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SPURNINGAR SÉRFRÆÐINGANEFNDAR ALÞINGIS UM 34. GR. FRUMVARPS 

STJÓRNLAGARÁÐS TIL STJÓRNARSKIPUNARLAGA O .FL.

Ég vísa til tölvubréfs frá Oddnýju Mjöll Arnardóttur 8. október sl. þar sem settar 
voru fram tilteknar spurningar sem mér var falið að fjalla um. Spurningarnar eru 
settar fram í upphafi hvers kafla og fylgir síðan umfjöllun mín um viðkomandi 
lið.

1
Sp.: Samspil hugtaksins þjóðareign og eigna ríkisins í 34. gr.

1.1 Hugtakið þjóðareign
Samkvæmt skýringum við frumvarp stjórnlagaráðs er í frumvarpinu fylgt langri 
hefð á bak við notkun hugtaksins þjóðareign. Skýrir ráðið hugtakið svo að um sé 
að ræða eign sem aldrei megi afhenda til eignar eða varanlegra afnota og megi 
því aldrei selja eða veðsetja. Er í þessu sambandi vísað til laga um friðun 
Þingvalla nr. 59/1928, svo og tillagna stjórnarskrárnefndar 1978-1983.1 Í 
skýringum stjórnlagaráðs eru í stuttu máli raktar þær tillögur sem settar hafa 
verið fram á síðustu áratugum um stjórnarskrárákvæði um auðlindir í
þjóðareign.2 Kemur jafnframt fram að auðlindaákvæðið í frumvarpi ráðsins sé 
sprottið af og nátengt fyrri frumvörpum um málið og beri að skoða 1. mgr. 34. 
gr. í ljósi þeirrar forsögu sem felst í þeim.

Sú skilgreining sem liggur til grundvallar flestum þeim tillögum sem lagðar hafa
verið fram á síðastliðnum áratug um stjórnarskrárákvæði um auðlindir í
þjóðareign var sett fram í skýrslu auðlindanefndar árið 2000. Þar var einnig sett 
fram tillaga að stjórnarskrárákvæði en upphaf þess hljóðaði svo:
„Náttúruauðlindir og landsréttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti eru 
þjóðareign eftir því sem nánar er ákveðið í lögum."3

1 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga ásamt skýringu. Stjórnlagaráð 2011, bls. 84.
2 Þetta eru tillögur stjórnarskrárnefndar undir forystu dr. Gunnars Thoroddsen árið 1983, stjórnarfrumvarps 
sem Davíð Oddsson lagði fram árið 1995, tillaga auðlindanefndar árið 2000, frumvarps oddvita ríkisstjórnar 
Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks árið 2007 og frumvarps oddvita ríkisstjórnar Samfylkingarinnar og Vinstri 
hreyfingarinnar -  græns framboðs árið 2009.
3 Auðlindaskýrsla 2000. Álitsgerð auðlindanefndar um stjórn auðlinda Íslands, kafli 2.5.4.
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Í skýrslu auðlindanefndar var hugtakið þjóðareignarréttur skilgreint þannig að 
um væri að ræða eignarrétt til hliðar við hinn hefðbundna séreignarrétt 
einstaklinga og lögaðila, þ.e. eignarrétt íslensku þjóðarinnar á þeim 
náttúruauðlindum sem ekki væru þegar háðar einkaeignarrétti. Jafnframt sagði 
að með því að lýsa náttúruauðlindir eign þjóðarinnar væri girt fyrir að aðrir 
aðilar geti eignast beinan eignarrétt að þeim, t.d. fyrir hefð. Auðlindanefnd 
vísaði í þessu sambandi til eignarréttar ríkisins sem því hefur verið fenginn með 
lögum sem mæla fyrir um sérstakt form á eignarráðum. Í skýrslunni segir 
jafnframt: „Það sem skilur að þennan rétt ríkisins og einkaeignarrétt, sem ríkið 
getur verið aðili að eins og hver annar lögaðili, er að ríkinu hefur verið fenginn 
hinn sérstaki eignarréttur í skjóli þess að engir aðrir einstaklingar eða lögaðilar 
geti sannað eignarrétt sinn að þeim eignum sem um er að ræða. Dæmi um 
þetta er eignarréttur ríkisins að auðlindum í jörðu, utan eignarlanda, 
eignarréttur þess að auðlindum hafsbotnsins, utan netlaga, og eignarréttur 
þess að þjóðlendum."4

Í 1. gr. frumvarps til stjórnarskipunarlaga sem oddvitar ríkisstjórnar 
Samfylkingarinnar og Vinstri hreyfingarinnar -  græns framboðs lögðu, ásamt 
fleirum, fram árið 20095 var kveðið á um þjóðareign á náttúruauðlindum sem 
ekki eru háðar einkaeignarrétti. Í athugasemdum við ákvæðið kemur fram að 
hugtakið þjóðareign sé byggt á skilgreiningu auðlindanefndar en fyrirmyndin að 
eignarhaldi af þessum toga sé einkum sótt í ákvæði laga um þjóðlendur og 
ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998.. Einnig kemur 
fram að sú tegund eignarhalds sem felst í hugtakinu þjóðareign hafi ákveðna 
sérstöðu miðað við aðrar ríkiseignir og að m.a. sé tryggt að slíkum 
náttúruauðlindum verði aldrei afsalað varanlega.

Vísan stjórnlagaráðs til tengsla frumvarps þess sem hér er til umfjöllunar við 
fyrri frumvörp sem hafa að geyma tillögu að stjórnarskrárákvæði um auðlindir í 
þjóðareign og skýringar ráðsins leiða til þeirrar niðurstöðu að byggt sé á 
skilgreiningu auðlindanefndar á hugtakinu þjóðareign að minnsta kosti að því er 
varðar réttaráhrif þess að auðlindir séu lýstar þjóðareignir.

1.2 Eignarréttindi yfir auðlindum
Auðlindir hafa um margt sérstöðu sem eignarandlag. Til dæmis felst í eðli 
ýmissa auðlinda að enginn getur haft vörslur þeirra eða raunveruleg umráð. 
Auk þess hafa þær yfirleitt mikla samfélagslega þýðingu, þ.e.a.s. samfélagið

4 Auðlindaskýrsla 2000, kafli 2.5.1.
5 136. löggjafarþing 2008-2009, þskj. 648, 385. mál.
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hefur ríka hagsmuni af því hvernig þær eru nýttar og þeim ráðstafað. Meðal 
annars í ljósi þessa hefur verið talið eðlilegt að hægt væri að lýsa yfir þjóðareign 
á auðlindum enda þótt við þær séu bundin ýmis réttindi sem taka þarf tillit til.

Í samræmi við sérstöðu auðlinda sem eignarandlags hafa eignarréttindi yfir 
auðlindum lengst af verið skilgreind í íslenskum rétti sem hagnýtingar- og 
ráðstöfunarréttur, þ.e. sem óbein eignarréttindi, en ekki beinn eignarréttur.6 
Þannig má segja að réttindin séu hlutdeild í víðtækari rétti en ekki hefur 
endilega verið skilgreint hver hefði þann með höndum. Frá þessari hefð var 
vikið við setningu laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu nr. 
57/1998 (hér eftir auðlindalaga). Samkvæmt 3. gr. þeirra fylgir eignarlandi 
eignarréttur að auðlindum í jörðu, en í þjóðlendum eru auðlindir í jörðu eign 
íslenska ríkisins, nema aðrir geti sannað eignarrétt sinn til þeirra. Í greininni er 
kveðið á um óskoraðan eignarrétt yfir auðlindum í jörðu en rétt er þó að minna 
á að með dómum Hæstaréttar 21. febrúar 2008 í málum 644 og 645/2006 
(jarðgangadómum) var réttindaákvæði auðlindalaga ekki túlkað með 
jafnafdráttarlausum hætti og orðalag þess gæti gefið hugmynd um.7

1.3 Auðlindir í þjóðareign
Hvorki í tillögum auðlindanefndar að stjórnarskrárákvæði um auðlindir í 
þjóðareign né þeim tillögum sem lagðar voru fram 2007 og 2009 var gert ráð 
fyrir að náttúruauðlindir í þjóðareign yrðu skilgreindar í sjálfri stjórnarskránni 
heldur gengið út frá að það yrði gert í almennum lögum. Eins og áður segir var í 
tillögu auðlindanefndar frá árinu 2000 kveðið á um að náttúruauðlindir og 
landsréttindi sem ekki væru háð einkaeignarrétti væru þjóðareign eftir því sem 
nánar væri ákveðið í lögum. Sem dæmi um slíkar eignir var nefndur eignarréttur 
ríkisins að auðlindum í jörðu, utan eignarlanda, eignarréttur þess að auðlindum 
hafsbotnsins, utan netlaga, og eignarréttur þess að þjóðlendum.

6 Sjá m.a. 2. gr. vatnalaga nr. 15/1923, 1. gr. nr. 98/1940, um eignar- og nýtingarrétt á jarðhita, 1. gr. námulaga 
nr. 24/1973 og 9. gr. orkulaga nr. 58/1967.
7 Hugtakið auðlind er skýrt í 2. mgr. 1. gr. auðlindalaganna þannig að átt sé við hvers konar frumefni, 
efnasambönd og orku sem vinna megi úr jörðu, hvort heldur í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi og án tillits 
til hitastigs sem þau kunni að finnast við. Skilgreiningin er tengd vinnslu og nær samkvæmt því ekki til þeirra 
fyrirbæra sem talin eru upp í greininni ef þau er ekki vinnanleg. Í nefndum dómum Hæstaréttar frá 21. febrúar 
2008 var deilt um bætur fyrir jarðefni sem fallið hafði til vegna borunar jarðganga og var nýtt til vegagerðar. 
Komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að verðgildi jarðefnisins hefði einungis verið lítið brot af kostnaði við að 
vinna það og að hafið væri yfir allan vafa að nám þess gæti aldrei gefið af sér arð. Yrði að þessu virtu að leggja 
til grundvallar að verðmæti efnisins í jörðu hefði ekkert verið. Gæti það af þeirri ástæðu ekki fallið undir 
hugtakið auðlind samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/1998. Samkvæmt þessu má álykta að um auðlindir í jörðu gildi að 
eignarréttur á þeim sé órjúfanlega tengdur arðskapandi vinnslu þeirra og feli því í raun í sér nýtingarrétt sem 
áskilinn er eiganda þess lands sem hefur viðkomandi auðlind að geyma.
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Í athugasemdum við frumvarp það sem lagt var fram 2009 var bent á að þegar 
liggi fyrir að land, landsréttindi, auðlindir og hlunnindi í þjóðlendum, sem ekki 
hafa verið háð einkaeignarrétti, séu þjóðareignir í skilningi 1. gr. frumvarpsins, 
sbr. lög nr. 58/1998 og lög nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í 
jörðu. Af textanum mætti ráða að undir auðlindahugtakið félli einnig land, 
landsréttindi og hlunnindi en þetta er þó ekki alveg skýrt. Í athugasemdunum 
segir síðan:

„Ekkert [er] því til fyrirstöðu að löggjafinn felli fleiri eignir af þeim toga en þær sem að 
framan greinir undir þjóðareignarhugtakið. Með því að bæta ákvæði í stjórnarskrá sem 
lýsir yfir þjóðareign allra auðlinda sem ekki eru háðar einkaeignarrétti yrði hægt að fella 
undir hugtakið nytjastofna á Íslandsmiðum, sbr. lög nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, og 
auðlindir sem eru á, í eða undir hafsbotninum, utan netlaga og svo langt til hafs sem 
fullveldisréttur Íslands nær, sbr. lög nr. 73/1990, um eignarrétt íslenska ríkisins að 
auðlindum hafsbotnsins. Væri þannig rétt að laga ákvæði þeirra laga að hinu nýja 
stjórnarskrárákvæði. Þá gæti löggjafinn hugsanlega þurft að taka afstöðu til þess hvort 
skilgreina beri nýjar auðlindir sem ekki hafa verið nýttar áður sem þjóðareign."

Hafa verður í huga að gagnvart ýmsum auðlindum sem felldar kunna að vera 
undir þjóðareign hefur verið stofnað til afmarkaðs hagnýtingarréttar og þarf því 
að taka afstöðu til þess hvaða þýðingu frumvarpið hefur gagnvart þeim 
réttindum. Í tillögu auðlindanefndar að nýju stjórnarskrárákvæði árið 2000 var 
beinlínis tekið fram í ákvæðinu að tímabundin heimild til afnota eða 
hagnýtingar náttúruauðlinda og landsréttinda í þjóðareign nyti verndar sem 
óbein eignarréttindi. Í athugasemdum við 2009 frumvarpið er áréttað að 
heimild til afnota eða hagnýtingar auðlinda geti notið verndar 72. gr. 
stjórnarskrárinnar sem óbein eignarréttindi og að stjórnaskrárákvæðinu sé ekki 
ætlað að hrófla við slíkum óbeinum eignarréttindum sem þegar hafi stofnast.

Í frumvarpi til stjórnarskipunarlaga sem lagt var fram 20078 sagði í upphafi 1. 
gr.: „Náttúruauðlindir Íslands skulu vera þjóðareign, þó þannig að gætt sé 
réttinda einstaklinga og lögaðila skv. 72. gr." Afmörkun þessa frumvarps er því 
nokkuð önnur en í tillögu auðlindanefndar og 2009 frumvarpsins. Þannig lýsir 
hún allar náttúruauðlindir þjóðareign með þeim fyrirvara að réttindi 
einstaklinga og lögaðila sem njóta verndar 72. gr. séu virt. Samkvæmt 
athugasemdum við frumvarpið er með þessu áréttað að ýmsar auðlindir séu og 
hafi lengi verið annaðhvort háðar einkaeignarrétti eða þá að einstaklingum og 
lögaðilum hafi verið úthlutað heimildum til nýtingar þeirra á grundvelli 
lagasetningar. Séu tekin af tvímæli um að ekki sé haggað við slíkum eignar- eða 
afnotarétti. Með ákvæðinu sé til dæmis ekki haggað við eignar- og 
afnotaréttindum þeirra sem hagnýta jarðir og ýmis fasteignatengd réttindi eða 
stunda fiskveiðar á grundvelli veiðiheimilda. Hins vegar séu einnig tekin af

8 133. lþ. 2006-2007, þskj. 1064, 683. mál.
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tvímæli um að óbein eignarréttindi tengd nýtingarheimildum sem þegar séu 
fyrir hendi muni ekki leiða til beins eignarréttar.

1.3 Afmörkun þjóðareigna í frumvarpi stjórnlagaráðs
Orðalag 1. mgr. 34. gr. frumvarps stjórnlagaráðs, þar sem rætt er um „auðlindir 
í náttúru Íslands, sem ekki eru í einkaeigu," vísar að vissu leyti til auðlindar sem 
afmarkaðrar áþreifanlegrar eignar sem geti verið undirorpin beinum 
eignarrétti. Þetta er áréttað í 2. málsl. ákvæðisins þar sem segir að enginn geti 
fengið auðlindirnar, eða réttindi tengd þeim, til eignar eða varanlegra afnota og 
aldrei megi selja þær eða veðsetja.

Ég vek sérstaklega athygli á orðalaginu „í einkaeigu" í 1. mgr. 34. gr. Orðið 
einkaeign þýðir samkvæmt Íslenskri orðabók eign einstaklinga (ekki ríkis, 
sveitar- eða samvinnufélaga).9 Í Íslenskri lögfræðiorðabók er gefin upp 
sambærileg skýring: „Eign einstaklings eða einstaklinga, gagnstætt við opinbera 
eign." Orðið vísar þannig til eiganda eignar en ekki til eðlis þeirra réttinda sem 
við eignina eru bundin. Afmörkun þjóðareigna í 1. mgr. 34. gr. er þannig talsvert 
frábrugðin afmörkun auðlindanefndar og 2009 frumvarpsins sem undanskilja 
auðlindir sem háðar eru einkaeignarrétti. Þannig verður að telja að til 
þjóðareignar samkvæmt frumvarpi stjórnlagaráðs teljist, auk þeirra eigna sem 
fengið hafa stöðu einhvers konar þjóðareigna samkvæmt lögum, þ.e. 
þjóðlendna og nytjastofna, allar auðlindir sem undirorpnar eru einkaeignarétti 
ríkisins og annarra opinberra aðila.

Vert er að minna á að samkvæmt 1. mgr. 3. gr. a í auðlindalögum er ríki, 
sveitarfélögum og fyrirtækjum, sem alfarið eru í eigu þeirra, óheimilt að 
framselja beint eða óbeint og með varanlegum hætti eignarrétt að jarðhita og 
grunnvatni umfram heimilis- og búsþarfir. Hliðstætt ákvæði er í 16. gr. 
vatnalaga nr. 15/1923 þar sem segir í 1. mgr. að ríki, sveitarfélögum og 
fyrirtækjum sem alfarið eru í eigu þeirra sé óheimilt að framselja beint eða 
óbeint og með varanlegum hætti rétt til umráða og hagnýtingar á því vatni sem 
hefur að geyma virkjanlegt afl umfram 10 MW.

Það þyrfti að skýra betur hvort auðlindaákvæði stjórnlagaráðs sé ætlað að 
koma alfarið í veg fyrir framsal t.d. réttar til nýtingar jarðhita, grunnvatns og 
yfirborðsvatns á landi í eigu ríkisins eða annarra opinberra aðila. Eins skal vakin 
athygli á því að í núgildandi lögum eru engar takmarkanir á framsali réttinda til 
nýtingar annarra auðlinda í jörðu á forræði ríkisins eða annarra opinberra aðila.

9 Íslensk orðabók. Mörður Árnason ritstjóri. Edda, Reykjavík 2002. Sjá hér einnig skilgreiningu í Íslenskri 
lögfræðiorðabók, Codex, Lagastofnun Háskóla Íslands, Reykjavík 2008.
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Sérstaklega þyrfti að gæta hér að réttindum sveitarfélaga. Vert er að hafa í huga 
að afmörkun frumvarpsins myndi takmarka verulega heimildir ríkisins til að 
ráðstafa t.d. jörðum í ríkiseigu með varanlegum hætti. Miðað við afmörkun 
frumvarpsins þyrfti við sölu ríkisjarða að undanskilja allar auðlindir sem þeim 
tilheyra.

Ef reynt er að afmarka það sem fellur undir auðlindir í einkaeigu í skilningi 1. 
mgr. 34. gr. verður, með vísan til þess sem að framan er rakið, að álykta að þar 
sé einkum vísað til þeirra varanlegu eignarheimilda sem samkvæmt íslenskum 
rétti fylgja eignarhaldi á landi, og tilheyra einstaklingum en ekki ríkinu eða 
öðrum opinberum aðilum.

Lögð skal hér sérstök áhersla á að í skýringum með frumvarpi stjórnlagaráðs 
er ekki fjallað um afstöðu frumvarpsins til þeirra óbeinu eignarréttinda sem 
þegar hafa stofnast gagnvart auðlindum í þjóðareign og er brýnt að bæta úr 
því.

2
Mat á 1. og 2. mgr. 34. gr. í ljósi eignarréttarverndar stjórnarskrár og MSE. Það 
sem við veltum einkum fyrir okkur er hvort í 2. mgr. sé lýst yfir þjóðareign á 
eignarréttindum sem eru nú vernduð af stjórnarskrá eða MSE. Hvað með 
kvótann? Hvað með auðlindir hafs og hafsbotns innan netlaga? Breytir það 
orðalag stjórnlagaráðs að vísa til "uppsprettna" vatns- og virkjunarréttinda, 
jarðhita og námaréttinda einhverju í raun? Teldist yfirlýsing um þjóðareign á 
auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar almenn takmörkun eða 
eignarnám?

2.2 Almennt um framsetningu 2. mgr. 34. gr.
Í 2. mgr. 34. gr. tillögu stjórnlagaráðs eru, samkvæmt skýringum ráðsins, „talin 
upp dæmi um helstu tegundir auðlinda í þjóðareigu". Ákvæði 2. mgr. hlýtur að 
þurfa að skýra með hliðsjón af 1. mgr. þannig að með upptalningunni sé ekki 
verið að fella undir greinina auðlindir sem nú eru í einkaeigu. Þannig sé vísað til 
auðlinda sem nú þegar eru í þjóðareigu og auðlinda sem háðar eru eignarrétti 
ríkisins og annarra opinberra aðila. Að mínu mati er orðalag ákvæðis 2. mgr. 
óheppilega óljóst. Að minnsta kosti væri rík ástæða til að skýra það betur en 
gert er í skýringum stjórnlagaráðs. Þannig þyrfti að tilgreina að þegar auðlindir 
hafsbotnsins innan íslenskrar lögsögu séu tilgreindar sem dæmi um þjóðareign 
afmarkist sú eign við svæði utan netlaga jarða í einkaeigu. (Hér verður að
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athuga að samkvæmt skilgreiningu 1. mgr. myndu auðlindir hafsbotnsins innan 
netlaga jarða í eigu ríkis og sveitarfélaga falla undir hugtakið þjóðareign.)

Um 2. mgr. 34. gr. segir í skýringum stjórnlagaráðs að upptalningu ákvæðisins 
sé ekki ætlað að vera tæmandi. Til dæmis sé ekki tekin afstaða til þess hversu 
fara skuli með villta lax- og silungsstofna sem ganga úr sjó í ár á einkajörðum. 
Það er því ljóst að ætlast er til þess að löggjafinn ákveði í einhverjum tilvikum 
hvort tilteknar auðlindir skuli vera í þjóðareign. Í þessu sambandi má t.d. minna 
á erfðaauðlindir og skuldbindingar Íslands samkvæmt samningnum um 
líffræðilega fjölbreytni varðandi nýtingu og ráðstöfun þeirra.

2.3 Um úthlutun aflaheimilda
Um þau réttindi sem úthlutun aflaheimilda felur í sér hefur margt verið rætt og 
ritað, ekki síst um það að hvaða marki þessi réttindi njóta stjórnarskrárverndar. 
Um það virðast þó flestir sammála að réttindin njóti að einhverju marki verndar 
72. gr. stjskr. um friðhelgi eignarréttar, þ.e. sem óbein eignarréttindi, enda þótt 
menn greini á um nánari skilgreiningu eðlis þeirra og þar með hversu víðtæk 
stjórnarskrárverndin sé. Ekki er þörf á að fjalla sérstaklega um þennan ágreining 
hér.

Í þeim tillögum að auðlindaákvæði í stjórnarskrá sem gerð hefur verið grein 
fyrir hér að framan hefur verið gengið út frá því að nytjastofnar á Íslandsmiðum 
yrðu skilgreindir sem auðlind í þjóðareign. Hins vegar hefur jafnframt verið lögð 
áhersla á að tillögunum sé ekki ætlað að hrófla við óbeinum eignarréttindum 
sem þegar hafi stofnast.10

Hér skal ítrekað að þar sem farin er sú leið í frumvarpi stjórnlagaráðs að 
tilgreina tilteknar auðlindir sem þjóðareign er nauðsynlegt að tekin sé skýr 
afstaða til þeirra réttinda sem þegar hafa stofnast gagnvart þeim.

2.4 Uppsprettur réttinda
Það orðalag 2. mgr. 34. gr. að tilgreina uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda, 
jarðhita- og námaréttinda til þjóðareign er ekki nægilega skýrt að mínu mati. 
Spyrja mætti hvort með þessari tilgreiningu sé átt við að vatn, jarðhiti og námur 
séu lýstar auðlindir í þjóðareign að því marki sem réttindi til þeirra eru ekki „í 
einkaeigu". Ákvæði 2. málsl. 1. mgr. um að enginn geti fengið auðlindirnar, eða 
réttindi tengd þeim, til eignar eða varanlegra afnota útilokar í reynd þá túlkun. 
Með hliðsjón af fyrirvara 1. mgr. um auðlindir í einkaeigu er þá eðlilegt að túlka 
orðalagið svo að átt sé við vatn, jarðhita og námur í þjóðlendum og á jörðum í

10 Sbr. t.d. frumvarpið frá 2009.
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eigu opinberra aðila. Þetta þyrfti þó að skýra betur. Orðið uppsprettur er að 
mínu mati ekki heppilegt enda ekki útilokað t.d. að uppspretta vatnsréttinda 
eins aðila sé einnig uppspretta sams konar réttinda annars.

2.5 Auðlindir undir yfirborði jarðar
Allmargar tilraunir hafa verið gerðar til að afmarka réttindi landeigenda undir 
yfirborði jarðar ekki síst til nýtingar jarðhita.11 Sú aðferð við afmörkun 
eignarráða landeigenda undir yfirborði jarðar sem náð hefur tryggustum sessi í 
íslenskum rétti byggir á því sjónarmiði að þau nái til umráða og hagnýtingar en 
þó aðeins svo langt sem eðlilegt geti talist að viðurkenna af tilliti til hagsmuna 
landeigandans. Þessa reglu mætti nefna hagsmunareglu og hún hefur almennt 
verið viðurkennd í íslenskum rétti.12 Í jarðgangadómunum sem áður eru nefndir 
er reglan orðuð með þeim hætti að eignarráðin nái svo langt niður sem 
nauðsynlegt er til að landeigandi geti haft þau not af landi sínu sem heyra til 
venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteign. Með hagsmunareglunni eru í 
raun dregin mörk milli réttinda landeiganda og almennings því þar sem 
réttindum landeiganda sleppir hlýtur að taka við einhvers konar almenningur. 
Mörkin er ekki dregin við tiltekið dýpi heldur eru þau breytileg og miðast við 
aðstæður og eðlilegan nýtingarrétt landeiganda. Ljóst er að inntak reglunnar 
kann að breytast vegna breyttra viðhorfa til þess hvað felist í „venjulegri 
hagnýtingu". En miðað við það hvernig reglan hefur verið orðuð virðist almennt 
hafa verið miðað við hagsmuni landeiganda af venjulegri hagnýtingu en ekki 
hvað honum væri t.d. tæknilega mögulegt á hverjum tíma.

Með setningu auðlindalaga voru réttindi landeigenda til auðlinda í jörðu 
skilgreind með afgerandi hætti sem eignaréttur, sbr. 3. gr., og ekki tilgreind 
nein þau mörk sem réttindunum kynnu að vera sett. Þó er ljóst af 
athugasemdum við frumvarp það er varð að auðlindalögum að ekki var gert ráð 
fyrir að frumvarpið fæli í sér breytingu á þágildandi réttarástandi.13 Í 
athugasemdunum er ekki fjallað um það beint hvort eignarrétturinn sem 3. gr. 
laganna kveður á um lúti einhverjum takmörkunum. Það er þess vegna ekki 
skýrt hvort byggt sé á hagsmunareglunni. Hins vegar er bent á „að með örum 
tækniframförum verði sífellt auðveldara að nýta auðlindir á meira dýpi. 
Landeigandi geti því í dag nýtt sér auðlindir sem honum hafi áður verið ókleift

11 Sjá hér einkum frumvarp Bjarna Benediktssonar frá árinu 1945, Alþt. 1945, A-deild, þskj. 200, og frumvarp um 
jarðhita frá 1956, Alþt. 1956, A-deild, þskj. 387, en það byggði m.a. á ritgerð Ólafs Jóhannessonar prófessors 
„Um eignar- og umráðarétt jarðhita". Ritgerðin birtist sama ár í Tímariti lögfræðinga, bls. 134-157.
12 Sjá hér t.d. Gaukur Jörundsson: Eignaréttur I. Reykjavík 1982-1983, bls. 38, og Þorgeir Örlygsson: Um 
eignarhald á landi og náttúruauðlindum. Afmælisrit. Gaukur Jörundsson sextugur, 24. september 1994. 
Reykjavík 1994, bls 559.
13 122. lþ. 1997-98, þskj. 574, 359. mál.
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að nýta vegna ónógrar tækniþekkingar eða mikils kostnaðar". Af þessu virðist 
fremur gengið út frá að eignarráðin nái til allrar þeirrar nýtingar sem er 
tæknilega möguleg eða fýsileg en ekki aðeins til þeirrar sem heyrir til 
venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteign. Það er því ýmislegt sem 
bendir til þess að með setningu auðlindalaganna hafi eignarráð landeigenda yfir 
auðlindum í jörðu verið rýmkuð frá því sem áður var talið gilda. Í jarðganga- 
dómunum frá 2008 er réttindaákvæði auðlindalaganna þó ekki túlkað með jafn 
afdráttarlausum hætti og orðalag þeirra gæti gefið tilefni til. Segja má að í 
kjölfar dómanna ríki nokkur réttaróvissa á þessu sviði sem brýnt er að eyða.14

Í seinni málsl. 2. mgr. 34. gr. frumvarps stjórnlagaráðs segir að með lögum megi 
kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar. Í 
skýringum við ákvæðið segir að átt sé við t.d. hugsanlega olíufundi eða málma 
djúpt undir [yfirborði jarðar] hvort heldur í almenningum eða einkajörðum.15 Sé 
tekið mið af skilgreiningu 2. mgr. 1. gr. auðlindalaga er hér um að ræða 
auðlindir sem falla undir þau lög. Lögð skal áhersla á að ummælin í 
skýringunum fela í sér nokkra þrengingu ákvæðisins miðað við orðalag þess. 
Vegna þess hversu réttindi landeigenda eru rúmt skilgreind í auðlindalögum er 
ekki hægt að útiloka að lagaákvæði sem kvæði á um þjóðareign á auðlindum 
undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar gæti skapað landeigendum bótarétt í 
einhverjum tilvikum.

2.6 Ákvæði 4. mgr. 34. gr. um réttaráhrif nýtingarleyfis.
Í 4. mgr. 34. gr. er m.a. kveðið á um heimild stjórnvalda til að veita leyfi til 
afnota eða hagnýtingar auðlinda eða annarra takmarkaðra almannagæða gegn 
fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Segir jafnframt að slík leyfi skuli 
veita á jafnræðisgrundvelli og þau leiði aldrei til eignarréttar eða 
óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum. Orðalagið í síðasta málsliðnum er 
fengið úr 1. gr. laga um stjórn fiskveiða nr. 116/2006 og segir í skýringum að 
ákvæði málsliðarins sé ætlað að tryggja stjórnskipulega stöðu þeirrar greinar 
með því að girða fyrir hættuna á að hún verði numin brott úr lögum.16

Eins og fram er komið getur réttur til nýtingar auðlindar falið í sér óbein 
eignarréttindi sem njóta verndar 72. gr. stjórnarskrárinnar þó þau feli einungis í 
sér hlutdeild í víðtækari rétti „eiganda" auðlindarinnar. Markmiðið með 
orðalagi 1. gr. fiskveiðistjórnunarlaganna var væntanlega að koma í veg fyrir að 
réttarvernd einkaeignarréttar samkvæmt 72. gr. stjórnarskrárinnar útrýmdi

14 Valgerður Sólnes: Um eignarhald á jarðhita. Tímarit lögfræðinga 2009 (4), bls. 445-447.
15 Frumvarp stjórnlagaráðs, bls. 85.
16 Frumvarp stjórnlagaráðs, bls. 87.
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rétti þjóðarinnar samkvæmt 1. málslið greinarinnar enda naut sá réttur ekki (og 
nýtur ekki enn) stjórnarskrárverndar. Hér var því um að ræða tryggingu 
gagnvart því að til yrðu réttindi sem nytu verndar æðri réttarheimildar. Í 
stjórnarskrárákvæði um vernd þjóðareignar er ekki uppi sama aðstaða enda 
hvoru tveggju réttindin þá vernduð af ákvæðum sömu (og æðstu) 
réttarheimildar. Því væri ef til vill nóg að segja hér að slík leyfi leiði aldrei til 
óafturkallanlegs forræðis yfir auðlindunum.

3
Yfirfara greinargerð stjórnlagaráðs með 34. gr. með tilliti til 
eignarréttarverndar. Benda á hvort og þá hvar er farið rangt eða ónákvæmt 
með efnisréttinn og gera tillögur til úrbóta.

Af umfjölluninni hér að framan má ljóst vera að verulega þarf að bæta skýringar 
með 34. gr. frumvarps stjórnlagaráðs. Ég hef ekki rekist beinlínis á villur í 
greinargerðinni. Það má þó setja spurningarmerki við vissa þætti, t.d. umfjöllun 
um álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna frá 2007 sem öll er í formi 
tilvitnunar í grein í Morgunblaðinu. Eins má athuga hvort tilvísun í drög að nýrri 
stjórnarskrá Færeyja eigi við, enda einungis um drög að ræða.

4
Athugsemdir, ef einhverjar eru, um önnur atriði sem þú telur alls ekki geta 
gengið upp í 32. -35. gr. Hér erum við ekki að fiska eftir því hvernig þú vildir 
hafa þetta ef þú réðir, heldur bara að óska eftir rökstuddum ábendingum um 
alvarlega ágalla (ef einhverjir eru).

33. gr.
2. mgr.
Hér er kveðið afdráttarlaust um skyldu löggjafans til að tryggja í lögum rétt 
manna til heilnæms umhverfis, fersks vatns, ómengaðs andrúmslofts og 
óspilltrar náttúru. Þessi atriði er mjög erfitt að skilgreina og spyrja má hvenær 
andrúmsloft telst ómengað og náttúra óspillt.

Upptalning 2. málsl. er sett fram eins og hún sé tæmandi talin. Það er 
óheppilegt því það þýðir að sú vernd sem þarna er fjallað um nær eingöngu til 
þeirra náttúruþátta sem taldir eru upp. Sérstaka athygli vekur þar að gróður er 
talinn upp sem verndarandlag en ekki dýr. Reyndar er sérstakt á ákvæði um 
dýravernd í 36. gr. en það tekur einungis til verndar gegn illri meðferð og 
verndar dýrategunda í útrýmingarhættu. Eðlilegra væri að nota hér hugtakið 
lífríki sem nær til hvors tveggja. Hér má líka minna á landslag og jarðmyndanir.
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Ekki er skýrt í skýringum með frumvarpinu hvað felist í hugtakinu 
náttúruminjar.

Í síðasta málslið 2. mgr. segir að fyrri spjöll skuli bætt eftir föngum. Ekki er ljóst 
á hvern skyldan er lögð og er það ekki skýrt í skýringum með ákvæðinu.

35. gr.
1. mgr.
Í fyrsta málslið 1. mgr. er lögð bein og mjög opin skylda á stjórnvöld að veita 
upplýsingar. Í skýringum við ákvæðið segir að um frumkvæðisskyldu stjórnvalda 
sé að ræða en ekkert er fjallað nánar um það hvernig þessi skylda verður 
afmörkuð.

Orðalagið áhrif framkvæmda í 1. mgr. er dálítið þröngt og ekki ljóst hvort 
ákvæðið tekur einnig upplýsinga um áhrif starfsemi á umhverfi og náttúru. Ekki 
er heldur að mínu mati nægjanlega skýrt hvort ákvæðið taki til réttar til 
upplýsinga um áhrif fyrirhugaðra framkvæmda eða starfsemi á náttúru og 
umhverfi.

3. mgr.
Ákvæðið tekur til töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi. Spyrja má 
hvaða ákvarðanir falli þarna undir. Eru það einungis ákvarðanir sem beinlínis 
varða ráðstöfun náttúrugæða og náttúruvernd eða falla þarna einnig undir 
ákvarðanir sem kunna að hafa áhrif á náttúru og umhverfi? Það væri ástæða til 
að íhuga orðalagið að þessu leyti.

Aagot Vigdís Óskarsdóttir
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