjast dreifikerfinu 

Grunnáskilnaður 3. mgr. 5. gr. raforkulaganna er þess efnis að skylda sé að tengja leyfisskylda 

virkjun dreifikerfinu. Sú undantekning er þó gerð að sækja megi sérstaklega um leyfi til að 

flytja raforku beint frá virkjun til notanda en þá bara í þeim tilfellum þegar flutningsfyrirtæki 

telur sér ekki fært að anna þessum flutningi.
69

 Upphaflega var síðari málsliður greinarinnar 

þess efnis að ráðherra væri heimilt að víkja frá tengiskyldu vegna virkjanna með uppsett afl 

undir 3.5. MW sem og varðandi tengiskyldu varaaflstöðvar knúnar eldsneyti sem fyrst og 

fremst væru nýttar til að koma í veg fyrir truflanir í flutnings- og dreifikerfinu.
70

 Þessu ákvæði 

var breytt með lögum nr. 89/2004, um breytingu á raforkulögum, nr. 65/2003. Ákvæðinu var 

þá breytt í þá veru að virkjanir sem eru 7 MW eða stærri skuli tengjast flutningskerfinu beint 

en minni virkjunum er heimilt að tengjast því um dreifiveitu.
71

 

 Í athugasemdum við einstakar greinar breytingarlagafrumvarpsins er breytingin 

útskýrð og fyrir henni færð rök. Segir þar m.a. að á það hafi verið bent að óeðlilegt hafi þótt 

að virkjanir, með uppsett afl allt að 3,5 MW gætu komist hjá því að tengjast flutningskerfinu 

og taka þannig engan þátt í kostnaði við rekstur þess. Með breytingunni yrðu allar 

leyfisskyldar virkjanir skyldaðar til að tengjast flutningskerfinu, annað hvort beint eða í gegn 

um dreifikerfið. Rökin sem lágu að baki voru þá einna helst þau að eðlilegt þætti að þeir sem 

hyggjast taka þátt í samkeppni og selja raforku á frjálsum markaði skuli tengjast 

flutningskerfinu beint enda slík tenging nauðsynleg til að koma raforkunni til kaupenda.
72

 

3.3.2.4 Sérstök skilyrði varðandi samnýtingu vatnasviða og jarðgufusvæða 

Ráðherra er heimilt skv. 4. mgr. 5. gr. raforkulaganna að setja sérstök skilyrði fyrir veitingu 

virkjunarleyfis, að samningar um samrekstur annarra vatnsaflsvirkjanna og vatnsmiðlanna á 

sama vatnasviði takist. Ef ágreiningur kemur upp skal ráðherra úrskurða og er úrskurður hans 
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 Sjá 2. mgr. 11. gr. raforkulaga. 
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 Alþt. 2002-2003, A, þskj. 700, bls. 2897. 
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 Fyrir liggur á Alþingi, þegar þetta er skrifað í apríllok 2010, frumvarp iðnaðarráðherra til laga um breytingu á 

raforkulögum. Meðal atriða frumvarpsins er að færa þetta viðmið úr 7 MW í 10 MW. Samkvæmt athugsemdum 

sem fylgja frumvarpinu eru þessar breytingar lagðar til vegna endurskoðunar á hugtakinu stórnotandi. Með 

stórnotanda skv. núgildandi lögum er átt við notanda sem notar a.m.k. 14 MW afl með árlegum nýtingartíma 

8.000 stundir eða meira. Hingað til hafa aðeins svokölluð stóriðjuver fallið undir þessa skilgreiningu. Í 
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endanlegur á stjórnsýslustigi. Samskonar áskilnaður er gerður í málsgreininni varðandi 

nýtingu jarðgufu þ.e. að samningar um samrekstur á sama jarðhitasvæði takist. Síðasti 

málsliður 4. gr. er svo þess efnis að ráðherra sé heimilt að endurskoða ákvæði virkjunarleyfis 

með þessi samnýtingar sjónarmið að leiðarljósi ásamt því honum sé heimilt að bæta við 

ákvæðum sem þykja nauðsynleg til að tryggja heildarhagkvæmni í orkunýtingu vatnasviðs 

eða jarðhitasvæðis.
73

 Þessi síðasti hluti 4. gr. raforkulaganna er ekki útskýrður sérstaklega í 

athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu til laganna. Segja má því að ákvæðið sé augljóst og 

þarfnist ekki frekari útskýringa. 

3.3.2.5 Efni virkjunarleyfis 

Í 6. gr. raforkulaga, sem og í 7. gr. reglugerðar um framkvæmd raforkulaga, nr. 1040/2005, 

eru tilgreind þau atriði sem virkjunarleyfi skulu innihalda. Í raforkulögum eru sjö atriði 

sérstaklega til talinn, sem skiptast í jafn marga töluliði undir 1. mgr. 6. gr.: 

 

1. Stærð virkjunar og afmörkun virkjunarsvæðis 

2. Hvenær framkvæmdir skuli hefjast í síðasta lagi og hvenær þeim skuli lokið. 

3. Upplýsinga- og tilkynningarskyldu leyfishafa til Orkustofnunar og flutningsfyrirtækis sem 

nauðsynleg er til að viðkomandi aðilar geti rækt hlutverk sitt. 

4. Öryggis- og umhverfisverndarráðstafanir. 

5. Skilyrði um tæknilega og fjárhagslega getu leyfishafa. 

6. Ráðstöfun mannvirkja og tækja þegar notkun þeirra er hætt. 

7. Önnur atriði er lúta að skilyrðum leyfis og skyldum leyfishafa samkvæmt lögum þessum. 

 

Af orðalagi 1. mgr. 6. gr., en þar segir „Í virkjunarleyfi skal m.a. [leturbr. höfundar] 

tilgreina:“,
74

 má draga þá ályktun að ekki sé um tæmandi upptalningu atriða að ræða. Það 

kemur heim og saman við vilja löggjafans, en við nánari athugun á athugasemdum við 

einstakar greinar raforkulagafrumvarpsins kemur fram að heimilt sé að virkjunarleyfi 

innihaldi önnur atriði en þau sem fram koma í nefndri upptalningu. Skulu þau þá snúa að 

útfærslu á frekari skilyrðum og skyldum sem leiða má af öðrum ákvæðum frumvarpsins. 

Kemur þetta heim og saman við 7. tl. 1. mgr. 6. gr. raforkulaganna eins og sjá má. Stendur 

jafnframt í sömu athugasemdum að ekki verði aðrar skyldur lagðar á herðar handahafa 

virkjunarleyfis þ.e. aðrar skyldur en leiða má af ákvæðum frumvarpsins.
75
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3.4 Samantekt 

Auðlindanýting snýst um að framleiða verðmæti með því að virkja viðkomandi auðlind. 

Framleiðslan snýr, á Íslandi, fyrst og fremst að framleiðslu orkuforða sem virkjunaraðili selur 

svo á orkumarkaði. Langverðmætust þessarar framleiðslu er raforkan og því er þannig að farið 

að svo framleiða megi raforku þarf framleiðandi að hafa á höndum virkjunarleyfi sbr. 4. gr. 

raforkulaganna. Með þessari röksemdafærslu má með sanni segja að með útgáfu 

nýtingarleyfis sbr. 7. gr. auðlindalaga sé aðeins hálfur sigur unninn fyrir framleiðanda. 

Nýtingarleyfi eitt og sér felur ekki í sér heimild til að framleiða raforkuna. Nýtingarleyfi felur 

í sér heimild til að nýta viðkomandi auðlind og þá innan þeirra takmarkana sem leyfið kveður 

á um. 

 Nýtingarleyfi snúa fyrst og fremst að hagnýtingu jarðhita til reksturs hitaveitna. Í 

nýtingarleyfum eru nýtingaraðilum sett ákveðin takmörk sem miða að því að auðlindin sé nýtt 

með eins hagkvæmum hætti og mögulegt er. Málsmeðferðarreglur raforkulaga annars vegar 

og auðlindalaga hins vegar, eru á margan hátt sambærilegar. Má hér nefna sem dæmi að 

ákvæði um að leyfi falli niður ef ekki hefur náðst samkomulag við landeigendur um nýtingu 

eða ef ákvörðun um eignarnám hefur ekki fengist. Sjá í þessu skyni ákvæði auðlindalaga, 1. 

mgr. 7. gr., og raforkulaga, 4. mgr. 4. gr.. Þetta verður að teljast afar heppilegt fyrirkomulag, 

þó ekki nema fyrir þá ástæðu eina að um samræmda stjórnsýsluhætti er að ræða. Á sama hátt  

verður að teljast afar óheppilegt ef um mismunandi málsmeðferðarreglur væri að ræða því ef 

þessum samræmdu reglum væri ekki til að dreifa gæti komið upp sú staða að aðili hefði gilt 

nýtingarleyfi til nýtingar auðlindar en ekki virkjunarleyfi. Mikið ógagn væri af slíku 

fyrirkomulagi. 

Þegar hér er komið sögu ættu nokkur atriði að liggja ljós fyrir. Til þess að aðili geti 

með réttu staðið í framleiðslu raforku, með beislun auðlindar, þarf sá hinn sami fyrst og 

fremst að hafa til þess gilt virkjunarleyfi. Slíkt leyfi er gefið út af iðnaðarráðherra skv. 4. mgr. 

raforkulaga ef ætlunin er að tengja virkjun við dreifikerfi raforku. Þannig getur aðili sem hefur 

aflað sér nýtingarleyfis á grundvelli 6. gr. auðlindalaga ekki hafið framleiðslu rafmagns til 

sölu og/eða dreifingar á dreifikerfi nema að því gefnu að sá hinn sami hafi til þess nefnt 

virkjunarleyfi. Í næsta kafla verður fjallað nánar um þá stjórnsýslu sem liggur að baki 

leyfisveitingu hverju sinni sem og hvernig umræddri stjórnsýslu hefur háttað í gegn um árin 

og hvaða breytingum hún hefur tekið. 
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4. Stjórnsýsla leyfisveitinga 

4.1 Inngangur 

Leyfisveiting, sem fjallað var um í kaflanum hér að framan, flokkast sem stjórnvaldsákvörðun 

og um þær gilda stjórnsýslulög, nr. 37/1993. Hugtakið stjórnvaldsákvörðun felur í sér það 

„þegar stjórnvald kveður einhliða á um rétt og/eða skyldu tiltekins aðila í ákveðnu máli í 

skjóli stjórnsýsluvalds.“
76

 Í ritinu Lögbókin þín eftir Björn Þ. Guðmundsson er hugtakið 

skilgreint nánar þar sem segir m.a. að stjórnvaldsákvörðun sé „einstök ákvörðun í tilteknu 

máli og verður að greina frá almennum ákvörðunum í stjórnsýslunni, svonefndum 

stjórnsýslufyrirmælum, t.d. reglugerðum.“
77

 

 4.2 Veiting leyfa - stjórnvaldsákvarðanir 

Stjórnvaldsákvarðanir eru af fleiri en einum toga og eru endranær flokkaðar eftir eðli 

sínu. Um mismunandi tegundir stjórnvaldsákvarðana má nefna einhliða, tvíhliða, ívilnandi, 

íþyngjandi, lögbundnar og réttarskipandi.
78

 Leyfisveiting af hálfu stjórnvalds telst ívilnandi 

stjórnvaldsákvörðun og afturköllun eða svipting leyfis telst til íþyngjandi 

stjórnvaldsákvarðana. Samskonar dæmi er starfsráðning hjá stofnunum ríkis og sveitarfélaga 

þ.e. ráðning í starf telst ívilnandi ákvörðun og að sama skapi er brottvikning úr samskonar 

starfi íþyngjandi ákvörðun. Þess ber hér að geta að ákvarðanir sem teknar eru um meðferð 

stjórnsýslumáls t.d. umsókn um leyfi, en ákvarðanir þessar eru nefndar formákvarðanir, eru 

ekki flokkaðar sem stjórnvaldsákvarðanir. Sama má segja um umsagnir, sem fengnar eru að 

beiðni stjórnvalds sem hefur stjórnsýslumál til meðferðar þ.e. þær teljast ekki heldur til 

stjórnvaldsákvarðana.
79

 

  Eitt höfuðeinkenni stjórnvaldsákvarðana er að þær eru teknar í krafti stjórnsýsluvalds 

sem stjórnvaldi eða sambærilegum aðila hefur verið veitt. Um er að ræða beitingu opinbers 

valds af hálfu stjórnsýslu ríkisins eða sveitarfélags. Opinberu valdi er þannig beitt þegar 

stjórnsýsluákvörðun er tekin. Þessi valdbeiting byggir á hinni klassísku þrískiptingu ríkisvalds 

(þ.e. löggjafarvald, framkvæmdavald, dómsvald), sem mælt er fyrir um í 2. gr. 

stjórnarskráarinnar, en um er að ræða einkarétt sem framkvæmdavaldið hefur almennt heimild 

til að beita.
80
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 Í þessum kafla verður vikið að stjórnsýslu leyfisveitinga í tengslum við 

virkjanaframkvæmdir og sá háttur hafður á að líta til stjórnsýslu leyfisveitinga fram til ársins 

1998 en þá urðu ákveðin þáttaskil. Síðan verður sama efni kannað frá þeim tíma og fram til 

dagsins í dag. Hafa verður í huga að hér verður aðeins stiklað á stóru yfir löggjöf á þessu sviði 

og þróun hennar. Tilgangur umfjöllunar þeirrar sem  fylgir hér á eftir er  að varpa ljósi á 

hvernig stjórnsýslu tengdri auðlindanýtingu er háttað í dag, ásamt þeirri þróun sem rétturinn 

hefur gengið í gegn um frá þeim tímai er löggjöf og stjórnsýsla fór að skipta verulegu máli í 

tengslum við framangreint svið stjórnsýslunnar.  

4.2.1 Eftirlit með stjórnsýslu 

Áður en haldið er lengra verður ekki hjá því komist að nefna eftirlitsstofnun stjórnsýslunnar, 

umboðsmann Alþingis, nokkrum orðum í þessari yfirferð. Umboðsmaður Alþingis starfar skv. 

lögum um umboðsmann Alþingis, nr. 85/1997. Í 2. gr. þeirra laga er að finna ákvæði um 

hlutverk stofnunarinnar. Segir þar í 1. mgr.: 

 

Hlutverk umboðsmanns er að hafa í umboði Alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga 

á þann hátt sem nánar greinir í lögum þessum og tryggja rétt borgaranna gagnvart stjórnvöldum 

landsins. Skal hann gæta þess að jafnræði sé í heiðri haft í stjórnsýslunni og að hún fari að öðru 

leyti fram í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti. 

 

Af tilvitnaðri málsgrein má sjá að umboðsmaður Alþingis gegnir lykilhlutverki í samskiptum  

einstaklinga og annarra lögaðila við yfirvöld, bæði ríki og sveitarfélög. Séu 

stjórnvaldsákvarðanir settar í þetta samhengi má draga þá ályktun að slíkar ákvarðanir 

stjórnvalda geti ratað auðveldlega ratað inn á borð umboðsmanns Alþingis, þyki þeim sem 

slíkar ákvarðanir beinast að haldnar einhverskonar stjórnsýslulegum annmörkum. Með því að 

skoða skýrslur umboðsmanns má sá að slík ályktun á sér stoð. Hinar ýmsu 

stjórnvaldsákvarðanir hafa sætt kvörtun til umboðsmanns Alþingis allt frá því að embættið var 

sett á fót. Til skýringar verða hér tvö álit umboðsmanns Alþingis, sem lúta að mögulega 

aðfinnsluverðum stjórnvaldsákvörðunum, reifuð stuttlega í því skyni að sína fram á hvernig 

hann tekur á málum með mismunandi hætti.
81

 

 

SUA 1999:249 A og B kvörtuðu undan málsmeðferð stjórnvalda vegna framkvæmda við götu eina 

í Hafnarfirði. Byggingarnefnd Hafnarfjarðar hafði veitt byggingarleyfi til byggingar húss við 
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 Ekki er sjá að kvartanir vegna leyfisveitinga til auðlindanýtingar hafi, enn sem komið er, ratað inn á borð 
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götuna. A og B kærðu útgáfu byggingarleyfisins til umhverfisráðuneytisins. Felldi ráðuneytið 

leyfið úr gildi þar sem það var talið brjóta í bága við staðfest deiliskipulag. Eftir að úrskurðurinn 

var kveðinn upp breytti bæjarstjórn Hafnarfjarðar deiliskipulaginu í þá veru að byggingin rúmaðist 

innan hins nýja deiliskipulags. Byggingarnefnd gaf svo út annað leyfi fyrir byggingu á 

framangreindum stað. A og B kærðu þessa útgáfu leyfis til umhverfisráðuneytis sem staðfesti 

leyfisveitinguna. Niðurstaða umboðsmanns varð sú að ákvörðun byggingarnefndar Hafnarfjarðar 

um að veita byggingarleyfi vegna byggingarinnar hafi ekki átt stoð í lögmætu deiliskipulagi þannig 

að uppfyllt væri skilyrði 2. mgr. 9. gr. byggingarlaga nr. 54/1978. Var því úrskurður 

umhverfisráðuneytisins ekki reistur á réttum lagagrundvelli. Þá taldi umboðsmaður að skort hefði 

að ráðuneytið hefði í úrskurði sínum tekið til rökstuddrar úrlausnar þær málsástæður sem kærendur 

byggðu á í stjórnsýslukæru sinni og höfðu þýðingu fyrir niðurstöðu málsins. Var úrskurði 

umhverfisráðuneytisins þannig áfátt að því er varðaði efnislega úrlausn 

kærumálsins. Umboðsmaður beindi þeim tilmælum til ráðuneytisins að það tryggði að mál A og B 

yrði tekið upp að nýju af bærum aðila, kæmi um það beiðni frá A og B. 

 

Hér má sjá að umboðsmaður Alþingis sá ástæðu til þess að gera athugasemd við meðferð 

málsins hjá ráðuneytinu, að svo miklu leyti að taka þyrfti málið upp að nýju ef kvörtunaraðilar 

óskuðu þess. Kvörtun til umboðsmanns Alþingis leiðir þó ekki alltaf til hagstæðrar niðurstöðu 

fyrir umkvörtunaraðila. 

 

Álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 5466/2008, frá 28. september 2009 A kvartaði til 

umboðsmanns Alþingis vegna þeirrar ákvörðunar iðnaðarráðherra að skipa C í embætti 

orkumálastjóra, en A var á meðal umsækjenda um embættið. beindist kvörtun A aðallega að 

niðurstöðu og vinnubrögðum ráðherra og fór fram á álit þess efnis hvort brotið hafi verið gegn 

stjórnsýslulögum nr. 37/1993, þágildandi lögum um jafnan rétt karla og kvenna nr. 96/2000 og 

upplýsingalögum nr. 50/1996. Varðandi ráðninguna sjálfa taldi umboðsmaður að sú aðferðarfræði 

sem ráðherra beitti við mat á hæfni umsækjenda hafi ekki verið aðfinnsluverð og ekki ástæða til að 

gera athugasemd við samanburð á A og C með tilliti til hæfni þeirra. Umboðsmaður taldi hins 

vegar að góðra stjórnsýsluhátta hafi ekki verið gætt sem og að skyldur sem 23. gr. upplýsingalaga 

leggi á herðar stjórnvalda hafi ekki verið uppfylltar. Þá taldi umboðsmaður að málsmeðferð 

ráðuneytisins „hefði ekki verið í samræmi við lagasjónarmið um að aðkoma einkaaðila að 

undirbúningi stjórnvaldsákvörðunar skyldi ekki hafa áhrif á réttarstöðu þeirra sem ákvörðun 

beindist að til hins verra, þar sem ráðuneytið tryggði ekki að fyrir lægi frá hvaða umsagnaraðilum 

einstaka ummæli um umsækjendur stöfuðu“ þar sem ráðuneytið hafði fengið ráðningarfyrirtæki til 

sjá um viðtöl við umsagnaraðila. Niðurstaða umboðsmanns var hins vegar á þá leið að þær 

aðfinnslur sem hann sá á ferlinu í heild væru ekki af þeim toga að tækt þætti að ógilda ákvörðun 

iðnaðarráðherra um ráðninguna. Beindi hann m.a. þeim tilmælum til ráðuneytisins að í framtíðinni 

yrðu þau sjónarmið sem fram komu í álitinu, höfð að leiðarljósi við ráðningar, aðallega 

skráningarskyldu stjórnvalda og aðkomu einkaaðila að ráðgjafarstörfum við stöðuveitingar. 
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Eins og þetta síðara álit umboðsmanns Alþingis sýnir, þá leiðir annmarki á meðferð máls hjá 

stjórnvaldi ekki endilega til ógildingar ákvörðunar eða endurupptöku hennar hjá stjórnvaldi. 

Framangreint álit sýnir jafnframt að niðurstaða álits getur verið þess efnis að beina því til 

stjórnvalda að gæta að góðum stjórnsýsluháttum við meðferð samskonar mála í framtíðinni. 

4.3 Stjórnsýsla fram til 1998 

Fram til gildistöku auðlindalaga árið 1998 voru heimildir stjórnvalda til töku 

stjórnvaldsákvarðana, þ.e. leyfisveitinga á sviði auðlindanýtingar, að finna á víð og dreif í 

lagasafninu. Um nýtingu jarðefna var að finna ákvæði í námulögum, nr. 24/1973, en lögin 

féllu úr gildi við gildistöku auðlindalaganna. Um vinnslu raforku og sérstaklega vinnslu 

jarðhita giltu orkulög, nr. 58/1967. Sérstök lög um raforkuver voru sett á Alþingi árið 1981 

sem höfðu að geyma leyfi Alþingis til virkjunarframkvæmda og rekstur slíkra virkjana, en 

orkulög gerðu þann áskilnað að leyfi Alþingis þyrfti til að reisa og reka mætti raforkuver að 

ákveðinni stærð. Orkulög eru enn í gildi en bróðurpartur laganna hefur verið felldur frá? með 

síðari tíma lagasetningu. Þau ákvæði orkulaga sem enn sem komið er halda gildi sínu eru í 5. 

kafla laganna, með áorðnum breytingum, um hitaveitur og svo XI. kafli sem hefur að geyma 

almenn ákvæði t.d. sektarboðsheimildir stjórnvalda við brotum gegn lögunum.  

Hér á eftir verður komið nánar inn á umfjöllun um aðkomu stjórnvalda að 

auðlindanýtingu og heimildir stjórnvalda til útgáfu leyfa sem byggja á sama grunni. Sá háttur 

verður hafður á að taka fyrir einstaka lagabálka, með það fyrir augum að fá heildarsýn yfir 

þróun löggjafarinnar frá upphafi 20. aldar fram til dagsins í dag. Í lok kaflans verður svo 

leitast við að taka saman niðurstöður varðandi framangreind atriði. 

4.3.1 Orkulög, nr. 58/1967 

Í lok árs 1965 skipaði þáverandi raforkumálaráðherra, Ingólfur Jónsson, nefnd sem hafði það 

hlutverk að endurskoða þágildandi raforkulög, nr. 12/1946.
82

 Eftir að nefndin hafði starfað um 

skeið var ákveðið að víkka hlutverk nefndarinnar á þá vegu að starf hennar fælist í að 

endurskoða í heild öll lög sem tækju almennt á nýtingu innlendra orkulinda og „steypa þeim 

saman í frumvarp að einum lagabálki um orkumál.“
83

 Frumvarpið hafði að geyma breytingu á 

stöðu raforkumála í þá veru að einkaréttur ríkisins, til þess að reisa og reka raforkuver, var 
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 Ingólfur Jónsson gegndi embætti landbúnaðar- og samgöngumálaráðherra í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar 
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afnuminn. Segir svo orðrétt í almennum athugasemdum sem fylgdu frumvarpinu: „Hins vegar 

er þannig um hnútana búið, að ríkisvaldinu hefur það allt að einu í hendi sér, hverjir fá leyfi til 

að reisa og reka raforkuver, þar sem leyfi Alþingis eða ráðherra er áskilið til þeirrar 

starfsemi.“ 
84

 

 Í greinargerð sem fylgdi frumvarpinu kemur fram að talið þótti eðlilegt að ekki þyrfti 

leyfi stjórnvalda til að reisa og reka minni raforkuver. Því var sú leiði farin í frumvarpinu að í 

7. gr. þess var gerður áskilnaður þess efnis að leyfi Alþingis þyrfti til þess að reisa og reka 

raforkuver stærra en 2000 kW. Til að reisa og reka raforkuver með uppsett afl 20-2000 kW 

þyrfti til leyfi ráðherra raforkumála. Jafnframt var gert ráð fyrir að þeir aðilar sem þegar hefðu 

rétt, þ.e. fyrir gildistöku laganna, til að eiga, reisa eða reka raforkuver, skyldu halda þeim rétti 

áfram.
85

 Í 8. gr. laganna voru sett fram ákveðin formskilyrði leyfisumsókna. Til að reisa, reka 

eða stækka raforkuver skyldu uppdrættir að, ásamt kostnaðar- og rekstraráætlun, hinu 

fyrirhugaða raforkuvers fylgja innsendum leyfisumsóknum. Málsmeðferð leyfisumsókna var 

svo ákvörðuð í síðari málslið ákvæðisins. Ráðherra skyldi þannig senda nefnd gögn til 

Orkustofnunar til umsagnar áður en hann afgreiddi málið endanlega eða fengi Alþingi það til 

meðferðar. Var um að ræða óundanþægt ákvæði og eðli máls samkvæmt færi það eftir 

ákvæðum laganna hvort ráðherra afgreiddi innsend erindi eða vísaði þeim til Alþingis til 

meðferðar.
86

 

 Með setningu orkulaga má segja að blað hafi verið brotið í sögu íslenskra orkumála. 

Með lögunum var m.a. Orkustofnun komið á fót. Hlutverk Orkustofnunar var samkvæmt 

frumvarpinu að annast rannsóknir, áætlana- og skýrslugerð á sviði orkumála ásamt því að vera 

ráðherra til ráðgjafar við þessa málaflokka.
87

 Í dag er hlutverk Orkustofnunar í megindráttum 

enn það sama þótt ákveðnar viðbætur við hlutverk stofnunarinnar hafi komið til. Með 

lögunum var einnig komið á fót svokölluðum Orkusjóði en hann varð til við samruna 

Raforkusjóðs og Jarðhitasjóðs.
88
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4.3.2 Námulög, nr. 24/1973 

Á 93. löggjafarþingi Alþingis var lagt fyrir í annað sinn frumvarp til nýrra námulaga. 

Frumvarpið var upphaflega lagt fram árið áður en var ekki endanlega afgreitt frá þinginu. Í 

greinargerð sem fylgdi frumvarpinu voru tildrögum þess gerð stuttlega skil. Má þar lesa að 

námulög, nr. 50/1909, voru þá talin úrelt sökum þess að þau tækju aðeins til málma og 

málmblendinga er kynnu að finnast í jörðu. Jafnframt var á það bent að námulögin frá 1909 

giltu aðeins um námuréttindi sem mætti finna í landi sem væri í eigu landssjóðs eða 

lénskirkjugarða ellegar í almenningum, öræfum og afréttum en ekki í eignarlöndum einstakra 

manna eða sveitarfélaga. Samkvæmt greinagerðinni skyldu ný námulög taka til leitar og 

vinnslu jarðefna í löndum í einkaeign. Voru lögin jafnframt við það miðuð að námuréttindi 

skyldu fylgja landareign.
89

 Gildissvið námulaga hinna eldri, nr. 50/1909, náði þannig aðeins 

til fasteigna sem voru í eigu ríkisins samanber upptalninguna hér að framan. Með nýju 

námulögunum var að því stefnt að setja saman í einn lagabálk, reglur um jarðefni og nám 

þeirra úr jörðu, allstaðar á landinu, hvort sem um væri að ræða jarðir í eigu ríkis eða 

einkaaðila. 

Samkvæmt 3. gr. námulaga var landeiganda heimilt að vinna á eða í landareign sinni 

jarðefni á borð við grjót, möl, mó, leir og surtarbrand, án atbeina ráðherra þeirra sem mála 

sem með málaflokkinn fór. Þessu fylgdi þó það skilyrði að þess væri gætt vandlega að 

framkvæmdin þ.e. vinnsla jarðefnanna, ylli ekki tjóni á mönnum né búfé. Sveitastjórn sú sem 

í hlut átti hverju sinni skyldi síðan sinna einhverskonar eftirlitshlutverki varðandi þennan 

áskilnað að vinnsluaðili skyldi gæta fyrrnefndrar varúðar gagnvart mönnum og búpeningi. 

Sveitastjórn var heimilt að „kippa því, sem ábótavant er í lag á hans [landeiganda, innsk. höf.] 

kostnað“.
90

 Samkvæmt athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins er á það bent að 

tilgangur greinarinnar sé að brýna fyrir þeim sem í hlut eiga, að gæta fyllstu aðgæslu við 

vinnsluna sem og við frágang á vinnslustað.
91

 Í 4. gr. laganna var gerður áskilnaður þess efnis 

að landeigandi skyldi senda ráðherra frumteikningar að fyrirhuguðum framkvæmdum ef hann 

hygðist nýta nema málm eða málmblendinga úr jörðu. Þessu til viðbótar skyldi landeigandi 

skila til ráðherra greinargerð um fjárhagslega og tæknilega aðstöðu sína til 

framkvæmdarinnar. Ekki þurfti sérstakt leyfi frá ráðherra til að leggja í slíkan námugröft en 

ráðherra gat farið fram á, ef þess þótti þurfa, að landeigandi skilaði sérfræðilegu álit um 

mengunarhættu og/eða jarðfræðilegri álitsgerð um áhrif borana eftir jarðefnum á verðmæti 
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hagnýtingar jarðhita sem hafin væri í næsta nágrenni.
92

 Lögskýringargögn, þ.e. athugasemdir 

við einstaka greinar frumvarpsins, bera með sér að þarna hafi verið miðað að því að 

landeigandi hafi fullan rétt til vinnslu hvers konar jarðefna úr sínu landi. Væri um meiri háttar 

vinnslu að ræða þótti hins vegar nauðsynlegt að ríkisvaldið kæmi að málum, eða eins og það 

er orðað: „[...] en nauðsyn ber til, sé um meiri háttar vinnslu að tefla, að almannavaldið hafi 

íhlutun um framkvæmd verksins bæði frá öryggislegu og tæknilegu sjónarmiði.“
93

 

 Námulögin höfðu að geyma tvenns konar vald til handa ráðherra varðandi 

leyfisveitingar. Ef landeigandi hygðist selja eða leigja námuréttindi sín til félags sem hann 

væri þátttakandi í þyrfti til þess leyfi ráðherra. Stæði landeigandi utan slíks félags sem hygðist 

festa kaup á námuréttindum í eignarlandi, skyldi sveitarstjórn viðkomandi svæðis hafa 

forkaupsrétt að námuréttindunum en að öðru leyti skyldi beita ákvæðum um kauprétt að 

jörðum. Um þetta efni fjallaði 6. gr. laganna en í lokamálsgrein þess ákvæðis var á um það 

kveðið að námuréttindi í landareignum kaupstaða, sveitarfélaga, sjóða eða almannastofnana 

mætti ekki selja né leigja nema með sérstöku samþykki ráðherra. Hins vegar höfðu lögin að 

geyma ákvæði um útgáfu sérleyfa til leitar og vinnslu jarðefna: 

 

10. gr. [Rétt er ráðherra að veita sérleyfi til leitar og vinnslu jarðefna hér á landi, enda sé fullnægt 

ákvæðum 7., 8. og 9. gr. laga þessara ef um einkaeign er að ræða. Sé um að ræða erlendan aðila 

eða íslenskan lögaðila sem erlendur aðili á hlut í skal enn fremur fullnægt skilyrðum laga um 

fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri.] 

 

Greininni var breytt í þessa veru með lögum nr. 23/1991, um breytingu á lagaákvæðum er 

varða fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri o.fl. Í almennum athugasemdum sem fylgdu 

frumvarpinu, sem svo varð að nefndum lögum, var tilgangur frumvarpsins útskýrður sem svo 

að þar væri á ferðinni fylgifrumvarp með frumvarpi til laga um fjárfestingu erlendra aðila í 

atvinnurekstri.
94

  Með þessari lagabreytingu var opnað fyrir takmarkaðan aðgang erlendra 

aðila að slíkum leyfum. Fyrir breytinguna var 10. gr. laganna öllu ítarlegri en þar var með afar 

nákvæmum og sundurliðuðum hætti, kveðið á um hvaða íslenskir aðilar væri hæfir til að 

hljóta umrætt sérleyfi til leitar og vinnslu jarðefna. Með 3. mgr. 10. gr. var þó opnað fyrir 

veitingu leyfis til erlends aðila, en þurfti þá samþykki Alþingis til.
95

 Sérleyfi af þeim toga 

mátti ráðherra ekki veita nema þá að hann hefði fengið í hendur endanlegar frumteikningar af 
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fyrirhuguðum framkvæmdum og sýnt fram á það að fjármagn til framkvæmdarinnar hafi verið 

tryggt sem og að framkvæmdaraðili hafi innan handar aðila með sérfræðiþekkingu á 

viðkomandi framkvæmd. Í slíku sérleyfi skyldu svo koma fram atriði á borð við tímalengd 

þess, staðarmörk leitar- og vinnslusvæðis, hvaða jarðefni leyfið taki til, að sérleyfishafi noti 

íslenskt vinnuafl (nema að ráðherra hafi heimilað annað), hvenær leit skuli hefjast og hvenær 

henni skuli vera lokið, að sérleyfi verði ekki framselt nema með leyfi ráðherra, um opinber 

gjöld og um greiðslur til ríkisins fyrir námurekstur í „ríkislendum“.
96

 

 Að endingu var gerður áskilnaður þess efnis í 13. gr. laganna að leyfishafi fyrirgeri 

leyfi ef einhverju af þeim leyfisskilyrðum sem lögin höfðu að geyma væri eigi fullnægt. Það 

sama gilti svo um sérstaka skilmála leyfis eða samninga, leyfið væri afturkallað ef brotið væri 

í bága við slíka skilmála eða samninga. 

4.3.3 Lög um raforkuver, nr. 60/1981 

Á 103. löggjafarþingi Alþingis, nánar tiltekið þann 11. maí 1981, var lagt fram frumvarp til 

laga um raforkuver. Tilgangur frumvarpsins var fyrst og fremst að veita heimild fyrir 

uppsetningu og reksturs fjögurra vatnsaflsvirkjana (Blönduvirkjun, Fljótsdalsvirkjun, 

Villinganesvirkjun og Sultartangavirkjun) og til viðbótar heimild fyrir stækkun 

Hrauneyjafossavirkjunar sem og annarra ráðstafana til að tryggja rekstur raforkuvera á 

Þjórsársvæðum ásamt því að auka orkuvinnslugetu þeirra. Til viðbótar var sá tilgangur 

frumvarpsins að auka við almennar heimildir laga varðandi jarðvarmavirkjanir og 

varaaflsstöðvar.
97

 Eftir þinglega meðferð frumvarpsins var það afgreitt frá efri deild Alþingis 

þann 25. maí með litlum efnislegum breytingum.
98

 

 Ef borin er saman síðasta útgáfa laganna, eins og þau stóðu áður en þau voru felld úr 

gildi með lögum nr. 58/2008, við upprunalega útgáfu sem afgreidd var frá Alþingi í maílok 

1981, er nánast óhugsandi í fyrstu að um sé að ræða sömu lögin. Svo miklum breytingum tóku 

þau í gegn um árin að í síðustu útgáfu þeirra höfðu þau aðeins að geyma þrjár greinar, mjög 

ítarlegar þó. Þessi stakkaskipti skrifast fyrst og fremst á þá staðreynd að orkulög, sem grein er 

gerð fyrir hér á undan, gerðu þann áskilnað að leyfi Alþingis þyrfti svo reisa og reka mætti 

raforkuver. Með góðum rökum má þannig segja að lög um raforkuver hafi verið verkfæri 

löggjafans, og ríkisstjórnar hverrar tíma, til að koma í framkvæmd, í samræmi við ákvæði 

                                                 
96
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raforkulaga um að leyfi Alþingis þurfi til að reisa og reka raforkuver yfir ákveðnum 

stærðarmörkum, þeim virkjunum sem þurfa þótti á hverjum tíma. Í síðustu útgáfu laganna 

höfðu þau að geyma heimild til handa Landsvirkjun að reisa og reka þrjár nýjar virkjanir 

(Vatnsfellsvirkjun, Búðarhálsvirkjun og Bjarnarflagsvirkjun) en þessum ákvæðum var bætt 

við með sérstökum lögum þess efnis sem gerðu þessar breytingar mögulegar.
99

 

 Í sinni síðustu útgáfu höfðu hin einstöku efnisákvæði laga um raforkuver verið numin 

á brott þar sem nýrri löggjöf hafði tekið við hlutverki þeirra. Þessi ákvæði var að finna í 3.-5. 

gr. laganna eins og þau litu fyrst dagsins ljós og kváðu á um heimild til að fella niður tolla og 

aðflutningsgjöld vegna virkjanaframkvæmda sem lögin kváðu á um, heimild til að virkjunar- 

og rekstraraðilar virkjana væru undanþegir tekjuskatti og öðrum gjöldum sem annars myndu 

renna til ríkis og sveitarsjóð, ásamt sérstöku eignarnámsákvæði.
100

 

4.4 Stjórnsýsla frá árinu 1998 

Með gildistöku auðlindalaganna árið 1998 varð ákveðin uppstokkun á lagaumhverfi 

auðlindanýtingar og aðkomu stjórnvalda að henni. Þegar auðlindalögin öðluðust gildi féllu úr 

gildi í heild sinni námulög, nr. 24/1973, sem og III. og VII. kafli orkulaga, nr. 58/1967. Eins 

og fram kom í 3. kafla var tilgangur setningar sérstakra laga um auðlindir í jörðu að setja 

saman í ein sérstök lög reglur um auðlindir í jörðu, hvort sem þær væru í föstu, fljótandi eða 

loftkenndu formi.
101

 Ákvæði auðlindalaganna um leyfisveitingar til rannsókna og nýtingar 

auðlinda tóku við hlutverki eldri ákvæði námulaga um sérleyfi til vinnslu jarðefna. Að sama 

skapi tóku auðlindalögin við hlutverki orkulaga þ.e.a.s. hluta þeirra er varðaði vinnslu jarðhita 

annars vegar og verndun jarðhitasvæða, jarðhitavirki og eftirlit með þeim hins vegar. Með 

lögunum var farin sú leið að ráðherra orkumála var falið leyfisveitingarhlutverk varðandi alla 

þætti nýtingar þeirra auðlinda sem fyrir kynnu að finnast í jörðu. Þannig var löggjöfinni háttað 

eftir 1998 að bæði þyrfti leyfi ráðherra til að framkvæma rannsóknir á auðlindinni og svo til 

nýtingar hennar.
102

 Við gildistöku auðlindalaga voru það engu að síður orkulög, nr. 58/1967, 

sem kváðu á um að virkjunarleyfi þyrfti til að reisa og reka raforkuver. Þannig þurfti, þrátt 

fyrir ákvæði nýrra auðlindalaga um nýtingarleyfi, enn að fá útgefið frá Alþingi, virkjunarleyfi 

svo virkja mætti auðlind sem fyrir væri að finna í jörðu. 
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4.5 Stjórnsýsla eftir gildistöku raforkulaga, nr. 65/2003 

Gerbylting varð á sviði raforkumála hér á landi með gildistöku raforkulaga, nr. 63/2003, eins 

og áður hefur fram komið. Samhliða frumvarpi til raforkulaga var lagt fram frumvarp til 

breytinga á ýmsum lögum á orkusviði sem síðar varð að lögum nr. 64/2003.
103

 Meðal 

breytinga má nefna að tveir kaflar orkulaga, II. kafli, um vinnslu raforku og IV. kafli, um 

héraðsrafmagnsveitur, voru felldir á brott og tóku raforkulögin við því hlutverki sem þessir 

kaflar orkulaga höfðu áður gengt. En raforkulögin frá 2003 gerðu gott betur en að taka bara 

við hlutverki orkulaganna. Efnisbreyting varð á veitingu virkjunarleyfis. Með raforkulögunum 

nýju var heimild til virkjunarleyfisveitingar breytt í þá veru að iðnaðarráðherra sá alfarið nú 

alfarið um að veita virkjunarleyfi. Hlutverk Alþingis var fellt á brott og hefur í dag ekki með 

virkjunarleyfisveitingar að gera. Orkulögunum frá 1967 var þannig háttað að leyfi Alþingis 

þurfti til að reisa og reka raforkuver sem stærra væri en 2000 kW. Til að reisa og reka 

raforkuver að stærðargráðunni 20-2000 kW þurfti leyfi ráðherra raforkumála 

(iðnaðarráðherra). Gerð var grein fyrir ákvæðum raforkulaga, nr. 65/2003, í kaflanum hér á 

undan og því ekki ástæða til að endurtaka þá umfjöllun. 

 Segja má að rökin að baki þessari tilfærslu leyfisveitingarvaldsins þ.e. að færa valdið 

frá Alþingi alfarið til ráðherra, hafi verið þess efnis að ná fram hagræði og frekari skilvirkni í 

stjórnsýslunni. Eins og umfjöllun hér að framan um lög um raforkuver, nr. 60/1981, ber með 

sér, þurfti Alþingi að festa í lög hverju sinni heimildir til að reisa og reka raforkuver. Voru lög 

nr. 60/1981 notuð í þessu skyni og tóku þau gríðarlegum breytingum frá upphaflegri 

gildistöku þar til þau voru felld á brott. Með raforkulögunum frá 2003 var fyrirkomulagi þessu 

breytt í þá veru að iðnaðarráðherra hefði á sinni hendi alla málsmeðferð, frá umsókn til 

veitingarleyfis. 

4.6 Stjórnsýsla eftir 1. ágúst 2008 

Samkvæmt 34. gr. auðlindalaga er ráðherra heimilt að setja reglugerð um framkvæmd 

laganna. Slík reglugerð hefur ekki, þegar þetta er skrifað, verið sett. Með lögum nr. 68/2008 

var tveimur málsgreinum bætt við nefnda 34. gr. þar sem ráðherra orkumála var heimilað að 

fela Orkustofnun leyfisveitingarvald laganna skv. 1. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 6. gr. að hluta eða 

öllu leyti. Jafnframt var sú málsmeðferð fest í sessi að slíkar stjórnvaldsákvarðanir 

Orkustofnunar sættu kæru til iðnaðarráðherra.  Það er í samræmi við þá meginreglu 

stjórnsýsluréttarins að ákvarðanir lægra setts stjórnvalds eru kæranlegar til æðra setts 
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stjórnvalds, í þeim tilfellum þegar valdi stjórnvalda er stigskipt með þessum hætti. Fyrir tíð 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 var það viðurkennd, óskráð réttarregla að heimild væri fyrir að 

kæra ákvörðun lægra setts stjórnvalds til annars sem væri æðra. Jafnframt var á því byggt að 

það væri meginregla að ráðherrar færu með yfirstjórn stjórnsýslunnar nema að hún hafi verið 

sérstaklega undanskilin með lögum.
104

 Við gildistöku stjórnsýslulaga var reglan fest í lög og 

er það 26. gr. stjórnsýslulaga sem hefur að geyma þessa kæruheimild. 

 Rökin sem að baki lágu þessari tilfærslu valds voru þess efnis að með breytingunni 

yrði stjórnsýsla einfölduð og gerð skilvirkari. Þessi breyting var einnig í takt við aðra nýrri 

löggjöf á orku- og auðlindasviði t.a.m. lög um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, nr. 

13/2001, sem og raforkulög, nr. 65/2003. Frumvarpið byggði jafnframt á niðurstöðum skýrslu 

auðlindanefndar sem skilað var til ráðherra árið 2006. Var það álit nefndarinnar að 

leyfisveiting, sem byggði á auðlindalögunum, ætti fyrst og fremst að grundvallast á 

sérfræðilegu og faglegu mati. Þannig var það talið eðlilegast að færa leyfisveitingarvald 

laganna alfarið frá iðnaðarráðuneyti til Orkustofnunar. Þau rök voru færð fyrir þessari skoðun 

nefndarinnar að með slíku fyrirkomulagi hefði almenningur samskipti við sama stjórnvaldið í 

gegnum allt leyfisveitingarferlið.
105

 Út frá sjónarmiðum um réttaröryggi var þessi breyting 

einnig talin heppileg þar sem með því fyrirkomulagi sem breytingin stuðlaði að væri komið á 

fót tveimur, misréttháum, stjórnsýslustigum á sviði leyfisveitinga þar sem bera mætti 

ákvarðanir Orkustofnunar undir iðnaðarráðuneyti.
106

 

4.6.1 Réttur erlendra aðila til auðlindanýtingar 

Eins og greinir frá hér að framan í kafla 4.2.2. voru heimildir erlendra aðila til námuleyfa afar 

takmarkaðar. Framan af gat ráðherra lagt fyrir Alþingi hvort veita mætti slíkum aðila leyfi sbr. 

innihald 10. gr. námulaga fyrir gildistöku laga nr. 23/1991. Eftir gildistöku laganna gerði hin 

nýja 10. gr. þann áskilnað að til þess að erlendur aðili gæti fengið útgefið slíkt sérleyfi þyrfti 

að fara að lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, nr. 34/1991. Við gildistöku 

auðlindalaga voru námulög felld á brott. Samkvæmt 3. gr. auðlindalaga fer eignaréttur að 
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 Páll Hreinsson: Stjórnsýslulögin – skýringarrit, bls. 263-264. Páll bendir á dóm Hæstaréttar frá 19. júní 1991, 
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fasteign hönd í hönd við hagnýtingarrétt þeirra auðlinda sem fyrir eru á og undir yfirborði 

viðkomandi fasteignar. Sú lagastoð sem kveður á um rétt erlendra aðila til nýtingar auðlinda á 

grundvelli auðlindalaga er 5. tl. 3. gr. laga nr. 34/1991.  Þar segir : „Erlendum aðila sé heimilt 

að öðlast eignarrétt og afnotarétt yfir fasteign til beinnar notkunar í atvinnustarfsemi sinni 

samkvæmt ákvæðum laga um eignarrétt og afnotarétt fasteigna.“
107

 

 Í tengslum við þetta er vert að nefna að aðilum „sem búsettir eru í öðru aðildarríki 

samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, öðru aðildarríki stofnsamnings 

Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyjum og lögaðilar sem heimilisfastir eru í öðru 

aðildarríki samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, öðru aðildarríki stofnsamnings 

Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Færeyjum“ er nú heimilt að eiga virkjunarréttindi vatnsfalla 

og jarðhita önnur en til heimilisnota. Sama gildir um fyrirtæki sem stunda orkuvinnslu og 

orkudreifingu – þau mega vera í eigu framangreindra erlendra aðila.
108

 

4.7 Samantekt 

Hér hefur saga stjórnsýslu leyfisveitinga til auðlindanýtingar verið rakin. Þó hefur verið 

stiklað á stóru þar sem þetta  efni er ekki nema hluti af þessari ritgerð. Af umfjölluninni má 

ráða að stjórnsýslan hefur tekið miklum breytingum. Í dag er stjórnsýslunni þannig háttað  að 

það er á hendi fagstofnunar, Orkustofnunar, að veita leyfi til auðlindanýtingar (rannsóknar- og 

nýtingarleyfi skv. auðlindalögum og virkjunarleyfi skv. raforkulögum).
109

  Allt fram til 

gildistöku auðlindalaganna árið 1998 var þessum heimildum komið á víð og dreif í 

lagasafninu. Samkvæmt orkulögum frá 1967 þurfti leyfi Alþingis i til að reisa og reka 

raforkuver sem voru stærri en 2000 kW en raforkuver að stærðargráðu 20-2000 kW mátti ekki 

reisa nema með leyfi ráðherra orkumála samkvæmt sama ákvæði laganna. Af þessu má sjá að 

mismunandi málsmeðferðareglur voru um mismunandi virkjanir og leita þurfti til mismunandi 

aðila eftir því hve framkvæmdin og áætluð umsvif voru mikil. Þessu samkvæmt  setti 

löggjafinn sérstök lög um raforkuver sem höfðu að geyma þessar heimildir sem Alþingi hafði 

veitt. Með tilkomu raforkulaganna árið 2003 var þetta  kerfi svo stokkað upp. Á eina hönd var 

sett ein heimild til útgáfu virkjunarleyfa. Í fyrstu var það iðnaðarráðherra sem sá um þessar 

leyfisveitingar en frá og með 1. ágúst 2008 var heimild raforkulaga sem og auðlindalaga, þess 

efnis að fela Orkustofnun leyfisveitingarvald laganna, virkjuð. Þetta fyrirkomulag stjórnsýslu 

er það sem í gildi er þegar þetta er skrifað. 
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 Orkustofnun sér jafnframt um útgáfu leyfa vegna efnistöku á hafsbotni skv. lögum nr. 73/1990, sem og útgáfu 

leyfa til rannsóknar og vinnslu kolvetnis skv. lögum nr. 13/2001. 
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Þrátt fyrir að ekki sé að finna í safni álita umboðsmanns Alþingis, álit sem fjalla um 

leyfisveitingar vegna auðlindanýtingar þarf ekki að fara í neinar grafgötur með það að slíkar 

leyfisveitingar eru háðar eftirliti umboðsmanns. Í kaflanum voru tekin tvö ólík dæmi þar sem 

sýnt var fram á annars vegar, að kvartanir til eftirlitsstofnunar stjórnsýslunnar, umboðsmanns 

Alþingis geta leitt til þess að ákvörðunarferli skuli tekið upp að nýju, að því gefnu að 

umboðsmaður finni málsmeðferðina aðfinnsluverða. Hins vegar geta álit umboðsmanns verið 

þess efnis að hann telji málsmeðferðina aðfinnsluverða, en ekki að svo miklu leyti að hann 

telji sérstök úrræði nauðsynleg. Í kaflanum hér á undan var reifaður dómur Héraðsdóms 

Reykjavíkur í máli nr. E-45/2005. Þar komst héraðsdómur að þeirri niðurstöðu að ráðherra 

hafi ekki fylgt reglum stjórnsýsluréttarins, um andmælarétt þeirra sem ákvörðun varðar, að 

fullu og gerði athugasemd þess efnis við málsmeðferðina. Þetta þótti þó ekki nægja til að 

ógilda þá stjórnsýsluákvörðun sem þar var til meðferðar, en stefnendur höfðu gert þá kröfu að 

hún fengist ógild af dómstólnum. En hvað ef stefnendur í þessu máli hefðu leitað á náðir 

umboðsmanns Alþingis? Hefði niðurstaðan verið önnur? Sá sem þetta skrifar þorir ekki að 

ganga svo langt að svara því, en vill þó opna fyrir þá umræðu hér. Verður umfjöllunarefni 

síðasta kafla þessa ritgerðar m.a. það að leitast við að svara þessari spurningu að einhverju 

leiti.  
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5. Vernd umhverfisins 

5.1 Inngangur 

Fram að þessu hefur ritgerðin einkum fjallað um þær takmarkanir auðlindanýtingar sem 

löggjafinn seturmeð það að markmiði að stýra nýtingu þeirra. Annars vegar er um að ræða 

efni 2. kafla, um takmarkanir sem eignaréttinum sjálfum eru settar, og hins vegar þær sérstöku 

takmarkanir sem felast í því fyrirkomulagi að leyfi stjórnvalda þurfi við vissar aðstæður, fyrir 

nýtingu auðlindar. Þetta eru hins vegar ekki einu takmarkanirnar né skilyrði sem sett eru af 

stjórnvöldum þegar aðili hyggst nýta auðlind.  

Takmarkanir sem byggja á umhverfissjónarmiðum eru víðtækar í íslenskum rétti og er 

á þeim byggt bæði beint, samanber skilyrði veitingu leyfa sem reifuð hafa verið hér að 

framan, og svo sérlög sem hafa að markmiði að vernda umhverfið fyrir hverskonar ágengd 

mannsins. Sérlög þessi, sá grunnur sem þau byggja á og aðrar réttarheimildir þeim tengdum 

eru tekin saman undir einn hatt undir merkjum umhverfisréttar. 

Eftirfarandi umfjöllun miðar að því að útskýra og greina þetta svið lögfræðinnar með 

tilliti til auðlindanýtingar. Farin verður sú leið að fjalla í fyrstu almennt um umhverfisrétt og á 

hverju hann byggir. Í kjölfarið fylgir umræða um samspil auðlindanýtingar og 

umhverfisréttarins. Að lokum verða tekin sértæk dæmi sem byggja á umfjöllun 3. kafla um 

umhverfissjónarmið sem skilyrði leyfisveitingar til auðlindanýtingar. Þá verða jafnframt 

reifaðar stuttlega þrjár meginreglur umhverfisréttar ásamt því að fjalla í stuttu máli um þróun 

alþjóðlegs umhverfisréttar. Þær eiga uppruna sinn að rekja til bæði alþjóðlegra deilumála á 

réttarsviðinu og endurspeglast allar með einum eða öðrum hætti í Ríó-yfirlýsingunni. Leitast 

verður við að skýra reglurnar og skilgreina inntak þeirra. 

5.2 Umhverfisréttur - skilgreining 

Íslensk skrif um umhverfisrétt hér á árum áður höfðu að geyma aðfararorð þess efnis að 

umhverfisréttur væri ung fræðigrein sem tekið hefði miklum breytingum á stuttum tíma.
110

 En 

áður en haldið er lengra verður ekki hjá því komist að kanna þetta hugtak, umhverfisréttur. 

Heppilegast er í þeim skilningi að skipta hugtakinu í tvennt þ.e. umhverfi og réttur. Orðið 

umhverfi samkvæmt íslenskri málshefð þýðir grennd, nágrenni, landslag í nágrenni einhvers 
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 T.d. Gunnar G. Schram: Umhverfisréttur, bls. 2, þar sem segir m.a. „Er hér um að ræða sjálfstæða grein innan 

lögfræðinnar að ræða sem orðin er ný kennslugrein við ýmsa háskóla […]“ Einnig Alþt. 1993-1994, A, þskj. 

1182, bls. 5047 þar sem segir m.a. „Umhverfisréttur er ekki skýrt afmarkað hugtak enda er fræðigreinin 

umhverfisréttur ung“. 
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eða kringum eitthvað.
111

 Inntak orðsins réttur samkvæmt sömu hefð er lög, réttarreglur eða 

lagafyrirmæli.
112

 Þannig er hægt að draga framangreint saman og staðhæfa að hugtakið 

umhverfisréttur feli í sér þær réttarreglur sem gilda um nágrenni okkar og landslag. Með þessa 

skilgreiningu að leiðarljósi er unnt að halda frekari umfjöllun áfram. 

 Óhætt er að segja að umhverfisréttur, eins og hann birtist í dag, eigi rætur sínar að 

rekja til alþjóðlegrar samvinnu ríkja heims. Má segja að slík alþjóðleg samvinna á sviði 

umhverfismála hafi hafist með Stokkhólms-ráðstefnunni árið 1972 en þetta var fyrsta stóra 

alþjóðlega ráðstefnan á sviði umhverfismála. Á ráðstefnunni var sett fram yfirlýsing, 

Stokkhólms-yfirlýsingin, þar sem þátttakendur viðurkenndu að þörf væri á sameiginlegri 

framtíðarsýn og markmiðum svo vernda mætti umhverfið.
113

 Þörfin var þar með skilgreind. 

Leiddi Stokkhólms-ráðstefnan einnig til þess að sett var á fót sérstök umhverfisstofnun á 

vegum Sameinuðu þjóðanna, Umhverfisstofnun S.þ (e. UN Environment Programme, UNEP). 

Árið 1983 skipaði þáverandi aðalritari S.þ, Javier Pérez de Cuellar, Gro Harlem Brundtland, 

fyrrverandi forsætisráðherra Noregs, sem formann nefndar sem hafði það verkefni að svara 

ályktun allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna.
114

 Var nefndin beðin um að semja hnattræna 

áætlun um breytingar á sviði umhverfis og þróunar.
115

 Lokaafurð nefndarinnar var hin svo 

kallaða Brundtland-skýrsla þar sem hugtakið sjálfbær þróun var fyrst sett fram, en sjálfbær 

þróun er það stef, ef svo má að orði komast, sem einkennir  allan umhverfisrétt eins og hann 

birtist í dag, bæði í landsrétti þjóðríkja sem og alþjóðlegan umhverfisrétt. Skýrslan kom út 

árið 1987. Árið 1992 var annað stórt skref á sviði umhverfisréttar stigið, þegar haldinn var 

heimsráðstefna S.þ. á sviði umhverfis og þróunar. (Ríó-ráðstefnan) í Ríó de Janiero í Brasílíu. 

Niðurstaðar þeirrar ráðstefnu var hin svonefnda Ríó-yfirlýsing og byggja helstu meginreglur 

umhverfisréttar á yfirlýsingum hennar. Sérstaklega mikil áhrif hefur Ríó-yfirlýsingin á 

alþjóðlegan umhverfisrétt, en til eru dæmi þess að vísað sé beint til ákveðinna meginreglna 
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 Mörður Árnason (ritstjóri): Íslensk orðabók, bls. 1090. 
112

 Ibid, bls. 793. 
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 Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, 1972. 

http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=97&articleid=1503 [sótt þann 28. apríl 

2010]. 
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 Ályktun SÞ nr. 37/219 frá 20. desember 1982 (A/RES/37/219). Meðal þess sem stendur í þessari ályktun er 

„The General Assembly, […] 8. Reiterates the importance it attaches to development of the Environmental 

Perspective to the year 2000 and beyond, and requests the Governing Council at its eleventh session to make, on 

the basis of a report by the Executive Director, concrete recommendations to the General Assembly at its thirty-

eight session, through the Economic and Social Concil at its second regular session of 1983, on the modalities 

for preparing the Environmental Perspective;“ 
115

 Nefndin bar heitið World Commisson on Environment and Development og var hún beðin um að setja saman 

„a global agenda for change“. Sjá formála Report of the World Commission on Environment and Development: 

Our Common Future sem hér eftir verður vísað til sem Brundtland-skýrsla. 
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sem hún hefur að geyma í texta alþjóðlegra samninga.
116

 Ríó-yfirlýsingin er jafnframt sú 

yfirlýsing sem mestrar viðurkenningar nýtur varðandi réttindi og skyldur ríkja gagnvart 

umhverfinu.
117

 Í Ríó- yfirlýsingunni litu dagsins ljós fjögur þjóðréttarlega mikilvæg skjöl – 

Ríó-yfirlýsingin sjálf, Dagskrá 21
118

, Samningur um líffræðilegan fjölbreytileika og 

rammasamningur Sameinuðu þjóðanna um loftslagsmál.
119

 

Einna markverðust þessara meginreglna í sögulegu ljósi er meginregla 2. Segir þar 

berum orðum að „Ríki skuli koma á virkri umhverfislöggjöf […]“.
120

 Þarna var fram komin 

áskorun á ríki heims að beita sér fyrir setningu sérstakra laga um umhverfisvernd. Líkt og  

Ríó-ráðstefnan sem var haldin í kjölfar Stokkhólms-ráðstefnunnar, var haldin  ráðstefna árið 

2002 í Jóhannesarborg í Suður Afríku í kjölfar Ríó-ráðstefnunnar.
121

 Menn eru ekki á eitt 

sáttir um vægi þessarar ráðstefnu í ljósi umhverfisréttarins og þróun  hennar. Prófessor 

Aðalheiður Jóhannsdóttir bendir á í grein sinni „Er sjálfbær þróun lagalegt hugtak“ að litlar 

líkur séu á því að Jóhannesarborgar-yfirlýsingin komi til með að hafa mikið lagalegt gildi. 

Yfirlýsingin sé aftur á móti stefnumarkandi og setji fram ákveðna forgangsröðun, sem ríki 

heims breyti svo í innlendar lagareglur ef þau telji nauðsyn á slíku.
122

 

Frá Stokkhólm-ráðstefnunni til Jóhannesarborgar-yfirlýsingarinnar hefur 

umhverfisréttur þróast. Í millitíðinni voru jafnvel stærri tímamót á sviði umhverfisréttar, 

sérstaklega alþjóðlegum, með útgáfu Brundtland-skýrslunnar annars vegar og Ríó-ráðstefnan 

hins vegar. Umhverfisréttur er fyrst og fremst alþjóðlegur eðlis, hluti þjóðaréttar, sem ríki 

heims innleiða svo í landsrétt sinn eftir því sem þau telja ástæðu til. 

5.2.1 Sjálfbær þróun 

Hér að framan var hugtakið sjálfbær þróun nefnt aðeins einu orði en jafnframt á það bent að 

hugtakið sé einskonar meginstef umhverfisréttar. Því verður ekki hjá því komist að útskýra 

það ögn áður en lengra er haldið. Hvað merkir sjálfbær þróun? Ekki er um það deilt að 

hugtakið, í þeirri mynd sem það birtist í dag, var fyrst sett fram í Brundtland-skýrslunni. Aftur 
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 Aðalheiður Jóhannesdóttir: „Inngangur að meginreglum umhverfisréttar“, bls. 357-359. 
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 Birnie og Boyle: International law and the environment. Önnur útgáfa. bls. 82. 
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 Texti yfirlýsingarinnar er til í íslenskri þýðingu sem fylgiskjal með frumvarpi til laga um lögfestingu nokkurra 

meginreglna umhverfisréttar o.fl. Sjá Alþt. 1993-1994, A, þskj. 1182, bls. 5055.  
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 Earth Summit 2002 – Building Partnerships for Sustainable Development. Þegar þetta er skrifað í apríllok 
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 Aðalheiður Jóhannesdóttir: „Er sjálfbær þróun lagalegt hugtak?“, bls. 22-23. 
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á móti er hluti hugtaksins, sjálfbærni, mun eldri og hefur verið til þess vísað í 

milliríkjadeilum, sem og skjölum þjóðaréttar allt frá árinu 1893. Prófessor Philippe Sands við 

University College í London bendir á að Bandaríkin hafi stuðst við hugtakið í hinni frægu 

milliríkjadeilu sem kennd hefur verið við Pacific Fur Seals arbitration.
123

 Jafnvel hefur verið 

gengið svo langt að segja að sjálfbærni og sjálfbær þróun hafi verið til staðar allt frá 

fornöld.
124

 

 Sjálfbær þróun er víðtækt og þverfaglegt hugtak – það einskorðast ekki við lögfræði 

og er í raun deilt um vægi þess í þjóðarétti jafnt sem landsrétti. Inntak hugtaksins er skilgreint 

þannig  í Brundtland-skýrslunni: „Sjálfbær þróun leitast við að mæta þörfum og væntingum 

nútíðar án þess að stefna í hættu möguleikum til að mæta þörfum framtíðar.“
125

 Eins og greina 

má er þetta í engu einungis bundið við lögfræði. Önnur félagsvísindi á borð við félagsfræði, 

mannfræði og hagfræði eru dæmi um fræðigreinar þar sem sjálfbær þróun kemur til skoðunar. 

Aðeins fá ríki hafa í reynd innleitt hugtakið sjálft í sína löggjöf.
126

 Í íslenskum rétti kemur 

hugtakið víða fyrir. Einföld leit í rafrænni útgáfu lagasafns Alþingis skilar alls fjórtán 

mismunandi bálkum laga þar sem sjálfbær þróun kemur fyrir. Þessi lög hafa mörg hver með 

umhverfisvernd að gera s.s. lög um náttúruvernd, nr. 44/1999 og lög um verndun Mývatns og 

Laxár í Suður-Þingeyjarsýslu, nr. 84/2004. Þá hefur niðurstaða nefndrar leitar í lagasafninu að 

geyma lög sem hafa ekki með beinum hætti umhverfisvernd að gera , t.d. lög um opinber 

innkaup, nr. 84/2007, og lög um Veðurstofu Íslands, nr. 70/2008. 

 Í maíbyrjun 1994 lagði umhverfisráðherra fram stjórnarfrumvarp um lögfestingu 

nokkurra meginreglna umhverfisréttar o.fl.
127

 Frumvarpið var ekki tekið til umræðu á því 

þingi og hefur málið ekki verið tekið upp að nýju í þeirri mynd sem það var fyrst fram lagt. 

Athygli vekur að frumvarpið hefur ekki að geyma ákvæði sem sérstaklega er kveðið á um 

sjálfbæra þróun. Vilji löggjafans virðist þannig ekki hafa staðið til þess að innleiða sjálfbæra 

þróun í íslenskan rétt samkvæmt orðanna hljóðan, eða með beinum hætti. Þau lög sem tekin 
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 Philippe Sands: Principles of Environmental Law, bls. 198-199. Sama rit (bls. 415-419) hefur að geyma mjög 

góða umfjöllun um þetta mál sem tekið var fyrir af sérstökum gerðardómi. Í stuttu máli snerist Pacific Fur Seals 
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í Bering-hafi gegn ofveiði annarra ríkja.  
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 Aðalheiður Jóhannsdóttir:„Er sjálfbær þróun laglegt hugtak?“, bls. 16. Þar bendir Aðalheiður á umfjöllun 
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voru í dæmaskyni hér að framan og hafa að geyma tilvísun til hugtaksins, vísa eingöngu til 

þess í markmiðsákvæðum, t.d. 3. mgr. 1. gr. laga um náttúrvernd, nr. 44/1999.
128

 

 Eins og gefur að skilja er hér um talsverða einföldun að ræða og ekki tæmandi 

umfjöllun, enda liggja fyrir heilu ritraðirnar sem fjalla einungis um hugtakið sjálfbær þróun. 

Þeir fræðimenn sem hafa fengist við að rannsaka hugtakið hafa afar misjafna afstöðu gagnvart 

því og beita mismunandi sjónarhornum í nálgun sinni. Hér er ekki gerð tilraun til að skilgreina 

hugtakið heldur er þessi umfjöllun til þess fallinn að kynna hugtakið og opna fyrir frekari 

umræðu um umhverfisrétt.
129

 

5.1.2 Meginreglur umhverfisréttar 

Í Ríó-yfirlýsingunni voru settar fram alls 27 meginreglur með það að markmiði að koma á 

samstarfi ríkja og manna og þróa enn fremur þjóðarétt á sviði sjálfbærrar þróunar.
130

 Í ljósi 

fjölda þeirra, og á fjölbreytileika þess efnis sem þær taka á, verður þessi umfjöllun takmörkuð 

við þrjár meginreglur – regluna um samþættingu, regluna um fyrirbyggjandi aðgerðir, og 

varúðarregluna. Byggir þessi takmörkun á því efni sem fjallað hefur verið um í köflunum hér 

á undan. Reynt verður við að setja þessar reglur, þegar við á, í samhengi við umfjöllun kafla 

3. og 4. hér að framan. 

5.1.2.1 Samþættingarreglan 

Samþættingarreglan birtist í Ríó-yfirlýsingunni sem meginregla 4. Í íslenskri þýðingu birtist 

hún sem svo: 

 

Til þess að af sjálfbærri þróun geti orðið verður umhverfisvernd að vera óaðskiljanlegur liður í 

þróunarferlinu og því er ekki hægt að slíta hana úr samhengi við það.
 131

 

 

Með sanni má segja að markmið Ríó-yfirlýsingarinnar hafi verið að koma 

umhverfisvernd á dagskrá ríkja heims. Þegar þessi meginregla er skoðuð, með 

meginreglu 11 til hliðsjónar (um að ríki heims komi sér upp virkri umhverfislöggjöf), 
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fræðimanna um sjálfbæra þróun kynnt til sögunnar. Vísast til þeirrar greinar varðandi íslenska umfjöllun um 

skrif erlendra fræðimanna um hugtakið. 
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 Philippe Sands: Principles of Environmental Law, bls. 50. Sjá jafnframt meginreglu 27 Ríó-yfirlýsingarinnar í 

íslenskri þýðingu, Alþt. 1993-1994, A, þskj. 1172, bls. 5057 
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 Alþt. 1993-1994, A, þskj. 1172, bls. 5054 (e. In order to achieve sustainable development, environmental 

protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation 

from it.) 
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má draga þá ályktun að vilji hafi staðið til þess að koma henni strax í umferð, ef svo má 

að orði komast. Þjóðaréttur er í eðli sínu ólíkur landsrétti ríkja að því leyti að hann nær 

aðeins til þeirra ríkja sem fullgilda efni hans t.d. þjóðréttarsamninga.
132

 

 Svo skilja megi samþættingarregluna til fulls bendir Aðalheiður Jóhannsdóttir á 

að ekki verði hjá því komist að skoða Dagskrá 21. Bendir Aðalheiður jafnframt á: 

 

Til þess átta sig betur á kjarnanum er nauðsynlegt að skoða Dagskrá 21. aldarinnar (Agenda 21). Í 

henni koma fram nánari upplýsingar um samþættingu, sbr. 8. kafla. Í samræmi við efni kaflans er 

ljóst að samþætta þarf sjónarmið, sem varða umhverfið, og þróun við alla ákvarðanatöku, og á 

öllum sviðum mannlegra athafna. Eitt af því sem nauðsynlegt er að gera svo að samþætting verði 

að veruleika er að samþykkja nýjar alþjóðlegar skuldbindingar, þ.e. skilgreina réttindi og skyldur 

ríkja og einstaklinga, og útfæra þær síðan í landsréttarkerfum svo að tilætlaður árangur náist. 

[…]
133

 

 

Hér má segja að birtist kjarni reglunnar. Hún felur í sér að frá upphafi til enda, við alla 

ákvarðanatöku sem við kemur umhverfinu, þurfi að hafa hagsmuni þess í fyrirrúmi. Ekki megi 

sleppa þessum sjónarmiðum á ákveðnum stigum – umhverfið verður ávallt að vera í fyrirrúmi 

við upphaf og endi ákvörðunartöku. 

 Á það var bent hér að framan að íslensk löggjöf sem vísar til sjálfbærrar þróunar í 

texta sínum, gerir það nánast undantekningalaust aðeins í markmiðsákvæðum þ.e. að aðeins er 

stefnt að sjálfbærri þróun en ekki kveðið sérstaklega á um hvernig skuli ná því markmiði. 

Hins vegar er vissulega að finna löggjöf sem tekur tillit til umræddrar samþættingarreglu , og 

má þar nefna sem dæmi t.a.m. búnaðarlög, nr. 70/1998, og lög um leit, rannsóknir og vinnslu 

kolvetnis, nr. 13/2001.
134

 

5.1.2.2 Reglan um fyrirbyggjandi aðgerðir 

Til 11. meginreglu Ríó-yfirlýsingarinnar var vísað til hér að framan. Reglan um 

fyrirbyggjandi aðgerðir endurómar í meginreglu 11 og í raun má segja að reglan um 

fyrirbyggjandi aðgerðir sé gegnumgangandi í allri yfirlýsingunni.. Í stuttu máli felst í reglunni 

að ríki heims beri skylda til að grípa til fyrirbyggjandi aðgerða til að vernda umhverfið. 

Íslensk þýðing meginreglu 11 liggur fyrir sem svo: 
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 Hugtakið „soft law“ á við í þessu samhengi. Sjá Birnie og Boyle: International law and the environment. 

Önnur útgáfa. bls. 24-26. Sjá jafnframt Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Er sjálfbær þróun lagalegt hugtak?“, bls. 13, 

þar sem hún bendir á að „einn höfuðtilgangur laga […] er að hafa áhrif á hegðun og breytni þeirra sem þeim er 

beint að […]“. 
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 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Inngangur að meginreglum umhverfisréttar“, bls. 368-369. 
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 Ibid, bls. 373. 
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Ríki skulu koma á virkri umhverfislöggjöf. Umhverfisstaðlar, stjórnunarmarkmið og 

forgangsröðun skulu taka mið af því umhverfis- og þróunarsamhengi sem við á hverju sinni. 

Staðlar, sem settir eru í sumum löndum, kunna að vera óviðeigandi og hafa í för með sér 

óréttmætan kostnað eða félagslega röskun í öðrum löndum, einkum í þróunarlöndum.
 135

 

 

Markmið með meginreglu 11 er að koma á fót regluverki með það að markmiði að stuðla að 

forvörnum, ef þannig má að orði komast. Úr mannkynssögunni höfum við of mörg dæmi þar 

sem og aðgerðir mannsins hafa valdið óbætanlegu náttúrutjóni. Gott dæmi um þetta er 

Tjernóbýl-slysið er varð í Úkraínu 26. apríl 1986, þegar óhapp varð í kjarnorkuveri í 

Tjernóbýl með tilheyrandi skaða fyrir manneskjur sem og náttúru. 

 Reglan um fyrirbyggjandi aðgerðir felur í sér að gripið sé til tilheyrandi aðgerða eins 

fljótt og auðið er. Fræðimenn hafa bent á þetta og jafnframt látið það fylgja með að æskilegast 

sé að gripið sé til þessara aðgerða áður en tjón hlýst af.
136

 

5.1.2.3 Varúðarreglan 

Í áður tilvitnaðri íslenskri þýðingu Ríó-yfirlýsingarinnar, birtist meginregla 15, sem er inntak 

varúðarreglunnar, sem svo: 

 

Í því skyni að vernda umhverfið skulu ríki í ríkum mæli beita varúðarreglunni eftir því sem þau 

hafa getu til. Skorti á vísindalegri fullvissu, þar sem hætta er á alvarlegu eða óbætanlegu tjóni, skal 

ekki beitt sem rökum til að fresta kostnaðarhagkvæmum aðgerðum sem koma í veg fyrir 

umhverfisspjöll.
 137

 

 

Hægt er að einfalda þetta enn frekar með því að segja að varúðarreglan setji stjórnvöldum 

tálmanir þess efnis að þegar óvissa er um áhrif hverskonar aðgerða á umhverfið, þá skal sé 

ekki tækt að skýla sér á bak við skort á fyrirliggjandi vitneskju.  

 Varúðarreglan og reglan um fyrirbyggjandi aðgerðir eiga með sér ákveðið samspil í 

umhverfisrétti. Eins og sýnt hefur verið fram á ber ríkjum heims að grípa til aðgerða, eins 

fljótt og auðið er, með það að markmiði að vernda umhverfið fyrir hverskonar skemmdum 
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 Alþt. 1993-1994, A, þskj. 1172, bls. 5055 (e. States shall enact effective environmental legislation. 

Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and 

development context to which they apply. Standards applied by some countries may be inappropriate and of 

unwarranted economic and social cost to other countries, in particular developing countries.) 
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 Philippe Sands: Principles of Environmental Law, bls. 194-196. 
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 Alþt. 1993-1994, A, þskj. 1172, bls. 5056 (e. In order to protect the environment, the precautionary approach 

shall be widely applied by States according to their capabilities. Where there are threats of serious or 

irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective 

measures to prevent environmental degradation.) 
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og/eða inngripi af manna völdum. Í framhaldi þess er óhætt að segja að slíkar aðgerðir skulu 

ekki takmarkast við fyrirliggjandi vísindaleg gögn. Í umfjöllun fræðimanna um þessar tvær 

reglur er oftar en ekki vísað til Trail Smelter gerðardómsins.
138

 Málið snerist, í stuttu máli, um 

kröfu Bandaríkjanna um bætur vegna loftmengunar sem barst frá Kanada inn fyrir landamæri 

Bandaríkjanna og olli þar umhverfistjóni á landi og búfé. Niðurstaða málsins var sú að 

Kanada var gert að greiða Bandaríkjunum fébætur vegna tjónsins.
139

 Málið var höfðað löngu 

fyrir Ríó-ráðstefnuna, fyrst árið 1938, og það sem athygli vekur að í niðurstöðum 

gerðardómsins var byggt bæði á hugmyndafræði þeirri er birtist í bæði varúðarreglunni og 

reglunni um fyrirbyggjandi aðgerðir. 

5.3 Íslensk umhverfislöggjöf 

Sú löggjöf sem til umfjöllunar var hér að framan í köflum 3. og 4. er ekki að stofni til, í sinni 

tærustu mynd, svokölluð umhverfislöggjöf. Auðlindalögin, svo dæmi séu tekið, er fyrst og 

fremst tæki stjórnvalda til að stýra auðlindanýtingu. Vissulega skal taka mið af 

umhverfissjónarmiðum við veitingu leyfa samkvæmt lögunum, sbr. 17. gr. og 7. tl. 18. gr., en 

markmið laganna er ekki að vernda umhverfið. Það sama má segja um raforkulögin, þó svo að 

skilyrði séu sett þess efnis að umhverfissjónarmið séu höfð að leiðarljós þegar virkjunarleyfi 

er veitt, er markmið laganna að stýra opnum markaði með raforku. 

 Aðalheiður Jóhannsdóttir, sem ítrekað hefur verið vitnað til hér að framan, skrifar um 

íslenska umhverfislöggjöf í grein sinni „Alþjóðlegar skuldbindingar um loftslagsbreytingar“: 

 

Helstu einkenni umhverfislöggjafarinnar eru þau að hún byggir að mestu leyti á reglum sem miða 

að því að fyrirbyggja að tjón verði á umhverfinu eða einstökum þáttum þess. Sú aðferð að boða og 

banna er enn sú sem mest kveður að í því skyni að fyrirbyggja tjón. Minni gaumur hefur verið 

gefinn að margskonar úrræðum tengdum markaðinum, úrræðum sem hvetja t.d. stjórnendur 

fyrirtækja til þess að axla meiri ábyrgð á einstökum þáttum umhverfisverndar, m.a. vegna þess að 

það einfaldlega borgar sig til langs tíma litið. Auk þess hafa umhverfisgjöld og –skattar verið 

hóflega notaðir hér á landi ef tekið er mið af nágrannaríkjum okkar.
140 
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 Trail Smelter-gerðardómurinn. United States v. Canada, 3 RIAA 1907 (1941).Ýmist er vísað til þess sem 

Trail Smelter, Trail Smelter Case eða Trail Smelter tribunal. Aðalheiður Jóhannsdóttir, sá fræðimaður sem einna 

helst hefur skrifað á íslensku um Trail Smelter, vísar til þess sem Trail Smelter gerðardómsins. Sjá Aðalheiður 

Jóhannsdóttir: „Inngangur að meginreglum umhverfisréttar“, bls. 376-377. Verður stuðst við tilvísun 

Aðalheiðar. 
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 Ibid. Jafnframt Philippe Sands: Principles of Environmental Law, bls. 195. Birnie og Boyle: International law 

and the environment. Önnur útgáfa. bls. 115. 
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 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Alþjóðlegar skuldbindingar um loftslagsbreytingar“, bls. 33-34. 
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Sjá má að höfundur þessara orða er vægast sagt gagnrýninn á umhverfislöggjöfina íslensku. 

Ekki verður tekinn afstaða með eða á móti þessu viðhorfi á þessum síðum, enda aðeins til 

umfjöllunar afmarkaður hluti umhverfisréttarins og með það að leiðarljósi að greina þær 

skorður sem settar eru nýtingu auðlinda. Aftur á móti er það athyglisvert að sá fræðimaður 

sem mest liggur eftir skrifað á sviði íslensks umhverfisréttar sér ástæðu til að taka svo hart til 

orða eins og Aðalheiður gerir. 

 Tvær þættir umhverfisverndar, með tilliti til auðlindanýtingar, eru mikilvægari en aðrir 

í ljósi umfjöllunarefnis þessa ritgerðar. Í fyrsta lagi það sjónarmið um að ganga ekki of nærri 

auðlind. Þó svo að jarðhiti og orka fallvatna séu jafnan skilgreind sem endurnýjanlegar 

auðlindir er auðveldlega hægt að ganga þannig fram, sérstaklega varðandi jarðhitann, að 

endurnýjanleikinn minnkar eða hverfur algjörlega. Sjálfbær nýting auðlindanna er því 

lykilatriði. Í öðru lagi þarf að hafa í huga sjónarmið sem lúta að því að valda ekki 

óafturkræfum umhverfisspjöllum við nýtingu auðlinda, bæði áhrif á náttúru frá sjónrænu og 

líffræðilegu sjónarhorni sem og áhrif sem geta beinlínis haft áhrif á velferð mannsins s.s. áhrif 

á andrúmsloft. 

5.3.1 Löggjöf 

Sú löggjöf sem er umfjöllunarefni 3. kafla er ekki sem slík, umhverfislöggjöf. Auðlindalögin 

fjalla fyrst og fremst um eignar- og nýtingarrétt auðlinda í jörðu og raforkulög fjalla fyrst og 

fremst um raforkuframleiðslu, -dreifingu og -sölu. Hvaða lög eru það þá sem teljast til hinnar 

eiginlegu umhverfislöggjafar? Þessu verður tæplega svarað með tæmandi hætti, nema þá að 

hefja upp mikla upptalningu. Þess í stað verður leitast við að fjalla um þau 

umhverfisverndarlög sem viðkoma auðlindanýtingu,  Þar eru einna helst náttúruverndarlög, 

nr. 44/1999, skipulags- og byggingarlög, nr. 73/1997, lög um mat á umhverfisáhrifum, nr. 

106/2006, lög um umhverfismat áætlana, nr. 105/2006, og vatnalög. nr. 15/1923.
141

 Önnur lög 

t.a.m. lög sem fjalla um vernd einstakra svæða s.s. lög um vernd Mývatns og Laxár í Suður-

Þingeyjarsýslu, nr. 84/2004, hafa minna vægi í þessari umfjöllun og því ástæðulaust að fjalla 
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 Hér er byggt á sömu upptalningu og birtist í Karl Axelsson o.fl.: „Um jarðrænar auðlindir og 

framtíðarnýtingu þeirra“, bls. 128-133. Til stóð að ný vatnalög tækju gildi 1. júlí 2010, vatnalög nr. 20/2006. 

Þann 31. mars 2010 lagði iðnaðarráðherra, Katrín Júlíusdóttir, fram frumvarp m.a. um afnám vatnalaga 20/2006. 

Í athugasemdum sem fylgja frumvarpinu kemur fram að allt frá setningu laganna árið 2006 hefur farið fram 

mikil endurskoðun á efni þeirra og fyrir liggur tillaga nefndar um ný vatnalög. Segir jafnframt í þessum 

athugasemdum að eðlilegast þyki að fella þau úr gildi þar sem hin nýja tillaga hefur að geyma 

grundvallarbreytingar á efni gildandi vatnalaga, laga nr. 15/1923. Sjá 138. löggjafarþing, þskj. 968 – 577. mál - 

http://www.althingi.is/altext/138/s/pdf/0968.pdf [sótt þann 3. maí 2010]. 
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um þau hér. Þau skipa þó vissulega þennan flokk umhverfisverndarlaga sem vísað var til hér á 

undan. 

5.3.1.1 Lög um náttúruvernd, nr. 44/1999 

Eins og vikið var að hér að framan hafa náttúrverndarlögin að geyma ákvæði um sjálfbæra 

þróun en í 3. mgr. 1. gr. laganna er m.a. kveðið á um að stuðla skuli að vernd og nýtingu 

auðlinda á grundvelli sjálfbærrar þróunar. Lög um náttúruvernd hafa verið til í íslenskum rétti 

allt frá árinu1956, en aðdraganda þeirrar lagasetningar má rekja til þess að menn fóru að hafa 

áhyggjur af ástandi landsvæðisins í kring um Þingvallavatn í tengslum við konungskomuna 

árið 1907.
142

  

 Náttúruverndarlög hafa að geyma alls 9 kafla og er gildissvið laganna afar víðtækt. Í 

þeim er ítrekað vísað til annarra laga á sviði umhverfisréttarins sem og annarra laga um 

auðlindanýtingu, t.d. auðlindalaganna, sbr. 47. gr. laganna um heimildir til efnistöku úr landi. 

Eins kveða lögin á um stjórn náttúruverndarmála, allt frá því að fela umhverfisráðherra 

yfirstjórn umhverfismála hér á landi, sbr. 2. mgr. 4. gr. laganna, og kveða á um hlutverk 

Umhverfisstofnunar sem framkvæmdaraðila laganna, sbr. 1. mgr. 6. gr. Ákvæði 

náttúruverndarlaga sem helst varða auðlindanýtingu eru ákvæði V. kafla, um landslagsvernd, 

og ákvæði VI. kafla, um nám jarðefna. Í 37. gr. náttúruverndarlaga er kveðið á um sérstaka 

vernd ákveðinna jarðmyndanna og vistkerfa. Í þann flokk falla m.a. fossar, hverir og aðrar 

heitar uppsprettur sbr. d-lið 1. mgr. 37. gr. Eins og gefur að skilja eru þetta verðmætar 

auðlindir sem geta í vissum tilvikum boðið upp á mikla nýtingarmöguleika. Hér er því óhætt 

að segja að náttúruverndarlögin geti komið í veg fyrir að slíkar auðlindir væru hagnýttar, 

vegna þeirra verndunarsjónarmiða sem lögin stefna að. 

5.3.1.2 Skipulags- og byggingarlög nr. 73/1997 

Allt landsvæði sem tilheyrir íslenska lýðveldinu skal vera skipulagt. Þessi skipulagsskylda er 

lögð á herðar landsmanna í 1. mgr. 9. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. 

Skipulagsskylda þessi tekur til allra mannvirkja, bæði ofan jarðar og neðan sem og annarra 

framkvæmda og aðgerða „[…] sem hafa áhrif á umhverfið og breyta ásýnd þess […]“.
143

 

Lögin hafa jafnframt að geyma sérstakan kafla um framkvæmdaleyfi. Í samræmi við 27. gr. 

laganna, þarf framkvæmdaleyfi til allra meiri háttar framkvæmda sem áhrif hafa á umhverfið 
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 Páll Líndal: „Stríð og friður – Aðdragandinn að setningu náttúruverndarlaga á Íslandi“, bls. 6 o.áfr. Í 

greininni er að finna sögulegt yfirlit allt frá lokum 19. aldar til setningu fyrstu náttúruverndarlaganna á Íslandi. 
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 1. mgr. 9. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. 
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og breyta ásýnd þess. Veitandi framkvæmdarleyfis er sveitastjórn þess svæðis þar sem 

framkvæmdir eru áætlaðar.  

Hérna er fram komin enn ein hindrun, ef þannig má að orði komast, í vegferð aðila 

sem hyggur á nýtingu auðlindar. Framkvæmdarleyfi er forsenda þess að reisa megi raforkuver 

og önnur mannvirki tengd auðlindanýtingu. Þannig þarf nýtingaraðili að sækja um slíkt leyfi 

svo framkvæmdin sjálf geti lögum samkvæmt farið fram. Mikilvæga þætti 

leyfisveitingarferlisins er að finna í 4.-7. mgr. 27. gr. Þar er kveðið á um hvernig málsmeðferð 

skuli vera háttað með tilliti til matsskyldra framkvæmda. Með matsskyldum framkvæmdum er 

átt við framkvæmdir sem háðar eru mati á umhverfisáhrifum skv. lögum nr. 106/2000, um 

mat á umhverfisáhrifum.
144

  

5.3.1.3 Lög um mat á umhverfisáhrifum, nr. 106/2000 

Þar sem mat á umhverfisáhrifum samkvæmt samnefndum lögum nr. 106/2000 er svo stór hluti 

umhverfislöggjafarinnar er ekki hægt að sleppa nánari umfjöllun um hvað felst í slíku mati. 

Með því að vísa til mats á umhverfisáhrifum er átt við úttekt eða lýsingu á „[…] ætluðum eða 

líklegum áhrifum tiltekinna fyrirhugaðra stefnumarkandi áætlana, málefna eða 

framkvæmda.“
145

 Mat á umhverfisáhrifum vísar einnig til málsmeðferðar sem höfð er uppi 

þegar matið er til meðferðar hjá þar til bærum stjórnvöldum ásamt sérfræðingum og 

almenningi. Hugsunin að baki mati á umhverfisáhrifum er sú að matið sé annars vegar 

undanfari og hins vegar forsenda leyfisveitingar hins opinbera og eftir því sem við á undanfari 

ákvarðanatöku varðandi ýmis konar málefni og áætlanir sem taldar eru geta haft áhrif á 

umhverfið komi þær til framkvæmdar.
146

 Lög nr. 106/2000 leystu af hólmi eldri lög um mat á 

umhverfisáhrifum, nr. 63/1993. Hvatinn að baki setningu nýrra laga um efnið var annars 

vegar að byggja á fenginni reynslu af setningu upprunalegra laga um mat á umhverfisáhrifum 

og hins vegar að innleiða efni tilskipunar Evrópusambandsins 97/11/EB.
147

 

 Tilgangur mats á umhverfisáhrifum er þríþættur. Í fyrsta lagi er matið til þess fallið að 

tryggja upplýsta ákvarðanatöku. Í öðru lagi að tryggja ákveðna yfirsýn, samræmingu og 
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 Athygli ber að vekja á því að frumvarp til nýrra skipulagslaga var lagt fyrir á Alþingi af umhverfisráðherra 

þann 4. mars 2010. Má rekja frumvarpið til ákvörðunar umhverfisráðherra árið 2002 að ráðast í 

heildarendurskoðun skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997. Sjá 138. löggjafarþing, þskj. 742 – 425. mál - 

http://www.althingi.is/altext/138/s/pdf/0742.pdf [sótt þann 3. maí 2010]. 
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 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Umhverfisvernd í gíslingu rökvillu? Hugleiðingar um mat á umhverfisáhrifum“, 

bls. 167. 
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 Ibid. 
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 Alþt. 1999-2000, A, þskj. 644, bls. 3496. Fullt heiti tilskipunarinnar er tilskipun Ráðsins 97/11/EB frá 3. mars 

1997 um breytingu á tilskipun 85/337/EBE um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera 

eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið (Council Directive 97/11/EC of 3 March 1997 amending Directive 

85/337/EEC on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment) 
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samvinnu allra sérfræðinga og stjórnvalda sem fjalla um framkvæmdir sem áhrif hafa á 

umhverfið. Loks í þriðja lagi er tilgangur mats á umhverfisáhrifum að tryggja  gagnsæja og 

opna umfjöllun um þær framkvæmdir sem áætlaðar eru, ásamt ákvörðunum sem þeim 

tengjast. Meðal atriða sem skipta hér máli er aðkoma almennings að slíkum ákvörðunum og er 

mat á umhverfisáhrifum til þess fallið að auðvelda almenningi, sem lætur umhverfið sig 

varða, aðgang að upplýsingum um umræddar framkvæmdir.
148

 

 Lög um mat á umhverfisáhrifum geyma í III. kafla ákvæði um svo kallaða matsskyldu. 

Felst hún í því að ákveðnar framkvæmdir skulu ætíð vera háðar mati á umhverfisáhrifum sbr. 

1. mgr. 5. gr. laganna. Þessar tegundir framkvæmda eru taldar upp í 1. viðauka sem lögin hafa 

að geyma. Samkvæmt 2. tl. 1. viðauka laga um mat á umhverfisáhrifum eru 

jarðvarmavirkjanir og önnur varmaorkuver með 50 MW uppsett varmaafl eða meira og önnur 

orkuver með 10 MW uppsett rafafl eða meira, matsskyldar framkvæmdir. Í 17. tl. 1. viðauka 

er kveðið á um matsskyldu stíflna eða annarra mannvirkja eða breytingar á árfarvegi til að 

hemja og/eða miðla vatni þar sem 3 km
2
 lands eða meira fara undir vatn eða rúmtak vatns er 

meira en 10 milljónir m
3
.
149

 Efnistaka á landi eða á hafsbotni þar sem áætluð efnistaka raskar 

50.000 m
2
 svæði eða stærra eða er 150.000 m

3
 eða meiri er einnig undantekningalaust 

matsskyld sbr. 21. tl. 1. viðauka laganna. Því eiga lögin klárlega við þegar um meiriháttar 

auðlindanýting er áætluð og slíkar framkvæmdir matsskyldar samkvæmt framansögðu. Til 

viðbótar ákvæði 1. mgr. 5. gr. laganna um matsskyldu, geyma lögin einnig ákvæði þess efnis 

um að ákveðnar tegundir framkvæmda skuli mögulega sæta mati á umhverfisáhrifum sbr. 1. 

mgr. 6. gr. Þá er það Skipulagsstofnunar að taka ákvörðun um hvort umhverfismat skuli fara 

fram og er það háð mati hverju sinni sbr. 2. mgr. 6. gr. Í 2. viðauka laganna eru þessar 

framkvæmdir taldar upp. Þar á meðal er djúpborun s.s. borun á vinnsluholum og 

rannsóknarholum á háhitasvæði sem og Iðjuver til framleiðslu á rafmagni, gufu og heitu vatni, 

vatnsorkuver með uppsett rafafl 200 kW eða meira og varmavinnsla úr jarðhitasvæðum sem 

nemur 2.500 kW hráafli eða meira. Má hér álykta sem svo að stærri framkvæmdir sem með 

þann tilgang að koma á fót stærri raforkuverum séu ætíð háðar mati á umhverfisáhrifum skv. 

1. mgr. 5. gr. sbr. ákvæði 1. viðauka. Minni framkvæmdir, sem og rannsóknir á jarðvarma eru 

skv. 1. mgr. 6. gr. sbr. ákvæði 2. viðauka, háðar mati á umhverfisáhrifum  ef Skipulagsstofnun 

metur umfang og möguleg áhrif framkvæmdar þannig að matið sé nauðsynlegt. 
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 Aðalheiður Jóhannsdóttir: „Umhverfisvernd í gíslingu rökvillu? Hugleiðingar um mat á umhverfisáhrifum“, 

bls. 169. 
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 Í dæmaskyni er vert að nefna að allar vatnsmiðlanir Landsvirkjunar eru yfir þessum 3 km
2 

sem þessi 17. tl. 1. 

viðauka hefur að geyma. Sjá http://www.landsvirkjun.is/starfsemin/veitur-og-midlanir/ [sótt þann 4. maí 2010]. 
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Frummatsskýrsla skv. 9. gr. laganna, er lykilatriði þegar mat á umhverfisáhrifum er 

unnið.
150

 Skýrslan er forsenda þess að Skipulagsstofnun geti metið umhverfisáhrif þau er 

framkvæmd er talinn hafa og gefið sitt álit um hvort framkvæmdarleyfi skuli gefið út vegna 

framkvæmdarinnar sbr. 13. gr. laganna. Framkvæmdaraðili skal vinna slíka skýrslu og ber 

hann kostnaðinn af vinnslu hennar. 

Athygli vekur að í frumvarpinu sem varð að raforkulögum nr. 65/2003 er sérstaklega 

til þess vísað, í athugasemdum við 5. gr. frumvarpsins, að þau umhverfissjónarmið sem setja 

má sem skilyrði við veitingu virkjunarleyfis samkvæmt lögunum, snúi fyrst og fremst að því 

að fram fari mat á umhverfisáhrifum á framkvæmd þeirri sem leyfið snýr að. Jafnframt þarf 

mögulega að útfæra ýmis skilyrði í slíku leyfi sem leiða af mati á umhverfisáhrifum.
151

 

Til að ljúka þessari stuttu samantekt um mat á umhverfisáhrifum er vert að benda á 

það að sérstaklega er kveðið á um slíkt mat í Ríó-yfirlýsingunni, nánar til tekið í meginreglu 

17: „Ríki skulu láta fara fram mat á umhverfisáhrifum þegar um er að ræða fyrirhugaða 

starfsemi sem líkleg er til að hafa veruleg, skaðleg áhrif á umhverfið og háð er úrskurði 

viðkomandi stjórnvalds.“
152

  

5.3.1.4 Lög um umhverfismat áætlana, nr. 105/2006  

Lögum um umhverfismat áætlana var fyrst og fremst ætlað að festa í lög hér á landi 

tilskipunar 2001/42/EB.
153

 Í athugasemdum með frumvarpi sem síðar varð að lögum nr. 

105/2006 segir að markmið tilskipunarinnar sé að stuðla að umhverfisvernd og sjálfbærri 

þróun með því að láta fara fram umhverfismat við gerð áætlana sem líklegar eru til að hafa 

veruleg áhrif á umhverfið.
154

 Að grunninum til liggur sama hugmyndafræði að baki 

umhverfismati áætlana og mati á umhverfisáhrifum. Munurinn felst einna helst í því að andlag 

matsins í tilfelli laga nr. 105/2006 eru ekki einstakar framkvæmdir og áhrif þeirra, líkt og 
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 Um innihald frummatsskýrslu segir í 2. mgr. 8. gr.: „Í skýrslunni skal tilgreina þau áhrif, uppsöfnuð og 

samvirk, bein og óbein, sem fyrirhuguð framkvæmd og starfsemi sem henni fylgir kunna að hafa á umhverfi og 

samspil einstakra þátta í umhverfinu. Þá skal gera grein fyrir því hvaða forsendur liggi til grundvallar matinu. 

Lýsa skal þeim þáttum fyrirhugaðrar framkvæmdar sem líklegast er talið að geti valdið áhrifum á umhverfið, þar 

á meðal umfangi, hönnun og staðsetningu, samræmi við skipulagsáætlanir, fyrirhuguðum mótvægisaðgerðum og 

tillögum um umhverfisvöktun þar sem það á við. Ávallt skal gera grein fyrir helstu möguleikum sem til greina 

koma og umhverfisáhrifum þeirra og bera þá saman. Loks skal gera stutta og skýra samantekt um skýrsluna og 

niðurstöðu hennar. Í niðurstöðu skýrslunnar skal geta um flokkun og viðmið umhverfisáhrifa einstakra þátta 

framkvæmdar á grundvelli leiðbeininga sem Skipulagsstofnun gefur út, sbr. 20. gr. 
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 Tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/42/EB frá 27. júní 2001, um mat á áhrifum tiltekinna skipulags- 

og framkvæmdaáætlana á umhverfið (Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 

27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment) 
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gildir með lög nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum, heldur er sjónum beint að mati á 

umhverfisáhrifum áætlunargerðar og stefnumótunar til framtíðar. 

 Ólíkt því sem tíðkast, á grundvelli laga nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum, þar 

sem framkvæmdaraðili vinnur matsskýrslu, skal vinna svo kallaða umhverfisskýrslu þegar 

umhverfismat áætlana er unnið sbr. 6. gr. laga nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana.
155

 

Dæmi um slíka skýrslu má nefna umhverfisskýrslu vegna umhverfismat samgönguáætlunar, 

sem samgönguráðuneytið gaf út árið 2007.
156

 

5.3.1.5 Vatnalög, nr. 15/1923 

„Öll vötn skulu renna sem að fornu hafa runnið“ er vafalítið eitt elsta ákvæði íslensks 

umhverfisréttar, en ákvæði þetta er að finna í 1. mgr. 7. gr. vatnalaga, nr. 15/1923, og á það er 

að finna í sinni upprunalegu myndi í 56. þætti búnaðarbálks Jónsbókar.
157

 Vatnalögin fjalla að 

vísu að megninu til um eignarhald og nýtingarrétt á vatni sem auðlind en lögin hafa engu að 

síður að geyma meginreglu þess efnis að nýting vatns sem hefur í för með sér tjón fyrir aðra 

er óheimil.
158

 Um vernd vatnsauðlindarinnar í víðtækum skilningi er fjallað um í öðrum 

lögum s.s. náttúruverndarlögum og mengunarvarnarlöggjöf.
159
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 Í slíkri áætlun skal tilgreina, skv. 2. mgr. 6. gr.: 

a. yfirlit yfir efni og helstu stefnumið viðkomandi áætlunar og tengsl hennar við aðra áætlanagerð, 

b. lýsing á þeim þáttum í umhverfinu sem skipta máli varðandi efni og landfræðilegt umfang áætlunarinnar og 

umfjöllun um líklega þróun þess án framfylgdar viðkomandi áætlunar, 

c. lýsing á þeim umhverfisþáttum sem líklegt er að verði fyrir verulegum áhrifum af framkvæmd áætlunarinnar, 

d. lýsing á umhverfisvandamálum sem varða áætlunina, sérstaklega sem varða svæði sem hafa sérstakt 

náttúruverndargildi, 

e. upplýsingar um umhverfisverndarmarkmið sem stjórnvöld hafa samþykkt og varða áætlunina og umfjöllun um 

hvernig tekið hefur verið tillit til þeirra og annarra umhverfissjónarmiða við gerð áætlunarinnar, 

f. skilgreining, lýsing og mat á líklegum verulegum umhverfisáhrifum af framkvæmd áætlunarinnar og 

raunhæfra valkosta við áætlunina, að teknu tilliti til markmiða með gerð áætlunarinnar og landfræðilegs umfangs 

hennar, 

g. upplýsingar um aðgerðir sem eru fyrirhugaðar til að koma í veg fyrir, draga úr eða vega upp á móti verulegum 

neikvæðum umhverfisáhrifum af framkvæmd áætlunarinnar, 

h. yfirlit yfir ástæður þess að kostirnir, sem um er að ræða, voru valdir og lýsing á því hvernig matið fór fram, 

þ.m.t. um erfiðleika, svo sem tæknilega erfiðleika og skort á upplýsingum eða þekkingu við að taka saman þær 

upplýsingar sem krafist var, 

i. hvernig hagað skuli vöktun vegna líklegra verulegra umhverfisáhrifa af framkvæmd áætlunar komi hún eða 

einstakir þættir hennar til framkvæmda, 

j. samantekt stafliða a–i. 
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um miðja 14. öld en fyrst prentuð árið 1578, bls. 195. 
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 Karl Axelsson o.fl.: „Um jarðrænar auðlindir og framtíðarnýtingu þeirra“, bls. 132. Sjá jafnframt 

neðanmálsgrein 140 um gildistöku nýrra vatnalaga. 
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5.3.2 Umhverfislöggjöf í dómaframkvæmd Hæstaréttar 

Lög sem hafa það að markmiði að vernda umhverfið hafa komið til skoðunar hjá Hæstarétti í 

þó nokkrum málum. Oftar en ekki eru málshöfðandi sá sem íþyngjandi stjórnvaldsákvörðun 

beinist gegn s.s. þegar aðila er gert að framkvæma mat á umhverfisáhrifum. Þó eru  til  dæmi 

um það að hinn almenni borgari stefni framkvæmdaraðilum og/eða íslenska ríkinu vegna þess 

að umhverfissjónarmið hafa ekki verið höfð að leiðarljósi. Er það í takt við það markmið mats 

á umhverfisáhrifum, sem vísað var til að ofan, að almenningur geti einmitt látið rödd sína 

heyrast. Verða hér til útskýringar reifaðir fjórir dómar Hæstaréttar þar sem umhverfið og 

umhverfislöggjöf kemur við sögu. Fyrstur þessara dóma, sem til skoðunar kemur er Hrd. 

2000, bls. 1621.: 

 

Félagið S keypti jörð á Kjalarnesi til að reisa þar svínabú. S hóf undirbúning að uppsetningu búsins 

og lét vinna deiliskipulag af lóð á jörðinni þar sem búið skyldi rísa. Samþykkti hreppsnefnd 

viðkomandi svæðis deiliskipulagið og fór það í auglýsingu. Fyrir tilstuðlan nágranna jarðarinnar 

sem búið skyldi rísa á óskaði umhverfisráðherra þess að skipulagsstjóri gæfi sitt álit á því hvort 

fara skyldi fram mat á umhverfisáhrifum framkvæmdarinnar, á grundvelli þágildandi laga um mat 

á umhverfisáhrifum nr. 63/1993. Skipulagsstjóri lagði slíkt til með vísan til þess hversu 

umfangsmikil starfsemi S átti að vera. S höfðaði mál til að fá ákvörðuninni hnekkt. Niðurstaða 

Hæstaréttar var á þá leið að hann tók undir sjónarmið S og felldi ákvörðunina út gildi. Var til þess 

vísað í forsendum dómsins að heimild 6. gr. laga nr. 63/1993 væri ekki takmörkuð af öðru en 

almennri markmiðslýsingu 1. gr. sömu laga og þannig háð mati ráðherra. Ráðherra hefði þannig 

fullkomið vald til ákvarðanatöku um hvort tiltekin framkvæmd skyldi sæta mati á 

umhverfisáhrifum. Þess lags ákvörðun gæti haft í för með sér mikla röskun á atvinnufrelsi og 

eignarráðum þess sem ætti í hlut. Hæstiréttur taldi svo víðtækt framsal löggjafans á sínu valdi til 

handa framkvæmdarvaldinu stríða gegn bæði 72. og 75. gr. stjórnarskrárinnar og væri ólögmætt. 

Var niðurstaða Hæstaréttar því eins og að framan greinir. 

 

Eins og sjá má byggð niðurstaða Hæstaréttar um ógildingu á að lögin fælu í sér ólögmætt 

framsal löggjafarvaldsins til framkvæmdarvaldsins. Niðurstaðan hefur verið gagnrýnd af bæði 

Páli Hreinssyni, núverandi dómara við Hæstarétt, sem og Aðalheiði Jóhannsdóttur, m.a. að sú 

niðurstaða meirihluta Hæstaréttar, að 6. gr. laga nr. 63/1993 fæli ekki í sér efnisreglur, sé röng 

þar sem ákveðið samspil hafi ríkt milli 1. og 6. gr. laganna.
160

 

 Sama félag og í Hrd. 2000, bls. 1621 fékk ákvörðun umhverfisráðherra, um að 

stækkun svínabús félagsins sætti mati á umhverfisáhrifum, ógilda í Hrd. 2001, bls. 2028: 
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Hér byggði niðurstaða Hæstaréttar á vanhæfi til ákvarðanatökunnar sökum þess að ráðherra hafði 

komið að málinu á bæði efra og neðra stigi stjórnsýslunnar. Heilbrigðisnefnd sveitarfélagsins þar 

sem félagið stundaði sína starfsemi hafði þá leitað á náðir ráðherra varðandi hvort mat á 

umhverfisáhrifum skyldi fara fram varðandi stækkun svínabúsins. Ráðherra hafði mælt með því. 

Sú ákvörðun var kærð til umhverfisráðherra sem staðfesti hana. Niðurstaða Hæstaréttar byggði því 

á því að umhverfisráðherra hafi verið vanhæfur til að fjalla um málið þar sem ráðherra hafði þegar 

komið að ákvarðanatökuferlinu á lægra stjórnsýslu stigi 

 

Niðurstöður þessa tveggja mála byggja ekki í þröngum skilningi á umhverfisrétt. Þær eru þó 

engu að síður áhugaverðar í því ljósi að hér kemst aðili hjá umhverfismati vegna ólögmæts 

valdaframsals löggjafarvaldsins í fyrra málinu, og hins vega í seinna málinu vegna vanhæfis 

stjórnvalds til að taka ákvörðun. Eins fyrr segir hefur hinn almenni borgari aðild að málum er 

varða umhverfið. Í Hrd. 2005, bls. 2503 reyndi á þetta: 

 

H hafði upp m.a. þær kröfur að ákvarðanir umhverfisráðherra, úrskurður um að ekki þyrfti að fara 

fram mat á umhverfisáhrifum að nýju vegna nýrra áforma um uppsetningu álvers í Reyðarfirði, og 

Umhverfisstofnunar, veiting starfsleyfis vegna sama álvers, yrðu ómerktar. Ákvörðun ráðherra 

kom í kjölfar þess að H kærði ákvörðun Skipulagsstofnunar um að ekki þyrfti að fara fram nýtt 

mat á umhverfisáhrifum, en mat hafði farið fram vegna álvers með 420.000 tonna framleiðslugetu, 

og rafskautaverksmiðju, en sá sem að framkvæmdinni stóð breytti um stefnu og ákvað að reisa 

þess í stað aðeins álver með 322.000 tonna framleiðslugetu. H kærði jafnframt ákvörðun 

Skipulagsstofnunar en ráðherra vísaði þeirri kæru frá. Niðurstaða héraðsdóms var að vísa frá kröfu 

H um ógildingu ákvörðunar Umhverfisstofnunar en féllst á kröfu H um að ógilda úrskurð 

umhverfisráðherra. Varðandi þessar tvær kröfur H tók Hæstiréttur í sama streng. Byggði 

ógildingardómurinn m.a. á því að breytingar á áformum um byggingu álversins væru í reynd ný 

framkvæmd, en ekki breyting á framkvæmd, eins og úrskurður umhverfisráðherra byggði á. Var til 

þess vísað að notast ætti við aðra tækni í hinni nýju framkvæmd við framleiðslu áls, taka ætti 

öðruvísi á útblæstri mengandi lofttegunda og til viðbótar var breyting á útliti verksmiðjunnar. 

Taldi Hæstiréttur að mat á umhverfisáhrifum ætti að fara fram á nýjan leik þar sem 6. gr. laga um 

mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000, sbr. 13. lið 2. viðauka við lögin ætti ekki við, líkt og 

úrskurður umhverfisráðherra byggði á. 

 

Að framan var vísað til þess að tilgangur með mati á umhverfisáhrifum er m.a. sá að veita 

almenningi aðgang að upplýsingum um ákvarðanir sem varða umhverfið. Hér birtist   

sjónarmið, þar sem stefnandi í málinu hafði stöðu almenns borgara. Einnig sýnir þessi úrlausn 

Hæstaréttar það að ákvarðanir stjórnsýslunnar eru ekki yfir endurskoðun hafnar. 
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 Algengara er þó að aðilar sem ákvörðun beinist gegn láti reyna á málsmeðferð 

stjórnvalda fyrir dómstólum, líkt og í Hrd. 2000, bls. 1621 og Hrd. 2001, bls. 2028. Í Hrd. 27. 

september 2007 (í máli nr. 182/2007) var stefnandi fyrir sig að ekki hafi verið gætt að 

jafnræðisreglu stjórnarskrár, 65. gr. sem og atvinnufrelsis- og eignarréttarákvæðum hennar, 

72. og 75. gr.: 

 

Félagið B stefndi íslenska ríkinu vegna tveggja stjórnsýsluákvarðana og krafðist ógildingar þeirra. 

Annars vegar þeirri ákvörðun að fyrirhuguð efnistaka B af hafsbotni skyldi sæta mati á 

umhverfisáhrifum og hins vegar að gildi leyfis til efnistöku af hafsbotni, sem B hafði fengið 

útgefið árið 1990 og átti samkvæmt þeirri leyfisveitingu að gilda til 30 ára, hafi verið stytt um 15 

ár. Með lögum nr. 101/2000, um breytingar á lögum nr. 73/199, um eignarrétt íslenska ríkisins að 

auðlindum hafsbotnsins, var komið fyrir ákvæði til bráðarbirgða í lögum nr. 73/1999 þar sem stóð 

að þeir aðilar sem hefðu leyfi til leitar og hagnýtingar efna á, í eða undir hafsbotni skyldu halda 

slíkum leyfum til fimm ára til viðbótar frá gildistöku laganna. B var gert kunnugt um þessa 

ráðstöfun. B tilkynnti Skipulagsstofnun í framhaldinu að félagið hygðist sækja um endurnýjun á 

leyfinu. Skipulagsstofnun svaraði því erindi B með efnistakan sem B hafði í hyggju skyldi sæta 

mati á umhverfisáhrifum. Þá ákvörðun kærði B til umhverfisráðherra sem staðfesti ákvörðun 

Skipulagsstofnunar með úrskurði. Hæstiréttur taldi að þær breytingar sem gerðar voru með lögum 

nr. 101/2000 hafi verið almennar og málefnalegar og að ekki hafi verið sýnt fram á að þær hafi 

ekki stuðst við haldbær rök eða viðurkennd löggjafarsjónarmið. Hæstiréttur féllst ekki á að ákvæði 

72. gr. og 75. gr. stjórnarskrárinnar stæðu því í vegi að mælt væri fyrir um stjórnun á nýtingu 

auðlinda á hafsbotni eins og gert var með lögum nr. 101/2000. Jafnframt tók Hæstiréttur ekki undir 

þá málsástæðu B að bráðabirgðar ákvæði laga nr. 73/1990 bryti í bága við 1. mgr. 65. gr. 

stjórnarskrárinnar. Ákvæði 1. mgr. 65. gr. stjórnarskrárinnar stæði því ekki í vegi að löggjafinn 

setti mismunandi lagareglur um ólíkar framkvæmdir, enda væri þar byggt á málefnalegum 

sjónarmiðum. Ótiltekin opinber leyfi um framkvæmdir, sem gefin væru út á grundvelli annarra 

laga en laga nr. 73/1990, gætu ekki talist sambærileg þeim leyfum sem út væru gefin á grundvelli 

þeirra laga þannig að þau væru tæk til samanburðar við beitingu jafnræðisreglu. Með skírskotun til 

tilgangs bráðabirgðarákvæðisins í lögum nr. 73/1990 og þess aðlögunartíma sem B naut þótti sýnt 

að meðalhófs hefði verið gætt við setningu laga nr. 101/2000. Var staðfest niðurstaða héraðsdóms 

um að sýkna bæri íslenska ríkið af kröfum B. 

´ 

Í þessum dómi vekur einna helst athygli að Hæstiréttur fjallar sérstaklega um þá almannaþörf 

og almannahagsmuni sem liggja að baki verndun auðlinda og stýringu auðlindanýtingar. 

Orðrétt segir Hæstiréttur: „Ríkir og augljósir almannahagsmunir eru bundnir við verndun og 

hagkvæma nýtingu á auðlindum hafsbotnsins. Krefjast almannahagsmunir þess að frelsi 
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manna til að nýta þessar auðlindir í atvinnuskyni séu settar skorður.“
161

 Þannig hafi ekki verið 

brotið gegn nefndum ákvæðum stjórnarskrárinnar, 72. og 75. gr., við málsmeðferð stjórnvalda 

sem ágreiningur var um í þessu máli. 

5.5 Samantekt 

Umhverfisréttur fjallar um, í mjög grófum dráttum, um umhverfið og hvernig skuli standa að 

vernd þess. Eins og umhverfisréttur var skilgreindur hér í upphafi má þó staðhæfa sem svo að 

ekki aðeins náttúran falli undir þessar vernd. Menningarverðmæti sem umhverfið hefur að 

geyma, s.s. fornleifar og aðrar gamlar minjar, teljast til umhverfis okkar og eru þannig 

verndaðar. Óhætt er þannig að segja að þjóðminjalög, nr. 107/2001, séu hluti af íslenskum 

umhverfisrétti. Hér að framan var að því vikið, í grófum dráttum, hvernig þróun 

umhverfisréttarins hefur verið á alþjóðavísu, allt frá Stokkhólms-ráðstefnunni 1972 til 

Jóhannesarborgar-ráðstefnunnar árið 2000. Íslenskur umhverfisréttur hefur tekið mið af 

þessari þróun m.a. með setningu laga árið 1993 um mat á umhverfisáhrifum, sem svo voru 

endurskoðuð og ný lög sett á Alþingi árið 2000, nefnd lög nr. 106/2000, um mat á 

umhverfisáhrifum. 

 Umhverfisréttur setur auðlindanýtingu hinar ýmsu skorður. Meginreglur 

umhverfisréttar, sérstaklega þær sem reifaðar voru hér á undan, byggja á því að auðlindir séu 

nýttar í sátt við umhverfið ásamt því að umhverfið sé haft í forgrunni þegar ákvarðanir eru 

teknar innan stjórnsýslunnar um framkvæmdir og aðrar aðgerðir sem á það geta haft áhrif. 

Ekki skal ganga þannig fram að endurnýjanleiki auðlinda minnkar, t.a.m. við jarðhitanýtingu, 

og framkvæmdir og aðrar aðgerðir mannsins í náttúrunni eiga ekki að valda óafturkræfum 

áhrifum eða spjöllum. Umhverfismat, og þau sjónarmið sem liggja að baki slíku mati, byggja 

á áðurnefndum meginreglum umhverfisréttarins. Samþættingarreglan, reglan um 

fyrirbyggjandi aðgerðir og varúðarreglan birtast í þessum sjónarmiðum þar sem málsmeðferð 

sú sem tryggð er með lögum nr. 106/2000, um mat á umhverfisáhrifum, tryggir að umhverfið 

er haft að leiðarljósi á öllum stigum framkvæmdar, gripið er til aðgerða á forstigum 

framkvæmdar ef þörf þykir ásamt því að umhverfismat tryggir að vísindaleg gögn liggi fyrir 

varðandi áhrif einstakra framkvæmda á umhverfið. Með lögum nr. 105/2006, um 

umhverfismat er gengið skrefinu lengra og sú málsmeðferð fest í sessi að áætlanir sem áhrif 

geta haft á umhverfið skulu sæta sérstöku umhverfismati. 

Þeir dómar Hæstaréttar sem fallið hafa á sviði umhverfisréttar, og voru til umræðu hér 

að framan, hafa að mestu fjallað um ákvarðanir stjórnsýslunnar, byggðar á 
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umhverfisréttarsjónarmiðum, og lögmæti þeirra. Lögin hafa verið gagnrýnd og ákvarðanir 

sem á þeim byggja hafa verið ógiltar af réttinum, þá sérstaklega í tilfelli eldri laga um mat á 

umhverfisáhrifum eins og umfjöllun um Hrd. 2000, bls. 1621 sýnir. Sú niðurstaða hefur þó 

verið gagnrýnd af fræðimönnum, en sú gagnrýni beinist þó einna helst að túlkun laganna í 

meðförum Hæstaréttar. 
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6. Niðurstöður 

6.1 Um leyfi til auðlindanýtingar 

Í inngangsorðum ritgerðar þessarar voru settar fram tvær spurningar. Í fyrsta lagi var spurt 

hvað felist í þeim leyfum sem lög gera áskilnað um að aðilar hafi á höndum sér til þess að 

nýta auðlindir þær sem hér hafa verið til umfjöllunar. Var fjallað um rannsóknar- og 

nýtingarleyfi sem gefin eru út samkvæmt lögum nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á 

auðlindum í jörðu, og virkjunarleyfi sem gefin eru út á grundvelli raforkulaga, nr. 65/2003. 

Rannsóknarleyfi samkvæmt nefndum auðlindalögum felur í sér leyfi til handa leyfishafa að 

fara inn fyrirfram tilgreint landsvæði en leyfið eitt og sér nær ekki lengra. Til að fram geti 

farið rannsóknir, en eiginlegar rannsóknir á auðlind í jörðu fela oftar en ekki í sér 

framkvæmdir á borð við boranir, þarf rannsóknarleyfishafi að hafa til þess framkvæmdaleyfi 

og önnur starfsleyfi sem kveðið er á um í öðrum lögum. Þannig er óhætt að segja að 

rannsóknarleyfi sé lítið annað en leyfi til að fara inn á ákveðið landsvæði. Til að framkvæma 

þar rannsóknir þarf sá hinn sami að hafa til þeirra framkvæmda önnur leyfi sem ekki eru veitt 

á grundvelli auðlindalaga. 

 Jafnframt var fjallað um nýtingarleyfi sem veitt eru á grundvelli sömu laga. Sú 

umfjöllun sem fram fór í 3. kafla hér að framan ber með sér hvaða heimild felst í því að vera 

leyfishafi nýtingarleyfis. Nýtingarleyfi kveður á um fyrirfram ákveðna nýtingu auðlindar. 

Nýtingarleyfi eiga einungis við um nýtingu jarðhita og fjalla þannig um það magn jarðhitans 

sem leyfishafa er heimilt að nýta. Nýtingarleyfi felur ekki rýmri heimild en svo að með 

nýtingarleyfi eitt og sér er leyfishafa aðeins heimilt að nýta auðlindina til að draga heitt vatn 

úr jörðu til hitaveitureksturs. Tilgangur nýtingarleyfis er fyrst og fremst sá að kveða á um 

umfang þeirrar nýtingar sem leyfishafa er heimilt. 

 Í 3. kafla var staðhæft sem svo að nánast öll verðmætasköpun auðlinda landsins byggi 

á framleiðslu rafmagns. Til framleiðslu rafmagns þarf leyfi yfirvalda, virkjunarleyfi sem gefið 

er út á grundvelli raforkulaga. Virkjunarleyfi er þannig forsenda þess að aðili geti nýtt auðlind 

með þeim hætti að verulegur arður skapist. Við gildistöku raforkulaga varð gerbreyting á 

þeirri aðferð varðandi hvernig rafmagni er dreift hér á landi. Komið var á markaði með 

raforku þar sem lögmál hins frjálsa markaðar skyldu gilda s.s. um framboð og eftirspurn og 

verðmyndun því tengt. Aftur á móti höfðu raforkulögin frá 2003 ekki að geyma samskonar 

gjörbreytingu þegar veiting virkjunarleyfis er skoðuð. Fyrir gildistöku nefndra raforkulaga 

þurfti engu að síður virkjunarleyfi svo framleiðsla rafmagns gæti farið fram. Leyfi Alþingis 

þurfti fyrir meiri háttar framkvæmdum en ráðherra raforkumála var heimilt að gefa út leyfi til 
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minni framkvæmda. Með tilkomu raforkulaga var þetta leyfisveitingarvald fært allt á eina 

hendi iðnaðarráðherra. Eftir stendur samt sem áður að leyfi hefur ætíð þurft, á grundvelli laga 

sem fjalla um raforkumál, til að stunda raforkuframleiðslu. Tilkoma auðlindalaganna breytti 

þessu ekki og hafði í raun engin áhrif á þessa skipan raforkumála. Rannsóknar- og 

nýtingarleyfi annars vegar og virkjunarleyfi hins vegar eru gjörólík leyfi og er tilgangur þeirra 

alls óskyldur. Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar auðlindamál eru rædd og gagnrýni er 

sett fram varðandi þetta fyrirkomulag stjórnsýslunnar. 

6.2 Um umhverfissjónarmið sem skilyrði leyfisveitingar 

Tilgreint er bæði í ákvæðum raforkulaga og auðlindalaga að umhverfissjónarmið skulu tekin 

inn í reikninginn við veitingu leyfa sem lögin heimila. Segir í auðlindalögum m.a. að gætt 

skuli við veitingu nýtingarleyfa að tekið sé tillit til umhverfissjónarmiða og að nýting sé 

hagkvæm út frá þjóðhagslegu sjónarmiði. Um þessa grein auðlindalagnanna, 17. gr. er ekki að 

finna frekari útskýringar í lögskýringargögnum. Athugasemdin við þessa einstöku grein 

laganna, sem finna má í frumvarpinu sem síðar varð að lögunum, hefur ekki að geyma neinar 

frekari skilgreiningar á því hvað löggjafinn á við með þessari hugtaka notkun þ.e. 

umhverfissjónarmið og þjóðahagslega hagkvæm nýting. Vekur þetta í raun upp spurningar 

varðandi raunverulegan vilja löggjafans þegar lögin voru sett. Verður þó ekki gengið svo 

langt að kasta fram ásökunum á hendur þeim sem að lögunum stóðu. Aftur á móti er 

auðveldlega hægt að benda á þá staðreynd að hafi virkilegur vilji staðið til þess að hafa 

umhverfissjónarmið að leiðarljósi hefði það ekki reynst erfitt að skilgreina þau sérstaklega í 

athugasemdum við einstakar greinar frumvarpsins. 

 Skilyrði þau sem sett eru fyrr veitingu virkjunarleyfis eru m.a. af umhverfislegum 

toga. Segir í 2. mgr. 5. gr. raforkulaga að ráðherra sé heimilt að setja sem skilyrði fyrir útgáfu 

virkjunarleyfis að nýttar séu endurnýjanlegar orkulindir. Jafnframt segir í sömu málsgrein að 

heimilt sé ennfremur að segja sem skilyrði leyfisveitingar sem lúta m.a. að umhverfisvernd. 

Samkvæmt orðanna hljóðan virðast ákvæði auðlindalaga og raforkulaga nokkuð svipuð er 

varðar umhverfisjónarmið sem skilyrði leyfisveitingar á grundvelli laganna. Það sem skilur 

lögin að er þríþætt. Í fyrsta lagi er frumvarpið sem síðar varð að raforkulögum geysilega 

ítarlegt eins og áður hefur fram komið. Í athugasemdum við nefnda 2. mgr. 5. gr. segir að 

þessi skilyrði sem talin eru upp í greininni og varða umhverfisvernd snúi fyrst og fremst að 

því að virkjun sé háð mati á umhverfisáhrifum. Frumvarpið er því ekki haldið þeim 

annmörkum sem vísað var til hér á undan um frumvarpið sem varð að auðlindalögum þ.e. að 

sem lögskýringargagn er frumvarpið fremur innihaldslítið. Í öðru lagi er það tilvist 
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reglugerðar 1040/2005, um framkvæmd raforkulaga. Í henni eru tilgreind öll skilyrði sem 

leggja skal til grundvallar við veitingu virkjunarleyfis. Þar er m.a. vikið að umhverfismati sbr. 

lög nr. 106/2005 en efni reglugerðarinnar er tilgreint hér að framan. Í þriðja og síðasta lagi er 

nauðsynlegt að nefna ástæðu lagasetningar raforkulaga.  Það var tilskipun Evrópusambandsins 

og ráðsins, 96/92/EB, en í henni eru tilgreind atriði sem varða umhverfið og taka til tillit til 

við veitingu virkjunarleyfa. 

 Á heildina litið má því segja að auðlindalögin hafi ekki að geyma nægjanlega skýr 

ákvæði varðandi það að setja umhverfissjónarmið sem skilyrði leyfisveitingar – sérstaklega 

þegar þau eru borin saman við ákvæði raforkulaganna um sama efni. Verður þó að líta til þess 

að aðdragandi setningar auðlindalaga annars vegar og hins vegar raforkulaga var um margt 

ólíkur. Uppruna auðlindalaga má rekja til viðleitni löggjafans til að setja saman í einn bálk 

laga réttarreglur um nýtingu auðlinda í jörðu en raforkulögin voru sett m.a. í því skyni að 

innleiða nefnda tilskipun Evrópusambandsins. Engu að síður verður að viðurkenna að 

sjónarmið umhverfisverndar eru að einhverju leyti fótum troðin í tilfelli auðlindalaganna. 
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7. Lokaorð 

Upphafsorð þessarar ritgerðar eru á þá leið að Ísland sé land ríkt af auðlindum. Þetta er 

staðreynd og mega Íslendingar telja sig heppna að svo sé, í ljósi þeirra atburða sem áttu sér 

stað á haustdögum 2008 sem leiddu til hruns hins íslenska fjármálakerfis. Auðlindirnar eru 

ennþá til staðar þrátt fyrir annað sem er á undan gengið. Til að reisa Ísland úr öskustó 

hrunsins, eru nú uppi yfirgripsmikil áform bæði ríkis og einkaaðila þess efnis að ráðast í 

miklar virkjunarframkvæmdir með það að augnamiði að skapa verðmæti, bæði fé og atvinnu. 

Fyrir er sá rammi laga sem hér að framan hafa verið gerð skil ásamt þeirri réttarframkvæmd 

sem útskýrð hefur verið. Sú gagnrýni sem birst hefur beinist fyrst og fremst að ákvæðum laga 

sem taka til almennrar auðlindanýtingar og þá bara auðlindir sem fyrir eru í jörðu.  

Ef taka ætti saman niðurstöður þessarar ritgerðar í fáein orð mætti segja að fyrir sé 

ágætis jafnvægi nýtingar- og verndarsjónarmiða í íslenskum rétti en á vissum afmörkuðum 

sviðum ríki ójafnvægi, og verður umhverfið þar undir. Þar sem ritgerð þessi fjallar um afar 

breitt svið réttarins er ekki hjá því komist að benda á það að opnað er fyrir mörg sjálfstæð 

rannsóknarefni á þeim blaðsíðum sem hér að framan liggja. Í dæmaskyni mætti nefna þann 

tilgang raforkulaganna frá 2003 að koma á samkeppnismarkaði með raforku. Þeir aðilar sem 

fyrir voru fyrir gildistöku laganna hafa óneitanlega yfirburðastöðu eru t.d. Orkuveita 

Reykavíkur og Landsvirkjun, þegar kemur að þekkingu og reynslu við veitingu leyfa. Þetta er 

engu að síður efni í aðra rannsókn eins og áður segir. Er það von höfundar að hann komist á 

einhverjum tímapunkti í að kanna þessi efni enn frekar. 
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