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LEYFISVEITINGAR 

» Ráðherra: 
 vatnsréttindi 
 jarðhitaréttindi 
 námur   
 önnur jarðefni 
 
 Önnur nýting > 1ár 

(samþykki) 
 

 

» Sveitarstjórn 
 Öll önnur not 

 
 

 
 
 Í samþykki ráðherra felst 

staðfesting á að málsmeðferð 
sveitarstjórnar við leyfisveitingu 



TILLAGA AÐ LAGABREYTINGU 

Leyfi ráðherra þarf til að nýta 
vatns- og jarðhitaréttindi, 
vindorku, námur og önnur 
jarðefni og náttúrumyndanir 
innan þjóðlendu […] 



MÁLSMEÐFERÐ  

- „ 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.“ 

 



AUGLÝSINGASKYLDA 

» Þegar stjórnvald ráðstafar eigum í almannaeign gildir um 
þá ákvörðun reglur stjórnsýsluréttar, svo sem 
jafnræðisregla og krafa um málefnalegar ástæður athafna  

 
» Gefa þarf öllum með almennri auglýsingu tækifæri á að 

lýsa áhuga sínum á að nýta þau réttindi sem ríki og 
sveitarfélög hafa yfir að ráða og ætlunin er að bjóða til 
afnota 
 



TEKJUR 

» 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 þeirrar þjóðlendu sem leyfið tekur til 
 

» Sveitarstjórn skal árlega gera ráðherra grein fyrir ráðstöfun 
fjárins 



DRÖG AÐ REGLUGERÐ 



LANDSKIPULAGSSTEFNA 



STEFNA 

• um gjaldtöku  fyrir 
auðlindanýtingu  

• um ráðstöfun fjár  

• um nýtingu lands og landsréttinda 



ÚR FRAMSÖGURÆÐU 

„…málefni og lagaumgjörð þjóðlendna hefur verði mjög í 
deiglunni undanfarið og svo mun áfram vera á næstu 
misserum, með aukinni ásókn í að nýta land og 
landsréttindi innan þjóðlendna. Þetta krefst þess að hugað 
sé að ýmsum álitaefnum eins og hvort nauðsynlegt sé að 
gera kröfur um leyfi fyrir til dæmis skipulagðar ferðir 
með ferðamenn á þjóðlendum sem og fyrir umfangsmikil 
kvikmyndatökuverkefni…“ 



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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