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Efni: Umsögn Orkustofnunar um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá 
lýðveldisins íslands, þingskjal 510 —  415. mál

Orkustofnun hefur borist erindi nefndasviðs Alþingis, dags. 29. nóvember 2012, þar sem stjómskipunar- 
og eftirlitsnefnd Alþingis vekur athygli á því að samþykkt hefur verið að auglýsa eftir umsögnum og 
erindum um frumvarp til stjómarskipunarlaga, 415. mál.

Orkustofnun hefur kynnt sér efni frumvarpsins og telur jákvætt að umrætt frumvarpið er lagt fram á 
Alþingi, einkum að því er varðar þau efnisatriði sem snúa að stjómsýsluverkefnum Orkustofnunar, sbr.
33. gr. um náttúru íslands og umhverfi, 34. gr. um náttúruauðlindir og 35. gr. um upplýsingar um 
umhverfi og málsaðild. Það er mat Orkustofnunar að umrædd ákvæði styrki gildandi lagaákvæði um 
auðlindanýtingu en Orkustofnun fer með leyfisveitingarvald, frá og með 1. janúar 2012, skv. ákvæðum 
laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, (auðlindalaga), raforkulaga, nr. 65/2003, 
og laga um eignarrétt íslenska ríkisins að auðlindum hafsbotnsins, nr. 73/1990. Þá fer Orkustofnun einnig 
með leyfisveitingarvald samkvæmt ákvæðum vatnalaga nr. 15/1923 og laga um leit, rannsóknir og vinnslu 
kolvetnis, nr. 13/2001.

Akvarðanir Orkustofnunar er lúta að veitingu, endurskoðun og afturköllun leyfa, samkvæmt 
ofangreindum lögum öðmm en raforkulögum, sæta nú kæru til úrskurðamefndar umhverfis- og 
auðlindamála, skv. lögum nr. 130/2011, en ekki ráðherra eins og var fyrir fullgildingu Árósasamningsins. 
Aðskilnaðar þeirra aðila sem fara með leyfisveitingar annars vegar og hinna sem úrskurða um kærur 
vegna slíkra leyfisveitinga hins vegar undirstrikar stjómsýslulegt mikilvægi þeirra stofnana sem með slíka 
stjómsýslu fara.

Orkustofnun vekur, í þessu sambandi, athygli á 97. gr. frumvarpsins um að stofnanir ríkisins njóti sérstaks 
sjálfstæðis með lögum, m.a til þess að annast og framiylgja þeim markmiðum um náttúru íslands og 
umhverfi, um náttúmauðlindir og um upplýsingar um umhverfi og málsaðild sem nefndar greinar 
frumvarpsins hér að ofan vísa til, enda gegna þær stofnamir mikilvægu eftirliti og/eða afla upplýsinga 
sem nauðsynlegar em í lýðræðisþjóðfélagi.

2. mgr. 35. gr. frumvarpsins kveður á um heimild almennings til að leita til hlutlausra úrskurðaraðila 
vegna ákvarðana sem hafa umtalsverð áhrif á umhverfi og náttúru, þar með taldar ákvarðanir 
Orkustofnunar um leyfisveitngar.

I ljósi ofangreinds hlutverks Orkustofnunar vill stofnunin koma efitirfarandi umsögn um 33. og 34. gr. 
frumvarpsins á framfæri við stjómskipunar- og eflirlitsnefnd Alþingis.

Um 33. gr. Náttúra íslands og umhverfi

I 3. mgr. 33. gr. er vikið að nýtingu náttúrugæða, sem samkvæmt ákvæði frumvarpsins, skal haga þannig 
að þau skerðist sem minnst til langframa og gildi náttúrunnar og hagsmunir komandi kynslóða séu virt. í , 
greinagerð með frumvarpinu um tilvitnað ákvæði er þess getið að orðalagi þess hafi verið lítillega breytt 
frá tillögum stjómlagaráðs, þannig að náttúrugæði, þ.m.t. náttúruauðlindir, endurspegli betur þá staðreynd
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að hvorki náttúran né komandi kynslóðir eru aðilar að lögum sem notið geti lagalegs „réttar“ . í stað þess 
að vísa til réttar náttúrunnar er því vísað til þess „gildis“ sem hún hefur í sjálfri sér og í stað réttar 
komandi kynslóða er vísað til hagsmuna þeirra. Það er mat Orkustofnunar að þessi breyting sé til batnaðar 
og tekur undir þau sjónarmið, að náttúrugæði feli augljóslega í sér skírskotun til náttúruauðlinda, en 
hugtakið sjálfbær þróun nái yfir mun breiðara svið og byggist á þremur meginstoðum, umhverfi, efnahag 
og samfélagi, sem allar tengjast innbyrðis.

Er það mat Orkustofnunar að með 3. mgr. 33. gr. frumvarpsins sé sett fram það markmið til 
stjómskipunarlaga, að náttúmgæði og þ.m.t. náttúruauðlindir, skerðist sem minnst til langframa og gildi 
náttúmnnar og hagsmunir komandi kynslóða séu virt, en skilgreind undirmarkmið verði skýrð nánar með 
lögum eða stjómvaldsákvörðunum um stefnumótun sem eru til þess fallnar að ná því markmiði sem um 
ræðir í 3. mgr.

Um 34. gr. Náttúruauðlindir

Akvæði 34. gr. er nýmæli eins og fram kemur í greinargerð. Markmið I. mgr. er að kveða á um 
þjóðareign að náttúruauðlindum sem ekki em háðar einkaeignarrétti og skilgreina inntak þjóðareignar. 
Með ákvæðinu er ekki hróflað við þeim eignarréttindum sem þegar kunna að vera fyrir hendi að 
auðlindum og þeim heimildum eigenda sem slíkum eignarrétti fylgja. Markmið 2. mgr. er að skýra nánar, 
með dæmatalningu, hvers konar auðlindir það eru sem talist geta til þjóðareignar. Markmið 3. mgr. er að 
kveða á um sjálfbæra nýtingu auðlinda í þjóðareign með almannahag að leiðarljósi. Markmið 4. mgr. er 
að kveða á um skilmála þeirra nýtingarleyfa eða annarra óbeinna réttinda sem tengjast auðlindum í 
þjóðareign eða öðmm takmörkuðum almannagæðum sem framvegis kunna að verða veitt. Með ákvæðinu 
er ekki hróflað við þeim nýtingarleyfum eða óbeinu eignarréttindum sem þegar em fyrir hendi.

I greinagerð með frumvarpinu kemur fram að við lagatæknilega yfírferð yfir tillögur stjómlagaráðs hafa 
verið gerðar töluverðar orðalagsbreytingar á þessu ákvæði en þeim er ætlað að gera inntak þess skýrara og 
tryggja, í samræmi við það sem stjómlagaráð ætlaðist til, að ekki verði hróflað við þeim eignarréttindum 
sem þegar em fyrir hendi og njóta stjómarskrárvemdar. Það er mat Orkustofnunar að þessar 
orðalagsbreytingar, eins og þær eru í frumvarpinu, séu fyllri og af þeim ástæðum til bóta.

Þá er í greinargerðinni Qallað um langa sögu í rökræðum um náttúruauðlindir og þjóðareignarhugtakið og 
að ljóst sé að auðlindaákvæðið í stjórnarskrárfrumvarpi stjómlagaráðs er sprottið a f  og nátengt fyrri 
fmmvörpum um málið.

Orkustofnun tekur undir þau sjónarmið að náttúruauðlindir hafa mikla samfélagslega þýðingu, þ.e. 
samfélagið hefur ríka hagsmuni af því hvernig þær eru nýttar og þeim ráðstafað og að mikilvægt sé að 
einkaeignarréttur að takmörkuðum, óbeinum réttindum til auðlindar í þjóðareign, svo sem nýtingarleyfi, 
haggar ekki hagsmunum þjóðarinnar af því hvemig með auðlindina er farið.

Orkustofnun bendir á að ekki verður Qallað um ákvæði 34. gr., það markmið 1. mgr. að kveða á um 
þjóðareign að náttúruauðlindum sem ekki eru háðar einkaeignarrétti og skilgreina inntak þjóðareignar, án 
þess að skoða tengsl ákvæðisins við 13. gr. frumvarpsins um eignarrétt.

„Eignarrétturinn er friðhelgur. Engan má skylda til að láta a f  hendi eign sína nema almenningsþörf 
krefji. Þarf til þess lagafyrirmœli og komi fullt verð fyrir. “

Ákvæðið er óbreytt frá núgildandi stj.skr., 72. gr., um eignarétt, sem á rætur sínar í skoðunum sem em á 
því reistar, að eignarréttur nyti vemdar gegn löggjafanum, jafnvel þótt við stjórnarskrákvæði væri ekki að 
styðjast. Því má þess vegna halda fram að sögulegar forsendur 72. gr. stj.skr. bendi til þess að löggjafinn 
hafi ekki vald til afskipta a f eignum manna, nema í þeim tilvikum sem í greininni eru tilgreind, þ.e.a.s. 
með eignamámi. Þótt á sínum tíma hafi verið byggt á svo víðtækri og sjálfstæðri vemd eignarétti til 
handa, hefúr, engu að síður, verið gengið út frá þvi, að eignarrétti væru viss takmörk sett og að löggjafinn



gæti haft hönd í bagga um breytingu á þeim með vísan til m.a. 2. gr. stj.skr., þar sem sú valdheimild er 
ekki í 72. gr. eða forverum þeirrar greinar. Megin einkenni 72. gr. stj.skr. er það að hún setur handhöfum 
ríkisvaldsins tilteknar skorður, en felur ekki í sér neina heimild til eignaskerðinga, sem handahafar 
ríkisvaldsins hefðu ekki, e f  greinarinnar nyti ekki við.

An þess að gera umræðunua o f fræðilega vill Orkustofnun samt benda á að orðalagið eignarrétturinn er 
friðhelgur , virðist benda í þá átt, að einstaklingseignarrétturinn njóti stjómskipulegrar vemdar sem 
ákveðin réttarskipan, sem felst þá í því að vissar skerðingar, sem hrófluðu vemlega við þeirri skipan eða 
miðuðu að afhámi hennar, yrðu taldar óheimilar, hvort sem bætur kæmu fyrir eða ekki. í 3. gr. laga nr. 57/ 
1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu, (auðlindalögum) kemur fram að í þjóðlendum séu 
auðlindir í jörðu eign íslenska ríkisins, nema aðrir geti sannað eignarrétt sinn til þeirra . Jafnframt er 
kveðið á um að eignarlandi fylgi eignarréttur að auðlindum í jörðu. A f mati fræðimanna og 
dómafordæma verður þó ráðið að upphafsákvæði greinarinnar um friðhelgi eignaréttarins, setji eitt út af 
fyrir sig skorður við umfangsmiklum eignaskerðingum, en hins vegar stendur eignamámsákvæði síðari 
málsliðar 72. gr. stj.skr. á óbeinan hátt í vegi fyrir slíkum eignaskerðingum, m.a. vegna þess að ríkinu eða 
öðrum þeim sem hlut ættu að máli, væri um megn að greiða skaðabætur, þegar svo stæði á.

Orkustofnun bendir á að e f litið er til þessa ákvæðis með tilliti til auðlindanýtingar jarðhita til 
raforkuframleiðslu, þ.e. háhitaketils, sem er frumorkugjafi jarðhitasvæða, svæða sem nýtt hafa verið um 
aldir, og á síðari áratugum af landeigendum til heimilis- og búsþarfa, þar sem jarðhitalindir eða hverir eru 
á yfirborði jarðar, innan marka landareigna, hlýtur sú spuming að vakna hvort frumorkan sjálf, 
jarðhitaketillinn, sem nær langt undir yfírborð jarðar, sé háður einkaréttarákvæði núgildandi 72. gr. 
stj.skr., eða sé náttúrleg auðlind í þjóðareign.

Islenskir fræðimenn hafa talið að ákvæði 72. gr. stj.skr. feli í sér nokkra vemd fyrir einstaklingseignarétt 
sem ákveðna réttartilhögun og að óheimilt sé að afnema eignarréttinn meðan greinin standi óbreytt 
(Bjami Benediktsson, Stjómlagafræði II, bls. 106). Olafur Jóhannesson telur einnig að sú stefnuyfirlýsing 
sem felst í greininni, sé engan veginn þýðingarlaus, þótt ákvæðið eitt setji löggjafanum litlar skorður, en 
meðan það standi óbreytt, sé óheimilt að afnema einstaklingseignarrétt með öllu og allsherjarþjóðnýting 
sýnist því vart geta átt sér stað að óbreyttri stjómarskrá (Ólafur Jóhannesson, Stjómskipun íslands bls. 
446).

Það er skoðun Orkustofiiunar að með 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins að nýrri stjómarskrá sé með ótvíræðum 
hætti tekið á því vandamáli hvemig skýra beri hugtakið eignarréttur með tilliti til auðlindanýtingar, 
annars vegar í ljósi hefðbundinnar landnýtingar, allt frá landnámsöld, sbr. landbrigðaþátt Grágásar, til 
vorra daga og hins vegar nútíma nýtingar frumorku, eða annarra auðlinda sem liggja langt undir yfirborði 
sem hafa hvorki verið nýtanlegar nema með hátækni, né verið á færi einstaklinga sem stunda hefbundna 
starfsemi á jörðum sínum, þ.e. auðlindir sem á engan hátt skerða hefðbundna auðlindanýtingu á jörðum 
að fomum sið og em háðar einkaeignarrétti í réttarsögulegum skilningi frá landnámsöld til vorra daga. 
Vísbendingu um hvað sé eðlilegur nýtingarréttur landeigenda vegn jarðhita, er nú að fmna í 10. gr. 
auðlindalaga en samkvæmt greininni er landeigenda heimilt að hagnýta, án leyfis jarðhita í eignarlandi 
sinu til hemilis og búsþarfa, þar með talið til ylrcektar, iðnaðar og iðju , allt að 3,5 MW miðað við vermi 
sem tekið er úr jörðu alls innan eingarlands. I 3. gr. auðlindalaga kemur fram að í þjóðlendum séu 
auðlindir í jörðu eign íslenska ríkisins, nema aðrir geti sannað eignarrétt sinn til þeirra ■ Jafnframt er 
kveðið á um að eignarlandi fylgi eignarréttur að auðlindum í jörðu. Rétt er þó að geta þess, eins og fram 
kemur í greinargerð með fuymmvarpinu, að í dómum Hæstaréttar frá 21. febrúar 2008, í málum nr. 644 
og 645/2006 (jarðefni úr jarðgöngum), var þetta ákvæði auðlindalaga ekki túlkað með jafn 
afdráttarlausum hætti og orðalag þess gæti gefið hugmynd um. Samkvæmt dómunum eru mörkin ekki 
miðuð við tiltekið dýpi heldur em þau breytileg og miðast við aðstæður og eðlilegan nýtingarrétt 
landeiganda , ekki t.d. hvað honum væri tæknilega mögulegt á hverjum tíma. Ljóst er jafnframt að inntak 
reglunnar kann að breytast vegna breyttra viðhorfa um hvað felist í „venjulegri hagnýtingu.“

Orkustofnun bendir á að hið nýja ákvæði 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins mun augljóslega tryggja, verði það



að stjómskipunarlögum, þjóðareign áauðlindum  undir yfirborði jarðar, eins og frumorku jarðhitaketils til 
raforkuframleiðslu, en tryggir jafnframt landeiganda venjulega hagnýtingu fasteignar, m.a. og eftir 
atvikum venjulega jarðhitanýtingu landeigenda, með vísan til ákvæða laga um rannsóknir og nýtingu á 
auðlindum í jörðu, nr. 57/1998, um nýtingu eins og áður sagði og í umsögn með frumvarpsákvæðinu, 
segir að ekki sé hróflað við þeim eignarréttindum sem þegar kunna að vera fyrir hendi að auðlindum og 
þeim heimildum eigenda sem slíkum eignarrétti fylgja. Markmið 2. mgr. er að skýra nánar, með 
dæmatalningu, hvers konar auðlindir það em sem talist geta til þjóðareignar. Það er mat Orkustofnunar að 
umrætt ákvæði styrki gildandi lagaákvæði um auðlindanýtingu og dragi gleggri skil milli eignarréttar að 
auðlindum í þjóðareign og þeirra heimilda sem landeigendur hafa til auðlindanýtingar sem hefðbundum 
og eðlilegum eignarrétti fylgja.

Að öðru leyti gerir Orkustofnun ekki frekari athugasemdir við umrætt frumvarp til stjómarskipunarlaga 
um stjómarskrá lýðveldisins Islands.


