
Greinargerð vegna útgáfu rannsóknarleyfis í Gjástykki

Málsmeðferð
Umsókn Landsvirkjunar, dags. 25. október 2004, um leyfi til leitar og rannsókna á
jarðhita á Gjástykkissvæðinu, barst ráðuneytinu 28. október 2004. Í umsókninni segir
að eingöngu sé um að ræða mælingar á yfirborði og túlkun þeirra án framkvæmda er
gætu valdið raski. Í umsókninni kemur einnig fram að jafnhliða verði unnið að gerð
landnýtingar og verndaráætlunar með landeigendum, sveitarstjórnum,
Umhverfisstofnun, skipulagsyfirvöldum og öðrum hagsmunaaðilum á svæðinu með
það að höfuðmarkmiði að samstaða náist um hugsanlegar framkvæmdir á síðari
stigum vegna rannsóknarborana og virkjunar. Loks segir í umsókninni að verði
niðurstöður jákvæðar muni Landsvirkjun síðar óska eftir sérstöku leyfi til frekari
rannsókna, sem þá gætu m.a. falið í sér boranir.

Umsóknin var, með bréfum ráðuneytisins, dags. 11. nóvember 2004, send til
umsagnar umhverfisráðuneytis og Orkustofnunar, í samræmi við ákvæði laga nr.
57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu. Þá leitaði ráðuneytið einnig
umsagna Aðaldælahrepps, Kelduneshrepps og Skútustaðahrepps. Umsagnir bárust frá
ofangreindum aðilum, auk þess sem umsögn umhverfisráðuneytis fylgdi umsögn
Náttúrufræðistofnunar Íslands, dags. 1. desember 2004, og Umhverfisstofnunar, dags.
6. desember 2004. Í umsögnum umhverfisráðuneytis og Orkustofnunar var fallist á
útgáfu leyfisins. Í umsögn Aðaldælahrepps, dags. 30. nóvember 2004, var lagst gegn
útgáfu leyfisins vegna samnings hreppsins og Þeistareykja ehf. um heimild til borana,
rannsókna og hagnýtingu á orku í landi Þeistareykja. Í umsögn Kelduneshrepps, dags.
9. desember 2004, kemur fram að hreppsnefnd sé ekki tilbúin að svo stöddu að taka
afstöðu og vildi skoða málið betur.

Í desember 2004 barst ráðuneytinu tilkynning landeigenda Reykjahlíðar í
Skútustaðahreppi um fyrirhugaðar rannsóknir á Sandabotna- og Gjástykkissvæðinu og
umsókn um leyfi til þeirra rannsókna.

Með bréfi Landsvirkjunar, dagsettu 15. september 2006, var ítrekuð ósk fyrirtækisins
um veitingu rannsóknarleyfis í Gjástykki. Í bréfinu kemur fram að Landsvirkjun hafi
undirritað samkomulag við eigendur Reykjahlíðar um rétt til nýtingar á jarðhita o.fl.
og að í kjölfar þessa samkomulags hafi eigendur Reykjahlíðar dregið til baka umsókn
sína um rannsóknarleyfi á Gjástykkissvæðinu. Þá segir ennfremur að Landsvirkjun
hafi keypt hlut í fyrirtækinu Þeistareykir ehf. Í bréfinu segir loks að Þeistareykir og
Landsvirkjun stefni að því að sækja um ítarlegra rannsóknarleyfi á Gjástykkissvæðinu
sem meðal annars felur í sér rannsóknarboranir eftir að yfirborðsrannsóknum lýkur og
niðurstöður þeirra gefa tilefni til. Hins vegar óskar Landsvirkjun eftir því að umbeðið
leyfi verði veitt á grundvelli þeirra gagna er fram komu í fyrri umsókn.

Í kjölfar þessa ítrekaði ráðuneytið álitsumleitan sína við Norðurþing og
Aðaldælahrepp. Í umsögn Aðaldælahrepps frá 5. október 2006 kemur fram að
sveitarstjórn Aðaldælahrepps hafi samþykkt að Landsvirkjun fái rannsóknarleyfi
vegna áætlaðra rannsókna á jarðhita í þeim hluta Gjástykkis sem tilheyrir
Aðaldælahreppi. Í umsögn Norðurþings, dags. 9. október 2006, veitti sveitarstjóri fyrir
hönd Norðurþings jákvæða umsögn um rannsóknarleyfi til handa Landsvirkjun vegna
rannsókna jarðhitasvæða í Gjástykki. Þá barst ráðuneytinu staðfesting stjórnar
Þeistareykja ehf. á því að hún styddi það að ráðuneytið veitti Landsvirkjun umrætt
rannsóknarleyfi.



Með bréfi, dags. 8. maí 2007, ítrekaði Landsvirkjun enn umsókn sína um
rannsóknarleyfi á Gjástykkissvæðinu. Í umsókninni kemur fram að á næstu 2-3 árum
sé fyrirsjáanlegt að stórauka þurfi rannsóknir á Gjástykkissvæðinu með borun dýpri
og víðari hola til að sannreyna niðurstöður yfirborðsrannsókna um tilvist
jarðhitakerfisins og rannsaka eiginleika þess og afköst. Því telji fyrirtækin nauðsynlegt
að tryggja rannsóknarhagsmuni sína með öflun rannsóknarleyfis og þar með einnig
tryggja endurgreiðslu á útlögðum rannsóknarkostnaði komi til þess að öðrum aðila
verði veitt leyfi til nýtingar eða virkjunar á jarðhitasvæðinu. Í bréfinu kemur fram að
yfirborðsrannsóknum sé að mestu lokið á svæðinu og að næsta skref í rannsóknum þar
sé borun rannsóknarhola. Ítrekar Landsvirkjun fyrri óskir um veitingu
rannsóknarleyfis í Gjástykki og bendir á mikilvægi þess að þetta landsvæði sé milli
tveggja jarðhitasvæða þar sem fram fari viðamiklar jarðhitarannsóknir. Mikilvægt sé
að rannsaka þessi jarðhitasvæði heildstætt til að kanna afköst og hugsanleg tengsl á
milli þeirra til að tryggja hagkvæma nýtingu svæðisins. Í ljósi fyrirliggjandi umsagna
um veitingu framangreinds rannsóknarleyfis verði unnt að vinna að rannsóknum í sátt
við alla helstu hagsmunaaðila. Bréfinu fylgdi stefna um landnýtingar- og
verndaráætlun háhitasvæða á Norðausturlandi.

Hinn 10. maí 2007 gaf iðnaðarráðherra út rannsóknarleyfi til handa Landsvirkjun á
Gjástykkissvæðinu. Leyfið felur í sér heimild til handa leyfishafa til að leita að
jarðhita, rannsaka umfang hans, magn og afkastagetu á viðkomandi svæði á
leyfistímanum. Leyfið gildir til 10. maí 2010.

Í júní sl. barst ráðuneytinu beiðni um gögn varðandi veitingu rannsóknarleyfis í
Gjástykki frá fulltrúa Samtaka um náttúruvernd á Norðurlandi (SUNN) vegna vinnu
samtakanna við umsögn um drög að svæðisskipulagi háhitasvæða í Þingeyjarsýslum.
Með bréfi, dags. 22. júní sl., sendi ráðuneytið umræddum fulltrúa SUNN öll gögn er
varða afgreiðslu málsins, þ. á m. upphaflega rannsóknarleyfisumsókn Landsvirkjunar,
dags. 25. október 2004, ítrekunarbréf Landsvirkjunar, dags. 8. maí 2007, auk umsagna
lögboðinna umsagnaraðila, sem og umsagnir sveitarfélaga.

Ástæður tafa á afgreiðslu
Ástæður þess að afgreiðsla umsóknar Landsvirkjunar tók rúmlega 30 mánuði eru
margþættar. Í fyrsta lagi féllust Aðaldælahreppur og Kelduneshreppur ekki á
afgreiðslu rannsóknarleyfis fyrr en í október 2006. Í öðru lagi sóttu landeigendur í
Reykjahlíð á svipuðum tíma um rannsóknaleyfi á sama svæði, sem þeir afturkölluðu í
nóvember 2005. Í þriðja lagi skipaði iðnaðarráðherra í apríl 2006 nefnd til að fjalla um
framtíðarsýn um verndun og nýtingu auðlinda í jörðu. Hlutverk nefndarinnar var m.a.
að marka framtíðarstefnu um nýtingu þeirra auðlinda sem lög nr. 57/1998 ná til.
Nefndin skilaði tillögum sínum í október 2006 en þar var m.a. lagt til að heimildir
iðnaðarráðherra til útgáfu rannsóknarleyfa yrðu takmarkaðar. Í fjórða lagi lagði
iðnaðarráðherra fram frumvarp sem byggði á tillögum nefndarinnar  á Alþingi í
byrjun febrúar 2007. Í ákvæði III til bráðabirgða  sagði að þar til verndar- og
nýtingaráætlun hefði tekið gildi væri heimilt að veita ný rannsóknar- og nýtingarleyfi
fyrir kostum í umhverfisflokki a í fyrsta áfanga rammaáætlunar um nýtingu vatnsafls
og jarðvarma og þeim kostum í umhverfisflokki b sem ekki eru gerðar sérstakar
athugasemdir við vegna umhverfisverðmæta. Frumvarpið hlaut eina umræðu og var
vísað til nefndar en var ekki afgreitt sem lög frá Alþingi.



Lagaákvæði er varða jarðhitarannsóknir
Lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu var ekki ætlað að hrófla við eða
víkja úr vegi löggjöf og reglum á sviði umhverfis-, náttúruverndar- og skipulagsmála,
hvorki að því er varðar rannsóknir né nýtingu auðlinda. Lögunum var ekki ætlað að
taka með heildstæðum hætti á umhverfismálum, náttúruvernd eða skipulagsmálum,
sem tengjast rannsóknum eða nýtingu þessara auðlinda. Um þau atriði gilda ýmis lög
á sviði umhverfis- og skipulagsmála og eiga þau einnig við um rannsóknir og nýtingu
samkvæmt lögunum. Er þetta áréttað í 1. gr. laganna þar sem segir að um rannsóknir
og nýtingu samkvæmt lögunum gilda einnig náttúruverndarlög, skipulags- og
byggingarlög og önnur lög sem varða rannsóknir og nýtingu lands og landsgæða.

Samkvæmt lögum er það Skipulagsstofnunar að ákveða hvort rannsóknarborun skuli í
mat á umhverfisáhrifum. Þá er það í höndum skipulagsyfirvalda á hverjum stað að
ákveða skipulag þess svæðis sem ætlunin er að rannsaka. Auk þessa eru
rannsóknarboranir háðar ýmsum leyfum sveitarfélaga, s.s. starfsleyfi,
framkvæmdaleyfi og/eða byggingarleyfi. Þá kann rannsóknarleyfishafi eftir atvikum
að þurfa leyfi Umhverfisstofnunar til framkvæmda þar sem hætta er á að spillt verði
friðlýstum náttúruminjum.

Með breytingu á lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu var skert
heimild ráðherra til að veita rannsóknarleyfishafa fyrirheit um forgang að
nýtingarleyfi. Rannsóknarleyfi felur því ekki í sér fyrirheit um nýtingarleyfi síðar eða
önnur leyfi sem eru forsenda frekari framkvæmda að loknum rannsóknum.

Um rannsóknarleyfi
Samkvæmt lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu felur leyfi til
rannsókna á jarðhita í sér heimild til þess að leita að jarðhita á tilteknu svæði á
leyfistíma, rannsaka umfang, magn og afkastagetu hans. Lögin gera ekki greinarmun á
leit og rannsóknum. Í frumvarpi iðnaðarráðherra til laga um rannsóknir og nýtingu á
jarðrænum auðlindum var lagt til að svo yrði en frumvarpið hlaut ekki afgreiðslu.
Lögin skilgreina ekki frekar hvað felist í rannsóknum eða hvaða skilyrði eru sett fyrir
einstökum rannsóknarframkvæmdum. Rannsóknarboranir eru þannig ekki háðar
leyfisveitingu iðnaðarráðherra. Hins vegar er í lögunum kveðið á um að ef
landeigendur rannsaka jarðhita án leyfis skuli tilkynna Orkustofnun um
rannsóknarboranir og sé stofnuninni heimilt að fengnu samþykki ráðherra að setja
landeiganda þau skilyrði sem nauðsynleg eru talin vegna öryggis eða af tæknilegum
ástæðum eða ef ætla má að leit eða rannsóknir geti spillt vinnslu sem fram fer á
svæðinu eða möguleikum til vinnslu síðar.

Hvað varðar heimildir til útgáfu rannsóknarleyfa á jarðhita í þjóðlendum þá er
iðnaðarráðherra skv. 4. gr. laga nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í
jörðu, heimilt að hafa frumkvæði að og/eða láta rannsaka og leita að auðlindum í
jörðu hvar sem er á landinu. Í athugasemdum við 4. gr. frumvarps sem síðar varð að
lögum nr. 57/1998 segir um þetta atriði að gert sé ráð fyrir að heimildir ráðherra nái
bæði til landsvæða utan eignarlands og innan. Í 2. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1998, um
þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta segir að leyfi
forsætisráðherra þurfi til að nýta vatns- og jarðhitaréttindi, námur og önnur jarðefni
innan þjóðlendu nema mælt sé fyrir um annað í lögum. Ráðherra er jafnframt heimilt
að leyfa nauðsynleg afnot af landi til hagnýtingar á þessum réttindum.



Í rannsóknarleyfum er skýrt tekið fram að leyfið sé háð almennum gildandi
réttarreglum á hverjum tíma. Það undanþiggi ekki leyfishafa frá því að sækja um leyfi
vegna starfsemi sinnar sem að öðru leyti er mælt fyrir um í lögum um rannsóknir og
nýtingu á auðlindum í jörðu eða öðrum lögum sem starfsemin fellur undir.

Í rannsóknarleyfum er að finna fyrirvara um að rannsóknarboranir falli undir
framkvæmdir sem kunna að vera háðar mati á umhverfisáhrifum, skipulagsskyldar
framkvæmdir skuli vera í samræmi við skipulagsáætlanir, afla skuli framkvæmdaleyfa
og byggingarleyfa viðkomandi sveitarstjórnar og að afla skuli starfsleyfis hjá
viðkomandi heilbrigðisnefnd. Þá er skýrt kveðið á um að leyfishafa beri í hvívetna að
fara að lögum í umgengni  um rannsóknarsvæði, taka tillit til umhverfissjónarmiða við
rannsóknir og framkvæmdir sem og við frágang að þeim loknum. Er sérstaklega bent
á að um vernd rannsóknarsvæðis gildi lög um náttúruvernd. Loks er eftir atvikum
gerður fyrirvari við að fari svo að ofangreint svæði verði úrskurðað þjóðlenda þurfi
einnig leyfi forsætisráðherra.

Eins og fram kemur í 5. gr. laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu felur
rannsóknarleyfi í sér heimild til þess að leita að viðkomandi auðlind á tilteknu svæði á
leyfistímanum, rannsaka umfang, magn og afkastagetu hennar og fylgja að öðru leyti
þeim skilmálum sem tilgreindir eru í lögum þessum og ráðherra telur nauðsynlega. Í
3. mgr. 1. gr. laganna segir að um rannsóknir og nýtingu, samkvæmt lögunum gilda
einnig náttúruverndarlög, skipulags- og byggingarlög og önnur lög sem varða
rannsóknir og nýtingu lands og landsgæða. Í lögunum er ekki gerður greinarmunur á
því hvort um er að ræða leyfi til leitar eða rannsókna. Rannsóknarleyfi er leyfi til
leitar og rannsókna.

Niðurstaða
Rannsóknarleyfi felur í sér almennt leyfi til rannsókna, en ekki leyfi til einstakra
rannsóknarframkvæmda, hvort sem er yfirborðsrannsókna eða rannsóknarborana.
Lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu var hvorki ætlað að taka með
heildstæðum hætti á umhverfismálum, náttúruvernd og skipulagsmálum, né hrófla við
eða víkja úr vegi þeirri löggjöf. Því gilda t.d. ákvæði laga um mat á umhverfisáhrifum,
laga um náttúruvernd og skipulags- og byggingarlaga um allar framkvæmdir
rannsóknarleyfishafa þrátt fyrir útgáfu rannsóknarleyfis. Framkvæmdir
rannsóknarleyfishafi í kjölfar útgáfu rannsóknarleyfis eru því háðar leyfum þar til
bærra yfirvalda. Rannsóknarleyfi raska því á engan hátt þeirri vernd sem náttúru og
umhverfi er tryggð með öðrum lögum.

Það var mat ráðuneytisins að erindi Landsvirkjun frá 8. maí 2007 væri aðeins ítrekun
á umsókn fyrirtækisins frá 25. október 2004. Í ljósi hlutverks ráðuneytisins,
lagaákvæða um jarðhitarannsóknir og eðlis rannsóknarleyfa var ekki talin þörf á að
afla frekari umsagna um umsókn Landsvirkjunar um rannsóknarleyfi á
Gjástykkissvæðinu og umrætt rannsóknarleyfi gefið út.



Svör við bréfi Landverndar og SUNN, dags. 29. ágúst 2007

1. Margt bendir til að ekki hafi verið rétt staðið að útgáfu á rannsóknarleyfi í
Gjástykki.
Þessi staðhæfing er röng. Gögn málsins sýna þvert á móti að rétt var staðið að útgáfu
leyfisins.

2. Útgáfa leyfisins var í besta falli ótímabær.
Ávallt má deila um hvort útgáfa leyfisins var tímabær eða ekki. Hins vegar er ljóst að
lagalegar forsendur voru fyrir hendi til útgáfu leyfisins og höfðu verið í rúmlega hálft
ár.

3. Í versta falli braut útgáfa leyfis í bága við lög.
Þetta er rangt. Útgáfa leyfisins var í samræmi við lög.

4. Rannsóknir einar og sér geta haft veruleg neikvæð umhverfisáhrif í för með sér.
Þetta er rétt en hér ber að hafa í huga að rannsóknarleyfi heimila ekki sérstaklega
framkvæmdir. Allar framkvæmdir vegna rannsókna eru háðar ákvæðum laga um mat
á umhverfisáhrifum, laga um náttúruvernd sem og ákvæðum annara laga.
Framkvæmd þeirra er í verkahring umhverfisráðuneytis en ekki iðnaðarráðuneytis.

5. Málsgögn bera ekki með sér að vandað hafi verið til útgáfunnar í anda
rannsóknarreglu stjórnsýslulaga enda var afgreiðsla málsins óeðlilega hröð.
Þetta er rangt. Málsgögn bera með sér að afgreiðsla málsins var í samræmi við lög
um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu en tók rúmlega 30 mánuði, sem að öllu
jöfnu verður að telja óeðlilega langur tími.

6. Umsókn um rannsóknarleyfi var dagsett 8. maí og leyfið var gefið út 10. maí.
Þetta er rangt. Umsókn um rannsóknarleyfi er dagsett 25. október 2004. Landsvirkjun
ítrekaði umsókn sína með bréfum dags. 15. september 2006 og 8. maí 2007. Leyfið
var útgefið 10. maí 2007.

7. Ekki var leitað umsagna Orkustofnunar og Umhverfisstofnunar.
Þetta er rangt. Leitað var umsagnar Orkustofnunar og barst hún 30. nóvember 2004.
Ráðuneytið leitaði ennfremur umsagnar umhverfisráðuneytis, sem aftur leitaði
umsagnar Umhverfisstofnunar. Umsögn Umhverfisstofnunar, dags. 6. desember 2004,
fylgdi umsögn umhverfisráðuneytisins, dags. 8. desember 2004.

8. Ef um þjóðlendu er að ræða ber forsætisráðherra að koma að málinu.
Í rannsóknarleyfi er gerður fyrirvari um að ef svæði verði úrskurðar þjóðlenda þurfi
leyfi forsætisráðherra. Aðkoma forsætisráðherra er hins vegar ekki forsenda þess að
iðnaðarráðherra gefi út rannsóknarleyfi. Í 1. mgr. 3. gr. laga nr. 58/1998, um
þjóðlendur og ákvörðun marka eignarlanda, þjóðlendna og afrétta segir enginn megi
hafa afnot þjóðlendu fyrir sjálfan sig, þar með talið að reisa þar mannvirki, gera
jarðrask, nýta hlunnindi, vatns- og jarðhitaréttindi, sbr. þó 5. gr., nema að fengnu
leyfi skv. 2. eða 3. mgr. og að uppfylltum skilyrðum laga að öðru leyti. Í 2. mgr. 3. gr.
að leyfi forsætisráðherra þurfi til að nýta vatns- og jarðhitaréttindi, námur og önnur
jarðefni innan þjóðlendu nema mælt sé fyrir um annað í lögum. Ráðherra er jafnframt
heimilt að leyfa nauðsynleg afnot af landi til hagnýtingar á þessum réttindum.
Samkvæmt 1. mgr. 5. gr. laga um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu felur



rannsóknarleyfi í sér heimild til þess að leita að viðkomandi auðlind á tilteknu svæði
á leyfistímanum, rannsaka umfang, magn og afkastagetu hennar og fylgja að öðru
leyti þeim skilmálum sem tilgreindir eru í lögum þessum og ráðherra telur
nauðsynlega. Rannsóknarleyfi felur því augljóslega ekki í sér nýtingu réttinda í
skilningi 5. gr. þjóðlendulaga sem heimild forsætisráðherra þurfi fyrir. Í umræddu
rannsóknarleyfi er af þessari ástæðu skýrt kveðið á um að komi til jarðhitanýtingar á
umræddu svæði þurfi einnig leyfi forsætisráðherra.

9.  Rannsóknarreglu ekki sinnt og umsagna Umhverfisstofnunar og Orkustofnunar
ekki aflað.
Hvoru tveggja er rangt sbr. það sem segir í lið 7.

10. Leita hefði átt umsagnar Umhverfisstofnunar með hliðsjón af 2. mgr. 37. gr. laga
um náttúruvernd.
Eins og fram kemur í bréfinu er í tilvitnuðu ákvæði eingöngu lögboðið að leita
umsagnar Umhverfisstofnunar þegar um framkvæmda- eða byggingarleyfi er að
ræða. Rannsóknarleyfi er hvorki framkvæmda- né byggingarleyfi. Þessu til viðbótar
skal á það bent að í lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu er kveðið á
um að leita skuli umsagna umhverfisráðuneytis og Orkustofnunar. Þessu til viðbótar
barst ráðuneytinu umsögn Umhverfisstofnunar.

11. Ekki hafi verið leitað umsagnar Orkustofnunar.
Sjá lið 7.

12. Svæðisskipulagstillögur.
Ekki er ljóst til hvers er vísað. Deila má um réttmæti þess að taka tillit til óafgreiddra
tillagna í stjórnsýslumáli sem þessu. Ráðherra ber að fara að lögum við afgreiðslu
mála.

13. Sé um þjóðlendu að ræða er hvergi að finna heimild til leyfisveitinga af þessu tagi.
Samkvæmt 4. gr. laga nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu er
iðnaðarráðherra heimilt að hafa frumkvæði að og/eða láta rannsaka og leita að
auðlindum í jörðu hvar sem er á landinu. Í athugasemdum við 4. gr. frumvarps sem
síðar varð að lögum nr. 57/1998 segir um þetta atriði að gert sé ráð fyrir að heimildir
ráðherra nái bæði til landsvæða utan eignarlands og innan. Heimildina er því
ótvírætt að finna í lögum um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu.

14. Í öllu falli þarf aðkomu forsætisráðuneytisins, sbr. 2. mgr. 2. gr. laga nr. 58/1998.
Sjá lið 8.

15. Rammaáætlun
Athugasemdin svarar sér sjálf. Rammaáætlun hefur ekki lagagildi. Það var því í
höndum ráðherra að meta hvaða tillit væri tekið til hennar.

16. Stefna ríkisstjórnarinnar.
Augljóslega hefur stefna núverandi ríkisstjórnar ekki þýðingu varðandi það hvernig
staðið var að afgreiðslu rannsóknarleyfis á Gjástykkissvæðinu.


