
Nd. 736. Nefndarálit [15. mál]
um frv. til I. um breyt. á orkulögum nr. 58 21).apríl 1967.

Frá minni hl. iðnaðarnefndar.

Frumvarp þetta er flutt í annað sinn með litlulll breytingum á 2. gr. frv.
t frumvarpinu er greint á milli umráða- og hagnýtingarréttar á jarðhita eftir þvi.
hvort hann er á háhitasvæðum eða lághitasvæðum. Mörgum finnst, að með frv.
þessu sé gengið nokkuð nærri eignarréttinum. Tilhneiging virðist vera til þess af
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hendi stjórnvalda að setja eignarréttinum almennar takmarkanir. í greinargerð með
frumvarpinu segir orðrétt: "Með lögum þessum eru eignarréttindi einstaklinga sett
tiltekin almenn takmörk, án þess að bætur komi fyrir. "Í tilefni þessara orða og
ýmissa atriða í frv. varð samkomulag um það í iðnaðarnefnd að senda frumvarpið
til umsagnar lagadeildar Háskóla íslands. Einnig var frumvarpið sent til umsagnar
Sambands Ísl. sveitarfélaga og til Búnaðarþings. Allir þessir aðilar hafa sent greinar-
góðar umsagnir um málið. Þykir minni hluta iðnaðarnefndar rétt að birta um-
sagnirnar í heild með nefndarálitinu til upplýsingar fyrir þá, sem vilja kynna sér
málið.

Umsögn Búnaðarþings er svo hljóðandi:
"Reykjavík, 4. mars 1974.

Á fundi stjórnar Búnaðarfélags íslands hinn 1. mars 1974 var ákveðið að
senda iðnaðarnefnd Nd. Alþingis ályktun Búnaðarþings 1974 um frumvarp til laga
um breytingu á orkulögum, er iðnaðarnefnd Nd. Alþingis hafði sent Búnaðarþingi
til umsagnar.

Ályktunin ásamt greinargerð hljóðar svo:
.Búnaðarþíng mælir eindregið Í gegn frumvarpi til laga um breyting á orku-

lögum, nr. 58 frá 1967, er lagt hefur verið fram á Alþingi því, er nú situr.

Greinargerð.
Á Alþingi 1973, 93. löggjafarþingi, var lagt fram frumvarp til breytinga á

orkulögunum frá 1967. Meginefni þessara breytinga var það, að ríkið eitt skuli
eiga allan rétt til umráða og hagnýtingar á svokölluðum háhitasvæðum, hver sem
eigandi landssvæðanna er. Hins vegar skuli landeigandi aðeins hafa hagnýtingar-
rétt á lághitasvæðum og yfirborðshita á háhitasvæðum.

Enn fremur er tekið fram, að með landssvæði þau, sem óvissa ríkir um, skuli
farið sem háhitasvæði, þar til rannsókn leiði annað í ljós, þ. e. að ríkið hafi þar
einnig, a. m, k. um sinn, allan umráðarétt.

Búnaðarþing 1973 mótmælti frumvarpi þessu og byggði andmæli sín á því, að
þar væri ákveðið, að einföld lagasetning nægði til þess að taka af landeiganda til-
tekinn umráða- og hagnýtingarrétt bótalaust og færa hann til annars aðila, er
skyldi hafa öll umráð og not af honum. Jafnframt benti Búnaðarþing á, að yrði
stigið út á þessa braut, mundi auðveldur eftirleikur að færa umráða- og hagnýt-
ingarrétt annarra landsgæða til ríkisins án bótaskyldu.

Ályktun Búnaðarþings 1973 fylgir hér með sem fylgiskjal.
Nú, þegar frumvarp til breytinga á orkulögum er lagt fyrir Alþingi að nyju,

er sú breyting gerð frá fyrra frumvarpi, að skotið er inn í 2. gr. frumvarpsins
nýrr-i málsgrein. sem efnislega er á þá lund. að sveitarfélög, sem land eiga á há-
hitasvæði, skuli hafa forgangsrétt til vinnsluleyfis á þVÍ landi án sérstaks vinnslu-
gjalds, en þó þVÍ aðeins að sveitarfélögin hafi sótt um leyfi innan 5 ára frá gildis-
töku laganna.

Litil eða engin úrbót virðist vera að þessari ínnskotsgrein. Athuganir um
vinnslu eða virkjanir, áætlanagerð og eftirleitan um fjármögnun til framkvæmda
og samþykktir út frá þeirri vitneskju, sem þá lægi fyrir, hlytu að taka langan Uma
og óhugsandi að ön sveitarfélög gætu tekið afstöðu til framkvæmda á svo skömm-
um tíma, þvi að vinnslu leyfi, þó gefið væri, mundi ólíklega látið gilda nema um
skamman tíma, ef ekki yrði fljótlega hafist handa um framkvæmdir. Auk þess
hljóta viðfangsefni sveitarfélaga Í þessum efnum að breytast oftlega. Þar sem fá-
menni er nú og Því lítil geta til virkjunargerðar, getur verið fjölmenni eftir nokkur
ár og þá allt önnur og meiri þörf og möguleikar til hagnýtingar jarðhita.
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Búnaðarþing endurtekur því mótmæli sín gegn samþykkt þessa frumvarps og
telur sjálfsagt, að farið verði með jarðhita eins og önnur réttindi, að þau verði
tekin eignarnámi að lögum eða leigunámi, ef almenningsheill krefst þess, að þau
verði tekin af landeiganda, og samningar hafa ekki náðst.

Fram hafa verið lagðar á Alþingi breytingartillögur við frumvarp til breytinga
á orkulögum á þskj. 21, fluttar í neðri deild af háttvirtum 5. landskjörnum þing-
manni, Stefáni Gunnlaugssyni. Efni þeirra breytingartillagna er, að sveitarfélög eigi
allan rétt til umráða og hagnýtingar á jarðhita it háhitasvæðum, þar sem landið er
eign sveitarfélaga, þrátt fyrir önnur ákvæði Frumvarpsins, og að 2. gr. þess falli
niður.

Búnaðarþing telur breytingartillögur þessar til bóta frá því, sem í frumvarpinu
stendur, en þó er aðeins um undantekningu að ræða. Eftir stendur óhaggað það
efni frumvarpsins, sem viðsjárverðast er, að unnt sé með einföldum lögum að taka
upp eignir manna og réttindi bótalaust.

Að gefnu tilefni vill Búnaðarþing mótmæla þeirri túlkun, sem fram hefur kom-
ið m. a. á Alþingi, að Búnaðarþing standi því í mót, að jarðhiti á svonefndum há-
hitasvæðum, eins og þau kunna að verða ákveðin, verði nýttur í almenningsþágu.
Telur þingið, að engin átylla hafi verið til slíkrar túlkunar á ályktun Búnaðarþings
frá árinu 1973. Þvert á móti telur þingið sig þess hvetjandi, að þessi jarðargæði
verði nýtt sem mest og best, en ef ríki eða aðrir opinberir aðilar nái ekki samn-
ingum við landeigendur um nýtingu þeirra, verði notuð heimild til eignarnáms
að lögum og bætur greiddar eftir mati.

Búnaðarþing telur fráleita þá kenningu, er upp hefur skotið kolli, að þau gæði,
er á landi eða í jörðu kunni að felast og landeigendur fyrr á tíð höfðu ekki aðstöðu
til að nýta, verði almenningseign, jafnskjótt og hagnýtingarmöguleiki skapast. Eng-
inn mun heldur telja, að sú kenning eigi við, að þvi er tekur til náms bergtegunda
af ýmis konar gerð eða vatns til neyslu eða virkjunar, svo að nokkur dæmi séu
nefnd. Um jarðhita hlýtur að gegna öldungis sama máli. Meðan einkaeignarréttur
er ákvarðaður i stjórnarskrá hins islenska rikis og hann virtur, hlýtur Búnaðarþing
að standa fast gegn þvi, að umráða- og hagnýtingarréttur verði lekinn af land-
eigendum nema eftir eignarnámsheimild að lögum."

Virðingarfyllst,

Halldór Pálsson."

Það, sem Samband ísl. sveitarfélaga hefur um málið að segja er orðrétt þannig:

"Reykjavik, 13. febrúar 1974.

Með bréfi, dags. 6. desember s.l., sendi iðnaðarnefnd neðri deildar Alþingis
sambandinu til umsagnar framangreint mál.

Á stjórnarfundi sambandsins í dag var samþykkt að láta þingnefndinni í té
svofellda umsögn um málið:

"Stjórnin telur nauðsynlegt, að Síl breyting verði gerð á frumvarpinu, að inn
i það verði felld breytingartillaga á þskj. 21, flm. Stefán Gunnlaugsson. Jafnframt
bendir stjórnin á nauðsyn þess, að lögin tryggi þeim sveitarfélögum, sem ekki eiga
[önd á háhitasvæðum, forgangsrétt til hagnýtingar jarðhita þar."

Framanrituð umsögn tilkynnist háttv. þingdeildarnefnd hér með.

Virðingarfy llst,

Magnús E. Guðjónsson."
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Lagadeild Háskóla Íslands hefur þetta um málið að segja:

"Með bréfi, dags. 6. desember 1973, hefur iðnaðarnefnd neðri deildar Alþingis
óskað eftir áliti lagadeildar Háskóla Íslands á því, hvort nokkurt ákvæði frv. til
laga um breytingu á orkulögum, nr. 58 29. apríl 1967, brjóti í bága við stjórnar-
skrána. Fer umsögn deildarinnar hér á eftir.

Hér koma fyrst og fremst til athugunar ákvæði 2. mgr. og 3.-4. mgr. 1. gr.
frv., sem eru svo hljóðandi:

"Ríkið á allan rétt til umráða og hagnýtingar jarðhita á háhitasvæðum og
uppleystra efna og gastegunda, sem háhitavatni og gufu fylgja, þó með takmörkunum,
sem í lögum þessum greinir .....

Landareign hverri fylgir réttur til umráða og hagnýtingar jarðhita á lághita-
svæðum og hvera og náttúrulegs jarðhita á yfirborði landeignar á háhitasvæði.

Landeiganda er rétt að hagnýta sér jarðhita á lághitasvæði og hveri og annan
náttúrulegan jarðhita á yfirborði lands á háhitasvæði, eins og honum þykir best
henta til heimilisþarfa, framleiðslu og iðnaðar, sbr. þó ákvæði þessa kafla og VII.
kafla laganna. Hann hefur rétt til að stífla frárennsli frá jarðhitasvæðum, hlaða
bakka eða garða um þau, ræsa fram ofanjarðar eða neðan, ef ekki stafar hætta af
eða veruleg óþægindi eða spjöll á eign annars manns, sem ekki er skylt að hlíta
samkvæmt sérstakri heimild. Landeiganda er einnig rétt að bora á landareign sinni
á lághitasvæði eftir jarðhita og vinna hann til hvers konar nota. Landeiganda er
óheimilt að bora á landareign sinni á háhitasvæði eftir jarðhita."

Í greinargerð fyrir frv. kemur fram, hverjar meginreglur felast í ofangreindum
ákvæðum, en í upphafi greinargerðar innar segir m. a.:

,,1 lagafrumvarpi þessu er greint á milli umráða- og hagnýtingarréttar á jarð-
hita eftir þvi, hvort hann er að finna á háhitasvæðum eða lághitasvæðum.

Allur jarðhiti á lághitasvæðum, svo og hverir og annar náttúrulegur jarðhiti
á yfirborði háhitasvæða, er háður einstaklingseignarrétti landeiganda, en annar
jarðhiti á háhitasvæðum er í almannaeign og í umráðum ríkisins. ÞÓ skuli þeir,
sem borað hafa eftir jarðhita á háhitasvæðum og byrjað vinnslu hans við gildis-
töku laganna, hafa þann rétt óskertan áfram.

Óheimilt er, að aðrir aðilar en ríkið og þeir, sem leyfi rikisvaldsins fá, bori
eftir jarðhita á háhitasvæðum."

Samkvæmt framansögðu er meginregla umrædds frv. sú, að heimild til hag-
nýtingar jarðhita á svonefndum háhitasvæðum skuli eftirleiðis vera ríkiseign, að
frátöldum jarðhita á yfirborði jarðar. Með vissum skilyrðum halda sveitarfélög
áfram jarðhitaréttindum sínum á háhitasvæðum og með vissum takmörkunum einn-
ig aðilar, sem hafa borað eftir jarðhita og byrjað vinnslu hans fyrir gildistöku
laganna, sbr. nánar ákvæði í 2. og 4.-5. gr. fn'. Í 1. gr. frv. eru háhitasvæði skil-
greind með eftirfarandi hætti:

"Með jarðhitasvæði er i lögum þessum átt við uppstreymissvæði frá rennslis-
kerfi heits grunnvatns. Jarðhitasvæði skiptast í háhitasvæði og lághitasvæði. Jarð-
hitasvæði telst háhitasvæði í lögum þessum, ef innan þess finnst 2000 e hiti ofan
1000 metra dýpis. Önnur jarðhitasvæði nefnast lághitasvæði. Meðal háhitasvæða eru
þessi svæði: Reykjanes, Svartsengi, Krýsuvík, Brennisteinsfjöll, Hengill, Geysir,
Kerlingarfjöll, Hveravellir, Torfajökull, Vonarskarð, Grímsvötn, Kverkfjöll, Askja,
Fremrinámur, Námafjall. Krafla. Þeistareykir og önnur jarðhitasvæði með sömu
eiginleikum."

Af þVÍ, sem að framan hefur verið rakið, kemur skýrt fram, að heimild til
hagnýtingar jarðhita með borunum á háhitasvæðum skuli vera ríkiseign, án tillits
til þess, hve ofarlega jarðhitinn er í jörðu. Er jafnframt gengið út frá því, að ríkið
muni framvegis sjálft hagnýta jarðhita með borunum eða heimila það öðrum gegn
gjaldi.
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Samkvæmt núgildandi lögum á landeigandi að jafnaði rétt til hagnýtingar jarð-
hita og jarðefna, sem eru undir yfirborði lands hans, sbr. 9. gr. orkulaga, nr. 58/
1967, og 1. og 4. gr. námulaga, nr. 24/1973. Vafi leikur hins vegar á, hve langt hag-
nýtingar- og umráðaréttur landeiganda nái í jörðu niður. Þar sem ákvæði frv.
áskilja hins vegar ríkinu jarðhita undir yfirborði jarðar á háhitasvæðum án tillits
til þess, hve djúpt hann liggur í jörðu. verður að ætla, að frv. hafi í för með sér,
ef að lögum verður, að eigendur jarðhitaréttinda á þessum svæðum verði sviptir
heimild sinni samkvæmt núgildandi lögum til að hagnýta jarðhita undir yfirborði
jarðar með borunum. Eins og eigna skerðingum þessum er háttað, verður að lita
svo á, að skylt sé samkvæmt 67. gr. stjómarskrárinnar að láta eignarnámsbætur
koma fyrir þær, ef á annað borð er mn [nrðhltaréttindí að ræða, sem hafa fjár-
hagslegt verðmæti við gildistöku laganna.

í greinargerð fyrir frv. segir:
"Með lögum þessum eru eignarrétti einstaklinga sett tiltekin almenn takmörk,

án þess að bætur komi fyrir, en heimild löggjafarvaldsins til að setja eignarrétt-
inum almennar takmarkanir er fyrir löngu viðurkennd af dómstólum."

Þarna er byggt á því, að fyrrgreindar skerðingar á jarðhitaréttindum hafi ekki
í för með sér skyldu til greiðslu eignarnámsbóta. Þrátt fyrir það er ástæða til að
ætla, að frv. verði skýrt þannig, ef það verður að lögum, að eignarskerðingar þessar
skuli koma til framkvæmda við gildistöku laganna, en hins vegar beri að greiða
þeim aðilum bætur, sem sviptir hafa verið réttindum sínum til að hagnýta jarð-
hita með borunum, ef um verðmæt réttindi er að ræða.

Niðurstaða lagadeildar er því sú, að ofangreint frv. feli ekki i sér stjórnarskrár-
brot, ef það verður að lögum. Hins vegar verði að gera ráð fyrir því, að það geti
í einstökum tilvikum haft í för með sér bótaskyldu fyrir ríkissjóð gagnvart eig-
endum jarðhitaréttinda.

Reykjavík, 23. janúar 1974.

Virðingarfy lls t,

Jónatan Þórmundsson
forseti lagadeildar."

Með tilliti til þess, sem fram hefur komið í málinu, þykir minni hluta iðn-
aðarnefndar ekki fært að samþykkja frumvarpið, en telur nauðsynlegt að taka
málið til frekari yfirvegunar og athugunar. Leggjum við undirritaðir því til, að
frumvarpinu verði vísað til ríkisstjórnarinnar til endurskoðunar, sem færi fram í
samráði við Búnaðarfélag íslands, Stéttarsamband bænda og Samband ísl. sveitar-
félaga. Endurskoðuninni mætti ljúka áður en næsta reglulegt Alþingi tekur til starfa
á komandi hausti.

Alþingi, 19. apríl H174.

Ingólfur .I ónsson,
frsm.

Lárus .Jónsson.
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