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Eignarhald 

» Íslenska ríkið er eigandi lands og hvers konar 

landsréttinda og hlunninda í þjóðlendum sem ekki 

eru háð einkaeignarrétti 

 

» Forsætisráðherra fer með mál er varðar 

þjóðlendur – í samstarfi við sveitarfélög 

 

» Þjóðlendur eru undanþegnar öllum sköttum og 

gjöldum – fasteignamat  



Réttindi í þjóðlendum 

» Þeir sem hafa nýtt land innan þjóðlendu sem afrétt 

fyrir búfénað eða haft þar önnur hefðbundin not 

sem afréttareign fylgja skulu halda þeim rétti 

 

» Sama gildir um önnur réttindi sem maður færir 

sönnur á að hann eigi 

 



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 ráðherra eða sveitarstjórnar 

 

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

 

 



Yfirlit yfir leyfisveitingar 

» Ráðherra: 

 vatnsréttindi 

 jarðhitaréttindi 

 vindorka 

 námur   

 önnur jarðefni 

 

 önnur nýting > 1ár 

(samþykki) 

 

» Sveitarstjórn 

 öll önnur not 

 

 



Tekjur - Sveitarstjórnir 

» Sveitarstjórn er heimilt að fengnu samþykki ráðherra 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 árlega gera ráðherra grein fyrir ráðstöfun 

fjárins 



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 

24. október 2017 

10 



nafnið hér ... 

24. október 2017 

11 



Vatns- og jarðhitanotkun 

nafnið hér ... 

24. október 2017 

12 



Skálar 

nafnið hér ... 

24. október 2017 

13 



Námur 

nafnið hér ... 

24. október 2017 

14 



Umsagnarhlutverk ráðuneytisins  

» Umsagnir: 

 Aðalskipulag 

 Deiliskipulag 

 Svæðisskipulag 

 Skipulagstillögur 

 Skipulagslýsingar 

 Endurskoðun á skipulagi 

» Sjónarmið ráðuneytisins varðandi uppbygigngu og áform 

um nýtingu lands- og landsréttinda innan þjóðlendna 
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Stofnun þjóðlendna – ferlið… 

» Úrskurður óbyggðanefndar kveðinn upp 

 Hægt að skjóta til dómstóla 

» Ráðuneytið vinnur umsókn um stofnun þjóðlendu 

í fasteignaskrá 

» Umsókn (ásamt fylgiskjölum) send til 

hlutaðeigandi sveitarfélags 
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Ferlið… 

» 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 

» Ráðuneytið þinglýsir eignarheimildum ríksins á 

eignina 
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Úrskurðarorð í máli nr. 5/2004 

Grafningsafréttur, svo sem hann er afmarkaður hér á eftir, 

er þjóðlenda:  

Úr Skeggja í Borgarhól, úr Borgarhól í vörðu á 

Moldbrekkum, úr vörðu á Moldbrekkum í Klofningstjörn, 

þaðan í Sköflung og úr Sköflungi í Skeggja.  

 

Sama landsvæði er afréttur jarða í fyrrum Grafningshreppi, 

nú innan Grímsnes- og Grafningshrepps, í skilningi 1. gr. 

og b-liðar 7. gr. laga nr. 58/1998.  
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Texinn ræður  

» Landsvæði á Hellisheiði, sunnan Ölfusafréttar, svo sem 

það er afmarkað hér á eftir, er þjóðlenda í skilningi 1. gr., 

sbr. einnig a-lið 7. gr. laga nr. 58/1998: Frá 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. 

 

Mál 6/2004  
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Textinn ræður 

» Viðurkennt er að land Breiðármerkur í sveitarfélaginu 

Hornafirði er þjóðlenda með framangreindum merkjum í 

vestri gagnvart landi Fjalls, en með merkjum í austri, sem 

ráðast af beinni línu, sem dregin er frá vörðu í fjöru vestan 

við Nýgræður þannig að hún beri austast í Hálfdánaröldu 

og í Kaplaklif í Mávabyggðum á Vatnajökli. 

 

Dómsorð Hæstaréttar Íslands í máli  

nr. 496/2005  
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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 





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  
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Dæmi um grunnsamkomulag 
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