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Efni: Frumvarp til laga um nýtingu á landi í eigu ríkisins í atvinnuskyni.

Vísað er til þess að fjárlaganefnd hafa borist nokkrar umsagnir um frumvarp til laga um nýtingu á landi 
í eigu ríkisins í atvinnuskyni. Athugasemdir umsagnaraðila eru af ýmsum toga. Óskað hefur verið eftir 
að ráðuneytið bregðist sérstaklega við eftirfarandi umsögnum:

1. Athugasemdir Samorku og Landsvirkjunar.
2. Tekjuöflunarmöguleika þjóðgarða -  26. gr. frumvarpsins.
3. Ýmsar athugasemdir Húnavatnshrepps.
4. Vangaveltur Skipulagsstofnunar varðandi hugtakanotkun frumvarpsins.

A thugasem dir frá  Landsvirkjun og Sam orku.
Í umsögn Landsvirkjunar og Samorku eru gerðar athugasemdir við að í greinagerð frumvarpsins komi 
fram að efnisákvæði frumvarpsins geti verið höfð til hliðsjónar vegna auglýsingar eða úthlutunar á 
nýtingarrétti auðlinda í eigu ríkisins.

Landsvirkjun og Samorku gerðu athugasemdir við frumvarpið á fyrri stigum þegar það var birt í 
samráðsgátt stjórnvalda. Þar var óskað eftir að gerðar yrðu breytingar á frumvarpinu þannig að það kæmi 
skýrt fram að frumvarpið gilti ekki um auðlindanýtingu í þágu orkuvinnslu.

Við vinnslu frumvarpsins var tekið mið af þessum athugasemdum og breytingar gerðar til að koma til 
móts við þessi sjónarmið. Í e-lið 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins kemur sérstaklega fram að lögin gilda ekki 
um nýtingu á fasteignaréttindum, þ.m.t. vatnsréttindum, jarðhitaréttindum, vindorku, námuréttindum og 
lax- og silungsveiðiréttindum. Þá gilda lögin ekki um nýtingu lands sem er í nánum tengslum við nýtingu 
þessara réttinda.

Að mati ráðuneytisins hefur því þegar verið komið til móts við þessar athugasemdir sem birtast í 
umsögnum Landsvirkjunar og Samorku um frumvarpið til fjárlaganefndar að því marki sem hægt er að 
verða við þeim.

Í umsögn Landvirkjunar virðist einnig koma fram misskilningur um að frumvarpið eins og það er uppsett 
kveði á um skyldu til að auglýsa ráðstöfun á landi á EES-svæðinu ef þeir eru yfir viðmiðunarfjárhæðum. 
Ekkert slíkt efnisákvæði er að finna í frumvarpinu. Frumvarpið kveður aðeins á um skyldu til að auglýsa 
sérleyfis- og rekstrarleyfissamninga sem falla undir efnisákvæði frumvarpsins hér innanlands með 
sambærilegum hætti og gildir um sölu á fasteignum ríkisins.

Hins vegar er í gildi reglugerð um sérleyfissamninga um verk eða þjónustu nr. 950/2017 sem sett var á 
grundvelli laga um opinber innkaup sem kveður á um auglýsingaskyldu á tilteknum 
sérleyfissamningum. Í þeirri reglugerð kemur samt sem áður skýrlega fram að hún gildi ekki um 
sérleyfissamninga um þjónustu sem varða kaup eða leigu á jörðum, byggingum eða öðrum fasteignum



eða réttindum yfir þeim. Að mati ráðuneytisins er umfjöllun Landsvirkjunar um þetta efni óskýr og til 
þess fallin að valda misskilningi.

Þess má geta að framkvæmdvaldið er m.a. bundið að ákvæðum stjórnarskrárinnar, lögum um opinber 
fjármál og stjórnsýslulögum sem kveða öll á um að gæta skuli að jafnræði, gagnsæi og meðalhófi. Ljóst 
er að ríkinu ber nú þegar að gæta að meginreglum gagnsæi, hlutlægni, jafnræði og hagkvæmni ásamt 
samkeppnissjónarmiðum þegar kemur að ráðstöfun auðlinda í eigu ríkisins.

Einn megintilgangur frumvarpsins er stuðla að því að landi í ákveðnum tilgangi sé ráðstafað í samræmi 
við þessar meginreglur sem þegar gilda um ráðstöfun eigna ríkisins. Þó að frumvarpið gildi ekki 
ráðstöfun auðlinda er eingöngu verið að benda á með almennum hætti að hægt sé að taka mið af þeirri 
aðferðafræði sem kemur fram í rammalöggjöfinni þegar slíkum réttindum er ráðstafað. Slíkt þyrfti þó 
að sjálfsögðu að gera í samræmi við önnur lagaákvæði sem gilda á þessu sviði m.a. sem varða skilyrði 
um rannsóknar- og nýtingarleyfi á auðlindum í jörðu sbr. lög nr. 57/1998.

A thugasem d frá  þjóðgarðinum  á Þingvöllum
Í umsögn þjóðgarðsins eru gerðar athugasemdir við að frumvarpið geti haft áhrif á möguleika hans til 
tekjuöflunar og sett starfseminni skorður.

Í 26. gr. frumvarpsins kemur eftirfarandi fram varðandi tekjur af samningum:
Tekjur a f  samningum samkvœmt lögum þessum renna í ríkissjóð nema í þeim tilvikum þegar 
samningar tengjast beint lögbundnu hlutverki eða kjarnaverkefnum viðkomandi leyfisveitanda. 
Þegar svo stendur á skal fara  fram  mat á því, sem ráðherra staðfestir, að hve miklu leyti tekjur 
a f  samningi renna til leyfisveitanda sem verja skal til uppbyggingar innviða, landbóta, 
umsjónar, eftirlits, skipulagsáætlanagerðar og annarra sambærilegra verkefna vegna lands í 
eigu ríkisins.

Samkvæmt 51. gr. laga um opinber fjármál greinast tekjur m.a. í eignatekjur, rekstrartekjur ríkissjóðs 
og ríkisaðila í A-hluta, sektir og skaðabætur, framlög og aðrar tekjur. Almennt eiga allar tekjur af eignum 
ríkisins að renna til ríkissjóðs nema um óverulegar tekjur sé að ræða. Í ákvæði frumvarpsins er miðað 
við að allar tekjur renni til ríkissjóðs í samræmi við lög um opinber fjármál nema í þeim tilvikum sem 
samningar tengjast með beinum hætti lögbundnu hlutverki eða kjarnaverkefnum viðkomandi leyfishafa. 
Er það m.a. gert til að auka hvata viðkomandi ríkisaðila til að stuðla að eðlilegum hvötum til tekjuöflunar 
á því svæði sem sá aðili fer með umráð fyrir f.h. ríkissjóðs sem hægt er að verja til nauðsynlegrar 
uppbyggingar.

Með ákvæðinu var einnig ætlunin að gera skýrari greinamun á því hvenær ríkisaðilar innheimta 
hefðbundin þjónustugjöld sem eingöngu er ætlað standa undir kostnaði við veitingu tiltekinnar þjónustu 
og hvenær heimilt er að innheimta annars konar gjöld af landi í eigu ríkisins sem nær m.a. til arðsemi af 
fjárfestingu. Ljóst er að ákvæðið í 26. gr. er víðtækara en hefðbundið þjónustugjald og því var einnig 
talið mikilvægt að það yrði sett upp með þessum hætti að tekjurnar ættu að renna til ríkissjóðs nema 
tiltekin skilyrði væru fyrir hendi.

Að mati ráðuneytisins er ljóst að í nær öllum tilvikum munu tekjur af þeim samningum sem 
þjóðgarðarnir gera í dag renna aftur til þeirra til að standa undir þeim verkefnum sem þeim hefur verið 
falið að sinna eins og gert er ráð fyrir í 26. gr. frumvarpsins. Ákvæðinu er því einkum ætlað að styrkja 
tekjugrundvöll þjóðgarðanna þannig að sértekjur byggi ekki eingöngu þjónustugjöldum.



A thugasem dir frá  H únavatnshrepp
Húnavatnshreppur setur fram nokkrar athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins. Helsta 
athugasemd sveitarfélagsins snýst um að fella eigi þjóðlendur undan gildissviði frumvarpsins.

Um nokkurt skeið hefur verið talið mikilvægt að móta almennan lagaramma um nýtingu á landi í eigu 
ríkisins. Nauðsynlegt er að samræmdar reglur gildi um nýtingu alls lands í eigu ríkisins óháð því hver 
fer með umsýslu þess. Með þessu er hægt að tryggja að sömu leikreglur gildi óháð því hvaða tilfallandi 
opinberi aðili fer með umsjón eða umsýslu tiltekins landssvæðis hvort sem það er innan 
náttúruverndarsvæðis, þjóðlendu eða annars ríkislands. Þar af leiðandi er ekki hægt að fallast á sjónarmið 
Húnavatnshrepps um að undanskilja eigi þjóðlendur frá gildissviði frumvarpsins. Yrði það gert myndi 
það raska verulega þeim markmiðum sem stefnt er að með frumvarpinu.

Þær sérreglur sem koma fram í þjóðlendulögum halda áfram gildi sínu sem sérlög sé það talið 
ósamrýmanlegt þeim almenna ramma sem kemur fram í frumvarpi þessu. Að mati ráðuneytisins hefur 
þó fyllilega verið gætt að því að rammalöggjöfin um hvernig eigi að standa að samningsgerð um nýtingu 
á landi í atvinnuskyni rúmist innan þess sem kemur fram í núgildandi þjóðlendulögum.

Varðandi athugasemd Húnavatnshrepps um að þörf sé á nýjum lið við 3. mgr. 2. gr. frumvarpsins vegna 
nýtingar á afréttareignum þá kemur fram í 2. mgr. 1. gr. að lögin takmarka ekki nýtingu óbeinna 
eignarréttinda á landi í eigu ríkisins en þar er einkum átt við afréttareignir á þjóðlendusvæðum. Hér er 
því um misskilning að ræða hjá sveitarfélaginu.

Að mati ráðuneytisins er ekki hægt að taka undir athugasemdir sem koma fram varðandi 3. gr. 
frumvarpsins. Þjóðlendur teljast í eigu ríkisins þó að sveitarfélög fari með afmarkað hlutverk varðandi 
umsýslu þeirra sem forsætisráðuneytið f.h. ríkisins þarf jafnframt að staðfesta.

Að mati ráðuneytisins væri hægt að bæta skilgreininguna á hugtakinu leyfisveitandi í 4. gr. frumvarpsins 
til að taka af allan vafa eins og fram kemur í umsögn Húnavatnshrepps. Liðurinn í 7. tl. 1. mgr. 4 mgr. 
mætti a f þeim sökum orðast svo:

Leyfisveitandi: Sá ríkisaðili, eða annar opinber aðili sem fer með umsýslu lands í eigu ríkisins, 
sem veitir leyfi eða gerir samning á grundvelli laga þessara.

Að mati ráðuneytisins er ekki hægt að taka undir athugasemdir sveitarfélagsins varðandi 5.-9. gr., 12. 
og 13. gr. frumvarpsins ásamt 24. og 26. gr. Varðandi 10. gr. frumvarpsins er það leyfisveitandi sem 
annast áætlunargerð. Sé sveitarfélag leyfisveitandi annast það áætlunargerðina eins og hún er skilgreind 
í frumvarpinu. Hér virðist því vera um misskilning að ræða m.v. umfjöllunina í umsögninni.

Sveitarfélagið gerir í umfjöllun um IV. kafla athugasemdir við auglýsingaskyldu sem meginreglu við 
ráðstöfun á landi og er lagt til að heimilt sé að víkja frá auglýsingaskyldi þegar veigamiklir hagsmunir í 
mæla með því. Í samræmi við þær skyldur sem hvíla á opinberum aðilum, og þ.m.t. sveitarfélögum 
vegna ráðstöfunar á réttindum innan þjóðlendna, ber ávallt að auglýsa ráðstöfun á gæðum í eigu hins 
opinbera. Hefur sú skylda m.a. verið staðfest í álitum umboðsmanns Alþingis.

Í 23. gr. frumvarpsins við val á tilboði kemur hins vegar fram að heimilt sé að taka tillit til þess að 
bjóðandi hefur haft frumkvæði að því verkefni sem boðið er út eða ef bjóðandi hefur áður sinnt 
uppbyggingu eða annarri fjárfestingu á viðkomandi landsvæði eða nálægum svæðum. Hugmyndir um 
nýtingu á landi í eigu ríkisins þurfa ekki að koma frá íslenska ríkinu eða leyfisveitendum sjálfum. 
Eðlilegt getur verið að fyrirtækið sem átti frumkvæði að því að koma með hugmynd til ríkisins njóti að



einhverju leyti góðs af því að hafa komið fram með hugmyndina. Að öðrum kosti kynnu fyrirtæki að 
veigra sér við því að koma fram með hugmyndir sem þessar, með tilheyrandi tjóni fyrir íslenska ríkið 
og jafnvel allan almenning. Hitt tilvikið sem nefnt var að framan, þ.e. að líta megi til þess e f bjóðandi 
hefur áður sinnt uppbyggingu eða annarri fjárfestingu á viðkomandi landsvæði eða nálægum svæðum, 
er annars eðlis. Eins og áður er nefnt er heimilt að líta til gæða þjónustu við val á tilboði. E f bjóðandi 
hefur staðið fyrir vel heppnaðri uppbyggingu eða fjárfestingu á viðkomandi svæði eða nálægum svæðum 
er það ákveðin vísbending um gæði þjónustunnar. Tilgangurinn með því að tiltaka þetta atriði 
sérstaklega er að veita því meira vægi en það kynni ella að hafa. A f báðum þessum atriðum leiðir að þau 
geta ekki haft afgerandi vægi við val á tilboði en eðlilegt er að bjóðandi njóti að einhverju leyti góðs af 
því ef annaðhvort atriðið, eða þau bæði, eiga við um hann.

Í frumvarpinu er því lagt að heimilt sé að taka tillit til þeirra sjónarmiða sem sveitarfélagið leggur fram 
varðandi nýsköpun eða frumkvöðlastarf við val á bjóðanda þannig að það rúmist innan þeirra almennra 
reglna sem gilda um ráðstöfun á opinberum gæðum.

Varðandi 16. gr. um skyldu til að auglýsa aftur þegar aðeins eitt tilboð berst þá tekur ákvæðið mið af 
leiðbeiningum Eftirlitsstofnunar EFTA til að koma í veg fyrir að úthlutun á gæðum geti talist vera 
ríkisaðstoð eins og rakið er í greinagerð frumvarpsins.

A thugasem dir Skipulagsstofnunar
Í umsögn Skipulagsstofnunar eru settar fram almennar athugasemdir um hugtakanotkun frumvarpsins. 
Frumvarpið eins og það er sett upp varðar augljóslega landeigandahlutverk ríkisins. Að mati 
ráðuneytisins hafa orðasamböndin „nýting lands“ og „ráðstöfún lands“ lykilþýðingu í fiumvarpinu og 
það væri ekki til bóta að notast við önnur hugtök í þessu sambandi. Þess má geta í jarðalögum og lögum 
um opinber fjármál er stuðst við þessi orðsambönd og er það ekki í tengslum við skipulagsmál.

Athyglisvert er að Skipulagstofnun geri athugasemd við umfjöllun í greinagerð varðandi það hvort 
forathugun geti falið í sér áætlun sem er háð umhverfismati. Leitað var óformlega til Skipulagsstofnunar 
á fyrir í stigum einkum vegna túlkunar á þessu atriði. Þau svör bárust frá Skipulagstofnun að forathugun 
frumvarpsins hefði skörun við skipulagsáætlunar og tók umfjöllunin í greinagerðinni mið a f þeim 
svörum sem þá komu frá stofnuninni.


