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Staða skráningar

» Á landinu hafa 217 landsvæði verið úrskurðuð eða dæmd 
sem þjóðlendur

» Ráðuneytið hefur sent út 110 umsóknir til sveitarfélaga um 
stofnun þjóðlendna í fasteignskrá
 50,6%  af þeim landsvæðum sem búið er að úrskurða um eða 

dæma sem þjóðlendur
» Hlutaðeigandi sveitarfélög hafa samþykkt að stofna 56 

þjóðlendur af þeim 110 umsóknum sem búið er að senda 
til þeirra
 Sveitarfélögin hafa samþykkt að stofna 50,9% þeirra landsvæða 

sem úrskurðuð hafa verið eða dæmt sem þjóðlendur

Sigurður Örn Guðleifsson
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Meginregla um nýtingu

» Enginn má hafa afnot þjóðlendu fyrir sjálfan sig 
þar með talið að:

• reisa þar mannvirki 
• gera jarðrask
• nýta hlunnindi 
• nýta vatnsréttindi
• nýta jarðhitaréttindi

nema að fengnu leyfi FOR eða sveitarstjórnar

» Krafan um leyfi til afnota tekur ekki til réttinda sem 
eru háð einkaeignarrétti

Sigurður Örn Guðleifsson

25. júní 2019

6



Yfirlit yfir leyfisveitingar

» FOR:
 vatnsréttindi
 jarðhitaréttindi
 vindorka
 námur  
 önnur jarðefni

» Sveitarstjórn
 öll önnur not (ef > 1 ár  þarf 

samþykki FOR)



Leyfi til afnota

- Ekki séu heimiluð not sem vara eiga lengur en í eitt ár án 
undangenginnar almennrar auglýsingar, þar sem áhugasömum 
aðilum er gefinn kostur á að lýsa vilja til að hljóta réttinn til þeirra nota 
sem fyrirhuguð eru,

- ákvörðun um val á aðila til að taka að sér notin sé byggð á 
málefnalegum sjónarmiðum að undangenginni málsmeðferð í 
samræmi við ákvæði stjórnsýslulaga, 

- hæfilegt endurgjald sé greitt fyrir notin, 
- heimilaður nýtingartími sé ekki lengri en svo að nýtingaraðili fái þá 

fjárfestingu sem notin krefjast til baka að viðbættum hæfilegum arði,
- að notin séu í samræmi við sjónarmið um sjálfbæra nýtingu og að 

varðveislugildi þjóðlendna sé ekki stefnt í hættu með notunum.

Sigurður Örn Guðleifsson
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Umsagnarhlutverk FOR 

» Umsagnir:
 Aðalskipulag
 Deiliskipulag
 Svæðisskipulag
 Skipulagstillögur
 Skipulagslýsingar
 Endurskoðun á skipulagi

 Mat á umhverfisáhrifum

Sigurður Örn Guðleifsson
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Stefna um samþykki

» Sjónarmið FOR varðandi áform sveitarfélaga um 
uppbyggingu innan þjóðlendna sem krefst nýtingu lands- og 
landsréttinda – Stefna um samþykki: 
 Forsendur
 Tilgangur og leiðarljós
 Kaflar:

• Víðerni
• Mannvirki
• Samgöngur
• Útivist
• Námur og önnur jarðefni

Sigurður Örn Guðleifsson
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Tekjur - Sveitarstjórnir

» Sveitarstjórn er heimilt að fengnu samþykki FOR að semja 
um endurgjald vegna afnota sem hún heimilar

» Tekjum af leyfum sem sveitarstjórn veitir skal varið til:
• landbóta
• umsjónar 
• eftirlits 
• sambærilegra verkefna

innan þjóðlendna í viðkomandi sveitarfélagi

» Sveitarstjórn skal gera ráðherra grein fyrir ráðstöfun fjárins

Sigurður Örn Guðleifsson
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Breytingar á þjóðlendulögum

» 1. Áformum um lagasetningu og frummati á áhrifum kynnt í 
samráðsgátt stjórnarráðsins í tvær vikur frá 26. júní.

» 2. Unnið úr athugasemdum sem berast og niðurstöður 
samráðs kynntar í samráðsgáttinni 15. júlí.

» 3. Drög að frumvarpi kynnt í samráðsgátt stjórnarráðsins í 
hálfan mánuð 16. september. 

» 4. Unnið úr athugasemdum sem berast og niðurstöður 
samráðs kynntar í samráðsgáttinni 4. október.

» 5. Frumvarpi lagt fram á Alþingi í október. 
» 6. Gildistaka 1. janúar 2020.

Sigurður Örn Guðleifsson

25. júní 2019

12



Vefsíða forsætisráðuneytisins

Sigurður Örn Guðleifsson
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Vefsíða forsætisráðuneytisins

Sigurður Örn Guðleifsson
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Takk fyrir

Sigurður Örn Guðleifsson
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Skráning þjóðlendna



Stofnun þjóðlendna

» Úrskurður óbyggðanefndar kveðinn upp - Hægt að 
skjóta til dómstóla

» FOR vinnur umsókn um stofnun þjóðlendu í 
fasteignaskrá – Landspildublað

» Umsókn (ásamt fylgiskjölum) send til 
hlutaðeigandi sveitarfélags

Regína Sigurðardóttir
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Stofnun þjóðlendna frh.

» Erindið samþykkt í sveitarstjórn
» Skipulags- og byggingafulltrúi setur sig í samband 

við Guðjón Steinsson (gs@skra.is) hjá Þjóðskrá 
sem forskráir fasteignina

» Skipulags- og byggingafulltrúi afhendir umsókn til 
Þjóðskrár með hefðbundnum hætti 

» Þjóðskrá sendir umsóknina til sýslumanns
» FOR þinglýsir eignarheimildum ríkisins á eignina

Regína Sigurðardóttir
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Dæmi um landspildublað

nafnið hér ...
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Texinn ræður 

» Mál 6/2004: Landsvæði á Hellisheiði, sunnan Ölfusafréttar, 
svo sem það er afmarkað hér á eftir, er þjóðlenda […] [f]rá 
hæsta hnjúki á Reykjafelli beina sjónhendingu í 
Hengladalsá við Orustuhól syðst í Litla Skarðsmýrarfjalli, 
en þaðan fylgir markalínan Hengladalsá niður að 
Lambavaði við neðra ístopp. Frá Lambavaði er línan 
dregin beint í austur í norðurenda einkennilegrar gjár 
og þaðan til norðvesturs í rauðleitan melhjnúk fyrir 
framan Kýrgilshnjúka. Frá því marki liggur línan beina 
sjónhendingu í fyrrgreindan hnjúk á Reykjafelli.

Regína Sigurðardóttir
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Stofnun lóða innan þjóðlendna

» Ferill við stofnun lóða innan þjóðlendna
 Eftir að þjóðlenda hefur verið stofnuð og fengið 

landnúmer
 Gert er svokallað grunnsamkomulag
 Lóðarhafi útbýr og sendir FOR erindi þess efnis og  

lóðablað
 FOR sendir umsókn til skipulags- og byggingarfulltrúa 

og lætur lóðablað fylgja, lóðarhafi greiðir fyrir 
umsóknina

 Þjóðskrá stofnar lóðina

Regína Sigurðardóttir
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Umsókn um stofnun lóðar

Regína Sigurðardóttir
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Lóðarblað
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Gunnsamkomulag

» Um er að ræða grunnleigusamning milli hlutaðeigandi 
sveitarfélags og ráðuneytisins um afnot af þjóðlendunni

» Í þessu samkomulagi þurfa eftirfarandi upplýsingar að 
koma fram:   
 Hverjir samningsaðilar eru 
 Þjóðlendan og mörk hennar 
 Heimildir 3. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1998 
 Hnit lóðarinnar 
 Öll mannvirki á viðkomandi lóð 
 Heimild sveitarfélags til afnota á lóð og nýting á vatni 
 Fyrirhuguð nýting / framkvæmdir 
 Heimildir til framleigu / framsals á eignum 

Regína Sigurðardóttir
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Dæmi um grunnsamkomulag

Regína Sigurðardóttir
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Dæmi um grunnsamkomulag

Regína Sigurðardóttir
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Takk fyrir

Regína Sigurðardóttir
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