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EFNI: Umsögn um frumvarp til breytinga á þjóðlendulögum nr. 58/1998, þingmál 
nr. 703.

Með tölvupósti hinn 4. maí sl. óskaði nefndasvið Alþingis eftir umsögn Landverndar um 
ofangreint frumvarp og var frestur veittur til 15. maí. Landvernd gat því miður ekki sent inn 
umsögn fyrr en í dag og vonast til þess að umsögnin verði engu að síður tekin til greina. 
Samtökin veita hérmeð umsögn sína um frumvarpið.

Stjórn Landverndar leggur til að fumvarpinu verði breytt þannig að 1. gr. þess orðist svo:

Eftirfarandi breytingar verða á 3. gr. laganna:
a. 1. málsl. 2. mgr. orðast svo: Leyfi ráðherra þarf til að nýta vatns- og jarðhitaréttindi, 

vindorku, námur og önnur jarðefni og náttúrumyndanir innan þjóðlendu nema mælt sé fyrir 
um annað í lögum. Nýtingarleyfi sé úthlutað með útboðsaðferð.

b. 4. mgr. orðist svo: Greiða skal fullt gjald fyrir nýtingu réttinda skv. 2. og 3. mgr. , sem 
að jafnaði skal ákvarðað á grundvelli útboðs. Tekjum af nýtingu réttinda skv. 2. og 3. mgr. 
skal að öllu leyti varið til landbóta, umsjónar, eftirlits og sambærilegra verkefna innan 
þjóðlendna, í samræmi við viðmið sem ráðherra setur í reglugerð að fenginni umsögn 
samstarfsnefndar skv. 4. gr. Sveitarstjórn skal árlega gera ráðherra grein fyrir ráðstöfun 
fjárins.

Stjórn Landverndar telur að eðlilegt sé að leyfum til nýtingar í atvinnuskyni í þjóðlendum, 
sem forsætisráðherra fer með eignarhald á fyrir hönd íslenska ríkisins, sé aðeins úthlutað 
með gagnsæjum hætti, á grundvelli jafnræðis, tímabundið og gegn gjaldi.

Nefnd er skipuð var til að yfirfara leigufyrirkomulag á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu 
ríkisins mælti árið 2010 með að auðlindagjald yrði tekið af öllum þeim er nýta vilja þessar 
auðlindir og hagnýtingartími yrði takmarkaður við 40 til 50 ár. Nefnd forsætisráðherra um 
stefnumörkun í auðlindamálum ríkisins lagði til árið 2012 að fyrir nýtingu á auðlindum og 
takmörkuðum gæðum í atvinnuskyni verði greitt gjald sem standi undir umsýslu- og



umhverfiskostnaði. Fram kemur í síðarnefndu skýrslunni að á þeim tíma er hún var rituð hafi ekkert 
endurgjald skv. þjóðlendulögum verið ákvarðað eða um það samið, en þess í stað hafi nýting verið 
heimiluð með fyrirvara um að um slíkt endurgjald verði samið síðar, eða það ákvarðað, þegar fyrir 
liggur stefnumótun ríkisvaldsins um það hvernig haga beri gjaldtöku fyrir nýtingu auðlinda í eigu 
ríkisins. Nefndin tók fram að náttúra þjóðlendanna, auk hlunninda og auðlinda á borð við virkjanlega 
orku og ferskvatn séu eftirsóknarverð gæði til nýtingar í atvinnuskyni og þau gæði séu takmörkuðuð, 
enda þurfi að takmarka ágang, uppfylla áform um náttúruvernd og tryggja að nýting sé í samræmi 
við sjálfbæra þróun. Undir þessi sjónarmið tekur Landvernd og bendir á að brýnt er að setja ákvæði í 
lög er tryggi fortakslaust að auðlindagjald sé greitt fyrir nýtingu í þjóðlendum. Þá gerði 
eftirlitsstofnun EFTA á liðnu ári athugasemd við ógagnsæi fyrirkomulags um úthlutun 
virkjanaleyfa hérlendis. Landvernd bendir á að langflestir orkunýtingarkostir eru í 
þjóðlendum og telur löngu tímabært að kveðið verði skýrt á um að ávallt skuli greiða 
auðlindagjald af nýtingu og að það sé ákvarðað með gagnsæjum hætti. Jafnframt sé skýrar 
kveðið á um ráðstöfun tekna með reglugerð. Í ljósi þessa leggur Landvernd til ofangreindar 
breytingar á 1. gr. frumvarpsins.

Í almennum athugasemdum við frumvarpið kemur fram að tilefni þess sé annars vegar að 
lengja í starfstíma svokallaðrar óbyggðanefndar og hins vegar að kveða á um þinglýsingu 
eignarheimilda í þjóðlendum. Í þriðja lagi er lagt til í frumvarpinu að leyfi til hagnýtingar 
náttúrumyndana færist verði á hendi ríkisins. Landvernd tekur undir þessi ákvæði 
frumvarpsins.

Loks segir í athugasemdum með frumvarpinu að reynslan hafi sýnt að nauðsynlegt sé að 
rýmka heimildir sveitarfélaga til að nýta tekjur er það hefur af hagnýtingu þjóðlendna. 
Landvernd bendir á að engar upplýsingar eru um slíkar tekjur sveitarfélaga, en í skýrslum 
forsætisráðherra skv. Þjóðlendulögum kemur fram að sveitarfélög hafi ekki tilkynnt um slíkar 
tekjur. Að mati stjórnar Landverndar skýtur það skökku við að vísa til reynslu af hagnýtingu 
tekja sveitarfélaga og nauðsynjar á því að rýmka ráðstöfunarheimildir þeirra af tekjum í 
þjóðlendum, á sama tíma og engar upplýsingar liggja fyrir um þær. Hlýtur sú ábyrgð að fylgja 
heimild sveitarfélaga til að afla tekna með hagnýtingu þjóðlendna að sveitarstjórnin sinni 
fortakslausri tilkynningarskyldu sinni skv. lokamálslið 4. mgr. 3. gr. þjóðlendulaga. 
Nauðsynlegt er að mati stjórnar Landverndar að leita leiða til að knýja á um að sveitarfélög 
geri forsætisráðuneytinu framvegis grein fyrir tekjum sínum í þjóðlendum og ráðstöfun 
þeirra, í samræmi við skýr ákvæði núgildandi laga.

Að öðru leyti gerir stjórn Landverndar ekki að svo stöddu athugasemdir við frumvarpið.

Fyrir hönd stjórnar Landverndar,

Guðmundur Ingi Guðbrandsson, 
framkvæmdastjóri Landverndar.


