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Aðdragandi – tilefni
• Úr ræðu iðnaðarráðherra á flokkstjórnarfundi
Samfylkingarinnar 4. nóv. sl.:
– “Ríki, sveitarfélög eða fyrirtæki í þeirra eigu, megi ekki
selja frá sér sjálfar orkulindirnar. Einkaaðilar sem búa
yfir orkulindum fá hins vegar að ráðstafa þeim sjálfir
að eigin vild í samræmi við lög og reglur. Þess ber
hins vegar að geta, að langstærsti hluti nýttra og
ónýttra orkulinda er nú þegar í opinberri eigu í
gegnum þjóðlendur, ríkisfyrirtæki, ríkisjarðir,
sveitarfélög, jarðir í þeirra eigu, eða fyrirtæki sem þau
eiga.”

Eignarhald á jarðhita (1)
• Eignarhald á auðlindum í og á jörðu fylgir fasteignum
skv. lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu
nr. 57/1998
• Eigandi fasteignar hefur allar heimildir yfir auðlindum á
og í fasteign, sem ekki eru sérstaklega takmarkaðar með
lögum, þ. á m. til hagnýtingar jarðhita
• Frumvörp á síðustu áratugum með tillögum til að
takmarka umráða- og hagnýtingarrétt landeiganda ýmist
við ákveðið hitastig eða dýpt hafa ekki fengið framgang
• Stjórnarskrárvarin eignarréttindi

Eignarhald á jarðhita (2)
• Einkaeignarréttur auðlinda kemur ekki í veg fyrir
takmarkanir á rétti til hagnýtingar
• Ríkinu faldar heimildir til að takmarka og stýra
nýtingu
• Nýtingarleyfi nauðsynleg vegna allrar nýtingar
auðlinda í jörð, nema til heimilis- og búsþarfa
• Nauðsynlegt til að stýra og samræma nýtingu
með heildarhagsmuni og umhverfissjónarmið að
leiðarljósi

Eignarhald á jarðhita (3)
• Rétt er að geta þess að fram komnar
hugmyndir um að takmarka með lögum
heimildir opinberra aðila til að framselja
auðlindaréttindi breyta á engan hátt
eignarheimildum “almennra”
fasteignareigenda eða eignarheimildum
yfir auðlindum sem háðar eru
einkaeignarrétti

Skilgreining á eignarhaldi á háhita
• Lögfræðileg skipting á eignarhaldi jarðrænna
auðlinda
– Þjóðlendur, á forræði forsætisráðuneytis og
sveitarstjórna, sem fara með heimildir sem annars eru
í höndum landeigenda
– Eignarland í einkaeign (einstaklinga, lögaðila, ríkis
eða sveitarfélaga), hér skipt til skýringar í tvennt
• Eiga einkaaðila, almennir jarðeigendur eða aðrir
einkaeigendur auðlindaréttinda
• Opinber eiga, þ.e.a.s. jarðir (eða réttindi) ríkis, sveitarfélaga
eða fyrirtækja í þeirra eigu
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Óvissa um eignarhald jarðhita
á Norð-Austurlandi (svæði 6)

Háhitasvæðin

Núverandi eignarhald á háhita
• Úr athugasemd með frv. sem varð að
lögum um rannsóknir og nýtingu á
auðlindum í jörðu:
– "Við athugun á þekktum háhitasvæðum
verður að ætla að þau séu að verulegu leyti
utan eignarlanda, eða í eignarlöndum í eigu
ríkis og sveitarfélaga."

Háhitasvæðin
(með verulegum ágiskunum)
Orkugeta
Svæði
(MWe)
Reykjanes
100
Svartsengi
108
Krísuvík/Trölladyngja
480
Brennisteinsfjöll
40
Hengill
986
Prestahnúkur
0
Geysir
0
Hveravellir
10
Kerlingarfjöll
240
Mýrdalsjökull
0
Torfajökull
1200
Grímsvötn
0
Hágöngur/Köldukvíslarbotnar
120
Vonarskarð
108
Kverkfjöll
245
Dyngjufjöll (Askja)
247

Hrúthálsar
Fremrinámar
Námafjall
Krafla
Gjástykki
Þeystareykir
Öxarfjörður
Alls
TWh/a m.v. 8000 std.
Orkugeta mv. MWe í 50 ár
Heimildir
Innlendar orkulindir til vinnslu raforku,
iðnaðarráðuneytið 1994
Orkugeta jarðhita, Sveinbjörn Björnsson,
Orkuþing 2006

0
120
98
240
60
240
0
4641
37

Hverjar eru jarðhitaauðlindirnar?
• Klassísk “fullyrðing”:
– 20 TWh/a á meðan vatnsorkan sé 30 TWh/a, samtals 50
– Háhitinn svarar til u.þ.b. 2500 MWe

• Seinni tíma hátíðaræður (ÞH o.fl.):
– Háhiti 20-25 TWh/a, vatnsorka 25-30, en summan 50 (!)

• Tíundun upp úr skýrslum, t.d. Rammaáætlunar:
– Háhiti um 4000-4500 MWe, en m.v. við afföll m.a. af
umhverfisástæðum er 2500-3000 MWe líklegri tala (eða ca. 2025 TWh/a)

• Ath. Alltaf er miðað við 50 ára nýtingu
• Svo er hugsanlegur djúphiti mögulega til viðbótar!

Hugsanleg skipting á eignarhaldi á háhita
(er enn í vinnslu, sbr. líka ófellda þjóðlenduúrskurði)
Lágmark á eign einkaðila
Einkaeign
3%

Líkleg skipting
Einkaeign
12%
Opinber eiga
44%

Þjóðlendur
46%

Opinber eiga
42%

Þjóðlendur
53%

Hámark á eign einkaðila

Einkaeign
19%

Þjóðlendur
41%

Opinber eiga
40%

Aðrar jarðrænar orkuauðlindir
• Lághiti:
– Trúlega að mestu í “opinberri eigu” (samt ekki
þjóðlendur)

• Vatnsorkan:
– Eitthvað svipað og háhitinn
– En flokkun er þó flóknari þar sem vatn rennur
iðulega úr þjóðlendu og niður í einkaland (sbr.
Jökulsá á Dal eða Þjórsá)

Lagaleg álitamál
• Lögbundnar takmarkanir á ráðstöfun auðlinda og
annarra réttinda í þjóðlendum
– Leyfi forsætisráðherra þarf til að nýta vatns- og jarðhitaréttindi
– En er forsætisráðherra heimilt að framselja varanlega
grunneignarrétt á þjóðlendum?
– Tekið er fram að “tekjum sem kunna að falla til vegna gjalda
(leigu) fyrir afnot lands og landsgæða innan þjóðlendu verði varið
sérstaklega í þágu verkefna innan þjóðlendna, en renni ekki í
ríkissjóð eða einstaka sveitarsjóði”.
– Söluandvirði er þó ekki nefnt

• Varanlegt framsal grunneignarréttarins aðeins með
sérstakri lagaheimild?

Öndverð sjónarmið
• Orkuauðlindir fari varanlega til einkaaðila
– Vanda þarf þá til upphaflegrar ráðstöfunar svo sem með
almennum útboðum
– En svo er að því að hyggja að verðmæti orkuauðlinda stefnir
hraðbyri upp á við
– Sumir telja að ekki eigi að selja “frumburðarréttinn”,
grunneignarréttindin?

• Opinbert eignarhald, en leiga til afmarkaðs tíma í
senn
– Útdeilingarvandi sem fyrr
– Vandamál vegna takmarkaðs leigutíma, en ýmsar lausnir
• T.d. leigutími til 40 ára, endurskoðun eftir 30 ár og þá að gefnum
leikreglum (svo sem um aðlögun leigu að breyttum aðstæðum)

Mismunandi skoðanir
• Sumir segja að ekki eigi að gilda regla um
allt:
– Aðeins tímabundið aðgengi að þjóðlendum
– Sveigjanleiki í ráðstöfun auðlinda á öðrum opinberum
jarðeignum

• Aðrir telja að ekki eigi að lögbinda reglur
– Stjórnvöld á hverjum tíma auk sveitarstjórna eigi að
hafa sjálfstætt val um ráðstöfun auðlinda sem og
annarra eigna

Niðurlag
• Sátt náist um samspil nýtingar og verndun
landsins og gæða þess sem unnið er að með
svokallaðri Rammaáætlun
• Í kjölfarið þarf orkunýtingarstefnu; um það
hvaða svæði á að nýta, hvenær og hve mikið
• Og ekki síst þarf að hafa sanngjarnar og skýrar
reglur um ráðstöfun á þeim orkulindum sem
eru í opinberri forsjá; varast þarf vítin í þeim
efnum!

