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Efni: Umsögn um frumvarp til breytinga á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, 
þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, með síðari breytingum. Þingskjal 1177 — 703. mál.

I. Inngangur
Með tölvupósti, dags. 4. maí sl., sendi nefndasvið Alþingis f.h. allsherjar- og menntamálanefndar 
óbyggðanefnd til umsagnar frumvarp til breytinga á lögum um þjóðlendur og ákvörðun marka 
eignarlanda, þjóðlendna og afrétta, nr. 58/1998, með síðari breytingum (nýting iandsréttinda, 
óbyggðanefnd o.fl.). Umsögn óbyggðanefndar er hér með látin þingnefndinni í té.

í téðu frumvarpi eru lagðar til fernar breytingar á lögunum. í fyrsta lagi eru lagt til nýting vindorku og 
náttúrumyndana í þjóðlendum verði færð undir leyfisveitingarvald ráðherra. í öðru lagi er lögð til sú 
breyting að ráðstöfun sveitarfélaga á tekjum af leyfum til nýtingar þjóðlendna verði ekki lengur 
takmörkuð við þá þjóðlendu sem leyfið tekur til. í þriðja lagi er lagt til að ártalið 2015 komi í stað 
ártalsins 2014 í því ákvæði laganna sem kveður á um hvenær stefnt skuli að því að óbyggðanefnd Ijúki 
verki sínu. Loks er lagt til að bætt verði í lögin ákvæði þess efnis að ráðherra skuli hafa frumkvæði að 
því að þinglýsa eignarheimildum sem varða þjóðlendur, en samkvæmt gildandi lögum skal 
óbyggðanefnd hafa frumkvæði að því að þinglýsa úrskurðum sem fela í sér eignarheimildir.

Óbyggðanefnd tekur ekki afstöðu til annarra ákvæða frumvarpsins en þeirra sem varða hlutverk eða 
starfsemi nefndarinnar með beinum hætti. Af því leiðir að ekki er veitt umsögn um þau ákvæði 
frumvarpsins sem varða fyrirkomulag leyfisveitinga innan þjóðlendna og ráðstöfunarrétt sveitarfélaga 
á tekjum af leyfum vegna landnýtingar í þjóðlendum. Umsögn þessi lýtur því að þeim ákvæðum 
frumvarpsins sem varða starfstíma nefndarinnar og frumkvæðisskyldu vegna þinglýsingar úrskurða 
hennar. Auk þess leggur nefndin til að flýtt verði áformum um að falla frá því fyrirkomulagi að 
nefndarmönnum sé gert að víkja úr nefndinni við 70 ára aldur.

II. Frumkvæðisskylda vegna þinglýsinga úrskurða óbyggðanefndar
í fyrirliggjandi frumvarpi er lagt til að bætt verði í lögin ákvæði þess efnis að ráðherra skuli hafa 
frumkvæði að því að þinglýsa eignarheimildum sem varða þjóðlendur. Það ákvæði komi í stað 
ákvæðis gildandi laga þar sem segir að óbyggðanefnd skuli hafa frumkvæði að því að þinglýsa 
úrskurðum sem fela í sér eignarheimildir. Að því leyti sem sú breyting sem hér er lögð til snertir 
óbyggðanefnd telur nefndin að hún sé tvímælalaust til bóta. Óbyggðanefnd er óháð úrskurðarnefnd 
en íslenska ríkið eigandi þjóðlendna og aðili að þeim ágreiningsmálum sem óbyggðanefnd úrskurðar 
um. Þess vegna fer betur á því að sá ráðherra sem fer með málefni þjóðlendna hafi frumkvæði að því 
að þinglýsa eignarheimildum sem varða þjóðlendur, þ.m.t. þeim úrskurðum óbyggðanefndanefndar 
sem fela í sér eignarheimildir, heldur en að frumkvæðisskylda vegna þinglýsingar umræddra úrskurða 
sé á hendi óbyggðanefndar. Óbyggðanefnd er því fylgjandi því að umrædd breyting verði gerð.
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III. Starfstími óbyggðanefndar
I 8. gr. gildandi laga kemurfram að stefnt skuli að því að óbyggðanefnd Ijúki verki sínu árið 2014. Það 
markmið náðist ekki og er því nauðsynlegt að breyta ákvæðinu. Þegar þjóðlendulögin voru sett árið 
1998 var gert ráð fyrir því að óbyggðanefnd skyldi Ijúka verki sínu fyrir árið 2007. Sá tími var síðar 
framlengdur til ársins 2011 og aftur til ársins 2014. í fyrirliggjandi frumvarpi er lagt til að starfstíminn 
verði framlengdur til ársins 2015 og fram kemur í athugasemdum með frumvarpinu að til standi að 
endurskoða lögin fyrir árslok.

Verkefni óbyggðanefndar hafa reynst tímafrekari en upphaflega var gert ráð fyrir, m.a. vegna 
umfangs vinnu við gagnaöflun. í því sambandi má nefna að á Þjóðskjalasafni íslands eru að jafnaði 
unnin 2-3 ársverk árlega vegna gagnaöflunar fyrir óbyggðanefnd. Niðurskurðaraðgerðir sem gripið 
var til frá og með árinu 2009 hafa einnig tafið verulega fyrir framgangi verksins en nefndin þurfti þá 
að sæta mun meiri niðurskurði en almennt gilti um aðrar stofnanir.

í ágreiningsmálum fyrir óbyggðanefnd er deilt um mikilvæga hagsmuni og eignaréttindi sem m.a. 
njóta verndar samkvæmt stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Evrópu. Vart er þörf á að árétta 
mikilvægi þess vandað sé til verka, svo sem frekast er unnt, við úrlausn þeirra mála sem nefndin hefur 
til meðferðar. Mikilvægt er að nefndinni séu bæði tryggðir nægir fjármunir og nægur tími til að Ijúka 
sínum verkefnum með sem vönduðustum hætti.

Óbyggðanefnd hefur nú lokið málsmeðferð á 76% af landinu öllu og 92% af miðhálendinu, eins og 
það er afmarkað í Svæðisskipulagi miðhálendisins. Eins og fram kemur í athugasemdum með 
frumvarpi því sem hér er til umfjöllunar áætlar nefndin að unnt sé að Ijúka umfjöllun um landið í heild 
árið 2018. Byggist sú áætlun nefndarinnar m.a. á mati Þjóðskjalasafns íslands á ætluðu umfangi 
þeirrar gagnaöflunar sem ólokið er vegna þeirra landsvæða sem óbyggðanefnd hefur enn ekki 
úrskurðað um. Rétt er að taka fram að umrædd áætlun óbyggðanefndar um verklok árið 2018 er 
alfarið háð því að auknar fjárveitingar fáist til verksins á næstu árum en sá mikli niðurskurður sem 
nefndin þurfti að sæta frá árinu 2009 hefur aðeins að hluta til gengið til baka.

í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði að stefnt skuli að því að óbyggðanefnd Ijúki verki sínu árið 
2015, þó svo að Ijóst sé að ekki er unnt að Ijúka verkinu á yfirstandandi ári. Að mati óbyggðanefndar 
færi betur á því að lögfesta strax raunhæft markmið um verklok hjá nefndinni, þ.e. 2018, enda 
hindrar það ekki að frekari endurskoðun á lögunum geti allt að einu farið fram á yfirstandandi ári.

IV. Aidurstengt hæfi nefndarmanna í óbyggðanefnd
í 2. mgr. 6. gr. þjóðlendulaga kemur fram að nefndarmenn í óbyggðanefnd skulu uppfylla skilyrði til 
að gegna embætti héraðsdómara. Um þau skilyrði er síðan fjallað í lögum um dómstóla nr. 15/1998 
(dómstólalaga). í 12. gr. dómstólalaga er kveðið á um þau skilyrði sem þarf að uppfylla til að hljóta 
embætti héraðsdómara. Þá segir í 5. mgr. 31. gr. sömu laga að dómara skuli veitt lausn frá embætti 
ekki síðar en frá þeim degi sem hann nær 70 ára aldri. Af þessu leiðir að nefndarmenn í 
óbyggðanefnd þurfa að víkja úr nefndinni við 70 ára aldur.

í framsöguræðu forsætisráðherra vegna frumvarps þessa kom fram að í fyrirhugaðri endurskoðun 
þjóðlendulaga sé ætlunin m.a. að endurskoða ákvæði um hæfi nefndarmanna með það að markmiði 
að nefndarmenn geti starfað áfram eftir að 70 ára aldri er náð, enda sé málaflokkurinn einkar 
sérhæfður og mikilvægt að reynsla og þekking einstakra nefndarmanna nýtist sem lengst. Að mati 
óbyggðanefndar er hér um að ræða góða hugmynd sem vert er að hrinda í framkvæmd.



Þannig háttar nú til að einn af nefndarmönnum óbyggðanefndar, sem setið hefur í nefndinni allt frá 
því að hún tók til starfa árið 1998, varð sjötugur í mars sl. Það væri ávinningur að því fyrir nefndina að 
geta áfram notið starfskrafta hans. Til að svo megi verða er nauðsynlegt að umrædd breyting hvað 
varðar efri mörk aldurstengds hæfis nefndarmanna í óbyggðanefnd verði gerð nú strax á vorþingi í 
stað þess að bíða þess að frekari endurskoðun á lögunum fari fram. Helgast það af því að 
nefndarmaðurinn hefur þegar náð 70 ára aldri og hefur tekið þátt í málsmeðferð í málum sem nú eru 
til meðferðar hjá óbyggðanefnd. Frekari bið á að umrædd breyting verði gerð yrði væntanlega til þess 
að skipa yrði annan nefndarmann í hans stað með tilheyrandi óhagræði.

Hér er um einfalda lagabreytingu að ræða og fyrirmyndina má sækja í 1. mgr. 21. gr. upplýsingalaga 
nr. 140/2012. Þar kemur fram að tveir nefndarmenn í úrskurðarnefnd um upplýsingamál og 
varamenn þeirra skuli uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara skv. 12. gr. laga um dómstóla, en 
ekki er vísað í það ákvæði dómstólalaga sem kveður á um að dómurum skuli veitt lausn frá embætti 
við 70 ára aldur. í athugasemdum með umræddu ákvæði upplýsingalaga kemur fram að með beinni 
tilvísun til 12. gr. laga um dómstóla sé tekið af skarið um að aðrar reglur en þar koma fram og fela í 
sér skilyrði fyrir því að dómarar haldi starfi sínu, svo sem ákvæði um hámarksaldur, eigi ekki við um 
nefndarmenn í úrskurðarnefndinni. Starf í nefndinni sé hlutastarf og því eðlilegt að ekki séu gerðar 
jafn strangar kröfur til nefndarmanna og dómara að þessu leyti. Ekki verður annað séð en að sömu 
sjónarmið eigi við um nefndarmenn í óbyggðanefnd. Slík breyting væri einnig í samræmi við markmið 
um að auka sveigjanleika varðandi starfslok.

Óbyggðanefnd leggur því til að bætt verði í frumvarpið ákvæði þess efnis að í stað núgildandi ákvæðis
2. málsliðar 2. mgr. 6. gr. þjóðlendulaga nr. 58/1998, þar sem segir: „Nefndarmenn skulu fullnægja 
skilyrðum til að gegna embætti héraðsdómara.", komi svohljóðandi ákvæði:

Nefndarmenn skulu uppfylla starfsgengisskilyrði héraðsdómara skv. 12. gr. laga um dómstóla.

Með þessu væri farin sama leið og í upplýsingalögum nr. 140/2012, að breyttu breytanda.

V. Samantekt
Óbyggðanefnd er fylgjandi þeim breytingum sem lagðar eru til varðandi frumkvæðisskyldu vegna 
þinglýsinga eignarheimilda sem varða þjóðlendur. Þá leggur nefndin til að lögfest verði að stefnt skuli 
að því að nefndin Ijúki verki sínu árið 2018 í stað þess að miða við árið 2015 eins og gert er í 
frumvarpinu. Óbyggðanefnd tekur ekki afstöðu til annarra ákvæða frumvarpsins þar sem þau varða 
ekki hlutverk eða starfsemi nefndarinnar með beinum hætti. Loks leggur nefndin til að inn í 
frumvarpið verði bætt ákvæði sem feli í sér að nefndarmenn í óbyggðanefnd þurfi ekki lengur að víkja 
úr nefndinni við 70 ára aldur.

F.h. óbyggðanefndar,

Þorsteinn Magnússon, framkvæmdastjóri Karl Axelsson, formaður


