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Mat á vatnsréttindum landeigenda á Íslandi ósanngjarnt 

Í viðskiptablaði Morgunblaðsins birtist í liðinni viku grein sem fjallaði um að mat á 

vatnsréttindum virtist ekki vera sanngjarnt á Íslandi og var þar vitnað í erindi tveggja norskra 

sérfræðinga sem fluttu erindi á fundi Auðlindarréttarstofnunar Háskólans í Reykjavík og 

Draupnis lögmannaþjónustu í HR. Báðir aðilarnir, Olav Felland, lögmaður frá Noregi, og 

Arne Jakobsen, framkvæmdastjóri Blafall í Noregi, hafa unnið á samkeppnismarkað um orku 

í Noregi í áratugi. Norðmennirnir sögðu eigendur vatnsréttinda í Noregi njóta mun meiri 

verndar en eigendur vatnsréttinda á Íslandi og því vert fyrir landeigendur að veita umfjöllun 

þeirra athygli. 

Norðmennirnir sögðu kerfið í Noregi hafa verið svipað og hér, það er landeigendur hafi fengið 

lítið fyrir vatnsréttindi sín fram að 1992 þegar raforkusala var gefin frjáls. Það hafi tekið 

stuttan tíma á frjálsum markaði að þróa jafnvægi í kaupum og sölum á vatnsréttindum nema í 

þeim tilvikum þar sem landeigendur voru þvingaðir til að gefa aðgang að eignum sínum en 

það hafi kannski verið í um 20% tilfella. Mörg dómsmál þurfti þá oft til þess að landeigendur 

fengju eðlilegt verð fyrir réttindin. Fyrir 1992 var aðferðin til þess að reikna út kaupverð til 

landeigenda svokölluð hestaflaaðferð, fallhæð vatnsins var reiknuð og verðið í samræmi við 

hana. Eftir að raforkumarkaðurinn var gefinn frjáls tók við svokölluð leigugreiðsluaðferð þar 

sem landeigendur fengju hlutfall af brúttótekjum þeirrar framleiðslu sem vatnið var nýtt til. 

Þessi aðferð hafi síðan verið endanlega staðfest með dómi hæstaréttar Noregs árið 2008 í máli 

Möllen/Ulenberg. Tíma hafi því tekið að innleiða þessa aðferð að fullu. Tveir dómar hafi 

fallið í kjölfar fyrri dómsins og fest hann í sessi og þar með leigugreiðsluaðferðina. Annar 

sérfræðinganna, Jakobsen, sagði reyndar að í tilfelli minni virkjana væri orðið algengt að 

landeigendur fengju, auk leigutekja, fullan eignarrétt að virkjuninni eftir að samningstíma 

lýkur en samningstímabilið er oftast til 30 ára eða í mesta lagi til 50 ára. Þá fái landeigendur 

því allar tekjur af virkjuninni eftir það. Áður hafi landeigendur oft þurft að taka á sig tap ef 

svo bar undir en í dag falli tap ekki á þá, þeir fái hlutdeild í gróða en þurfi ekki að taka þátt í 

taprekstri. Dæmigerð smávirkjun í Noregi framleiðir um 10 GWh á ári og veltan um 111 

milljónir íslenskra króna. Af því fái landeigendur 15% eða u.þ.b. 17 milljónir.  

Eiríkur S. Svavarsson hæstarréttarlögmaður flutti einnig erindi á sama fundi. Hann sagði 

aðspurður um stöðuna á Íslandi samanborið við Noreg að eftir að raforkusala og framleiðsla 



hafi verið gefin frjáls megi sjá skýrar vísbendingar um að þessari leigugreiðsluaðferð sé beitt 

sem endurgjaldi fyrir vatnsréttindi, jafnvel í tilviki þar sem um sé að ræða stóra virkjun. Þessi 

þróun byrji fyrir lögfestingu breyttrar raforkuskipunar. Í tilviki Kárahnjúkavirkjunar hafi þó 

aðeins komið til ein beingreiðsla til eigenda vatnsréttindanna sem byggðist á hlutfalli af 

stofnkostnaði virkjunarinnar. Þessi upphæð sé því ekki há þegar litið er til líftíma 

virkjunarinnar og þar sem um er að ræða fullt og ótímabundið afsal en mál vegna þessa sé nú 

rekið fyrir dómstólum. Þegar hafi fallið dómur í héraðsdómi. Annar Norðmannana sagði þá að 

þetta tæki væntanlega tíma fyrir Íslendinga. Þetta hafi tekið Norðmenn 17 ár og þar sem við 

opnuðum er raforkumarkaðinn fyrr en árið 2003 verður það ekki fyrr en árið 2020 sem 

landeigendur verða komin á þann stað að fá sanngjarnt verð fyrir réttindi sín.  

Stjórn landssamtakanna fagnar umræðu um þessi mál. Landeigendur ættu ekki að vera 

hlunnfarnir af þeim réttindum sem þeim tilheyra og nauðsynlegt að landeigendur séu vel 

upplýstir og standi sameiginlega á rétti sínum. 

Fréttina má lesa í heild sinni í Viðskiptablaði Morgunblaðsins, fimmtudaginn 22. mars. 

Börkur Gunnarsson ritaði fréttina. 


