
  37. stjórnarfundur Landssamtaka landeigenda á Íslandi (LLÍ) 

var haldinn fimmtudaginn  25. október 2012 

í Bændahöllinni og hófst kl. 14:00. 

 

Fundinn sátu: Örn Bergsson, formaður, Sigurður Jónsson, Gunnar Sæmundsson,  

Óðinn Sigþórsson og Guðný Sverrisdóttir. Formaður stjórnaði fundi, Gunnar ritaði 

fundargerð. 
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1. Fundargerð síðasta fundar. 

Fundargerðin hafði verið hafði verið send út.  Breytingar hafa verið gerðar samkvæmt 

ábendingum sem bárust. Fundargerðin svo breytt  samþykkt. 

 

2. Birkir Friðbertsson kemur á fundinn. 

Birkir Friðbertsson, formaður Landssamtaka raforkubænda, kom á fundinn. Óskaði 

hann fulltingis LLÍ við að koma því á framfæri við stjórnvöld og eftir atvikum Alþingi, að 

auðvelda þyrfti möguleika þeirra sem eiga virkjanlega á eða læk í sameign með öðrum að 

virkja vatnsfallið þrátt fyrir, að einhverjir sameigenda væru á móti virkjun. Vísaði hann til 

þess að til þyrfti aðkomu stjórnvalda eða löggjafans og að heppilegt kynni að vera að breyta 

núgildandi ákvæðum í vatnalögum, sem væru ópraktísk, og að lögfesta í þeirra stað ákvæði 

sem eru sambærileg ákvæðum lax- og silungsveiðilaga um veiðifélög. 

 Talsverðar umræður urðu um málið og allir stjórnarmenn tóku undir þetta sjónarmið 

Birkis. Fram kom að ekki væri vitað til að reynt hefði á ákvæði 50., 53. og 68. gr. vatnalaga 

um eignarnám en að óþolandi væri að landeigendur ættu undir duttlungum stjórnvalda komið 

hvort meirihluta landeigenda yrði heimilað að taka landsréttindi minnihlutans eignarnámi. 

 Niðurstaðan var sú að stjórnarmenn voru sammála um að ákvæðin í Lax- og 

silungsveiðilögum hentuðu ekki í þessum tilvikum en að skynsamlegt væri að setja ákvæði 

um að aukinn meirihluti eigenda vatnsfalls, svo sem ¾ hlutar þeirra, gæti tekið ákvörðun um 

virkjun þrátt fyrir andstöðu minnihlutans og án aðkomu stjórnvalda. Ef eignaraðildin væri 

hins vegar jöfn, eins og oft er þegar  um merkivötn er að ræða, mætti hugsa sér aðkomu 

stjórnvalda með einhverjum hætti, þegar valið væri á milli þess hvort virkja mætti eða ekki. 

Þyrftu reglur þá að vera skýrar. Ekki á að vera hægt að skylda eigendur vatnsréttinda til 

aðildar að félagi um virkjunina, heldur myndi virkjunaraðilinn, í skjóli aukins meirihlutavalds 

eða úrskurðar hlutlauss aðila, taka réttindi gagnaðilans eignarnámi og að gagnaðilinn fengi þá 

fullar bætur fyrir á grundvelli laga um framkvæmd eignarnáms. 

 Samþykkt var að LLÍ hefðist ekki að, að svo stöddu og að tillögur um breytingar á 

vatnalögum væru ekki heppilegar, en leggja þeim málstað lið að auka möguleika þeirra sem 

vilja virkja, ef á reyndi. 

 

 

 

 

 



3. Landsskipulagsstefna 2013 - 2020 

Guðný Sverrisdóttir fór yfir málið og þær umræður sem þegar hafa átt sér stað. 

Kynningarfundur verður haldinn á Akureyri á næstu dögum. Guðnýju var falið að gæta að 

eignarrétti landeigenda. 

 

4. Aðalfundur LLÍ, tímasetning. 

Stjórnarmenn töldu heppilegast að stefna á aðalfund. 14.  febrúar 2013 á Hótel Sögu. 

Stefna ber á málþing að aðalfundi loknum, eins og verið hefur á liðnum árum og gefist hefur 

vel. Ekki var endanlega ákveðið um hvaða málefni verður fjallað, en helst var talað um 

stjórnarskrármálið. 

 

5. Frumvarp til breytinga á þjóðlendulögum. 

Sigurður lagði fram drög að frumvarpi til breytinga á þjóðlendulögum. Efni 

frumvarpsins er að auðvelda endurupptöku  mála ef ný gögn koma fram, sem telja verður að 

breytt geti fyrri úrskurðum og dómum. Ekki er talið tímabært að reyna að koma málinu inn á 

Alþingi nú, en kynna það þingmönnum og væntanlegum frambjóðendum til Alþingis á næstu 

mánuðum. 

 

6. Önnur mál. 

Halla Tinna var mætt á fundinn. Óðinn tók við fundarstjórn á meðan rætt var við hana. 

Fjallað var um heimasíðuna sem hún ætlar að sjá um á komandi vetri, á sömu kjörum og á 

liðnum vetri. Þá var henni falið að stofna Facebook síðu fyrir LLÍ. 

Rætt var um fundi sem LLÍ gekst fyrir á Blönduósi og Ásbyrgi á Laugarbakka, 19. 

október. Framsögumenn á fundunum voru Örn Bergsson formaður LLÍ, sem fjallaði um 

starfsemi samtakanna. Sigurður Jónsson fjallaði um kröfur fjármálaráðherra í 

Húnavatnssýslum. Fundirnir voru þokkalega sóttir og umræður góðar. 

 

Fleira ekki fyrir tekið. 

Fundi slitið. 

Gunnar Sæmundsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


