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Þjóðlendur 

Presenter
Presentation Notes
Alls 86% af miðhálendinu er þjóðlenda.Alls 44% af landinu er þjóðlenda. Hér er miðað við það svæði landsins sem óbyggðanefnd er búin að úrskurða um. 



Óbyggðanefnd 
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Presenter
Presentation Notes
Svæði 9a – Miðað er við að úrskurðað verði 2018.Svæði 9b – Frestur FJR til að skila kröfum er í september 2017 og miðað við að úrskurðað verði 2019.



Landspildublað 
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Stofnun þjóðlendna 

nafnið hér ... 

6. júní 2017 

5 

Presenter
Presentation Notes
Svæði 1 – Skipa þarf þjóðlendu sem liggur innan tveggja sveitafélaga.Svæði 2 – Um er að ræða búta af jöklum. Alls eru í dag 213 þjóðlendur á landinu.Send hafa verið landspildublöð fyrir 101 þjóðlendu.Þinglýstar þjóðlendur eru í dag alls 43.



Þinglýsingar 
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Verkefni 

Sigurður Örn Guðleifsson 
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Skálar á þjóðlendum 
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Presenter
Presentation Notes
Alls 129 skálar skráðir hjá forsætisráðuneytinu. 



Upplýsingar um skála 

Sigurður Örn Guðleifsson 
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Lög um Vatnajökulsþjóðgarð 

» Breyting á lögunum 2016: 
» ,,Ákvæði laga þessara um leyfisveitingar ganga 

framar ákvæðum laga um þjóðlendur […]“ 
» Þarf ekki leyfi sveitarstjórna vegna nýtingar lands 

og landsréttinda á þjóðlendum innan 
Vatnajökulsþjóðgarðs heldur dugir leyfi 
[þjóðgarðsins].  
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Endurskoðun reikninga 

» ,,Ráðherra skal árlega gefa Alþingi skýrslu um ráðstöfun 
lands og landsréttinda innan þjóðlendna og tekna af 
gjöldum fyrir slík réttindi. Ríkisendurskoðun endurskoðar 
reikninga um innheimtu og ráðstöfun tekna af 
þjóðlendum.“ 

» Óskar ráðuneytið eftir því við sveitarfélög að þau skili 
greinargerð, staðfestri af endurskoðanda viðkomandi 
sveitarfélags, um tekjur og ráðstöfun tekna sem fallið hafa 
til vegna nýtingar lands og landsréttinda innan þjóðlendna 
á árinu 2016. 
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- Þjóðlendan og mörk hennar 
- Heimildir 3. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1998 
- Hnit lóðarinnar 
- 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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SAMKOMULAG  
milli sveitarstjórnar xxxx fyrir hönd xxxx, kt. xxxxxx-xxxx og forsætisráðuneytisins fyrir hönd 

forsætisráðherra, kt. 550169-1269 
 

UM LÓÐARRÉTTINDI FYRIR XXXX Í ÞJÓÐLENDUNNI XXXX 

Grunnleigusamningur 



Frekari upplýsingar 

 
 
 
http://www.forsaetisraduneyti.is/verkefni/thjodlendur/  
 
 

Sigurður Örn Guðleifsson 
símar 545 8400 og 893 4494  
sigurdur.o.gudleifsson@for.is  
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