
 

Lög
um breytingu á lögum um leit, rannsóknir og vinnslu kolvetnis, 

nr. 13/2001.

1. gr.
3. mgr. 2. gr. laganna orðast svo:
Leit merkir í lögum þessum könnun á almennum skilyrðum til myndunar og varðveislu

kolvetnis, afmörkun svæða þar sem slík skilyrði eru hagstæð og leit að kolvetnisauðlindum
með mælingum úr lofti, á láði, á legi eða hafsbotni eða með sýnatöku úr efstu jarðlögum hafs-
botnsins, t.d. með grunnum borunum eða töku kjarna.

2. gr.
3. gr. laganna orðast svo:
Íslenska ríkið er eigandi kolvetnis skv. 1. gr. Heimilt er að semja við handhafa vinnslu-

leyfis um að hann verði eigandi þess kolvetnis sem hann framleiðir.
Iðnaðarráðherra fer með yfirstjórn mála samkvæmt lögum þessum.
Iðnaðarráðherra er heimilt að fela Orkustofnun að veita leyfi og taka aðrar stjórnvalds-

ákvarðanir samkvæmt lögum þessum.

3. gr.
Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 5. gr., 1. mgr. 7. gr., 3.–5. mgr. 8. gr., 12.

gr., 14. gr., 1.–3. mgr. 15. gr., 1.–3. mgr. 16. gr., 1. og 3. mgr. 17. gr., 18. gr., 1.–2. mgr. 19.
gr., 1.–2. mgr. 20. gr. og 2. mgr. 24. gr. laganna kemur (í viðeigandi beygingarfalli): Orku-
stofnun.

Í stað orðsins „ráðherra“ í 2. mgr. 4. gr., 2. mgr. 7. gr. og 30. gr. laganna kemur (í við-
eigandi beygingarfalli): Orkustofnun.

4. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. laganna:

a. Við bætast tvær nýjar málsgreinar, 1. og 2. mgr., svohljóðandi:
Orkustofnun veitir leyfi til rannsókna og vinnslu kolvetnis á tilteknum svæðum. Slíkt

leyfi felur í sér einkarétt leyfishafa til rannsókna og vinnslu. Nánar skal kveðið á um
skyldur og rannsóknarkvaðir leyfishafa í rannsóknar- og vinnsluleyfi. 

Í þeim tilvikum þar sem handhafar leyfis til rannsókna og vinnslu á kolvetni eru fleiri
en einn ber að leggja til staðfestingar Orkustofnunar samstarfssamning um framkvæmd
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leyfisins. Allar breytingar á slíkum samningi, eða aðrir viðaukar, eru háðir samþykki
Orkustofnunar. Einungis má veita leyfi til rannsókna og vinnslu kolvetnis aðilum sem
hafa nægilega sérþekkingu, reynslu og fjárhagslegt bolmagn til að annast þessa starf-
semi.

b. Við bætast þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
Rannsóknarleyfi samkvæmt lögum þessum felur í sér heimild til þess að rannsaka

kolvetnisauðlind á tilteknu svæði á leyfistímanum með þeim skilmálum sem tilgreindir
eru í lögum þessum, í leyfinu sjálfu og samkvæmt nánari fyrirmælum Orkustofnunar.
Orkustofnun er heimilt að skipta leyfistíma rannsóknarleyfis í undirtímabil þar sem
kveðið skal nánar á um réttindi og skyldur leyfishafa á hverju einstöku tímabili.

Vinnsluleyfi samkvæmt lögum þessum felur í sér heimild til handa leyfishafa til að
vinna úr og nýta viðkomandi kolvetnisauðlind á leyfistímanum í því magni og með þeim
skilmálum öðrum sem tilgreindir eru í lögum þessum, í leyfinu sjálfu og Orkustofnun
telur nauðsynlega.

Leyfishafi skal árlega greiða til ríkissjóðs gjald vegna afnota af rannsóknar- og/eða
vinnslusvæði. Fyrstu sex ár sem leyfi er í gildi skal leyfishafi greiða árlega 50.000 kr.
fyrir hvern ferkílómetra sem leyfið tekur til en þar á eftir hækkar gjaldið árlega um
10.000 kr. Gjaldið skal þó aldrei vera hærra en 150.000 kr. árlega.

5. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. laganna:

a. Á eftir 2. málsl. 3. mgr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Jafnframt skal tekið tillit til
vinnslu sem þegar er hafin eða sótt hefur verið um í næsta nágrenni.

b. Á eftir 3. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
Við ákvörðun um veitingu rannsóknar- og vinnsluleyfis skal einkum taka mið af fjár-

hagslegri og tæknilegri getu umsækjenda, að vinnsla auðlindar sé hagkvæm frá þjóð-
hagslegu sjónarmiði og á hvaða hátt framlögð rannsóknaráætlun getur náð settu mark-
miði. Telji Orkustofnun tvær eða fleiri umsóknir jafnhæfar að uppfylltum framan-
greindum skilyrðum er henni heimilt að meta umsóknir út frá öðrum skilyrðum.

c. 4. mgr. verður svohljóðandi:
Heimilt er að veita leyfi til rannsókna og vinnslu kolvetnis án auglýsingar ef svæðið

sem leitað er leyfis fyrir:
a. er aðgengilegt til langs tíma;
b. hefur áður sætt málsmeðferð þar sem auglýst hefur verið en hefur ekki leitt til þess

að leyfi hafi verið veitt; eða
c. hefur verið gefið eftir af fyrirtæki enda fellur það ekki sjálfkrafa undir a-lið.
Áður en slíkt leyfi er veitt skal birta tilkynningu í Lögbirtingablaði og Stjórnartíðindum
Evrópusambandsins þar sem fram kemur afmörkun viðeigandi svæðis ásamt leiðbeining-
um um hvar veittar eru frekari upplýsingar um leyfisveitingu á svæðinu. Verði umtals-
verðar breytingar á þessum upplýsingum skal án tafar upplýsa um slíkt með nýrri til-
kynningu. Áður en leyfi er veitt samkvæmt þessari málsgrein skal einnig gefa leyfishöf-
um á aðlægum svæðum tækifæri til að sækja um rannsóknar- eða vinnsluleyfi á viðkom-
andi svæði. Þó er ekki hægt að taka til meðferðar umsóknir um leyfi eða veita leyfi sam-
kvæmt þessari málsgrein fyrr en viðeigandi tilkynning hefur verið birt í Lögbirtingablaði
og Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

d. Fyrirsögn greinarinnar orðast svo: Leyfisveiting.
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6. gr.
9. gr. laganna orðast svo:
Í umsóknum um rannsóknar- og vinnsluleyfi skal koma skýrt fram hvert sé markmið með

öflun leyfis ásamt ítarlegum upplýsingum um staðsetningu, umfang, eðli og tímasetningu
fyrirhugaðra framkvæmda umsækjanda eftir nánari ákvörðun Orkustofnunar.

Telji Orkustofnun að umsókn um rannsóknarleyfi uppfylli ekki kröfur skv. 1. mgr. getur
hún synjað um rannsóknarleyfi eða sett sérstök skilyrði í rannsóknarleyfi af þessu tilefni.

7. gr.
Eftirfarandi breytingar verða á 10. gr. laganna:

a. Við 1. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Miða skal tímalengd leyfis við umfang
rannsókna og eðli kolvetnisauðlindar.

b. Við 2. mgr. bætast fjórir málsliðir, svohljóðandi: Umsókn um framlengingu leyfis skal
berast Orkustofnun eigi síðar en 90 dögum áður en gildandi leyfi fellur úr gildi. Orku-
stofnun er heimilt að krefja leyfishafa um eftirgjöf ákveðins hluta rannsóknarsvæðis áður
en leyfi er framlengt og skal tillaga leyfishafa um slíka eftirgjöf berast Orkustofnun eigi
síðar en 90 dögum fyrir lok gildistíma leyfis. Frekari fyrirmæli um eftirgjöf svæða skulu
sett í rannsóknarleyfi. Berist Orkustofnun eigi tillaga leyfishafa er henni heimilt að
ákveða eftirgjöf svæða.

c. Á eftir 2. mgr. koma tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
Stöðvi leyfishafi vinnslu samfellt í þrjú ár fellur leyfið niður að þeim tíma liðnum.
Heimilt er að afturkalla leyfi ef bú leyfishafa er tekið til gjaldþrotaskipta eða hann

leitar nauðasamninga.

8. gr.
11. gr. laganna orðast svo:
Í rannsóknar- og vinnsluleyfi skal m.a. tilgreina:

1. Tímalengd leyfis. Skal kveðið á um hvenær starfsemi skuli í síðasta lagi hefjast og
hvenær henni skuli lokið.

2. Afmörkun rannsóknar- eða vinnslusvæðis.
3. Hvernig skuli staðið að vinnslu kolvetnis, þar á meðal skilyrði um staðsetningu og dýpi

borholna til vinnslu og niðurdælingar og vinnsluhraða.
4. Upplýsinga- og tilkynningarskyldu leyfishafa til Orkustofnunar, þ.m.t. skyldu til

afhendingar á sýnum og gögnum og hvernig hún skuli innt af hendi.
5. Öryggis- og umhverfisverndarráðstafanir eins og við á.
6. Kaup ábyrgðartrygginga hjá viðurkenndu vátryggingafélagi, bankatryggingar eða aðrar

tryggingar sem Orkustofnun metur jafngildar og bæta tjón sem leyfishafi kann að valda
með störfum sínum.

7. Ráðstöfun vinnslumannvirkja og vinnslutækja að leyfistíma loknum.
8. Frágang á hafstöðvum og starfsstöðvum sem nýttar hafa verið við rannsóknir eða

vinnslu.
9. Umsækjandi skal leggja fram viðeigandi uppdrætti.

Heimilt er að kveða á um að leyfi skuli endurskoðað að tilteknum tíma liðnum, enda hafi
forsendur fyrir skilyrðum leyfisins breyst.

Iðnaðarráðherra er heimilt að setja með reglugerð nánari ákvæði um rannsóknar- og
vinnsluleyfi.
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9. gr.
4. mgr. 22. gr. laganna fellur brott.

10. gr.
Við 24. gr. laganna bætist ný málsgrein, 1. mgr., svohljóðandi:
Orkustofnun skal hafa eftirlit með því að leyfishafi starfi samkvæmt lögum þessum og

leyfum til leitar, rannsókna og vinnslu sem gefin hafa verið út á grundvelli laganna. Iðnaðar-
ráðherra er heimilt að setja nánari reglur um eftirlit Orkustofnunar með reglugerð.

11. gr.
Á eftir 24. gr. laganna bætast við tvær nýjar greinar, 24. gr. a og 24. gr. b, ásamt fyrir-

sögnum, svohljóðandi:

a. (24. gr. a.)
Heimildir Orkustofnunar.

Orkustofnun getur krafið leyfishafa um allar upplýsingar og gögn sem nauðsynleg eru við
framkvæmd eftirlits samkvæmt lögum þessum. Skulu gögn og upplýsingar berast innan hæfi-
legs frests sem Orkustofnun setur. Orkustofnun getur einnig skyldað þessa aðila til að upp-
lýsa stofnunina reglulega um þau atriði sem máli skipta við eftirlitið.

Orkustofnun getur í eftirlitsstörfum sínum krafist upplýsinga og gagna frá öðrum stjórn-
völdum óháð þagnarskyldu þeirra.

b. (24. gr. b.)
Úrræði Orkustofnunar.

Ef leyfishafi fer ekki eftir skilyrðum laga þessara, reglugerða settra samkvæmt þeim, skil-
yrðum rannsóknar- og vinnsluleyfis eða öðrum heimildum skal Orkustofnun veita honum
skriflega aðvörun og hæfilegan frest til úrbóta að viðlögðum dagsektum. Ef leyfishafi sinnir
ekki aðvörun Orkustofnunar innan tilgreindra tímamarka getur Orkustofnun afturkallað leyfið
eða breytt því. Ef um alvarlegt brot eða vanrækslu er að ræða eða ljóst er að leyfishafi getur
ekki staðið við skyldur sínar samkvæmt leyfinu getur Orkustofnun þó afturkallað það án að-
vörunar.

Dagsektir geta numið 50.000–500.000 kr. á dag. Við ákvörðun dagsekta er heimilt að taka
tillit til eðlis vanrækslu eða brots þeirra hagsmuna sem í húfi eru. Ákvörðun um dagsektir
skal tilkynnt bréflega á sannanlegan hátt þeim sem hún beinist að. Dagsektir eru aðfararhæf-
ar, svo og kostnaður við innheimtu þeirra. Innheimtar dagsektir renna til ríkissjóðs að frá-
dregnum kostnaði við innheimtuna. Fari leyfishafi ekki að tilmælum Orkustofnunar skal hún
veita ráðherra upplýsingar um málið.

12. gr.
Við 25. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
Orkustofnun varðveitir upplýsingar um kolvetnisauðlindir í gagnagrunni. Þar verða gögn

sem aflað hefur verið með leit, rannsókn, vinnslu og eftirliti, auk skilaskyldra gagna frá
leyfishöfum.
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13. gr.
Á eftir 26. gr. laganna kemur ný grein, 26. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:

Þagnarskylda.
Upplýsingar, sem varðveittar eru af Orkustofnun samkvæmt lögum þessum, skulu vera

undanþegnar aðgangi almennings samkvæmt upplýsingalögum á gildistíma rannsóknarleyfis.
Starfsmenn Orkustofnunar sem annast eftirlit á grundvelli laga þessara eru bundnir

þagnarskyldu. Þeir mega ekki að viðlagðri ábyrgð samkvæmt ákvæðum almennra hegningar-
laga um brot í opinberu starfi skýra óviðkomandi frá því sem þeir komast að í starfi sínu og
leynt á að fara um viðskipti og rekstur aðila sem þeir hafa eftirlit með. Sama gildir um sér-
fræðinga sem sinna eftirliti fyrir Orkustofnun, svo sem starfsmenn faggiltra skoðunarstofa
og eftirlitsaðila. Þagnarskylda helst þótt látið sé af störfum.

Upplýsingar, sem leyfishafi veitir Orkustofnun samkvæmt lögum þessum, skulu vera í
vörslu stofnunarinnar. Nú er trúnaðarskylda skv. 1. mgr. fallin niður og er Orkustofnun þá
heimilt að láta umræddar upplýsingar í té eða nýta þær í þágu frekari leyfisveitingar.

Lögmælt þagnarskylda íslenskra yfirvalda skal ekki vera því til fyrirstöðu að þau gefi
Eftirlitsstofnun EFTA allar þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru við framkvæmd samnings-
ins um Evrópska efnahagssvæðið.

Þrátt fyrir ákvæði um þagnarskyldu er starfsmönnum Orkustofnunar heimilt að semja við
rannsóknarleyfishafa um heimildir til rýmri aðgangs að og notkunar á rannsóknargögnum.

Ákvæði um þagnarskyldu standa því ekki í vegi að Orkustofnun eða önnur stjórnvöld sam-
kvæmt ákvörðun iðnaðarráðuneytis gefi opinberlega almennar upplýsingar um leitar-, rann-
sóknar- og vinnslusvæði og framkvæmdir á því svæði, m.a.:
1. Veiti almennar upplýsingar í tengslum við opinberar tilkynningar, ársskýrslur og annað

þess háttar er varðar kolvetnisstarfsemi.
2. Afhendi upplýsingar vegna samstarfs um kolvetnisstarfsemi við annað ríki, svo fremi

svipaðar reglur um upplýsingaleynd gildi í því ríki.
3. Nýti sér upplýsingar til aukinnar þekkingar á jarðlögum og auðlindum hafsbotnsins.

Heimilt er að kveða nánar á um þagnarskyldu í leyfi til leitar, rannsókna og vinnslu kol-
vetnis.

14. gr.
Fyrirsögn VI. kafla laganna verður: Eftirlit, úrræði og upplýsingagjöf.

15. gr.
30. gr. laganna orðast svo:
Óheimilt er að framselja leyfi samkvæmt lögum þessum, eða nokkurn hluta þess, beint eða

óbeint, þriðja aðila eða samleyfishafa nema að fengnu samþykki Orkustofnunar. Einnig er
óheimilt nema að fengnu samþykki Orkustofnunar að framselja hlutafé eða önnur eignar-
réttindi í slíku magni að það geti breytt ráðandi stöðu í félagi sem er leyfishafi eða samleyfis-
hafi eða gera samninga sem hafa sömu áhrif.

Orkustofnun er heimilt að krefjast gjaldtöku vegna framsals leyfa skv. 1. mgr. Heimilt er
að kveða á um slíka gjaldtöku í leyfi.
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16. gr.
Á eftir 30. gr. laganna kemur ný grein, 30. gr. a, ásamt fyrirsögn, svohljóðandi:

Gjaldtaka vegna útgáfu leyfa og eftirlits.
Til að standa undir kostnaði af undirbúningi og útgáfu leyfa samkvæmt lögum þessum skal

greiða gjöld til leyfisveitanda:
1. Fyrir leyfi til leitar að kolvetni með rannsóknir og vinnslu að markmiði, sbr. 4. gr., skal

greiða 750.000 kr.
2. Fyrir leyfi til rannsókna kolvetnis, sbr. 7. gr., skal greiða 1.000.000 kr. Fyrir leyfi til

vinnslu kolvetnis, sbr. 7. gr., skal greiða 1.500.000 kr.
Handhafi leitarleyfis skal greiða gjald að fjárhæð 500.000 kr. á ári til að standa straum af

kostnaði við eftirlit, frágang og varðveislu gagna samkvæmt lögum þessum.
Handhafi rannsóknar- og vinnsluleyfis skal greiða gjald að fjárhæð 1.000.000 kr. á ári til

að standa straum af kostnaði við eftirlit, frágang og varðveislu gagna samkvæmt lögum þess-
um.

17. gr.
Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. mars 2007.
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