
Lagaumhverfi á Íslandi og áhrif 
þess á viðskipti með vatnsréttindi 

Eiríkur S. Svavarsson hrl. LLM 

 



Yfirlit 

• Þróun löggjafar um vatnsréttindi. 

• Þróun löggjafar um leyfisveitingar til 
raforkuframleiðslu á 20. öldinni. 

• Uppbygging raforkumarkaða - Raforkulög nr. 
65/2003. 

• Áhrif markaðsvæðingar raforku á verðmæti 
vatnsréttinda. 

• Verðmyndun á vatnsréttindum – dæmi um 
samninga eftir markaðsvæðingu. 



Aðstæður fyrir gildistöku vatnalaga  

 

• Veruleg viðskipti með vatnsréttindi frá því um 
1900-1917.  

• Eignarréttur landeigenda forsenda samninga.  

• Samningar - bæði kaupsamningar og 
leigusamningar. 

• Verðmyndun. 

 



Meginreglur vatnalaga 

 

• Aðdragandi setningu vatnalaga 15/1923. 

– Norsk vatnalöggjöf – fyrirmynd. 

• Frumvarp til endanlegra vatnalaga málamiðlun 

• Jákvæð skilgreining vatnsréttinda. 

• Meginregla um orkunýtingarrétt eiganda 
vatnsréttinda sbr. 49. gr. vatnalaga. 

 



Leyfisveitingar á raforkuframleiðslu 
þróun löggjafar  

• Nýting vatnsréttinda til orkuframleiðslu á 20. öld 
háð ýmsum takmörkunum. 

• Lög um vatnsorkusérleyfi 46/1925. 

– Óheimilt að virkja fallvatn > 500 hestöfl. 

– Vatnsorkusérleyfi að hámarki til 50 ára.  

– Á sérleyfistíma, greidd sérleyfisgjöld. 

• Raforkulög 12/1946 

• Ríkinu einu heimilt reka raforkuver > 100 hestöfl. 

• Orkulög 58/1967 – einkaréttur felldur niður. 

 



Uppbygging raforkukerfis fram til 2003 

• Hlutverk opinberra aðila. 
– Lög um raforkuvirki, nr. 83/1932 

• Sérlög um einstakar virkjanir 

– Rafmagnsveitur ríkisins. Lög nr. 16/1942 

– Landsvirkjun. Lög nr. 59/1965 

• Verkefna- og svæðisskipt kerfi opinberra 
orkufyrirtækja til raforkuframleiðslu á Íslandi. 

• Sérlög fólu í sér heimild til virkjunar. 

• Staða samkeppni. 

 

 



Verðmyndun vatnsréttinda 
fram til 2003 

• Úrskurður vegna Blönduvirkjunar frá 1992. 
• Helstu atriði úrskurðarins: 

– Vísað til heildarverðmæta vatnsréttinda á Íslandi. 
– Ályktun matsnefndar: “Eðlilegt og sanngjarnt hlutfall 

milli verðs vatnsréttinda og stofnkostnaðar.” 
– Niðurstaða matsnefndar var 0,7% af stofnkostnaði.  

• Vatnsréttindi Blöndu voru metin á 92 mkr.  
• Núvirt m.v. 2006  eru þessi vatnsréttindi metin á 

154 mkr.  
• Aðferðarfræði í Blöndumálinu er ekki glögg. 

 



Breytt raforkuskipan  
markaðsvæðing 

• Raforkutilskipun 96/92/EB.  

• Ákvörðun um innleiðingu á EES-svæði tekin í 
nóvember 1999. 

• Raforkulög nr. 65/2003 – gildistaka apríl 2003. 

• Grundvallarbreyting sem hefur áhrif á verðmat 
vatnsréttinda til orkunýtingar.  

• Aðstaða vatnsréttarhafa breyttist við 
markaðsvæðingu. 

• Eftirspurn eftir vatnsréttindum byggist á 
samkeppni, frjálsri verðmyndun – ekki lagaboði. 



Áhrif samkeppnisumhverfis á 
raforkumarkaði á stöðu vatnsréttinda 

• Samkeppni um vinnslu – samkeppni um 
vatnsréttindi. 

• Áhrif koma fram vegna skyldu til innleiðingar 
tilskipunar. 

• Viðskipti með vatnsréttindi hefjast 2001. 

• Samanburður við fyrra raforkukerfi. 

• Aðgangur orkufyrirtækja að eignarnámi ? 

• Innleiðing raforkutilskipunar ESB => viðskipti 
hófust aftur með vatnsréttindi. 

 

 



Verðmyndun á vatnsréttindum 

• Nokkur fjöldi samninga með vatnsréttindi síðustu 10 
árin. 

• Einkenni samninga um vatnsréttindi eftir 2003: 
– Leigusamningar. 
– Tímabundnir samningar. 
– Forsenda leigusamninga að heimilt verði að nýta 

vatnsréttindi.  
– Eigandi vatnsréttinda tekur ekki þátt í stofnkostnaði 

virkjunar. 

• Hversu mikið er umfang viðskipta með vatnaréttindi?   
– Samningar trúnaðarmál 

• Fjöldi samninga. 
• Stærð og gerð virkjana. 



Dæmi um samninga 

• Samningur – Botn, Súgandafirði (2001). 
– 0,5 MW virkjun.  

– Leiguafnot fyrir vatnsréttindi 5% af brúttó sölutekjum. 

• Samningur vegna Fjarðarárvirkjunar (2003/2006) 
– 9,8 MW            51,3 GWst/ári 

– Landsréttindi/vatnsréttindi. 

– Hlutfall af brúttótekjum. 

– Stighækkandi hlutfall vatnsréttarhafa. 

– 2,5% - 10%  (Meðaltal m.v. tíma 7,75%).  

– Gildistími 50 ár. 

 
 



Dæmi um samninga 

• Samningur um Búlandsvirkjun (2011??) 

– Upplýsingar byggðar á fréttatilkynningum. 

– Stærð: 140 MW. 

– “Sambærilegur samningur” og Fjarðarárvirkjun. 

– Hlutdeild í brúttótekjum. 

 

• Skýrt dæmi um leigugreiðsluaðferð vegna 
stórrar vatnsaflsvirkjunar. 

 

 



Einkenni samninga um vatnsréttindi 
 

• Aðferðarfræðin virðist sambærileg við 
aðferðarfræðina í Noregi. 

• Nokkur einkenni: 

– Hagkvæmni virkjunar ræður hlutfalli af 
brúttótekjum. 

– Brúttótekjur eru lykilatriði.  

– Ýmist miðað við stighækkandi hlutfall brúttótekna 
eða fasta prósetnu. 

 

 



Matsmál vegna Kárahnjúkavirkjunar 

• Niðurstaða sérstakrar matsnefndar ágúst 2007 

• Dómur héraðsdóms Austurlands janúar 2011. 

– Dóminum var áfrýjað. 

• Þýðing samkeppnisumhverfis á raforkumarkað 
og vatnsréttindi eitt af ágreiningsefnum 
málsins. 

– Umfjöllun úrskurðar matsnefndar. 

• Almennar ályktanir. 



Verðmyndun vatnsréttinda 

• Leigusamningar meginregla um verðmyndun á vatnsréttindum og 
jarðhitaréttindum. 

• Opinberir aðilar munu gera leigusamninga í auknum mæli. 
– 16. gr. vatnalaga. Bann við framsali vatnsréttinda umfram 10 MW, 

nema til fyrirtækja í opinberri eigu. Heimild til gerðar afnotasamninga 
til lengst 65 ára. 

– Sambærileg staða varðandi jarðhitaréttindi opinberra aðila, sbr. 3. gr. a 
í lögum 57/1998. 
 

• Auðlindaskattar, sbr. l. 129/2009.  
– Gildistími 2010-2012. 
– 5. gr. Fjárhæð skatts af raforku skal vera 0,12 kr. á hverja kílóvattstund 

(kWst) af seldri raforku. 
– Miðað við 2,5 kr/kwst svarar skatturinn til um 5% skattlagningar. 
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