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Efni fyrirlestrarinns 

» A. Staða þjóðlendumála 

» B. Ákvæði þjóðlendulaga 
• eignarhald 

• réttindi 

• leyfisveitingar 

• tekjur 

» C. Önnur atriði 
• deiliskipulag 

• auglýsing takmarkaðra gæða 

• yfirtaka samninga 

• fasteignaskrá og landspildublöð 



Tímasetningar 

» Lög um þjóðlendur og ákvörðun marka 

eignarlanda, þjóðlendna og afrétta nr. 58 frá 1998 

- Tóku gildi 1. júlí 1998 

 

» Hvenær verður þjóðlenda til? Þegar 

óbyggðanefnd hefur skorið úr um að tiltekið land 

teljist þjóðlenda og hver mörk þess og eignarlands 

er – ekki þegar niðurstaða liggur fyrir í dómsmáli 

fyrir héraðsdómi eða Hæstarétti um tilvist og mörk 

þjóðlendu 

 



A. Staða þjóðlendumála 

» Mynd 1  

15. apríl 2014 

4 

nafnið hér  



A. Þjóðlendur á svæðum 1 til 7 

» Mynd 2 



B. 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 – hér eftir nefndur ráðherra 

 

» Þjóðlendur eru undanþegnar öllum sköttum og 

gjöldum - Fasteignamat 



B. 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 

 



B. 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 

 

 



B. Leyfi ráðherra 

» Leyfi þarf til að nýta: 
• vatnsréttindi 

• jarðhitaréttindi 

• námur  

• önnur jarðefni 

» nema mælt sé fyrir um annað í lögum 

 

» Jafnframt er heimilt að leyfa nauðsynleg afnot af 

landi til hagnýtingar á þessum réttindum 

 
 



B. Verklag við leyfisveitingu 

» Engin ný afnot heimiluð 

» Stækkun og viðbætur á skálum sem eru þegar í þjóðlendum 

» Umsagnir um deiliskipulagstillögur 

» Umsagnir um umsóknir um rannsóknarleyfi 

» Ýmis nýting auðlinda heimiluð með fyrirvara um ákvörðun um 
endurgjald síðar 

 

» Öll mál borin undir samstarfsnefnd um málefni þjóðlendna, sem er 
ráðherra til aðstoðar við stjórn og ráðstöfun réttinda, áður en 
endanlegar ákvarðanir eru teknar  

» Í nefndinni eiga sæti: 

• fulltrúi forsætisráðherra, sem jafnframt er formaður nefndarinnar  

• fulltrúar þeirra ráðherra er fara með skipulagsmál 
sveitarstjórnarmál, málefni iðnaðar og málefni landbúnaðar  

• tveir fulltrúar tilnefndir af Sambandi íslenskra sveitarfélaga  

 



B. Leyfi sveitarstjórnar 

» Til að nýta land og landsréttindi innan þjóðlendu 

að öðru leyti þarf leyfi hlutaðeigandi sveitarstjórnar 

 

» Sé nýting heimiluð til lengri tíma en eins árs þarf 

jafnframt samþykki ráðherra  

 

» Rísi ágreiningur um veitingu leyfa sker ráðherra úr 

honum 

 



B. Yfirlit yfir leyfisveitingar 

» Ráðherra: 

 vatnsréttindi 

 jarðhitaréttindi 

 námur   

 önnur jarðefni 

 

 Önnur nýting > 1ár 

(samþykki) 

 

» Sveitarstjórn 

 Öll önnur not 

 

 



B. Tekjur - ráðherra 

» Ráðherra er heimilt að ákvarða eða semja um 

endurgjald (leigu) fyrir nýtingu réttinda  

 

» Tekjum af leyfum til nýtingar lands skal varið til: 
• landbóta 

• umsjónar  

• eftirlits  

• sambærilegra verkefna  



B. Tekjur - sveitarstjórn 

» 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 



C. Takmörkuð gæði 

» Þegar stjórnvald ráðstafar eigum ríkisins gildir um þá 

ákvörðun reglur stjórnsýsluréttar, svo sem jafnræðisregla 

og krafa um málefnalegar ástæður athafna  

» Ríkið þarf við ákvarðanir um ráðstöfun á eignum ríkisins að 

fylgja reglum stjórnsýsluréttarins þrátt fyrir að vera í þeirri 

stöðu að hafa til ráðstöfunar einkaréttarleg réttindi og um 

sjálfan kaupsamninginn gildi annars almennar reglur um 

fasteignakaup eftir því sem við getur átt  

 

» Gefa þarf öllum með almennri auglýsingu tækifæri á að 

lýsa áhuga sínum á að nýta þau réttindi sem ríkið hefur yfir 

að ráða og hyggst bjóða til nota 

 



C. Deiliskipulag 

» Sveitarstjórn ber ábyrgð á og annast gerð 

deiliskipulags 

 

» Landeigandi eða framkvæmdaraðili getur óskað 

eftir því við sveitarstjórn að gerð sé tillaga að 

deiliskipulagi eða breytingu á deiliskipulagi á sinn 

kostnað 

 

» Ákvörðun um not → Auglýsing → Deiliskipulag 



C. Samningar 

» Yfirtaka samninga um nýtingu réttinda í 

þjóðlendum sem þegar í gildi – samningar látnir 

halda gildi sínu og renna sitt skeið á enda 

 

» Gera lóðaleigusamninga fyrir skála og önnur 

mannvirki í þjóðlendum þegar skráning þjóðlendna 

í fasteignaskrá liggur fyrir - forgangsverkefni 



C. Landspildublað 



C. Gögn um stöðu mála 

» ... óskar ráðuneytið eftir að sveitarstjórnin afli 
upplýsinga um eftirfarandi þætti innan marka 
sveitarfélagsins og sendi forsætisráðuneytinu: 
 - námur, 

 - skálar og önnur mannvirki, 

 - lóðarleigusamningar, 

 - samningar sem sveitarstjórn hefur gert um úthlutun réttinda, 

 - girðingar (aðal- og aukavarnarlínur), 

 - önnur atriði sem sveitarstjórnin telur þörf á að upplýsa um 
varðandi þjóðlendur sem eru innan marka sveitarfélagsins.  

 

» ... upplýsingar um ofangreint liggi fyrir eigi síðar en 
30. apríl nk. 

 



C. Gögn um stöðu mála frh. 



Framundan 

» Auðlindastefnunefnd 

 

» Útgáfa á kynningarefni 

 

» Heimasíða um þjóðlendumál 

 

» Klára stofnun þjóðlendna í fasteignaskrá 

 

» Gerð lóðaleigusamninga 

 

» Sérgreining tekna í ríkisbókhaldi – Fjársýsla ríkisins 

 

 

 



Takk 

 

 

 

Sigurður Örn Guðleifsson 

sími 545 8400  

sigurdur.o.gudleifsson@for.stjr.is 


