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Aðdragandi að setningu vatnalaga nr. 15/1923
Fyrir og eftir síðustu aldamót rann upp fyrir ýmsum mönnum
hér á landi, að þjóðin ætti mikinn auð, þar sem voru fallvötnin.
Rafallinn var kominn til sögunnar, og fyrirsjáanlegt var, að ljúka
mætti upp orkuauði fallvatna til margs kyns iðju og til almannanytja. Reistar voru vatnsaflsvirkjanir í Bandaríkjum NorðurAmeríku, í Sviss, Austurríki, Noregi, Svíþjóð og víðar. Vitaskuld
varð mönnum starsýnt á íslenzka fossa, og samningar um kaup og
leigur á þeim voru gerðir. Þar áttu útlendingar stundum hlut að
máli. En ásókn fjármála- og athafnamanna - ekki sízt erlendra - í
íslenzka fossa vakti sumum beyg um, að þessi gersemi gæti glatazt
þjóðinni, ef ekki væri farið að með gát og loku fyrir það skotið,
að spákaupmenn næðu þar töglum og högldum.

I. Viðhorf til virkjunar fallvatna og réttarframvinda
fram til 1917
Alþingi tók snemma að skipta sér af umráðum yfir landi og
landsnytjum í því skyni að tryggja, að þjóðin missti ekki út úr
höndunum forsendur lífsviðurværis síns. Á áratugunum fyrir síðustu aldamót tóku atvinnuvegir þjóðarinnar og viðskipti við útlönd miklum framförum.
Hingað til lands komu fyrir aldamótin tveir áhugasamir Íslendingar, sem kynnt höfðu sér virkjun fallvatna til raforkuframleiðslu.
Það voru þeir Frímann B. Arngrímsson, sem kom 1893, og Oddur
V. Sigurðsson, sem kom þremur árum síðar. Báðir höfðu á prjónunum ráðagerðir um virkjun vatnsafls. Frímann reyndi að telja
bæjarstjórn Reykjavíkur á að virkja Elliðaárnar, en hafði ekki
erindi sem erfiði. Oddur hófst handa um að afla umráðaréttar yfir
fossum í því skyni stofna til stóriðju. Eftir komu sína til landsins
gerði hann samning við eigendur Reykjahlíðar við Mývatn um fossa
í Jökulsá á Fjöllum og eigendur Svínadals og Hafursstaða í Kelduhverfi um vatnsafl í Jökulsá. Samningur var og gerður um vatnsafl
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Skjálfandafljóti fyrir landi jarðanna Ljósavatns, Barnafells og
Hriflu. Þá má og geta þess, að Englendingur, Vivian B. D. Cooper,
keypti vatnsafl þriggja fossa í Andakílsá í Borgarfjarðarsýsluásamt
landspildum beggja megin árinnar.1

í

Almenn umræða hófst í landinu um fossa- og orkumál. Þar tókust á annars vegar hugmyndir þeirra, sem sáu Ísland fyrir sér sem
ríkt iðnaðarland, og hins vegar þeirra, sem beyg höfðu af því, að
þjóðin kynni að verða hneppt fjötra, ef útlendingar næðu yfirráðum yfir auðlindum og atvinnutækjum.2
Á Alþingi 1899 var lagt fram frv. um eignarrétt og leigurétt utanríkismanna til jarðeigna á Íslandi. Þar var gert var ráð fyrir banni
við eignarhaldiútlendinga á jörðum. Frv. hlaut samþykki Alþingis,
en að tillögu landshöfðingja synjaði konungur því staðfestingar.3
Stjórnarráðið hélt fram, að ekki stafaði hætta af ásókn útlendinga,
og að lagahömlur gætu dregið úr erlendum mönnum vilja og löngun til að verja fé sínu í iðnað og önnur fyrirtæki. Landinu mætti
verða gagn af því, þar sem hér skorti fjármagn.
Stjórnarráðið vildi þó að nokkru koma til móts við þá, er varhug
guldu.4 Það lagði því 1901 fram frv. til laga um takmörkun á rétti
til fasteignarráða á Íslandi.5 Engir aðrir en heimilisfastir menn í
Danaveldi, eða félög, er stjórn þeirra ætti þar aðsetur og stjórnarmenn allir væru þar heimilisfastir, skyldu geta öðlazt eignar- eða
notkunarrétt yfir fasteignum á Íslandi - nema með sérstöku leyfi.
Þess skyldi þó ekki þurfa til leigu á húsum til eins árs í mesta lagi
eða uppsögn með eigi lengri en hálfs árs uppsagnarfresti eða til að
eignast veiðirétt til eins árs í lengsta lagi. Konungur skyldi veita
leyfi, þar sem þess væri þörf, eða sá, er hann fengi umboð til þess.
En viðhorf manna til fjárfestingar útlendinga sveifluðust ýmist
til vinsemdar eða andúðar. Upp úr aldamótunum var orðið ljóst,
að málma og önnur dýrmæt hráefni var ekki að finna í jörðu hér
á landi. Og útlendingar reyndust því ekki áfjáðir í stofnun fyrirtækja. Áætlanir um stórfelldar virkjanir vatnsafls lognuðust því
einnig út af. Og á Alþingi spegluðust þessar viðhorfsbreytingar
1) Um þetta má vísa til Sveins Ólafssonar: „Sala orkuvatna“ í NEFNDARÁLITI MEIRIHLUTA
FOSSANEFNDAR undir B. 111 og Sigurðar Ragnarssonar tímaritinu SÖGU 1975 bls. 5—105, 1976 bls.
125v82 og 1977 bls. 125—222.
2) Tímaritið Þjóðólfur 21. apríl 1899.
3) Alþt. 1899 A bls. 485, Stjtíð. 1900 B bls. 104—07.
4) Alþt. 1901 C bls. 130.
5) Alþt. 1901 C bls. 128—134.
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almennings, og undirtektir voru daufar við frv. stjórnarinnar 1901.
Gagnrýnt var, hversu þröngt svigrúm yrði til að selja veiði á leigu.
Það kynni það koma í veg fyrir, að hagkvæmir samningar yrðu
gerðir við Englendinga um veiðileigu. Lyktir urðu þær, að frv.
stjórnarinnar 1901 var fellt.6
Aftur kviknaði áhugi á vatnsaflsvirkjunum fáeinum árum síðar.
Annars vegar var 1903 uppgötvuð aðferð til að vinna köfnunarefnisáburð úr lofti með rafmagni, og fyrsta áburðarverksmiðjan
var reist í Noregi 1905.7 Og hins vegar áttuðu menn sig á því, að
rafmagn framleitt úr fossum mætti nota til ljósa og hita fyrir
almenning.
Stjórnir einstakra kaupstaða jafnt sem einstaklingar fóru á stúfana í því skyni að afla réttinda yfir fallvötnum. Nýjar hugmyndir
um stórframkvæmdir komu fram 1907 og stofnuð voru félög í því
skyni með erlendum hluthöfum.
stofnuð í Osló haustið 1907, einkanlega fyrir
Benediktssonar.
Það voru Skjálfandi um virkjun
Einars
forgöngu
fossa í Skjálfandafljóti og Gigant um virkjun Dettifoss í Jökulsá á
Fjöllum. Veturinn 1907-08 var síðan stofnað nýtt hlutafélag, sem
nefndist Fossahlutafélagið Ísland. Skjálfandi gekk inn í þetta nýja
félag, en til viðbótar eignaðist það vatnsréttindií Laxá (Brúarfossa)
í Suður—Þingeyjarsýslu, Sogi og ítök í Gullfossi.8
Tvö fossafélög voru

Lagt var á ráðin um virkjun Þjórsár til framleiðslu tilbúins
áburðar í stórum stíl til útflutnings. Samningarvoru gerðir við einstaka landeigendur og hreppsfélög um réttindi í vatnsföllum á af—

réttarlöndum.

Þriðja fossafélagið, sem stofnað var í Reykjavík eða Osló, nefnd—
ist Titan. Inn í það gengu 1917 þrjú félög, er stofnuð höfðu verið
til að virkja Þjórsá og nefndust Orion, Sirius og Taurus. Á vegum
þessa nýja félags var Þjórsársvæðið rannsakað með rennslismælingum og gefin út bók um það. Norskur vatnsvirkjafræðingur, G.
Sætersmoen, ferðaðist meðfram Þjórsá og þverám hennar þrjú
sumur 1915-17. Þar gerði hann mælingar og aðrar athuganir, sem
birtar voru í VANDKRAFTEN I THJORSÁ ELV, ISLAND, útg. í
Kristianiu 1918, sbr. og Sigurjón Rist í ÍSLENZK VÖTN bls. 45.
6) Sigurður Ragnarsson 1976 bls. 156.
7) Steingrímur J . Þorsteinsson, bls. 641. Sig. Ragnarsson í SÖGU 1977 bls. 126.
8) Steingrímur J . Þorsteinssoní nefndri ritgerð bls. 640-47, 650-59, 668, 672-73, 675 og 692-98, sbr. og
SÖGU 1977 bls. 125-222.
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Loks var stofnað fossafélagið Sleipnir til virkjunar Hvítár. Eins
og Titan, reis það á rústum Orions, Siriusar og Taurusar. Í ritgerð—
inni „Sala orkuvatna og greining þeirra um landið“ birti Sveinn
Ólafsson í Firði töflu yfir samninga Gigants, Skjálfanda, Titans og
Sleipnis til öflunar vatnsréttinda á Íslandi.9

Að því kom, að sett voru með samþykki Alþingis sérstök lög nr.
55/1907 um takmörkun á eignar— og umráðarétti á fossum o. fl., er
almennt voru kölluð fossalögin. Um lagasetningu þessa ríkti ein—
hugur á Alþingi. Forsenda laganna var, að landeigandi ætti vatns—
afl þeirra vatna, er féllu á lendu hans. Þau voru fyrsti veigamikli
lagabálkurinn, er bannaði að meginstefnu eígnar- og afnotarétt u't—
lendinga a' íslenzkum fossum. Konungur eða umboðsmaður hans
skyldi veita undanþágu (leyfi), þar sem þess væri þörf. Þau mátti
veita um ákveðinn tíma og með skilyrðum um notkun vatnsafls.
Skilyrði samkvæmt fossalögunum 1907 fyrir því, að útlendingi
yrði veitt leyfi til að fá umráð yfir fossi á Íslandi, voru: a. Leyfið
skyldi aðeins gilda um tiltekið tímabil, í lengsta lagi 100 ár. Að þeim
tíma liðnum skyldi foss og aflstöð verða eign landssjóðs án endurgjalds; b. Landssjóður skyldi eiga rétt á að kaupa foss og aflstöð,
ásamt landi og réttindum, er henni fylgdi, eftir 50 ár frá því, er leyfi
var veitt, þó svo að sagt væri til kaupa með fimm ára fyrirvara; c.
Leyfishafi skyldi skyldur, ef landsstjórnin krefðist þess, að láta af
hendi allt að 10% af starfsaflinu, 5070 við sveitina, hvorttveggja fyrir
endurgjald, er miðað yrði við framleiðslukostnað, að viðbættum
10% ágóða; d. Byrjað skyldi að hagnýta foss innan ákveðins tíma,
og fyrirgert skyldi rétti, er leyfi veitti, ef starfsemi yrði hætt eða
minnkuð úr því, er leyfisbréf tiltæki minnst.

Markmið fossalaganna 1907 var ekki að banna fortakslaust
eignaraðild útlendinga, heldur að gefa íslenzkum stjórnarvöldum
kost á að hafa hönd í bagga með því að veita leyfi eða að synja um
leyfi (koncession). Lögin voru sett að norskri fyrirmynd. Í skilningi
þeirra voru útlendingar þeir menn, er ekki áttu heimilisfang á Íslandi.10 Landstjórn og þing vildu reisa skorður við fossakaupum
erlendra manna, er eingöngu horfðu til fjárgróða.
Í fossalögunum 1907 voru eignarnámsheimíldir, sem höfðu að
forsendu að vatnsafl væri í eigu landeiganda. Hverjum manni var
9) NEFNDARÁLIT MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR (1919) undir B.III á bls. 46-66.
10) Alþt. 1907 A bls. 424-27.
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skylt gegn fullum skaðabótum að láta af hendi fossa sína, ár eða
læki, og jarðir þær, er þar að lægju, eða réttindi, sem hann hefði
yfir þeim, til mannvirkjagerðar í þarfir ríkis eða sveitarfélaga.
Stjórnarráðið skyldi taka ákvörðun um eignarnám. Ósvarað var
hins vegar spurningum, er lutu að því, hvaða lönd væru eignarlönd.

II. Brotið blað 1917 - Sogsfossamál
Á árinu 1917, þegar sá fyrir endann á heimsstyrjöldinni, komst
hreyfing á fossamál enn einu sinni. Fossafélögin undirbjuggu stór—
virkjanir með fjárhagslegum tilstyrk útlendinga og hreppsfélög
seldu vatnsréttindi á afréttum sínum. Hvort tveggja kom róti á hugi
manna, og skoðanir skiptust mjög í tvö horn. Hlutafélagið Titan
gerði samninga um vatnsréttindi í Þjórsá innan marka Landmannaafréttar. Á Alþingi var hins vegar borið fram frumvarp til
laga, er skyldu heimila landsstjórninni að veita fossafélaginu Íslandi leyfi til þess að virkja Sogið og breyta vatnsaflinu í raforku
og neyta hennar til iðju með þeim skildaga, er þar væri tiltekinn.11
Í janúar 1917 var á hinn bóginn lögð fram í neðri deild Alþingis.
tillaga til þingsályktunar um rétt landssjóðs til fossa o. fl. í afréttum. Tillagan var svohljóðandi:

„Neðri deild Alþingis ályktar að skora á landsstjórnina að gæta
hagsmuna þjóðfjelagsins og rjettar landssjóðs til fossa og annarra
verðmætaí almenningumlandsins og í afrjettum, þeim er eigi heyra
til neinni ákveðinni jörð einstakra manna eða sveitarfjelaga, með
því

að komast að ábyggilegri niðurstöðu um það, hve langt yfirráðarjettur sýslu- og sveitarfjelaga yfir afrjettunum nái samkvæmt
þeim notum, er tíðkast hafa frá fornu fari (svo sem upprekstur, beit,
fjallagrös, rótargröftur, skógarhögg, veiði), og gefa síðan hlutaðeigendum það til vitundar.
2. að láta fram fara rifting á öllum samningum, er sýslur eða
hreppar kunna að hafa gert við einstaka menn eða fjelög og í bága
koma við rjett landssjóðs.“12
1.

Flutningsmaðurinn, Gísli Sveinsson þingmaður Skaftfellinga,
kvað fossamálin hafa skipazt með öðrum hætti en æskilegt væri.
Fossalögin frá 1907 hefðu engan veginn gegnt hlutverki sínu og
Alþt. 1917 A bls. 597-604, þingskj. nr. 353.
12) Alþt. 1916-17 A bls. 69.

11)
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málsmeðferð stjórnarráðsins hefði verið brennd marki gáleysis.
Þjóðin hefði glatað umráðarétti yfir flestum stærstu fossum landsins, því að félög þau, sem eignazt hefðu fossana, væru í reynd er—
lend. Íslendingar fengju ekki til fulls haldið sjálfstæði sínu, ef útlendingar næðu yfirráðum yfir þeim efnum, sem væru afl þeirra
hluta, sem gera skyldi, en svo mætti nefna afllindir landsins.13
Þingsályktunartillaga Gísla Sveinssonar stefndi að því að fá
gerða úttekt á samningum um vatnsréttindi í almenningum og af—
réttum, sem nokkrir hreppar á Suðurlandi höfðu gert misserin
næstu á undan. Þrír hreppar í Rangárvallasýslu þ.e. Holta-, Ása—
og Landmannahreppur - höfðu selt réttindi, sem þeir álitu sig eiga
í Þjórsá og þverá hennar, Tungnaá. Gnúpverja- og Skeiðahreppur
í Árnessýslu höfðu einnig selt réttindi, sem þeir álitu sig eiga í
Þjórsá og þverám hennar, Fossá og Geldingaá. 14 Og Ásahreppur
seldi réttindi, er hann áleit sig eiga í Köldukvísl og Þórisvatni.15
Flutningsmaður kvað fossa í löndum afrétta og almenninga ekki
vera þátt í notum þeirra og því í raun eign þjóðfélagsins. Til stuðnings þeirri skoðun vitnaði hann til gildandi laga um nýbýli frá 6.
nóv. 1897 og til námulaga frá 1909, því að þar hefði „löggjafinn
ótvírætt sagt hver eigi þennan rétt“.16 Þingályktunartillagan hlaut
einróma samþykki.17
Fyrstu viðbrögð landsstjórnarinnar voru þau að fela Klemensi
Jónssyni, fyrrverandi landritara, að kanna, hvernig háttað væri
eignarrétti á afréttum og almenningum. Tillagan vakti upp almennar umræður innan þings og utan um eignarrétt á afréttum og
umráðarétt yfir vatni almennt.
Snemma árs 1917 voru rafmagnsmál Reykjavíkur mjög til um—
ræðu, og þá beindust sjónir manna m.a. að virkjun Sogsins. Menn
voru ekki á eitt sáttir um, hvort íslenzka ríkið skyldi sjálft reisa og
reka virkjun þar eða fá einkaaðilum það verkefni. Sogsmálið og sú
meðferð, sem það fékk, speglaði þennan skoðanamun.
—

Sérstök rafmagnsnefnd á vegum Reykjavíkur gerði 1. marz 1917
tvær tillögur til bæjarstjórnarinnar. Önnur tillagan var, að þegar
yrði hafizt handa um virkjun Elliðaánna til að fullnægja brýnustu
raforkuþörf Reykvíkinga, en hin var, að bæjarstjórnin skyldi skora
13)
14)
15)
16)
17)

Alþt. 1917 B, 111, dálkur 318.
NEFNDARÁLIT MINNIHLUTA FOSSANEFNDAR bls. 561.
Ibid.
Alþt. 1916—17 B, III, d. 319-20.
Alþt. 1916—17 B bls. 325 og Alþt. 1918 C bls. 971. Gunnar F. Guðmundsson bls. 14 og 21.
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á landsstjórnina að taka vatnsafl Sogsins eignarnámi með hliðsjón
af framtíðarþörf Reykvíkinga. Bæjarstjórnin samþykkti báðar tillögur nefndarinnar, og Knud Zimsen borgarstjóri sendi atvinnu—
málaskrifstofu Stjórnarráðsins afrit af samþykktinni.18

Fossafélagið Ísland hafði þá þegar tryggt sér umráðarétt yfir
talsverðum hluta Sogsfossa, sem það hugðist virkja til framleiðslu
á saltpétri. Það hafði yfirtekið réttindi fossafélagsins Skjálfanda,
er það félag var lagt niður. Um þessar mundir lá verulegt fjármagn
á lausu á Norðurlöndum. Félagið sótti um sérleyfi til virkjunar
Sogsfossa sumarið 1917. En 12. júlí það sumar keypti Reykjavíkur—
bær vatnsréttindi jarðarinnar Bíldfells í Soginu. Undanskilinn var
þó hluti jarðarinnar í Kistufossi, sem fossafélagið Ísland hafði
þegar tryggt sér. 19
Straumhvörf urðu, þegar Reykjavíkurbær tók aftur áskorun
sína til landsstjórnarinnar um eignarnám á Sogsfossum, en skoraði
í þess stað á þing og stjórn að verða við umsókn fossafélagsins um
sérleyfi til virkjunar í Sogi.20 Málið hlaut í þessum búningi stuðning sýslunefndar Árnessýslu, sem mælti með leyfisveitingu. En í
landsstjórninni greindi menn á um, hvort frv. skyldi lagt fram á
Alþingi. Lyktir urðu þær, að þrír þingmenn lögðu fram í efri deild
Alþingis frv. til laga þess efnis, að fossafélaginu Íslandi yrði veitt
leyfi til að virkja Sogið, og skyldi það leyfi gilda 99 ár.21
Fossafélagið Ísland skyldi samkv. frv. fá t011- og skattfríðindi, en
skyldi þar á móti gjalda 10070 af ágóða, er áður hefði verið dregið
frá afborgun, fyrning og 5070 til hluthafa. Félagið skyldi og láta af
hendi raforku handa einstökum heimilum og hreppsfélögum, ef
óskað yrði, næga til ljósa, hita, suðu og smáiðju „við verði, sem
miðað sje við framleiðslukostnaðað viðbættum 10070 ágóða.“ Með
sömu kjörum skyldi landið fá orku til járnbrautarrekstrar frá
Reykjavík um Suðurlandsundirlendið. Loks skyldi félagið láta
fyrirtækið af hendi við landið eftir 55 ár eða á 10 ára fresti þaðan
í frá við verði, er miðað skyldi við, hvað leyfishafi hefði borgað fyrir
réttindin og hvers virði mannvirkin væru.22
18) Sigurður Ragnarsson bls. 17—18.
19) Þjóðskjalasafn,Atvinnumálaskrifstofa, Db. 4, nr. 83.
20) Skjalasafn Alþingis, 1917, Nd. 433, Alþt. 1917 C bls. 1171 og NEFNDARÁLIT

MEIRIHLUTA
FOSSANEFNDAR bls. V.
21) Alþt. 1917 A bls. 597—604. Flutningsmenn voru Eggert Pálsson, Hannes Hafstein og Magnús
Kristjánsson. Sjá NEFNDARÁLIT MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR bls. V.
22) NEFNDARÁLIT MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR (1919) bls. V.
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Um Sogsfossamálið lagði Jón Magnússon forsætisráðherra
fram á Alþingi álitsgerð 1917, sem Jón Krabbe starfsmaður ís—
lenzku stjórnardeildarinnar í Kaupmannahöfn hafði tekið saman.23 Þar voru reifaðar grundvallarhugmyndir um, hver skyldi
verða framtíðarstefna Íslendingaí virkjunarmálum, þ.á.m. hvernig
hagsmunir landssjóðs yrðu bezt tryggðir, ef einkaaðilar fengju að
virkja með erlendu fjármagni.
Álitsgerð Jóns Krabbes nefndist „Bemærkninger om Koncessioner paa Vandfaldsudnyttelse i Anledning av Koncessionsandragandet vedrörende Sogfaldene“. Þar kom fram sú skoðun, að þjóðfélagið ætti rétt til að áskilja sér hlutdeild í auðæfum vatnsfalla, þar
sem verðmæti þessi yrðu til fyrir þróun nútímatækni. Þjóðfélagið
ætti að geta gætt hagsmuna sinna þrátt fyrir það, að vatnsföllin lytu
einkaeignarrétti. Í því efni varpaði hann fram spurningu: „Paa
hvilken Maade kan det Offentlige varetage denne Interesse uden at
begaa Uretfærdigheder overfor erhvervede Rettigheder'?“ Vísaði
Jón til þeirra leiða, sem Norðmenn höfðu farið, svo sem að leggja
á orkugjald og að setja reglur um, að eignarréttur yfir orkuverum
skyldi falla til ríkisins að vissum tíma liðnum (Hjemfaldsret). Um
þá tilhögun sagði Jón: „Dette er selvfölgelig et meget betydeligt
Indgreb i de tilvante Forestillinger om private Ejendomsrettigheder. . . men personlig nærer jeg den Opfatning at man har Ret til
at opstille saadanne Vilkaar for Koncessionsmeddelelse og at man
i Island bör göre det fremfor at söge det Offentliges Finansinteresser varetaget gennem Afgiftserlæggelser“. Hann áleit að taka
bæri „et meget stærkt Hensyn til Fremtiden og til at aabne Muligheden for at det Offentlige om end efter en meget lang Aarrække
kan blive raadig over Landets Naturkræfter.“

misjafnar undirtektir á Alþingi.
' Sogsvirkjunarfrumvarpiðhlaut
Olíkt
þeim einhug, sem ríkt hafði um setning fossalaganna 1907,
deildu menn nú hart. Ágreiningur var um, hvort væri þjóðinni
meiri áhætta, að erlent áhættufjármagn fengi að streyma inn í
landið eða landssjóður sj álfur tæki lán til að ráðast í framkvæmdir. Í efri deild Alþingis lagði Bjarni Jónsson frá Vogi í
ágúst 1917
fram „frv. tillaga um heimild fyrir stjórnina til þess að taka að láni
20 milljónir króna til þess að hagnýta fossa“.24 Féð skyldi m.a.
notað til að kaupa eða taka eignarnámi vatnsréttindi. Skipuð
skyldi fossanefnd landsstjórninni til ráðuneytis, og ennfremur
23) Sbr. Skjalasafn Alþingis 1917, Nd. 433.
24) Alþt. 1917 A bls. 710—11.
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skyldi hún ráða sér kunnáttumann til aðstoðar. Almennt var litið
á frv. Bjarna Jónssonar frá Vogi sem mótleik gegn Sogsvirkjunar—
frv., og var því vísað til fjárhagsnefndar neðri deildar, sem skilaði
áliti um málið.25 Að loknum umræðum var málinu vísað til landsstjórnarinnar.26 En meðan frv. tvö voru til meðferðar á Alþingi,
kom upp sú hugmynd, að landsstjórnin skipaði sérstaka nefnd til
að kanna málið frá öllum hliðum og að undirbúa margháttaða löggjöf.27 Afdrif Sogsvirkjunarfrv. urðu þau, að sérstök nefnd var
kosin, og hélt hún samtals níu fundi.28
Sogsfossanefndin komst að þeirri niðurstöðu, að borin skyldi
fram í sameinuðu Alþingi tillaga um skipun fimm manna fossanefndar. Í áliti Sogsfossanefndar kom fram, að beizlun vatnsafls
til raforkuframleiðslu í þágu stóriðju gæti á ókomnum árum haft
í för með sér gerbyltingu á atvinnuháttum landsmanna.29

III. Skipun fossanefndar 1917 og störf hennar

Á Alþingi 1917 álitu flestir sig vanbúna til að ráða til lykta slíku
stórmáli sem fossa— og stóriðjumálið var. Ákvörðun var því skotið
á frest, á meðan frekari rannsókn færi fram. Og sameinað Alþingi
samþykkti því 15. september 1917 að skora á landsstjórnina að
skipa fimm manna nefnd til að taka fossamál landsins til íhugunar.30

Landsstjórnin varð við áskoruninni og skipaði fimm menn31 í
nefnd 22. október 1917.
Almennt gekk nefnd þessi undir nafninu fossanefndin. Nefnd—
armenn voru Guðmundur Björnsson landlæknir og alþingismaður, sem var formaður, Bjarni Jónsson frá Vogi alþm., Guðmundur
Eggerz sýslumaður, Jón Þorláksson verkfræðingur og Sveinn
Ólafsson í Firði alþm. Eftir beiðni nefndarinnar skipaði Stjórnarráðið próf. Einar Arnórsson henni til aðstoðar frá og með 15. okt.
1918. Hér var um einvalalið að ræða. Einar Arnórsson var einn
virtasti lögfræðingur landsins og Jón Þorláksson mjög virtur í
25) Sbr. t.d. álit fjárhagsnefndarneðri deildar í Alþt. 1917 A, Nd. 920, bls. 1466-67.
26) Alþt. 1917 C, dálkur 955.
27) Gerðabók Sogsfossanefndar, í skjalasafni Alþingis, sbr. og dagbl. Tímann 18. ágúst 1917.
28) Gerðabók Sogfossanefndar, sbr. skjalasafn Alþingis.
29) Alþt. 1917 A, bls. 1489-90 og Sig. Ragnarsson bls. 66.
30) Alþt. 1917 A bls. 1545.
XIV.
31) Stjtíð. 1917 B bls. 438 og NEFNDARÁLIT MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR bls. VI og
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hópi verkfræðinga, en hann varð síðar formaður Íhaldsflokksins.
Hinir nefndarmennirnir, þeir er á þingi sátu,
voru og í hópi atkvæðamestu þingmanna.
Verkefni fossanefndar var mjög víðtækt.
Fossanefndinni voru fengin eftirtalin verkefni í
skipunarbréfi: 1.
Að athuga, hverjar breytingar nauðsynlegt
er að gera á gildandi
fossalöggjöf. 2. Að afla sem ítarlegastra upplýsinga
og skýrslna um
fossa í landinu og notagildi þeirra. 3. Að
athuga, hvort tiltækilegt
sé að landið kaupi vatnsafl
og starfræki það. 4. Að athuga, hvort
og með hvaða kjörum rétt sé að veita fossafélaginu Íslandi
og öðr—
um slíkum félögum, er umsókn kunna að senda,
lögheimild til að
starfrækja fossaafl hér á landi.

Í reynd tók fossanefndin sér enn fleira fyrir hendur.
Aðalverkefni hennar varð að semja heildarlöggjöf
um vatnsréttindi. Fyrst
var hafizt hana um að afla gagna um fallvötn hjá
Stjórnarráði,
fossafélögum og einstökum mönnum og svo fræðirita um
vatnalög
og vatnsorkunytjar annarra þjóða. Fossanefndín skipti með sér
verkum.
Bjarni Jónsson frá Vogi tókst á hendur
könnun á eignarrétti
annars vegar á afréttum og almenningum
hins vegar á vatni að
og
fornu og nýju, sbr. ritgerðir hans, EIGNARRÉTTUR
YFIR VATN I
(1919) og ALMENNINGAR OG AFRÉTTIR
(1919). Þar freistaði
hann þess að færa rök að því, að
þjóðfélagið - ríkið - væri í raun
eigandi fossaaflsins jafnt á afréttum
sem í heimalöndum jarða.33
Guðmundur Björnsson fjallaði um VATNASTJÓRNSEMI
ANNARRA ÞJ ÓDA.34
Jón Þorláksson gerði áætlun um aflauð íslenzkra
fallvatna og um
raforkuþörf landsmanna til annars en iðju, sbr.
ritgerð hans
VATNSORKA Á ÍSLANDI OG NOTKUN
HENNAR.35
Sveinn Ólafsson í Firði

gerði yfirlit um eignarheimildir, er menn
þættust hafa yfir fallvötnum, sbr." ritgerð hans
SALA ORKU—
VATNA.36

Guðmundur Eggerz tókst á hendur að þýða norsku
fossalögin og
undirbúa frumvörp þau, er nefndin hugðist
setja saman, og svo
rannsaka, hver ákvæði væru í nútíðarlögum
og venjum um rétt erlendra manna til þess að eignast
fasteignir og að rannsaka eignar—

33) NEFNDARALITI MEIRIHLUTA
FOSSANEFNDAR (1919) undir B. 1
og n á bls. 1-45.
34) NEFNDARALITI MEIRIHLUTA
FOSSANEFNDAR (1919) undir B. v bls. 1-64.
35) NEFNDARÁLITI MEIRIHLUTA
FOSSANEFNDAR (1919) undir B. VI á bls. 67—120.
36) Sama stað undir B. III bls. 46-66.
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réttarákvæði um rennandi vatn, sbr. ritgerð hans UM RJETTINDI
YFIR VATNI (1919).37
Loks tók Einar Arnórsson ritari nefndarinnar saman ritgerð UM
VATNSRÉTTINDI (1919).38

Sumarið 1918 fóru nefndarmenn til Noregs og Svíþjóðar, þar
sem þeir skoðuðu vatnsvirki, orkuver og orkutaugar og fræddust
af vatnastjórnum þessara landa.
Nefndarmenn voru sammála um, að nauðsynlegtværi að stöðva
fossakaup, á meðan starf þeirra stæði. Fossanefndin fór þess því á
leit við landsstjórnina í nóv. 1917, að gefin yrðu út bráðabirgðalög
um viðauka við fossalögin nr. 55/ 1907. Samdi nefndin drög að frv.
þar að lútandi. Bráðabirgðalögin áttu að fylla í glufur í fossalögunum og að koma í veg fyrir, að markmið þeirra yrðu sniðgengin.
Ekki vildi landsstjórnin þó fallast á þau tilmæli. Í þess stað sendi
hún nefndinni drög að frv., er hún kvaðst vilja láta ganga fram. En
fossanefndin sat föst við sinn keip. Skoraði hún á landstjórnina í
desember 1917 að selja enga þjóðjörð né kirkjujörð án þess að
undanþiggja vatnsréttindi.39
Fram undir áramót 1918-19 kom ekki upp neinn meiriháttar
ágreiningur í fossanefndinni. Byrjað var að ræða niðurskipan efnis
í einstaka kafla fyrirhugaðra vatnalaga. Rætt var um, hvernig
mætti með löglegum hætti koma í veg fyrir, að réttindasala svipti
almenning nauðsynlegum notum vatns og yfirráðum þess, og
hvernig fundnar yrðu eðlilegar og lögmætar aðferðir til að tryggja
hagsmuni almennings. En nefndin hafði þá ekki tekið afstöðu almennt til réttar landeigenda yfir vatni eða hvort landssjóður ætti
að kaupa og starfrækja vatnsafl og hvernig svara bæri útlendum
félögum, sem sæktu um leyfi til að hagnýta fossaafl.
Nefndin var einhuga um, að íslenzka ríkið væri eigandi allra
vatnsréttinda utan landareigna einstakra jarða.
Svo sem áður segir, hafði Bjarna Jónssyni frá Vogi verið falið að
kanna réttarreglur um ALMENNINGA OG AFRÉTTI, og samdi
hann ritgerð um efnið, sem birt var í NEFNDARÁLITI MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR (1919). Hann minnti í upphafi á, að

37) Gefin út í ritinu FOSSANEFNDIN, skýrsla til fossanefndar(1919) eftir Guðm. Eggerz.
38) Sama stað undir B. V á bls. 1—47.
39) NEFNDARÁLITI MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR (1919) bls. XIII.
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landsstjórnin hefði falið fossanefndinni að kanna réttarstöðu afrétta og almenninga, svo sem Alþingi hafði ályktað um 8. janúar
1917. Svars við álitamáli þessu leitaði hann í hinum fornu lögbókum, Grágás og Jónsbók. Niðurstaða hans var, að „einstaklingar,
sveitarfjelög og sýslufjelög eiga engin önnur yfirráð yfir almenningum og afrjettum en ríkið vill veita þeim, og að þeim hefir aldrei
verið veitt með lögum annað en sá rj ettur sem Grágás veitti hverjum
fjórðungsmanni, hverjum meðeiganda að almenningum (nú eru
þær allar allsherjarfje), og á því nú hver landsmaður þann sama
meðeignarrjett)og beitirjettur í afrjettum, sumarbeit þeim sem áttu
upprekstrar heimildina, en vetrarbeit þeim sem næstir bjuggu, afrjettareigöndum dýraveiði og fugla í afrjettarlandinu; að rjettur til
grasatekju og rótargraftar í afrjettarlöndum hefir orðið að venju,
að minsta kosti á sumum stöðum, en sumstaðar af því að þar hefir
verið almenning, er menn ráku fje í og kölluðu síðar afrjett.“
Í lok janúarmánaðar 1919 kom fram djúptækur skoðanamunur
fossanefndinni um, hver væri og skyldi vera réttur landeigenda
yfir vatni í heimalöndum jarða. Á fundi 4. febr. 1919 lögðu tveir
nefndarmanna, þeir Jón Ólafsson í Firði og Guðmundur Eggerz
sýslumaður, fram tillögur, er „miðuðu að því að fá Viðurkendan
rjett landeiganda að vatni“. Og á fundi daginn eftir neitaði meirihluti nefndarinnar „að viðurkenna rétt landeiganda til bóta fyrir
orkuvatn eða annað vatn, sem tekið væri á landi hans í þarfir almennings eða einstakra manna og væri fram yfir heimilisþörfland—
eiganda“.40 Í þess stað samþykkti meirihlutinn, þeir Bjarni J óns—
son frá Vogi, Guðmundur Björnsson landlæknir og Jón Þorláksson verkfræðingur, drög að II. kafla frv. til vatnalaga,þar sem ekki
var gert ráð fyrir eignarrétti landeiganda á vatni né vötnum né
heldur fébótum fyrir orkuvatn eða annað vatn, sem tekið væri í
landi hans í þarfir almennings eða einstakra manna og væri fram
yfir heimilisþörf. Á næsta fundi lýsti síðan minnihluti nefndarinnar yfir, að hann treystist eigi til að vinna með meirihlutanum að
samningu frv. til vatnalaga á þeim grundvelli. Minnihlutinn kvaðst
ekki heldur bjarga málstað sínum með ágreiningsatkvæði einu
saman og mótmælum í sameiginlegu nefndaráliti.“ Þar með
klofnaði fossanefndin eftir setur á 127 fundum.
Meiri- og minnihluti fossanefndar sömdu síðan hvor sín drög að
í

40) NEFNDARÁLITI MINNIHLUTA FOSSANEFNDAR á bls. IV. Í NEFNDARÁLITI MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR sagði hins vegar, að minnihluti nefndarinnarhefði farið fram á að fá
viðurkenndan „eignarrjett einstaklinga yfir rennandi vatni“.
41) NEFNDARÁLITI MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR undir A. I.
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frumvarpi til vatnalaga.42 Þau voru lögð fram á Alþingi 1919 sem
frumvörp til laga, af nefndarmönnum, sem sátu á þingi.43
IV. Vatnshugtak Rómaréttar og þýzk-norrænn hlutaréttur
Ágreiningurinninnan fossanefndarinnar 1919 dró mjög dám af
því, sem hafði verið að gerast á lögfræðilegum vettvangi í öðrum

löndum.

A. Rómaréttur og áhrif hans
Áhrif Rómaréttar höfðu verið mikil á réttarskipan víða um heim
og m.a. á vatnsrétt. Deildaskipting þýzk-norrænnar lögfræði var af
þeim toga og einnig fjöldi hugtaka, sem beitt er enn þann dag í dag.
Reglur Rómare'ttar um vatn.
Til Rómaréttar má m.a. rekja þá meginreglu, sem mjög er haldið
á loft innan hlutare'ttar, að rennandi vatn - agua profluens - geti
ekki verið eignarrétti undirorpið.
].

keisaratímanum (eftir 31 f. Kr.) tekið að gera
greinarmun á meiriháttar og minniháttar fljótum og stöðuvötnum.
Vötnum var ákveðin réttarstaða með úrskurði embættismanns
(praetors). Til almannagagns (res omnium communes) töldust
venjulega rennandi vatn í ríki náttúrunnar (agua profluens) og
hafið ásamt botni sínum og ströndinni. Hér var um að ræða hluti,
sem (eins og sólin, tunglið og stjörnurnar) ekki voru hlutir í lagalegum skilningi: Andrúmsloft jarðarinnar, úthafið og vatnið, sem
streymdi frjálst í opinberum fljótum voru undanþegin einkaviðskiptum (extra commercium).44
Meiriháttar vötn voru almannagagn (res communis) eða opinber
eign (res publica), en minniháttar vötn einkaeign (flumen privata,
lacus privatus). Yfirleitt var straumvatn álitið meiriháttar, ef það
streymdi árið um kring (flumina perennia), en minniháttar ef það
þornaði í sumarhitum (flumen torrentia), sbr. Ulpianus í Digestae
12.1. 2. Dragár, sem ekki þornuðu upp í sumarhitum, voru yfirleitt
Í Rómare'tti var á

42) Alþt. 1919 A bls, 367 (þingskj. nr. 42) og bls. 459 (þingskj. nr. 88).
43) Alþt. 1919 A, þingskj. 792 og 821.

44) Rudolph Sohm í INSTITUTIONEN - GESCHICHTE UND SYSTEM DES RÖMISCHEN
PRIVATRECH'IS (Berlin 1949) bls. 254—55. Skilgreiningar Rómaréttar á hlutum, sem ekki gátu verið
einkaeignarrétti undirorpnir voru studdar við náttúrurétt, einkanlega á grundvelli jus gentium. Dómarar
tóku upp ný hugtök, þegar nauðsyn krafði, með því að vísa til hugmynda eins og justum, aeQuum et
bönum og natura. Þannig breyttist frumstæð og einstrengingsleg réttarskipaní sveigjanlegt lagakerfi, sbr.
m. &. W. Friedmann í LEGAL THEORY (1967) á bls. 102-103.
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talsverð vötn við meðalrennsli. En lindár, sem streymdu árið
um
kring, þótt ekki væru vatnsmiklar, voru sakir sírennslis flokkaðar
sem opinber vötn.
Almannahagsmunirhöfðu áhrif á flokkun vatna. Jafnvel tjarnir,
sem vatn safnaðist aðallega í á vetrum, gátu orðið opinbert vatn, ef
almannahagsmunir kröfðust þess, sbr. D. 43.14. 1. 2-6. Með því að
almannaþörf útheimti, að skipgeng fljót væru öllum opin til umferðar, voru þau yfirleitt lýst opinber. En innan rómverska heimsveldisins virðast ýmis fljót, sem í vatnsrýrari löndum
voru opinber
og ætluð til almannanytja, hafa lotið einkaeignarrétti í hinum
vatnsauðugri.45
Um opinber vötn og almenningsvötn giltu ekki reglur einkaréttar
(jus privatum, jus civile). Þau voru res publicae eða res omnium
communes og gátu því ekki lotið einkaeignarrétti ne' gengið kaupum og sölum. Þau voru extra patrimonium og extra commercium.
Öllum voru ennfremur frjálsar siglingar á hafi
og aðgangur
heimill að sjávarströndu, sbr. Labeo í D. 43. 12. 1. 17
og Celsus í D.
43. 8. 3. 1. Nytjar sjávarstranda voru ætlaðar
þeim, sem nytjar
höfðu af hafinu. Reisa mátti skýli með stjórnvaldsleyfi, enda væri
engum skaði gerður, sbr. Neratius í D. 41. 1. 14-15 og Ulpianus í D.
39. 1. 1. 18. Sá sem jók við fjöru eða gerði
eyju úti í sjónum, varð
eigandi hennar, sbr. Pomponius í D. 41. 1. 30. 4.
Í opinberu vatni var öllum upphaflega heimilt að
stunda fiskveiði
og landa veiði á bakka, sækja vatn í ílát, brynna kvikfénaði og
meira að segja leggja vatnsleiðslu til heimilis—
og búsnytja. Engum
var þó heimilt að reisa önnur mannvirki í eða yfir þessum vötnum,
hlaða fyrirstöður eða stífla þau eða breyta straumstefnu rennsli,
og
ef siglingar og aðstaða til lendingar torvelduðust sbr. D. 43. 12. 1.
,
Bakki opinbers vatns var í einkaeign að flestra áliti. Aðeins Paulus meðhöndlaði bakka sem res publica, sbr. D. 41. 1. 65. 1. Bakka—
réttur landeiganda gilti í þeim skilningi jafnvel við opinber vötn.
Á bakka opinbers vatns var felld kvöð í þágu
siglinga, sbr. D. 43.
12. 1. Skipverjum var heimilt að
ganga á land, bæði til fermingar
og affermingar og til að binda skip við landfestar, t.d. við tré á
bakka. Ofan meðalvatnsstöðu var bakki að öðru leyti í umráðum
landeiganda.
Almannaréttur til opinberra vatna tók jafnan til vatnsbotns, sbr.
Ulpianus í D. 43. 12. 1. 3. Ef opinbert fljót braut sér nýjan farveg,
varð nýi botninn opinber, en gamli botninn (alveus derelictus) féll
bakkaeigendum í skaut, enda hefðu þeir áður átt land að gamla
farveginum, sbr. Pomponius í D. 41.1. 30. 3 og Ulpianus í D. 43. 12.
1. 8. Eyjar, sem risu í
fljótum (insula in flumine nata), urðu eign
45) Henry Nærstad í EIENDOMSRETT TIL VANNOMRÁDER (1938) bls.
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11.

Í.

þeirra, er áttu bakka gegnt eynni, sbr. Pomponius í D. 41. 1. 30. 2.
Á bökkum eyja hafði almenningur sömu réttindi og á öðrum fljóts—
bökkum, sbr. Labeo í D. 41. 1. 65. 1-2.
Einkavötn lutu einkaeignarrétti eins og hver annar hlutur. Þau
voru in patrimonio. Þau gátu því gengið kaupum og sölum, þ.e.
voru in commercio.46
Lind eða uppspretta (fons) var jafnan í einkaeign, en vatnsból
þorpa eða kaupstaða voru sums staðar heilög, res sacrae. Þau lutu
þá guðlegum rétti (jus divini) og voru því einskismanns eign (res
nullius).47 Yfirleitt þegar fljót var svo lítið, að vafi lék á, hvort um
var að ræða fljót eða lind, skyldi líta til viðhorfa þeirra, er við vatn
bjuggu, sbr. Ulpianus í D. 43. 12. l. 1. „Lækur“ var ekki réttarhugtak, heldur var annaðhvort lítið fljót eða stór lind, og fór það eftir
notkun á hverjum stað.48 Sá sem hafði notað vatn úr tiltekinni
uppsprettu með sama hætti og hann hafði notað hana á liðnu ári
án valdbeitingar, launungar eða afbrigða, átti rétt á, að honum yrði
ekki bolað frá nytjunum, sbr. D. 43. 22. 1.
Skipgeng vötn virðast stundum hafa verið í einkaeign. Dæmi
voru um, að siglingarítak (servitus navigandi) hvíldi á stöðuvatni,
sbr. D. 8. 3. 1. 23. Önnur dæmi ítaka í einkavötn voru vatnsaustursitak (servitus aQuae hauriendae) og vatnsveituitak (servitus
agueductus), sbr. Julianus í D. 43. 20. 4. Benda þau ítök til, að
jafnvel rennandi vatn hafi ekki ávallt verið almenningseign (res
communis) eða einskis manns eign (res nullius).
Vatnsafls er sjaldan getið í Rómarétti. Þar var þó lagt bann við
því, að hróflað væri við leiðslum vatnsveitna, sem t.d. fluttu myllum
vatn úr farvegi opinbers vatns, sbr. C. 11. 42. 10.
Neðanjarðarvatn (grunnvatn) var ekki sjálfstætt réttarandlag,
heldur var litið á það sem hluta jarðvegs (portio fundi), þar sem það
hripaði og seytlaði milli leirs og malar, sbr. Labeo í D. 43. 24. 11.
Landeigandahverjum var heimilt að grafa eftir vatni, þótt drægi úr

46) Einkaeignarréttur (dominium, proprietas) var samkvæmt Rómarétti hlutbundinn réttur, sem veitti
rétthafa heimild til allra leyfilegra umráða yfir hlut, enda væri hann ekki undanskilinn því samkvæmt
sérstakri heimild. Eignarréttur yfir fasteign tók að meginstefnu til rýmis yfir henni (cujus est solum, ejus
est usgue ad coelum), sbr. D. 1. 8. 2, og til jarðlaga undir henni með því, sem í þeim var, sbr. D. 24. 12.
39. 2. Hann var þó ekki ótakmarkaður og fortakslaus réttur. Hann sætti ennfremur takmörkunumfyrir
sakir þjóðfélagsins almennt, sbr. lnst. 4. 2. 1 og C. 12. 8. 10, og sérstaklega fyrir sakir nágranna, sbr. D.
8. 5-6 (8-59) (reykur frá verksmiðjum, D. 24. 12. 39. 2 (gröftur úr grunni) og D. l. 1. 39 (de agua et aQua
pluviae arcendae). Einkaeignarrétturgirti ekki fyrir, að aðrir en eigandinn gætu átt takmörkuð réttindi
yfir hlut, sbr. D 25. 50. 16. Þegar þau réttindi féllu brott, átti sér stað rýmkun á eignarréttinum að því
marki, sem venjulegt var, sbr. lnst. 4. 2. 4. Þrátt fyrir meginregluna Qui suo jure utitur, naeminem laedit
var það ólögmætt, þegar rétti var beitt í því skyni einu að skaða aðra, sbr. D. 1. 12 og 1.14. 1 og 38. 6.1.
47) Henry Nærstad i EIENDOMSRETT TIL VANNOMRÁDER (1938) bls. 12.
48) Rudolf Sohm í INSTlTUTIONEN - GESCHICHTEUND SYSTEM DES RÖMISCHEN PRIVATRECHTS (Berlín 1949) bls. 254-55.
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aðstreymi til vatnsbóls nágranna, enda væri ekki grafið af hrekk-

vísi, sbr. Marcellus í D. 39. 3.

1. 12.49

Heitt vatn er nokkrum sinnum nefnt í Rómarétti. Um það giltu
sömu reglur og um kalt vatn, sbr. Ulpianus í D. 43. 20. 1. 13. Það
var bæði notað til áveitu og leitt til baðhúsa, sbr. D. 43. 21. 3. 6, og
menn gátu eignazt rétt til að leggja hitavatnsleiðslur um land annars
manns, sbr. D.

8. 5. 8. 7.

Deilan um eignarrétt á vatni í þýzk—norrænum hlutarétti.
Á vettvangi þýzk-norræns hlutaréttar, þ.e. einkaréttar, hefur - í
samræmi við réttarhefð Rómaréttar - löngum verið litið svo á, að
því væru takmörk sett, hvað getur verið undirorpið eignarrétti.
Eignarréttur var 1919 skilgreindur innan þessa ramma sem réttur til
- með hinum almennum takmörkunum, sem leiðir beinlínis af lögum eða réttarskipaninni, og með þeim sérstöku takmörkunum,
sem kann að leiða af réttarstofnandi staðreyndum, - að ráða frjálst
yfir takmörkuðum hluta hinnar ytri nátttúru með útilokun annarra frá umráðum yfir hlutnum.50 Villt dýr hafa t.d. ekki talizt lúta
eignarrétti, þar sem þau séu á sífelldri hreyfingu og eigandinn hafi
þau ekki í vörzlum sínum. Ekki heldur hefur andrúmsloftið talizt
fullnægja skilgreiningu hugtaksins. Þá hefur og lengi verið skegg—
rætt og deilt um, hvort rennandi vatn í ríki náttúrunnar (agua
profluens) geti verið eignarrétti undirorpið. Er það í sjálfu sér
merkilegt, hversu sundurleitar skoðanir hafa verið uppi um þessi
efni.
2.

a.

Þýzkur réttur.

Í Þýzkalandi um síðustu aldamót véfengdi t.d. Alfred Ossig í
RÖMISCHES WASSERRECHT (1898) á bls. 62, kenninguna um,
að allt streymandi vatn (agua profluens) væri allsherjargagn: „Der
Satz, welcher alles fliessendes Wasser fúr Gemeingut erklárt, wíirde
aber weiterhin nicht nur nicht der natúrlichen Rechtsanschauung

entsprechen, er wiirde vielmehr zu ihr in scharfem Widerspruch

stehen.“

Að sömu niðurstöðu komst Herman Reiserer um þýzkan rétt á
EIGENTUM AN GEWÁSSERN (1909): „Eigentum an
fliessendem Wasser ist möglich. Eigentumsobjekt ist dabei die
Wassermenge im Ganzen, das Eigentum am Ganzen ergreift aber
naturnotwendig auch die einzelnen Wasserteile.“
bls. 38 í

49) Rudolf Sohm í sama riti bls. 255 og Alfred Ossigí RÖMISCHES WASSERRECHT (Leipzig 1898)
bls. 17“.
50) Hermann Scheel í NORSK TINGSRETT (1912) bls. 140.
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Hins vegar segir Wolff—Raiser í SACHENRECHT (1957) á bls.
406: „Das Wassernutzungsrecht ist erstens ein Aneignungsrecht am
Wasser, zweitens ein Recht, ohne Wasseraneignung die Wasserkraft
zu nutzen; diese i enthalt ein unkörperliches (immaterielles) Gut,
das daran bestehende Recht ist nicht „Eigentum.“

Eins og tilvitnanir þessar bera með sér hafa skoðanir verið
sundurleitar í Þýzkalandi - eða a.m.k. orðaðar með misjöfnum
hætti - um, hvers konar rétt landeigandi eigi yfir vatni á landi sínu,
og eru það enn, rétt eins og raunin er einnig á Norðurlöndum.

Norsku vatnalögín 1887 og aðdragandi þeirra.
Kenning náttúruréttar 17. og 18. aldar hafði verið, að með skynsemi mætti komast að raun um, hvernig eðlilegast væri að móta
réttarreglur. Reglur, sem þannig voru fundnar, var haldið fram, að
giltu hvarvetna og ávallt óháð stað og stund. En á 19. öldinni höfðu
kenningar þessar runnið sitt skeið á enda og raunar unnið sér til
óhelgi. Náttúrurétturinn var lagður fyrir róða a.m.k. í orði
kveðnu. Fram yfir síðustu aldamót eimdi þó eftir af viðhorfum
hans, þótt dulbúin væru í flóknum röksemdaleiðslum (hugtakalög—
fræði).
b.

—

Í RET OG RETFÆRDIGHED (1953) vildi Alf Ross kalla það
„kryptonaturret“, þegar hugmyndir náttúruréttar væru í dulbúningi lagðar til grundvallar ályktunum. Hann sagði á bls. 332-33:
„Alligevel er den opfattelse, at det var forbi med naturretten, ganske
misvisende, í hvert fald hvis man ikke indskrænker dette begreb til
kun at betegne det 17. og 18. árhundredes rationalistiske teorier.
Hvis man derimod, som vi har gjort det her, under naturret indbe-

fatter einhver metafysisk retsteori, der tillige er en retspolitik, d.v.s.
afgiver et kriterium for rettens rigtighed eller retfærdighed, sá er
sandheden at naturret, omend uden anvendelse af dette udtryk,
levede videre i bedste velgáende op gennem det 19. árhundrede.“

hafði Hæstiréttur Noregs þegar ekki löngu eftir miðbik
aldar kveðið svo á, að landeigandi ætti hreyfiafl vatns innan
endimarka lendu sinnar. Og skömmu síðar var sett á laggir nefnd
undir forsæti próf. Friðriks Brandts til að semja frumvarp til almennra vatnalaga. Vissulega hazlaði nefndin sér ekki vísvitandi
völl í náttúrurétti fyrri alda, heldur í því, sem kalla mætti sögulegan
veruleika. Hún kvað í greinargerð sinni fyrir frv. 1881 augljóslega
Í Noregi

19.
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reginmun á því, hvort viðurkenndur yrði einkaeignarréttur á vatni
væntanlegum vatnalögum eða hvort það yrði lýst opinber eign.
Og niðurstaða hennar var, að halda bæri hinni „þjóðlegu réttar—
reglu“, að landeigandi ætti vatnið á lendu sinni.
í

Í FORSLAG TIL LOV ANNGAAENDE VASDRAGENES BENYTTELSE m.v. med MOTIVER OG ANHANG (1881) á bls. 27
kvað laganefndin menn ekki geta leitt hjá sér þá spurningu með því
einu að bera fyrir sig röksemd af toga Rómaréttar, að vatn (agua
profluens) gæti ekki verið eignarrétti undiropið. Nefndin áleit, að
í Noregi jafnt sem í Svíþjóð
og Finnlandi hefði „Sætningen om
Grundeierens fulde Eiendomsret til det Grunden paalöbende Vand
fra de ældste Tider været anerkjendt saavel i Theorien som i Praxis,
uden Hensyn til, om Vasdraget er stort eller lidet, farbart eller ikke,
salt eller fersk. Eiendomsrettenslutter sig til Grunden indtil dennes
Grænse, og det gjör ingen Forandring, hvad enten den er tört Land,
eller bedækket af Vand . . .“.

En þótt laganefndin bæri hvergi fyrir sig náttúrurétt, setti hún
þó í greinargerð sinni 1881“, sbr. bls. 28, fram skoðun, sem hefði
getað vakið grunsemdir um slíkt réttarviðhorf:
Eiendomsretten hviler ikke, saaledes som Almenhedens Benytt—
elsesret, paa nogen Indrömmelse fra Statens Side; den har sin
Grund í sig selv og tiltrænger alene Statens Anerkjendelse og Lovens Benyttelse, for at bestaa.

Laganefndin 1881 studdist við þá réttaraðferð, sem kennd hefur
verið við hugtakasmíði (konstruktiv retsmetode), þ.e. lagði mikið
upp úr meginreglum og öðrum alhæfingum á grundvelli lögmála
rökfræðinnar. Hún áleit meginregluna um fornt og náttúrulegt
rennsli vatna, þ.e. að ekki mætti breyta farvegi vatns, vera grundvöll
kenningarinnar um eignarrétt á vatni. Hún lagði og til, að réttur
landeigandatil vatns yrði nefndur eignarréttur (eiendomsberettiget
til det vand som Grunden paalöber), sbr. 1.
gr. frumvarpsdraganna.

Í greinargerð laganefndarinnar 1881 kom þó skýrt fram, að
eignarréttur á vatni væri réttur, sem háður væri miklum takmörkunum, sbr. bls. 31—32: „Paa Grund af Umuligheden af her at isolere
51) Forslag til Lov angaaende Vassdragenes Benyttelse m.v. med Motiver
og Anhang, Kristiania 1881.
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Retsobjektet fra fremmed Paavirkning, faar den almindelige Sats:
hvo, der udöver sin Ret, begaar ingen Uret, her liden Anvendelse,
netop fordi det ikke er nogen Ret at unddrage andre det Vand, som
ad naturlig Vei tilflyder dem, og Eierens Ret over Vandet kun existerer i det Moment, dette befinder sig paa hans Grund. Som Fölge
heraf er enhver Afledning eller Opdæmning, overhodet enhver
Foranstaltning, der forandrer Vandets naturlige Löb eller Masse, et
Indgreb i de övrige Grundeieres Ret, en Forföining over hvad der
tilkommer disse. En ensidig Fastholden heraf vilde dog i altfor höi
Grad indskrænke Eierens Adgang til at gjöre seg Vandlöbet nyttigt,
og næsten reducere Eiendomsrettentil en blot og bar Benyttelsesret,
og der er saaledes Grund til ogsaa at tillægge Eieren Ret til ved
Foranstaltninger paa egen Grund at öve stadig Paavirkning paa
Vandets Löb eller Masse, naar ingen Skade derved tilföies nogen
anden. Men det maa vel erindres, at dette er en Indrömmelse:
medens Benyttelsen af det forbiflydende Vand ifölge art. 8 tilkommer Eieren som Ret, uden Hensyn til, hvorvidt de övrige Eiere
derved komme tilkort eller ikke.“

norska þinginu hófust síðan upp deilur um, hvort réttur landeiganda yfir vatni skyldi í lögunum nefndur eignarréttur. Þar var
litið á álitamálið um eignarrétt á vatni sem stórpólitískt mál. Þing—
skörungurinn Jóhann Sverdrup hélt því fram, að tillaga um að
sleppa 1. greininni í frv. væri tilræði við hina gömlu þjóðlegu
réttarreglu um eignarrétt landeiganda á vatni. Með brottfelling 1.
gr. frv. yrði hún látin víkja fyrir reglu Rómaréttar um, að vötnin
væru eign þjóðfélagsins. Hann kvað þetta vera „fyrsta múrbrjót—
inn, sem rennt væri á vort gamla hefðbundna eignarréttarhugtak,
og hann yrði ekki sá síðasti, ef leyft yrði nú, að hann yrði notaður
með árangri“ .52 Niðurstaðan í þinginu varð, að réttur landeiganda
var nefndur eignarréttur, og þannig var 1. gr. norsku vatnalaganna
Í

1887 orðuð.

Gagnrýni Hermanns Scheels a' orðfæri vatnalaganna 1887.
Svo sem áður segir, hafði réttur landeiganda yfir vatni hlotið
nafngiftina „eignarréttur“ í 1. gr. norsku vatnalaganna 1887. En
orðfæri laganna var gagnrýnt af atkvæðamiklum fræðimönnum,
eins og próf. Hermanni Scheel. Hann aðhylltist sömu réttaraðferðir og laganefndin 1881, þ.e. aðferð þá, sem kennd er við hugtakasmíði og meginreglur. En með sömu fræðilegu tólin í höndum
b.

í?);zkme

Vislie í GRENSENE FOR GRUNNEIERENS RAADIGHETOVER VASSDRAG (1944) bls.
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komst hann þó að annarri niðurstöðu. Hann hélt því fram, að rökfræðileg lögmál leyfðu ekki að tala um eignarrétt á rennandi vatni.
Hermann Scheel sagði m.a. í NORSK TINGSRETT (1901 og
1912) á bls. 247: „Men man overser da, at denne Ret umulig kan

opfattes som Eiendomsret til Vandet, fordi Eiendomsretten som
enhver tinglíg Ret nödvendigvis forudsætter en individuel, bestemt
paaviselig Genstand. Det rigtige er derfor at betragte det strömmende Vand ligesom Luften og de vilde Dyr og Fiske som eierlöst og
at opfatte Grundeierens Ret derover i Lighed með J agtretten og
Eneretten til Fiskeri som en til Eiendomsretten over Grunden knytt—
et, til en vis Grad udelukkende Ret til at benytte Vandet, som
strömmer over Grunden.“
—

Gagnrýni Scheels laut að því, að eignarréttarhugtak hlutaréttar
hlyti að gera ráð fyrir skýrt afmörkuðu andlagi, sbr. bls. 246-47:
„Den Tilböielighed til at opfatte Grundeierens Ret over det
strömmende Vand som Eiendomsret, der ligger til Grund for Lov—
ens art. 1, har vistnok væsentlig sin Grund deri, at man opfatter
denne Ret som permanent, hvilket kan ske derved, at man som
Rettens Gjenstand betragter Vand, der til enhver Tid findes paa
Eiendommen. Man opfatter ikke, hvad man konsekvent maatte
gjöre, naar man taler om Eiendomsret til Vandet, dette som en
Række af Eiendomsgenstande, der uafladelig aflöser hinanden,
idet Eiendomsretten til det identiske Vand kun varer en Dag, en
Time eller et Minut. . . . Men man overser da, at denne Ret umulig
kan opfattes som Eiendomsret til Vandet, fordi Eiendomsretten
som enhver tinglíg Ret nödvendigvis forudsætter en individuel,
bestemt paaviselig Gjenstand.“

En eftir sem áður áttu ekki kenningar Scheels upp á pallborðið
hjá öllum— einkum ekki þeim, er tengdust söguskoðunálögum og
rétti. Í DEN NORSKE VASDRAGSRETTS HISTORIE INDTIL
AARET 1800 (1908) sagði U. A. Motzfeldt á bls. 86:
„Först skal vi se paa den lære at ejendomsret tíl rindende vand
er en retslig umulighet. Skjönt den först er fremsat om vor nu
gjældende ret angaar den klart nok ogsaa den ældre ret, saa den
ikke kan forbigaas, skjönt en indgaaende granskning av dette
spörsmaal egentlig ligger utenfor en retshistorisk fremstilling.
Som grundsætning maa vi gaa ut fra, at retslæren ikke er retskilde; den er heller ikke den nu eller för gjældende rets herre, at den
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kan gi eller negte de i lov eller sædvane fastslaaede retssætninger
gyldighet.
Kan retslæren ikke faa sine retsbegreper til at stemme med retten,
er det det sikreste bevis for at de trænger at gjennemarbeides

paany.“

Hér leitaði Motzfeldt fulltingis hjá hinum hatramma gagnrýnanda hugtakalögfræðinnar R. von Ihering, sem hafði í SCHERZ
UND ERNST IN DER JURISPRUDENZ sagt á bls. 343:
„Einem praktisch vom Gesetzgeber fiir nothwendig erachteten
Rechtssatz den Einwand des begrifflich Unmöglichen, Widersinnigen, Verfehlten engegensetzen, enthált die schlimmste Anklage,
welche der Jurist gegen sich selber erheben kann.“

Sérgreint vatn voru menn hins vegar sammála um, að gæti verið
eignarrétti undirorpið, svo sem vatn í keri eða leiðslu. Og Hermann
Scheel minnti jafnframt á, að hann áliti þrætuna um eignarrétt á
rennandi vatni eingöngu vera deilu um orðfæri - termínólógíu - en
ekki efnislegan rétt. Hún snerist m.ö.o. eingöngu um, hvað réttur—
inn ætti að heita.
Hermann Scheel aðhylltist, eins og flestir samtíðarmenn hans,
efnisþrungið eignarréttarhugtak (bastant substantielt eiendomsbegrep). Um réttindi gilti almennt að hans hyggju „annaðhvorteða“. Annaðhvort tók réttur landeiganda yfir vötnum til hvers
konar umráða yfir þeim, allt frá fisknytjum til vatnsmiðlunar, eða
þá að vötnin voru undanþegin rétti hans, og þá átti landeigandi
ekki útilokandi umráð yfir þeim, sbr. NORSK TINGSRETT (1912)
bls. 239—40. Um rétt landeiganda yfir vatni sagði hann á bls. 247:
„Den egner sig ogsaa paa samme Maade som Ejendomsretten
lidet til positiv Bestemmelse, navnlig gjennem Lovparagrafer.
Ogsaa med hensyn til Raadigheden over Vandet gjælder det, at
Eieren har al den Raadighed, positiv som negativ, der ikke er ham
unddragen ved Lov eller Sædvane eller særlig Hjemmel.“

Og þótt menn vildu ekki fallast á, að rennandi vatn gæti verið
eignarrétti undirorpið, var það að margra hyggju ekki talið því til
fyrirstöðu, að vötn - straumvötn og stöðuvötn - teldust fasteignir
eða hlutar fasteigna og lytu eignarrétti. Ekki var ályktað frá
eignarrétti á vötnum (straum- og stöðuvötnum) til eignarréttar á
123

rennandi vatni (vatni sem efni) né andhverft. En eins og kom fram
hér að framan um þýzkan rétt, álitu þó sumir, að af eignarrétti á
straum- eða stöðuvatni hlyti að leiða, að eigandinn ætti einnig
vatnið sem efni.
Thor Falkanger segir á árinu 1987 í EIERRÁDIGHET OG SAM—
FUNNSKONTROLL um núgildandi norskan rétt á bls. 13: „Vass—
drag (elver, bekker og innsjöer) vil ogsá bli betraktet som fast eiendom (men ikke vannet som sádant), uten hensyn til hvorledes man
vil besvare (det teminologiske) spörsmálet om retten til á
utnytte
vannet er en eiendoms- eller bruksrett.“
Í Noregi var um aldamótin 1900 talið, að einkaeignarréttur land—
eiganda tæki eins og í Svíþjóð og Finnlandi til vatnanna og þess
vegna einnig að meginstefnu til allra virkra og hugsanlegra umráða, svo sem hvers konar breytinga á rennsli, farvegi og vatnsmagni, enda þótt viðurkennt væri að réttindi þessi sættu verulegum
takmörkunum. Þetta viðhorf var lagt til grundvallar vatnsmiðlunarlögunum 1911, og þá líklega m.a. fyrir áhrif frá Scheel, sem
bæði sat í laganefndinni, er samdi frv. til laganna og var dóms—

—

málaráðherra 1911-12.
Meirihluti þeirrar nefndar, sem 1909-18 vann undir formennsku
Hermanns Scheels að því að semja ný vatnalög, tók undir þá kenn—
ingu, að réttur landeiganda yfir vatni skyldi ekki nefndur „eignarréttur“, heldur „réttur til að ráða yfir vatni“. Minnihlutinn vildi
hins vegar halda í gamla orðfærið í vatnalögunum frá 1887. En um
hitt var laganefndin sammála, að réttur landeiganda til vatnsnytja
nyti verndar 105. gr. stjórnarskrárinnar um friðhelgi eignarréttar,
hvort sem hann væri nefndur eignarréttur eða eingöngu réttur til
að hagnýta vatn. Jafnframt gerðu menn sér þó grein fyrir, að þrætan átti sér pólitíska undiröldu, og heiti réttarins gæti haft áhrif á
stjórnskipuleg afdrif vatnsréttinda.
Í nefndaráliti laganefnarinnar - INDSTILLINGMED UTKAST
TIL NY VASSDRAGSLOV - sem birt var 1918, sagði m.a. á bls. 10:
„Og det fremgaar av debatten, at striden ikke udelukkende skrev sig

fra meningsforskjel om den rene anvendelse av en benævnelse, men
at der ialfald for mange ogsaa laa en realitet under, idet der paa den
ene side var et önske om at sætte en viss grænse for lovgivningens
indgripen ved at kalde retten til vandet eíendomsret og paa den
anden side frygt for, at man ved at karakterisere retten som eien124

domsret vilde komme til at binde den fremtidige lovgivning for
sterkt.“53

Og síðan sagði meirihlutinn:
„Men dette er efter flertallets mening ganske uten betydning,
naar der spörges om lovgivningens adgang til at gjöre indskrænkninger i retten av hensyn til almene interesser.
nuværende ordning kan der nemlig ikke
. . . At avskaffe den
være spörgsmaal om - vilde staten ekspropriere samtlige vasdrag,
vilde erstatningen bli enorm.“54

Réttarvirkníaðferðín: Efasemdír um, hversu langt efnislegar
réttur landeiganda yfir vatni næði.
Þegar kom fram á 20. öldina ruddi ný hugsun og ný viðhorf sér
til rúms um eðli réttinda. Það viðhorf hlaut viðurkenningu - ekki
sízt fyrir áhrif Danans Carls Torps, að réttarhugtakið væri afstætt
og formlegt. Ekki sízt fyrir tilverknað hans fékkst dýpri skilningur
á eðli eignarréttar. Á 10. norræna lögfræðingamótinu 1902 gerði
hann spurninguna um einingu réttarhugtaksins að umræðuefni og
vék þar sérstaklega að eignarrétti. Mergurinn málsins var að hans
hyggju, „at Begrebet Ejendomsret í den hidtil gængse Betydning
kun er et Kollektivudtryk for en Række Retsvirkninger, hvis
Forudsætninger ofte ville - men ej behöve at - falde sammen.“55
Samkvæmtþessari nýju kenningu var gert ráð fyrir, að eignarréttur
væri ekki annað en samanlagðir umráðakostir eignar, sem gætu
verið með ýmsum hætti bæði að eigindum og magni. Aðferðin var
í stuttu máli sú, að ekki bæri að álykta frá eignarrétti til umráða,
heldur frá umráðum til eignarréttar. Hvorki af rökbundinni né
lögfræðilegri nauðsyn yrði ályktað frá eignarréttarhugtakinu til
þess, hvaða umráðakostir væru fyrir hendi, heldur yrði að kanna
það hverju sinni í hverju umráðin væru fólgin. Þeir sem aðhylltust
þetta viðhorf álitu eignarrétt að meginstefnu ekki þurfa að fela í sér
meira en sömu eða sams konar nytjar og þær hefðbundnu nytjar,
sem landeigendur höfðu haft um aldir í landinu. Framtíðarnytjakostir, sem fyrirsjáanlegt var, að ný tækni mundi, gera verðmæta,
voru ekki með neinni rökbundinni nauðsyn taldir falla undir
eignarrétt landeiganda. Þótt maður væri sagður eiga rétt, segði það
c.

53) INDSTILLING MED UTKAST TIL NY VASDRAGSLOV fra DEN KGL. VASDRAGSIDV—
KOMMISSION (1918).
54) Sama stað bls. 10—11.
55) Fylgiskjal VI um umræður (Bilag VI til forhandlinger) á 10. norræna lögfærðingamótinu 1902.
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harla lítið um, hvert vald og heimild réttarskipanin léði honum.
Réttindi manna væru almennt ekki ríkari og teygðust ekki lengra
en réttarskipunin heimilaði á hverjum tíma.
Þessara viðhorfa tók að sjá stað í nýjum vinnubrögðum, sem
nefnd hafa verið réttarvirkniaðferð (retsfunktionel metode). Hún
tengist raunsæísstefnunni í norrænni lögfræði, sem Daninn Alf
Ross hefur mjög haldið fram. Um þær mundir sem norska laga—
nefndin 1909—18 var að störfum undir forsæti Hermanns Scheels
við að semja nýtt frumvarp til vatnalaga, var áhrifa hinna nýju
viðhorfa farið að gæta á öðrum vettvangi, og kom það m.a. fram
í nýjum vatnsmiðlunarlögum 1917. Með þeim
var ríkinu fenginn
réttur til meiriháttar vatnsmiðlana.
Í Óðalsþingsfrumvarpi nr. 36/1915 (Odelstingsproposisjon
nr.
36, 1915) sagði Dómsmálaráðuneytið á bls. 4: „Grundeíeren kan
vistnok i kraft av sin saakaldte eiendomsret utnytte vandet
og da
specielt dets drivkraft under dets gang over grunden, men han har
ikke som saadan nogen ret til at holde vandet tilbake eller tilegne
sig det. Denne begrænsning av grundeierens raadighet over vandet
har særlig faat uttryk i vasdragslovens art. 7, sem bl.a. inneholder
forbud mot at forandre eller stanse vandets naturlige löp eller for—
öke dets tillöp. Forbudet er vistnok i paragrafen alene uttalt for det
tilfælde, at foranstaltningen medförer skade for anden mand eller
utilbörlig hinder for den almindelige færdsel eller flötning. Efter
departementets mening er det imidlertid ikke berettiget herav at
slutte, at grundeieren har en ret til at foreta foranstaltninger av
nævnte art, naar de ikke medförer saadan skade eller ulempe. . . .
Denne adgang var imidlertid alene en fölge av, at loven hadde
fundet det upaakrævet uttrykkeligat forbyde det, men var ikke ut—
slag av en ret, som var beskyttet ved grundlovens art. 105.“56

Meginreglan um fornt og náttúrulegt rennsli vatna, sem í greinargerð laganefndarinnar 1881 hafði talizt grundvöllur kenningarinnar umeignarrétt á vatni, var nú orðinn helzti þrándur götu
þeirra, sem halda vildu í eignarrétt á vatni - ekki aðeins í hluta—
réttarlegri merkingu þess orðs, heldur og í stjórnskipulegri merk—
ingu.
Yfirleitt hefur og framvindan í norrænum rétti orðið á þann veg,
að umráð eigenda fasteigna hafa verið þrengd æ meira
og nánast
felld inn í tiltekið mynztur. Það hefur ekki gerzt fyrir áhrif tiltek56) Ketil Lund í grein um „Vassdragsfredning
og erstaming“
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DOV OG RETT 1973 bls. 220.

innar réttaraðferðar, heldur beinlínis af þjóðfélagslegum og stjórnmálalegum ástæðum. En réttarvirkniaðferðin og þau viðhorf, sem
henni liggja til grundvallar, hafa auðveldað þá umþóttun. Sú
vernd, sem ákvæði stjórnarskráa um friðhelgi eignarréttar, veita
landeigendum, hefur ekki verið talin standa því í vegi, að umráð
landeigenda - verkleg og lagaleg væru felldur inn í tiltölulega
þröngt mynztur.
—

Hér á Íslandi er ef til vill 9. gr. byggingarlaga nr. 54/ 1978 öðru
fremur til marks um það, en samkvæmt henni er óheimilt „að grafa
grunn, reisa hús, rífa hús eða breyta því eða notkun þess að gera
önnur þau mannvirki, sem áhrif hafa á útlit umhverfisins, nema að
fengnu leyfi viðkomandi byggingarnefndar“.
Í Noregi höfðu verið sett byggingar- og skipulagslög, er höfðu að
geyma ákvæði, sem var fyrirmynd 9. gr. íslenzku byggingarlaganna.
En auk þess höfðu verið sett lög um bætur vegna eignarnáms á fasteignum 1973, sem kváðu á um þá aðalreglu, að eign skyldi einungis
bætt „á grundvelli núverandi nytja“, eða m.ö.o. framtíðarnytjakostir skyldu ekki bættir. Aðalforvígsmaður þeirra laga var Carl
August Fleischer, en helzti gagnrýnandi Johannes Andenæs. Lögin
reyndust erfið í framkvæmd og leiddu til ósanngjarnrar niðurstöðu
í ýmsum tilvikum. Aðeins liðu því nokkur ár þangað til ný lög nr.
17/ 1984 voru sett um bætur vegna eignarnáms á fasteignum. Samkvæmt þeim skulu ekki aðeins virkar nytjar, heldur og nytjakostir
fasteignar bættir.
Og annað dæmi um róttæka löggjöf, sem þrengir rétti landeig—
anda, eru lög um rannsóknir og vinnslu úr bergrunni undir norsku
landi nr. 21/1973.57 Þau leggja til grundvallar í 1. gr. það viðhorf,
að hugsanlegar olíuauðlindir tilheyri ríkinu, sbr. lög um olíustarfsemi nr. 11/ 1985. Raunar var viðhorf bæði ríkisstjórnar og Stór—
þings samt það, að auðlindir þessar hefðu ekki verið eigandalausar,
heldur hefði ríkið kastað eign sinni á verðmæti, sem áður hefðu
tilheyrt landeiganda. Og það kom heim og saman við það viðhorf,
að landeigandi ætti öll þau réttindi, sem ekki hefðu beinlínis verið
undanskilin eignarrétti hans. En meirihluti Stórþingsins var þó
ekki fús til að draga af þessu þá ályktun, að eignartaka ríkisins
skyldi baka því fébótaábyrgð, t.d. í formi gjalds til landeiganda.
Þar var m.a. vísað til yfirlýsingar Dómsmálaráðuneytisins:
21 frá 4. maí 1973.
57) Lov om undersökelser efter og utvinning i grunnen under norsk landomráde nr.
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„Mulighetene for at Staten skal bli erstatningsansvarlig synes . . .
smá som alminnelig utgangspunkt. Produksjon av olje har hittil
ikke vært noe ledd i eiendomsrettens utöving i Norge, og mulighetene for en slík utnytting har sávidt skjönnes i alminnelighet vært
ansett for fjern. Det forutsettes at loven ikke vil grípe inn i noen
aktuell utnyttingsrett. Det Staten tilegner seg, er da hypotetiske,
fremtidige utnyttelsesmuligheter, idet det ikke kan sies noe bestemt
om, nár og i tilfelle pá hvilke eiendommer der vil bli funnet drivverdige forekomster av olje.“58

Lagaleg rök meiri- og minnihluta fossanefndar
Málstaður bæði meiri- og minnihluta fossanefndar 1919 átti sér
rót í stjórnmálaviðhorfum, en honum var búinn lögfræðilegur
búningur, þar sem rök voru sótt í íslenzka löggjöf að fornu og nýju.
V.

A. Rök meirihluta Fossanefndar fyrir yfirráðum ríkisins yfir
vatnsnytjum á landi í einkaeign
Meirihluti fossanefndar, þeir Bjarni Jónsson frá Vogi, Guð—
mundur Björnsson landlæknir og Jón Þorláksson verkfræðingur,
gerði að keppikefli sínu að tryggja íslenzka ríkinu yfirráð yfir orku—
auði fallvatna landsins. Þar tók meirihlutinn mið af réttarþróun
víða um heim, sem gengið hafði í þá átt. Guðmundur Björnsson
gerði sérstaklega grein fyrir þeirri framvindu í ritgerð UM VATNASTJÓRNSEMI ANNARRA ÞJÓDA.59 Hann sagði m.a.
„Nú kallar almenningsþörfin . . . , að vatnastjórnsemi hverrar
þjóðar („vatnapólitík“) stefnir nú því nær alstaðar, með meiri eða
minni ákefð, að einu og sama markmiði, sem sje því, að öll vatnsföll
skuli vera eða verða almenningar og komast undir yfirráð ríkisins,
að úrkoman úr loftinu skuli ekki lendaí eigu einstakra manna á leið
sinni til sjávar, að það skuli ekki líðast á komandi tímum, að einstakir menn eða fjelög haldi eignarráðum yfir þessum dýrmætu
landsnytjum, vatns föllunum, sízt orkuvötnunum, og raki saman fje
með því auðvelda móti, að einoka þessa miklu, nýju alllsherjarnauðsyn vatnsorkuna.“
—

Meirihlutinn áleit vafasamt, að ríkið þyrfti að bæta vatnsnytjar
umfram heimilis- og búsþörf í heimalöndum jarða, þótt þær yrðu
teknar í þarfir almennings, svo sem til rafmagnsframleiðslu.Að því
58) Thor Falkanger í ElENDOMSRÁDIGHETOG SAMFUNNSKONTROLL
(1987) bls. 25-26.
59) NEFNDARALIT MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR (1919) undir B. IV.
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leyti fóru viðhorf meirihlutans ekki allfjarri þeim viðhorfum, sem
t.d. voru lögð til grundvallar vatnsmiðlunarlögunum norsku 1917.
Meirihluti fossanefndarinnar lagði sig jafnframt mjög í framkróka um að sýna fram á, að vatn hefði hvorki að fornu né nýju
lotið eignarrétti landeiganda. Það gæfi málstað meirihlutans byr
undir báða vængi, ef þeim tækist að sannfæra menn um, að þannig
hefði réttarstaðan verið að fornu og þannig væri hún enn. Þá yrði
hægur eftirleikurinn að hafna bótarétti landeiganda fyrir foss, sem
tekinn yrði til raforkuframleiðslu.

Rök Bjarna Jónssonar frá Vogi um ríkísyfírra'ð a' vatni.
Það kom í hlut Bjarna Jónssonar frá Vogi að færa rök að skoðun
meirihlutans í ritgerð UM EIGNARRÉTT Á VATNI, sem birtist í
Nefndaráliti meirihluta fossanefndarinnar 1919. Hann var hinn
glæsilegi stjórnmálamaður, sem jafnvel hollenzkir vindlar voru
kenndir við. Bjarni var að vísu ekki lögfræðingur, en hann var
norrænufræðingur og vel heima í hinum fornu textum lögbókanna, Grágásar og Jónsbókar. Ritgerð hans má kallast sýnishorn
um íslenzka hugtakalögfræði.
Í umfjöllun sinni sýnist Bjarni Jónsson hafa gengið út frá hugmynd, sem kom fram í greinargerð norsku vatnalaganefndarinnar
1881 og nánast gekk út á, að eignarréttur manna stæði á eigin fótum án sérstakrar heimildar í settum lögum.
Í upphafi ritgerðar sinnar tókst hann á hendur að túlka ákvæði
hinna fornu lögbóka, Grágásar og Jónsbókar, um vatn, en hann
kvað ákvæði „Grágásar um vatnsrjettindi . . . eigi allnákvæm eða
ítarleg og getur vel orkað tvímælis, hvort einstakir menn hafa átt
vatnið eftir vorum hugtökum. “ En hann dró ekki undan, að víða
í hinum fornu lögum var talað um, að maður ætti vatn:
].

En sagnorðið at eigu kemur þrásækileg fyrir, þar sem talað er um
rennanda vatn. Nú skulu nokkur dæmi þessa: „Ef menn eigo
merkivötn saman . . .“ (11, 422 kap. bls. 470), „Þar sem menn eigo
merkivötn saman . . .“ (II, 438 kap.., bls. 509). „Ef manni þykir
mein at, er hálft á vatnit“ (Ii, 422, kap. , bls. 470; Ib, 191. kap., bls.
97), „En þótt fyrir honum stökkvi or hans veiðistöð ok í annars
vötn . . .“ (11, 438, kap. bls. 509), „Ef menn eiga veiðistöð saman
eða merkiá . . .“ (ii, 438. kap., bls. 509), „Eigi eigo menn at leggja
net um þvera á né gera teinor í eða gera garða eða ker, nema einn
maður eigi alla ána“ (11, 438. kap., bls. 510, Ib, 208. kap., bls. 123)
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„ . . . Þá skal sá beiða deildar þann er á ána við hann (ib, 208. kap.
bls. 123), „ . . . ok eigi hann einn kvíslina., bls. 123; 111, bls. 438).

Bjarni Jónsson fjallaði um hina fornu texta, eins og þar væri talað um „rennanda vatn“ . Í dæmunum var þó í reynd oftast nær talað um vatn í heildstæðri merkingu, þ.e. sem straumvatn eða stöðuvatn. Á íslenzku er hvorttveggja kallað „vatn“, hvort heldur átt er
við vatn sem efni eða vatn sem lífræna heildi náttúrunni, svo sem
straumvatn eða stöðuvatn. En í öðrum tungumálaum, eins og t.d.
á dönsku er talað um „vand“ og „sö“ og á norsku um „vann“
og
„vasdrag“, á ensku um „water“ og „river“ eða „lake“ o.s.frv. Hugtakið „rennandi vatn“ hefur ekki fleirtölu, en „vatn“ í heildstæðri
merkingu sem einnig gengur heitum eins og „merkivatn“, „á“,
„merkiá“ og „kvísl“ hefur fleirtöluna „vötn“. Um nefnd orðatil—
tæki Grágásar sagði Bjarni Jónsson á bls. 3-4 og lét þar í ljós mikla
efahyggju:
—

—

Þótt svo sje kveðið að orði, að menn eigi merkivötn saman, þá
verður ekkert með vissu ráðið þar af. Því að sem kunnugt mun
orðið eigu haft um ýmsa hluti, þar sem eigi getur verið um eign að
ræða. T.d. er talað um að eigu mötuneyti saman, eigu samleið, eigu
leið saman, og er þar þó eigi um neina eign að ræða. Öllu ákveðnara
sýnist orðtækið er hálft a' vatnið. En ef betur er aðgætt, þá er eigi
örðugt að álykta af því. Því að þessi orð eru eigi í samræmi við
önnur ákvæði laganna, nema því að eins, að hjer sje af ónákvæmni
sett vatnið fyrir farveginn (sbr. II, 422, kap., bls. 471, og Ib, 191.
kap., bls. 98).
Svo sem Bjarni Jónsson benti réttilega á, merkti sagnorðið
„at
eigu“ ekki nauðsynlegaeignar- eða umráðarétt. Orðið var í fornum
ritum notað í ýmis konar annarri merkingu, svo sem að eigu mötuneyti saman, að eigu samleið saman 0. s. frv. Og sagnorðið „að
eigu“ var í hinum fornu lögum bæði notað um einkaréttindi og
almannaréttindi. En með vísan til hinnar margþættu merkingar
hélt Bjarni fram, að orðið „að eiga“ væri ekki notað til að tjá
eignarrétt landeiganda, að því er tæki til vatns. Og í lögbókunum
- Grágás og Jónsbók - var ekki talað um „eignarrétt“. En
þegar í
lögbókunum sagði að landeigandi „ætti“ vatn túlkaði Bjarni það
á þann veg, að hin fornu lög væru ónákvæm í orðavali.
Þannig
sagði hann, að orðin „á vatn og veiðistöð“ merkti „á veiðistöð í
vatni“ og þegar hin fornu lög segðu „að eiga hálft vatnið“, merkti
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það að eiga hálfan farveginn o.s.frv.60 Hin fornu lög sýnast hins
vegar hafa verið í fullu samræmi við málvenju. Þegar maður var
sagður „eiga“ vatn, var átt við að hann ætti nytjar vatnsins. Á
grundvelli þess réttar gat hann útilokað aðra frá nytjunum.
Hér má minna á, að á áratugunum fyrir og eftir aldamótin 1900,
voru bæði í norrænum og þýzkum rétti uppi kenningar um, að í
raun væri það eingöngu farvegurinn, sem vatnið rynni um, sem
væri, andlag eignarréttar.61 Siðan sagði Bjarni á bls. 4 í ritgerð
smm:
Það verður því vafasamt, að Íslendingar hafi talið vatnið sjálft
einstaklingseign á tímum Grágásar, þótt svo sje að orði komist sem
fyr var talið. Þó telja ýmsir menn það vafalaust, svo sem U.A.
Motzfeldt í „Den norske Vasdragsrets Historie“, Kria 1903. Hann
segir á bls. 32, að landnámsmenn hafi hjer kastað eign sinni á ár,
og telur þar fengna sönnun þess, að eignarrjettur yfir vatni hafi
þekst í Gulaþingslögum. Kveður hann þetta koma ljósast fram í
Landnámu, þar sem sagt er frá deilu Hrolleifs Arnhallzsonar og
Ingimundarsona um veiði í Vatnsdalsá, og í Vatnsdælu 22. kap. En
þar er ekki eitt orð, er sýni að þeir hafi talið vatnið eign. Þar stendur: „Hann átti veiði í Vatnsdalsá við Ingimund ok skyldi hann
ganga or á fyrir Hofsmönnum“. Þessi orð eru honum ónýt sönnun
og „að berjast um ána“ eða „ganga or ánni“ veita ekki heldur neina
fræðslu um þetta atriði.
Málvenja sker eigi úr hjer. Verður því nauðsynlegt að líta á lof og
bann þeirra laga, er snerta yfirráð vatns og notkun, til þess að sjá,
hvort hjer muni vera um eignarrjett að ræða og hver takmörk eru
sett þessum rjetti, hver sem hann er.

Bjarni Jónsson sagði ennfremur í nefndri ritgerð sinni á bls.

10:

Þess ber að gæta, að hvarvetna i lögbókunum eru vatnshafa leyfð
afnot vatnsins, þau er um ræðir á hverjum stað. Þeir eigu at, þ.e.
þeim er heimilt „Menn eigu vötnum þeim at veita, er spretta upp í
landi manns“. Hvað skal slík heimild, ef menn eigu vatnið eins og
ábúðarjörð sína t.d.? Hvergi finnast hliðstæð ákvæði um afnot
hennar. Hvergi stendur: „Menn eigu at slá gras þat er vex í landi
manns“. Þó mætti við því búast, ef menn hefði eigi haft ríkari rjett
til landsins en til vatnsins. Hjer af verður þá augljóst að um afnotarjett er að ræða og að vatnshafi hefir þau ein rjettindi yfir vatninu,
60) B.J. bls. 4 og 8.
61) Sú var t.d. kenning T. Algreen—Ussingsí LÆREN OM SERVITUTTER (1836) bls. 267, sbr. Knud
Illum í DANSK TINGSRET (1976), sem ekki féllst á þá skoðun.
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sem lögin veita honum. En hefði löggjafinn talið vatnið eign einstaklingsins, þá mundi hann aðeins hafa talið þær takmarkanir,
sem hann vildi á gera, en látið málið að öðru leyti afskiftalaust.

Forsenda Bjarna Jónssonar var - eins og norsku vatnalaganefndárinnar 1881 - að eignarréttindiþyrftu ekki að styðjast við skýlausa
lagaheimild, en það þyrftu afnotaréttindi hins vegar. Af þessu dró
Bjarni Jónsson þá ályktun, að vatn hefði ekki verið eignarrétti
undirorpið samkvæmt Grágás og Jónsbók þar sem þar var landeiganda mælt heimild til að veita vatni. Að ætlan Bjarna féll
„vatnið sjálft“ ekki undir eignarrétt landeiganda eftir Grágás og
Jónsbók heldur ríkið, þótt það gæti „vel orkað tvímælis, hvort einstakir menn hafi átt vatnið eftir vorum hugtökum“ .62 Og af því að
þjóðfélagið - ríkið - átti að hans hyggju vatnið sjálft vökvann
áleit hann ríkið einnig hafa átt allar nytjar þess, m.a. innan endimarka lendu í einkaeign. Réttur landeiganda yfir vatni hefði eingöngu falizt í takmörkuðum heimildum, er löggjafinn hefði látið
honum eftir berum orðum. Vatnsréttindi landeiganda hefðu verið
afnotaréttindi, og löggjafinn hefði veitt „heimildirnar í nafni ríkisins“. Heimildarveizla laganna hefði verið óþörf, ef menn hefðu átt
vatnið eins og ábúðarjörð sína.63 „Vatn hefði verið allsherjar eign,
en eigöndum farvegar og bakka eingöngu veittar ýmsar notkunarheimildir“, er þó hefðu ekki mátt „skerða almenningsnot af vatn—

—

inu“.64
Í raun sýnast heimildarreglur lögbókanna um veiting vatns úr
farvegi hafa átt sér þá skýringu, að þær voru sérstaklega lögfestar
undantekningar frá þeirri meginreglu, að vötn öll skyldu svo renna
sem að fornu höfðu runnið. Meginreglan um fornt rennsli var
forsenda ákvæða Grágásar um vatn, og var sérstaklega orðuð í
Jónsbók, sbr. Landsleigubálk 24.
Athygli Bjarna Jónssonar beindist að „vatninu sjálfu“, sem
hann áleit ekki hafa lotið eignarrétti landeiganda samkvæmt Grágás og Jónsbók. Af því áleit hann síðan leiða, að landeigandi nyti
ekki heldur lögvarins réttar til vatnsnytjanna. En í reynd bar enga
rökbundna nauðsyn til að álykta frá eignarrétti á rennandi vatni til
eignarréttar á vatnsnytjum eða andhverft. Slík rökbundin tengsl
eignarréttar á „vatninu sjálfu“ og vatnsnytja urðu ekki heldur
ráðin af ákvæðum hinna fornu íslenzku lögbóka.
62) B.J. bls. 3.
63) B.J. bls. 10.
64) B.J. bls. 11.

132

Árið 1905 mælti Alþingi fyrir um greiðslu fébóta fyrir vatnsréttindi í lögum um eignarnám á Glerá nr. 57/1905. Og fossalögin nr.
55/ 1907 gerðu ráð fyrir, að vatnsafl yrði ekki tekið af landeigend—
um nema gegn bótum. Ákvæði þessi áleit höfundur að því leyti
marklaus, að ekki hefðu verið sett ákvæði, sem beinlínis áskildu
landeigendum þann rétt yfir vatni, að ekki mætti taka þau bótalaust af þeim.65 En hvað sem þeirri skoðun Bjarna leið, bar lagasetning þessi þó vitni um það viðhorf löggjafans, að fallre'ttindi í
Glerá væru eign landeiganda, sem nytu stjórnskipulegrar eignarréttarverndar. Og full ástæða var því til að skýra þessi lagaákvæði
í samræmi við vilja og forsendur löggjafans.
Bjarni Jónsson frá Vogi komst að svohljóðandi niðurstöðu:
Saga löggjafar vorrar um rétt einstaklinga til fallanda vatns og
lög vor um það efni benda því ótvíræðilega í þá átt, sem eðli málsins
krefur: að ríkið hafi yfirráð yfir Öllu rennanda vatni og notkunarrjett allan og óskoraðan til almennings þarfa, hverjar sem þær eru
eða verða, en að landeigandi megi hafa þau afnot þess, er ríða eigi
í bág við þenna rétt ríkisins eða framkvæmdir á honum.66

Röksemdir Einars Arnórssonar fyrir ríkisyfírra'ðum á vatni.
Undir kenningar Bjarna Jónssonar frá Vogi tók próf. Einar
Arnórsson ritari fossanefndarinnar í ritgerð sinni UM VATNS—
RJETTINDI, er einnig birtist í Nefndaráliti meirihluta fossanefndar 1919.67 Vafalítið var meirihlutanum mikill styrkur að því, að svo
atkvæðamikill lögfræðingur sem Einar Arnórsson skyldi leggja
málstaðnum lið. Röksemdafærslur Einars og Bjarna voru um

2.

margt líkar.

upphafi máls síns fjallaði hann um eignarrétt almennt og setti
m.a. fram skilgreiningu á honum, sem var víðtækari en skilgreining
hlutaréttar, þ.e. hann áleit andlag réttarins geta ekki aðeins verið
hlut heldur og verðmæti hvers konar.
Á árinu 1919 höfðu engir dómar fallið hér á landi á þann veg, að
landeiganda væri dæmdur ótakmarkaður réttur til fallvatna á
landi hans. Slíkir dómar höfðu hins vegar fallið í Noregi þegar á
Í

19.

öld. Alþingi sýnist hins vegar í lagasetningum sínum, eins og að

framan var drepið á, hafa gert ráð fyrir, að landeigendur ættu
stjórnarskrárverndaðan rétt til fossaafls á lendu sinni.
65) B.J. bls. lS.
66) NEFNDARÁLITI MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR B. 1. bls. 17.
67) NEFNDARÁLIT MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR (1919) undir B. Ritgerðir undir B. V.
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Í

upphafi snerist mál Einars Arnórssonar um, hvernig réttar—
reglur um vatn ættu eðli málsins samkvæmt að vera (sjónarmið de
lege ferenda). Röksemdir hans voru nánast af ætt hins klassíska
náttúruréttar og óháðar stað og stund:
Hver á þá tilkall til alls þessa vatns? Eftir eðli málsins getur enginn átt það sérstaklega. Svo víst sem það er, að enginn á skýin, sem
vatnið eða snjórinn fellur úr, svo víst það og, að enginn á neitt
einkatilkall til vatnsins. Vatnið er í eðli sínu allsherjargagn (res
communis), eins og loft og ljós. Allir eiga að fá það til þurftar
sinnar, . . .68

Yfirfljótanlegt var að áliti hans til af vatni hér á landi, og al—
mennt var það því verðlaust. Og þar sem það var ekki verðmæti,
er yrði metið til peninga, var það ekki eignarhæft.69 Nokkuð sýnist þó sú forsendahafa verið málum blandin. Röksemdin ekur nánast í hring, þar sem vatn, sem öllum væri heimilt að taka að vild,
getur naumast orðið verðmæti. Í reynd var það þó svo, að nálægð
lindar við byggð gat gert hana eftirsótta og verðmæta. Svo hafði
verið frá upphafi landnáms. Samkvæmt Jb. le. 24 áttu menn
einkaumráð yfir brunnlegi. Og af fornum frásögnum sýnist ljóst,
að vatn hafi þegar í upphafi landnáms verið metið til verðs.
Í 28. kafla Landnámu stendur: „Grímr kögr bjó á Brekku, hans
synir voru þeir Sigurðr ok Þorkell, litlir menn ok smáir. Þórarinn
hjet fóstrson Ljóts. Ljótr kaupir slátr at Grími til 20 hundraða, ok
galt læk, er féll meðal landa þeira, sá hét Ósómi. Grímr veitti
honum á engi sín ok gróf land Ljóts, en hann gaf sök á því, ok var
fátt með þeim.“

Ósómi var merkivatn, sem féll milli landanna, og var um áveitu
að ræða, sem Grímur veitti á engi sitt. Hvor átti að lögum helming
lækjarvatnsins, nema um annað væri samið.70
Eftir almennan inngang um vatnsréttindiræddi höfundur reglur
íslenzks réttar um vatn að fornu og nýju. Og þar dvaldi hann enn
frekar við það álitamál, hvort vatnið sjálft (vökvinn) væri eignarrétti undirorpið. Og eins og Bjarni Jónsson frá Vogi gerði hann ráð
68) E.A. bls. 17.
69) E.A. bls. 184 Kenning þessi um eignarhæfi er nú aflögð í norrænum hlutarétti, sbr. W. E. von Eyben
í
FORMUERETTIGHEDER,2. útg. 1963, bls. 17.
70) Frásögn 28. kafla Landnámu er tekin úr ritgerð GuðmundarEggerz UM RJETTINDI YFIR VATNI
bls. 24-25.
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fyrir, að rökbundin tengsl væru milli eignarréttar á rennandi vatni
(vatni sem efni) og eignarréttar á fallorku vatns. Eins og Bjarni
Jónsson beitti hann eignarréttarhugtaki hlutaréttar sem röksemd
fyrir því, að landeigendur oftast nær bændur - ættu ekki eignarrétt á fossaafli landsins. Hann sagði t.d. í umsögn um frv. stjórnarinnar til laga „um takmörkun á rjetti til fasteignaráða á Íslandi“,
sem lagt var fyrir Alþingi 1901:
—

„Rjettur til að nota vatnsaflið“ er sjerstaklega nefndur við hliðina á rjettindum, sem engum getur til hugar komið að kalla eignarrjett, veiðirjettinum.“

Hér hazlaði Einar röksemdafærslu sinni völl algerlega innan
hlutaréttar, þótt spurningin um eignarréttarvernd landeigenda
væri af toga stjórnskipunarréttar. Ályktanir urn orðfæri á vettvangi hlutaréttar urðu þannig að rökum um, hvað löggjafinn gæti
gert.
Um fossalögin 1907 og réttarstöðuna í Noregi tók Einar Arnórsson fram, að Íslendingar hefðu ekki þurft að stígaí fótspor þeirra,
sbr.

21

bls. 42:

Norðmenn höfðu nokkurn veginn viðurkent einkaumráð landeiganda yfir vatni með vatnalögum sínum frá 1. júlí 1887. Þeir gátu
þvi lögum sínum samkvæmt talað um „að eignast“ fossa o.s.frv. En
hjer (þ.e. á Íslandi) átti slíkt orðalag ekki við með nokkru móti, því
að eignarrjettur að fossum var hjer alls eigi viðurkendur þá í lögum
landsins.

Einar virðist hafa talið fráleitt, að íslenzki löggjafinn hafi ætlað
sér að viðurkenna eignarrétt landeigenda á vatnsafli innan landamerkja með fossalögunum 1907. Sú var þó forsenda laganna, og
stjórnskipulega var ekkert því til fyrirstöðu að það væri gert. Ólíklegt er að vísu, að þingmenn hafi freistað þess að brjóta eignarréttarspurninguna til mergjar. Þess sjást engin merki. Þeir virðast
hins vegar hafa gengið út frá því 1907, að fossaafl væri í eigu landeigenda, og því samþykkt lögin, eins og þau voru. Samkvæmt
áðurnefndu efnisþrungnu eignarréttarhugtaki og aðferð þeirri,
sem kennd er við hugtakasmíði, var og á þessum árum algengast,
telja hvers kyns umráðaheimildir felast í eignarrétti á landi, þ.e.
m.a. hvers kyns nytjakosti vatns innan landamerkja.
Einar Arnórsson bætti við á bls. 42:
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„Fossalögin“ eru einstök í sinni röð í íslenskri löggjöf. Þau gera
ráð fyrir, að fossar geti verið eignarrjetti undirorpnir,
og að þeir
sjéu það hjer á landi. Þau gera því einnig ráð fyrir því, að fossar geti
gengið kaupum og sölum, eins og hver annar viðurkent verðmætur
hlutur. Þessar forsendur fossalaganna eru báðar rangar. Eins
og
sýnt er fram á áður, er eignarrjettur að vatni eigi viðurkendur í íslenskri löggjöf, hvorki áður nje síðan „fossalögin“ voru sett. Fossalögin eru því bygð á misskilningi eða vanþekkingu á löggjöf
landsins.7l

Röksemdatækni Einars Arnórssonar var þeirrar ættar, sem svo
gjarnan hefur verið kennd við aðferð hugtakasmíðinnar aðferð—
ina, sem Rúdolf von Ihering gagnrýndi svo harkalega.
Algengt var á fyrstu áratugum eftir setning stjórnarskráa í
Evrópulöndum og jafnvel fram yfir aldamót, að ákvæði í þeim um
friðhelgi eignarréttar væru skýrð á þá lund, að þar væri átt við hið
þrönga eignarréttarhugtak hlutaréttar, þ.e. einkaréttarins. Í dönskum rétti hafði J .E. Larsen72 þó þegar á upp úr miðri 19. öld haldið
fram, að hugtakið eign í dönsku stjórnarskránni yrði ekki takmarkað við líkamlega hluti, fasteignir og lausafé. Í ÍSLENSKRI
STJÓRNLAGAFRÆDI (1913) hélt og t.d. Lárus H. Bjarnason
fram, að 50. gr. stjórnarskrárinnar tæki til hvers konar einkarétt—
inda, svo sem afnotaréttinda, og veitti þeim eignarréttarvernd.
Ennfremur höfðu lagasetningar Alþingis eins og t.d. fossalögin
1907 - gert ráð fyrir eignarrétti landeiganda á fossafli. Og á árinu
1916 kvað Landsyfirrétturinn
upp úr um, að orðin „eignaréttur“ og
„eign“ í 50. gr. stjórnaskrárinnar „merki eigi aðeins eignarrétt í
þrengri merkingu orðsins, heldur einnig önnur verðmæt réttindi,
svo sem afnotarétt, kröfurétt, rithöfundarrétt, einkarétt . . .“, sbr.
LYRD IX: 809. Samkvæmt því og í ljósi áðurnefnds efnisþrungins
eignarréttarhugtaks var ekki fráleitt, að landeigandi teldist eiga
stjórnarskrárverndaðan rétt til fossaafls á lendu sinni.
Ályktarorð Einars Arnórssonar voru, að íslenzki löggjafinn
hefði ávallt haldið sömu stefnu í vatnalöggjöf sinni. Vatn hefði
ávallt verið almenningsgagn, að því leyti sem þess væri eigi þörf til
nytja þess lands, sem það væri á eða flyti um. Landeiganda áleit
hann m.ö.o. eiga rétt á hefðbundnum nytj um vatns til landbúnaðar,
eins og kveðið hafði verið á um þær í Grg. og Jb. Nýjar nytjar, eins
—

—

71) E.A. bls. 45.
72) STATSRETLIGE FOREDRAG OG AFHANDLINGER(1857) á bls.
son l EIGNARNÁMI (1969) bls. 50.
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186—87,

sbr. og Gauk Jörunds-

hafa umráð
og t.d. notkun fallorku vatns áleit hann þjóðfélagið
yfir. Þótt röksemdir Einars væru af toga hugtakalögfræði, fór
niðurstaða hans allnærri þeim kenningum, sem í anda réttarvirkni—
aðferðar voru að ryðja sér til rúms í Noregi á þessum árum og birtust m.a. í vatnsmiðlunarlögunum norsku frá 1917. En viðhorfa
Einars Arnórssonar hafði hins vegar ekki séð stað í íslenzkri löggjöf um og eftir aldamótin, svo sem fossalögin 1907 báru vitni um.
rök minnihluta Fossanefndar
Málstaður minnihluta fossanefndar sýnist hafa verið í góðu
samræmi við þær kenningar, sem 1919 voru efst á baugi hérlendis
um eignarréttarhugtakið og stjórnskipulega vernd réttinda landeiganda yfir landi sínu. Minnihlutinn gerði ráð fyrir, að landeigandi ætti allar nytjar vatns innan landamerkja sinna, hvort heldur
í
var veiði, áveita, virkjun vatns eða vatnsmiðlun. Sú kenning var
al—
sem
fullu samræmi við hið efnisþrungna eignarréttarhugtak,
mennt var stuðst við norrænni lögfræði upp úr aldamótunum

B. Lagaleg

1900.

Grein var gerð fyrir lagalegum grundvelli minnihlutans í ritgerð
Guðmundar Eggerz sýslumanns, „Rjettindi yfir vatni“. Framsetning hans var í flestum greinum röksamleg. Í upphafi sagði hann
m.a. á bls. 1:
En þegar leysa á þessa eignarrjettarspurningu, ber ekki í fyrstu
röð að líta á hag ríkisins eða hag einstaklingsins. Ef svo væri, að það
gæti ráðið úrslitum, hvort heppilegra væri álitið fyrir þjóðfjelagsskipunina að ríkið eða einstaklingur ætti vatnið, býst ég við að yfirráð vatnsins væru betur komin í höndum ríkisins.

Guðmundur staðhæfði, að Grágás og Jónsbók hefðu kveðið á
um eignarrétt landeiganda yfir vatni.73 Landnámsmenn hefðu
með námi tekið öll gæði, er landinu fylgdu, undir umráð sín, og
þ.m.t. vatnsréttindi. Hvorki hefði verið konungur né neitt allsherjarríki, til að gera tilkall eða að taka sér yfirráð eða not yfir
vatni. Landnáma og lögbækurnar og öll löggjöf Íslands allt fram
til ársins 1919 bæru því vitni.74 Hann sagði m.a.:
Því betur sem ég hefi kynt mjer íslenska löggjöf í þessu efni, þess
fastari hefir sú skoðun orðið hjá mjer, að landeigandinn eigi vatnið
73) G.E. bls.12.
74) Sama stað bls. 25.
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í landareigninni með
jafnföstum og jafngömlum rjetti sem sjálft
landið. Jeg tel því jafnvarhugavert að svifta
landeiganda vatninu
bótalaust, sem hverri annari eign, hvort heldur nefnist land, lausa—
fje eða annað verðmæti.

Sagnorðið „að eiga“ áleit höfundur hafa sömu merkingu árið
og á tímum Grg. og Jb. Ef orðið „að eiga“ ætti að þýða allt
annað, þegar rætt væri um vatn en þegar rætt væri um aðra hluti,
yrði að færa rök fyrir því. Lögbækurnar töluðu um að „eiga“ land,
skip og vatn, og þar væri ávallt um verðmæti að tefla.
Gildandi lagaákvæðum um vatn áleit höfundur
mega breyta
með nýjum lögum. En það yrði ekki gert með því einu að
leggja
ranga merkingu í orðið „að eiga“.75
Ákvæði Jónsbókar, Landsleigubálks 56,
um farvegsbreytingu
skáru að hyggju höfundar úr því, hver ætti vatn að íslenzkum
lögum. Vatn yrði samkvæmt Jb. eign þess, er land ætti þar, sem það
rynni yfir. Löggjafinn hefði álitið svo náin tengsl á milli lands
og
vatns. Í tilvitnuðu ákvæði í Jónsbók, Landsleigubálkí 56, segir:
1919

Nú ef á brýtr af annars þeira jörð, þá á sé á er jörð átti þá sem
hon braut, en hinn granda eða eyri eptir þangat til sem hon var mið,
meðan hon rann rétt at fornu. En ef hon brýtr meirr, þá á sé er jörð
átti bæði á ok granda þangat til er hon var mið þá er hon rann rétt.

Höfundur benti og á, að greinilegur munur væri í lögbókunum
gerður á sj álfum farveginum, þ.e. landinuundir á, og sj álfu vatninu

í

honum.76

Löggjöfsíðustu ára áleit höfundur vera beint framhald og staðfestingu á fyrra réttarástandi. Hann benti á, að t.d. lög frá 10. nóv.
1905 um skyldu eigenda til að láta af hendi við bæjarstjórn Akureyrar eignarrétt og önnur réttindi yfir Glerá og landi meðfram
henni gerðu skýran greinarmun á eignarrétti og afnotarétti yfir
vatni. Lögin hefðu mælt svo fyrir, að fullar bætur skyldu koma
fyrir hvorttveggja, enda hefði það verið í fullu samræmi við eldri
og nýrri löggjöf. Lögin um vatnsveitu fyrir Reykjavík frá 22. nóv.
1907 og fossalögin frá 22. nóv. 1907 hefðu
og verið samin á þeim
grundvelli, að einstaklingargætu átt eignarrétt yfir rennandi vatni.
Jafnvel meirihluti fossanefndar hefði orðið að viðurkenna það.
75) G.E. bls. 26.
76) G.E. á bls. 15. B.J. hafði haldið því fram, að hinir
fornu löggjafar hefðu sett af ónákvæmni orðið
„vatn“ í stað „farvegar“, sbr. B.J. (1) á bls. 4.
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Höfundur lagði áherzlu á, að lagasetning um yfirráð ríkisins yfir
fallvötnum landsins, mundi koma þeim í opna skjöldu, sem hefðu
keypt vatnsréttindi í góðri trú um heimildir landeigenda. Ekki yrði
það í neinu menningarríki talin sæmileg aðferð að láta alla, sem í
góðri trú hefðu keypt vatnsréttindi, fyrirgera þannig fé sínu. Sum
félög, eins og fossafélagið Titan, hefðu lagt ærið fé í vatnsmælingar og aðra undirbúningsvinnu.Enginn mundi vita, hvar borið yrði
niður með úthlutun virkjunarleyfa.77 Hann kvað hvorki gera til né
frá, þótt stjórn og þing væru þeirrar skoðunar, að ekki væri unnt
að hafa eignarrjett í orðsins fyllstu merkingu að vatni. Þau viðhorf
hefðu engin áhrif á samninga, er bændur hefðu gert við útlend
félög. Þeir héldu andvirði hins selda og kaupendur gætu rekið með
vatninu allar hugsanlegar vélar, því að yfirráð landeigenda nytu
sömu verndar sem eignarréttur væri.78
Ekki var þó yfir allan vafa hafið, að seljendur víða um land
hefðu átt fallvötn þau, sem þeir seldu.
Höfundur minnti á, að deilur um, hver einkenni eignarréttar
væru yfirleitt, og hvort yfirráð landeiganda yfir rennandi vatni
hefðu þessi einkenni, væru eingöngu fræðilegar. Hann minnti á, að
álit bæði norsku og sænsku laganefndanna hefðu verið á þá lund,
að sú fræðilega útlistun væri ekki í þeirra verkahring. Eignarréttur
gæti eins og hver annar réttur, sem menn ættu - „eingöngu lifað
í skjóli löggjafarinnar“, og löggjafinn gæti því sett honum hver
þau takmörk, sem henni þóknaðist, svo og fellt hann niður.79
Guðmundur Eggerz hélt ekki fram neins konar náttúrurétti, hvorki
dulbúnum né ódulbúnum, og túlkun hans gaf í flestum greinum
raunsanna lýsingu á íslenzkri löggjöf.
—

VI. Heildarúttekt á röksemdum meiri- og minnihluta

fossanefndar

Var deilan í fossanefndinni 1919 ágreiningur af stjórnmálalegum
eða lögfræðilegumtoga? Réttara sýnist, að deilan hafi verið hvorttveggja. Hún var aðallega af stjórnmálalegum toga, þótt færð væri
að nokkru í lögfræðileganbúning og menn styddu málstað sinn við
lögfræðileg rök. Hjá meirihluti fossanefndarinnar kom það þjóðfélagslega viðhorf skýrlega fram, að þj óðarhagur krefðist, að
fossaafl landsins lyti ríkisyfirráðum. Meirihlutinn vildi festa í lög,
77) G.E. bls. 35.
78) G.E. bls. 2.
79) G.E. bls. 3.
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að ríkið ætti yfirráð yfir þeim vatnsnytjum, sem ekki væru landeiganda nauðsynlegar til heimilis— og búsþarfar. Niðurstaðan var
svohljóðandi:
Það vatn, sem eigi þarf til að fullnægja áðurnefndum þörfum
landareignanna, er háð ráðstöfunarrjetti ríkisins. Það getur notað
það sjálft eða heimilað öðrum að nota það eftir þeim lögum, er

hverju sinni gilda.80

Meirihluti fossanefndar áleit fráleitt, að lögmál markaðar yrðu
látin ráða verði vatnsnytja. En sú skoðun spratt fyrst
og fremst af
því, að þeir þremenningarnir, sem meirihlutann skipuðu, voru
þeirrar trúar, að spákaupmenn og braskarar væru líklegir til að
vera allsráðandi á hinum frjálsa markaði. Og ófært væri, að notendur yrðu látnir greiða dýrum dómum fyrir náttúruaflið - vatns—
orkuna. Afurðir þær, sem orkan skapaði eða hjálpaði til að skapa,
skyldu verða framleiðanda ódýrar.81 Í nefndaráliti meirihlutans82
sagði á bls. XXV:
Ágreiningurinn milli allsherjarstefnu og sjereignastefnu (eða
meiri hluta og minni hluta nefndarinnar) að því er snertir
rjett al—
mennings til vatnsafnota við orkuvinslu er nú aðallega eða ein—
göngu um borgun fyrir vatnsafnotin. Vjer viljum láta almenning
hafa rjett til þessara vatnsnota eftir svipuðum reglum, sem gilda
fyrir umferðarafnot, þ.e. venjulega án endurgjalds fyrir vatnið sjálf,
en gegn endurgjaldi fyrir spjöll á veiði, landi, mannvirkjum o.s.frv.
En sjereignastefnumenn vilja auk þessa leyfa landeigendum
og
þeim sem eignast hafa og eignast kunna „vatnsrjettindi“ þeirra, að
taka borgun fyrir vatnið eða fyrir afnot þess til orkuvinslu. .
.
Kaupgróðamennhafa síðan haft þau og selt hver öðrum, þar til
þau hafa oft verið komin í geypiverð. Kaupagróðamennirnirhafa
sjaldnast aflað sjer þessara „rjettinda“ í því skyni að virkja vötnin,
heldur til þess að láta „rjettindin“ aftur af hendi með meiri eða
minni hagnaði. Ef svo hefir til þess komið, að vatnið yrði
virkjað,
þá legst kaupverð það, er síðast var látið fyrir „rjettindin“, við
virkjunarkostnaðinn. En orkuverðið er aftur háð öllum kostnaði,
sem orkuframleiðslan hefir í för með sjer.

Næstu áratugir áttu eftir að leiða í ljós, að sá ótti, sem birtist
viðhorfi meirihluta fossanefndarinnar, hafði ekki Vlð rok að

1

80) NEFNDARÁLIT

MEIRIHLUT FOSSANEFNDAR (1919) bls. XXVIIl—XXIX.
81) NEFNDARÁLITI MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR
á bls. XX og XXI.

82) NEFNDARÁLIT MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR (1919).
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styðjast. Sú hugmynd átti sér litla stoð í raunveruleikanum, að allt
auðvirkjanlegtvatnsafl landsins mundi seljast upp á fyrstu áratugum aldarinnar og almenningur þess vegna sitja uppi með dýrt
afgangsvatnsafl. Meirihluti fossanefndarinnar skildi ekki lögmál

markaðarins.
Þótt meirihluti fossanefndar, dags. 12. ágúst 1919, héldi fram, að
landslög að fornu og nýju væru í samræmi við viðhorf hans, sló
hann þó þann varnagla, að síðasta orðið ættu dómstólar landsins
um, hvað væri rétt lög í því efni.
Í máli minnihluta fossanefndar var hins vegar haldið fast við, að
réttur landeigenda yfir vötnum innan landamerkja ætti sér stoð í
landslögum. Lögð var áherzla á, að gildandi réttur og stjórnarskráin frá 5. jan. 1874 bönnuðu ríkinu að slá eign sinni á vötn
landsins. Gert var ráð fyrir, að landeigandi ætti hvers konar nytjar
Í
vatns á lendu sinni allt frá fisknytjum og upp í vatnsmiðlun. máli
fossanefnd—
Sveins Ólafssonar í Firði, bóndans og landeigandans í
inni og eins hins vitrasta í hópi þingmanna, kom fram harkaleg
meiri—
gagnrýni á aðferð meirihluta fossanefndarinnar. Hann kvað
Í
til
hlutann virða lög landsins að vettugi. bréfi hans Stjórnarráðsins, dags. 19. apríl 1919, sagði:
Jeg tel þá aðferð eigi aðeins ólöglega, heldur óholla og hættulega.
Hún fer þvert í bága við gildandi lög og rjettarmeðvitund þjóðarinnar. Hún er líkleg til að verða pólitískt vopn í höndum óhlutvandra manna, ef þeir kæmist að stjórn vatnamála, og að gera
vötnin að prangaravarningi slíkra manna og gæðinga þeira, og hún
hlýtur að skapa óöld af þrætum og málaferlum í landinu, ef lögleidd yrði. . .
Að leggja með lagaboði umráð vatnanna á löndum einstakra
manna kauplaust undir umráð ríkisins er löglaust spor í áttina að
afnámi eignarrjettar einstaklings alment, spor, sem samtíðin er eigi
viðbúin að stiga og sem umturna mundi þjóðfjelagsskipuninnifrá
rótum.83

Minnihlutinn lagði áherzlu á þá veigamiklu röksemd, að land og
í
þjóð kynnu að fara á mis við þær miklu framfarir, sem fælust
virkjun vatnsorkunnar, ef misklíð og deilur um eignarrétt á fossum
spilltu réttarörygginu. Í bréfi til Stjórnarráðs Íslands 3. júlí 1919
sagði Guðmundur Eggerz:
83) NEFNDARÁLITI MINNIHLUTA FOSSANEFNDAR á bls.
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Annars er það vitanlegt, að það er hin nýja notkun vatnsins til
framleiðslu rafurmagns, sem er orsök til þess að nauðsynlegt hefir
þótt að endurskoða íslensku vatnalöggjöfina. Við samningu þeirra
laga, sem jeg hefi tekið þátt í, hefir þá það vakað fyrir mjer, að
reglurnar að því leyti sem þær eru nýjar, yrðu í fullu samræmi við
meginreglurnar í núgildandi vatnalöggjöf, en væru þó hins vegar
þannig úr garði gerðar, að í skjóli þeirra mætti nota vatnið til hinna
nýju þarfa, þannig að það kæmi að tilætluðum notum fyrir þjóð—
fjelagið. . . . Það er orðin örugg reynsla, að nú á tímum leggja
hvorki íslendingar nje aðrir peninga sína í fyrirtæki, síst mikla
peninga, sem vatnsnotin að jafnaði gera kröfu til, sem eru bygð
þannig löguðum rjettindagrundvelli, að yfirvofandi hætta er á
misklíð og málaferlum.
Meirihluti fossanefndarinnar hélt fram félagshyggju - sósíalisma
en minnihlutinn einkaeignarrétti og markaðsfrelsi. Er það einkar
athyglisvert í ljósi þess, að einn úr hópi meirihlutans - Jón Þorláksson verkfræðingur - hefur í sögunni nánast hlotið nafnbótina
„faðir íslenzkrar frjálshyggju“.
Röksemdir meirihlutans fólust í því að skilgreina
hugtök og
draga ályktanir af þeim (hugtakalögfræði). Þar var röksemdafærslan ekki sterkari en veikasti hlekkur hennar. Og þar
gat einn
brotinn hlekkur og gerði raunar - kallað fram rökfræðilega
og
lögfræðilega ranga niðurstöðu. Beitt var röksemdum mjög svo
almenns eðlis, eins og þeim sem áður fyrr höfðu verið bornar fram
í nafni náttúruréttar óháð stað
og stund. Niðurstaða sú, sem þannig fékkst, Var hins vegar ekki svo ýkja ólík viðhorfum
þeim, sem
voru að ryðja sér til rúms í Noregi á öðrum tug aldarinnar
og birt—
ust í vatnsmiðlunarlögunum 1917 (réttarvirkniaðferð).
Röksemdir minnihlutans voru hins vegar mjög í takt við þær
kenningar, sem efst höfðu verið á baugi í norrænum rétti áratugina
á undan, svo sem að landeigandi hlyti að eiga allar nytjar vatns á
landi sínu (efnisþrungið eignarréttarhugtak).
—

—

VII. Frumvörp 1921-23 og samþykkt vatnalaga nr. 15/ 1923
Þegar Alþingi kom saman sumarið 1919, freistuðu þingmennúr
meiri- og minnihluta fossanefndar þess hvorir fyrir sig að fá
þingheim til að fallast á sjónarmið sín. Bjarni Jónsson frá Vogi Einar
og
Arnórsson báru fram frv. meirihluta nefndarinnar til vatnalaga,84
og Sveinn Ólafsson í Firði bar fram frv. minnihlutans.85

84) Alþt. 1919 A bls. 367, þingskjal
42.
85) Alþt. 1919 A bls. 459, þingskjal 88.
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A. Frumvarp meirihluta fossanefndar
Í frumvarpi meirihluta fossanefndar til vatnalaga var lagt til, að
kveðið yrði á um yfirráð ríkisins yfir vatni og nytjum þess:
Ríkið skyldi hafa umráð yfir öllu vatni, bæði straumvatni og
stöðuvatni, nema hvað:
(a) vatn skyldi landareignum frjálst til heimilis, jarðræktar og
smáiðnaðar,
(b) yfir minniháttar vatni skyldu heimiluð sérstök yfirráð landeiganda, svo sem yfir lindarvatni, tjörnum, leysinga- og dýjávatni
o.s.frv.
(c) til landsgæða skyldu teljast laugar, hverir og ölkeldur, eða
(d) vatn, sem hefði verið virkjað eða veitt úr farvegi til notkunar
samkvæmt heimild í lögum eða samkvæmt löglegu leyfi eða sérleyfi, skyldi teljast í einkaumráðum, enda væri það ekki komið
aftur í eðlilegan farveg.
Ekki skyldu greiddar bætur fyrir vatnsnytjar, sem féllu ríkinu í
skaut samkvæmt aðalreglu 17. gr. frv.
Ríkið skyldi hafa umráð yfir öllu vatni utan heimalanda lögbýla,
nema það hefði löglega verið virkjað eða því veitt úr farvegi.
Í frv. var gert ráð fyrir, að sérstök ríkisstofnun - vatnastjórn hefði yfirstjórn vatnamála. Forsendan var, að fallorka væri helzta
auðlegð vatnanna. Landeigendur skyldu halda yfirráðum yfir
heitu vatni í jörðu sem og jarðhita yfirleitt. Og sömuleiðis skyldu
landeigendur halda yfirráðarétti yfir köldu uppsprettuvatni og
grunnvatni. Meirihluti fossanefndar áttaði sig ekki á, að í þessum
eigindum vatns voru fólgin gífurleg verðmæti, sem ekki skiptu
minna máli en fallorka vatnanna.
B. Frumvarp minnihluta fossanefndar
Í frumvarpi minnihluta fossanefndar til vatnalaga var lagt til, að

landi hverju fylgdi réttur til umráða og hagnýtingar á því vatni, sem
á því væri, hvort sem það væri rennandi eða kyrrt, með þeim takmörkunum, sem lög, venjur eða aðrar heimildir hefðu í för með
sér. Ekkert ákvæði var í frv. um ríkisumráð yfir vatni.
Í athugasemdum við frv. hélt Sveinn Ólafsson í Firði því fram,
að „umráð“ yfir vatni jafngiltu eignarrétti eða nytu a.m.k. sömu
verndar.86 Röksemdin vísaði til ákvæðis 50. gr. stjórnarskrárinnar
frá 1874 um friðhelgi eignarréttar. Bætur skyldu greiddar landeig86) NEFNDARÁLITI MINNIHLUTA FOSSANEFNDAR á bls. 30.
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anda, ef vatnsréttindi yrðu tekin eignarnámi. Og skyldi bæta 25 %
við þá upphæð, er matsnefnd ákvæði í bætur.87 Gert
var ráð fyrir,
að yfirstjórn og umsjón vatnamála yrði í höndum stjórnarráðs

Islands.

Afdrif frumvarpa meiri- og minnihluta fossanefndar á Alþingi
Hvorki frumvarp meiri- eða minnihluta fossanefndar náðu fram
að ganga á Alþingi 1919. Íumræðum skiptust skoðanir
manna í tvö
horn. En naumast varð sagt, að allir þingmenn hefðu áttað sig á
kjarna þess ágreinings, sem olli klofningi nefndarinnar. Gísli
Sveinsson, frumkvöðull umræðunnar á þingi um vatnamál 1917,
kvað ágreininginn innan fossanefndarinnar sæta furðu, þar sem
hann væri lítilvægur fyrir meðferð málsins.88
Í umræðum á Alþingi kváðust talsmenn meirihluta fossanefndar
taka mið af þörfum nýrra tíma. Ekki væri haldið fram neinni
„vatnsránskenningu“, þar sem undir dómstólum væri komið,
hvort skilningur meirihluta fossanefndar teldist réttur.89 Talsmenn
minnihluta fossanefndar báru hins vegar fyrir sig, að meirihlutinn
ætlaði landeigendum „kliptan og skorinn notarjett að því vatni,
sem heimilisþörf hans krefur“ og ekki annan rétt. Þeir kváðu ekki
unnt að ætlast „til, að vatnsréttur yrði af nokkrum landeiganda
tekinn, nema almenningsnauðsyn krefji, og að fyrir komi fullt
gjald“.90 Frumvörpunum var vísað til nefnda.
C.

Íneðri deild var kosin sjö manna nefnd til að athuga frv. meirihl.
fossanefndar. Nefndinni var síðan falið að íhuga einnig frv. minnihluta fossanefndar, sbr. Alþt. 1919 C bls. 1030 og Alþt. 1919 C bls.
1058. Í efri deild var og kosin nefnd um fossamálið,
og gekk hún
síðan til samvinnu við nefnd neðri deildar, sbr. Alþt. 1919 A II bls.
2016. Meirihluti samvinnunefndarinnar afréð að bera
einungis
fram frv. til laga um vatnsorkusérleyfi. Jafnframt bar hann fram
þingsályktunartillögurum rétt ríkisins til vatnsorku í almenningum
og afréttum, og um, að ríkið næmi vatnsorku í Soginu o.fl.
Síðan var málið sent landsstjórninni með þeim tilmælum, að til—
lögur þingnefnda yrðu athugaðar og að svo búnu lagt fyrir Alþingi
frumvarp til samfelldrar fossalöggj afar.91
87) Sbr. 102. gr. frv. minnihluta fossanefndar.
88) Alþt. 1919 C bls. 1035-36.
89) Bjarni Jónsson frá Vogi, sbr. Alþt. 1919 C bls. 1015-19.
90) Sveinn Ólafsson frá Firði, sbr. Alþt. 1919 C bls. 1097.
91) Alþt. 1919 A II bls. 1517—18.
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landsstjórnar til vatnalaga 1921-23
Alþingi það, sem kom saman 1920, fékk það höfuðverkefni að
setja landinu nýja stjórnarskrá, sbr. stjórnarskrá konungsríkisins
Íslands nr. 9/1920. En atvinnumálaráðherra, Sigurður Jónsson frá
tha-Felli, lagði þó fram frumvarp til vatnalaga sama efnis og
minnihluti fossanefndar hafði samið.92 Eftir talsverðar umræður
D. Frumvörp

var því ýtt til hliðar.
Landsstjórnin lagði enn 1921 fram frv. til vatnalaga.93 Í greinargerð sagði, að svo mikið mætti „ráða af gerðum Alþingis 1919 í
vatnamálunum, að það hallaðist að skoðun minni hluta fossanefndarinnar“ og hefði stjórnin því tekið í frv. stefnu minnihlutans. En að öðru leyti hefði einnig frv. meiri hlutans verið haft til
hliðsjónar, og það tekið úr hvoru, sem hallkvæmara þætti eða
betur úr garði gert.
Stjórnarfrumvarpið 1921 kvað skýrt á um, að bætur skyldu
greiddar t.d. vegna lögnáms á vatnsréttindum m.a. í því skyni að
vinna orku úr falli vatns. Höfundar þess lögðust í meginatriðum
á sveif með minnihluta fossanefndar. Þeir álitu deilur um, hvað
réttur landeiganda til vatns skyldi heita, fyrst og fremst fræðilegar,
þ.e. snúast um orðfæri en ekki inntak réttarins. Um eignarréttarnafngiftina sagði í athugasemdum við 2. gr. frv.:
Svo sem fyr er sagt og svo sem báðir hlutar fossanefndar hafa
gert, er hjer látið liggja milli hluta, hvaða nafni réttur landeiganda
yfir vatni skuli nefndur. Um það er lögfræðin látin, hvaða nafni
hún vill nefna þennan rétt.94

Í 2. gr. frv. sagði, að landeigandi ætti umráðarétt vatns „með
þeim takmörkunum sem lög, venjur, samningar eða aðrar réttar—
heimildir hafa í för með sér“.95
Hvorki vatnalagafrumvörp meiri- né minnihluta fossanefndar
frá 1919 höfðu almenn fyrirmæli um veiðirétt og veiðiaðferðir í ám
eða vötnum. Fyrirmæli þar um voru hins vegar tekin í stj frv. 1920.
Minnt var á, að það hefðu einnig sumar aðrar þjóðir gert.96 J afn—
framt lagði stjórnin fram frv. til laga um vatnsorkusérleyfi.97
92) Alþt. 1920
93) Alþt. 1921
94) Alþt. 1921
95) Upphaflegt
Sjer“.
96) Alþt. 1921
97) Alþt. 1921

A bls. 39.
A bls. 137v38.
A bls. 180.
orðalag var „með þeim takmörkunum,sem lög venjur eða aðrar heimildir hafa í för með
A bls. 178.
A bls. 217-31.
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Deildir Alþingis kusu 1921 nefndir til að fjalla um frumvarp
stjórnarinnar til vatnalaga, og sameinuðust nefndirnar síðan.
Meirihluti samvinnunefndarinnar áleit eðlilegra, sanngjarnara og
þjóðfélaginu hollara, að vatn væri undanþegið eignarrétti.98 En
frv. hlaut þó ekki afgreiðslu á Alþingi 1921. Síðan var það aftur
borið fram 1922, en fór á sömu leið. Enn af nýju var frv. borið fram
1923.

Jón Magnússon, fyrrverandi forsætisráðherra, studdi frumvarp
landsstjórnarínnar. Að áliti hans höfðu landeigendur átt nytjar
vatns allt frá landnámsöld og æ síðan:
Af hinni almennu sögu þjóðveldistímans eða þar á eftir verður
víst ekki ráðið, að nein breyting hafi orðið á þessu, svo að hægt sje
að segja, að rjettargrundvellinumsje breytt.99

Þarfir nýrra tíma og tækni voru hins vegar það, sem Jón Þor—
láksson verkfræðingur lagði megináherzlu á í umræðum á Alþingi. Undirstaða vatnsréttar hefði víðast hvar verið bakkaréttur,
þ.e. réttur landeiganda, en almenningur hefði átt umferðarrétt á
meiriháttar vatnsföllum. Bakkarétturinn hefði átt sér rót í nánd
bakkaeigandans. Hann lagði áherzlu á, að löggjöf um vötn ætti
að breytast í samræmi við þjóðfélagslegar þarfir. Og um leið
og
unn væri að flytja orku vatnsins sem rafmagn, hlytu réttarviðhorf
að breytast:
En uppgötvanir síðustu áratuga hafa gerbreytt þessu, svo að nú
er enginn teljandi munur lengur á aðstöðu bakkabúa og annarra um
orkunýtinguna. Nú má veita orkunni svo langar leiðir, að hún getur
orðið í fylsta mæli almenningseign, og því er eigi nema eðlilegt, að
sama aðstaða skapist um þá notkun, sem um hina eldri, að almenningur fái rjett til þeirrar vatnsnotkunar, sem hann þarfnast, jafnt og
bakkabúar, og á jafnhægt með að veita sjer og bakkabúar. Og er
þessi hugsun í fullu samræmi við þá viðurkenningueignarrjettar að
löndum og lausafje, sem pjóðfjelag vort byggist á.“100

Ekki fór Jón Þorláksson þó lengra út í þá sálma að reifa réttarstöðuna. Hann fjallaði ekki um þá spurningu, hvort réttur landeigenda (bakkaeigenda) nyti stjórnarskrárverndar.
98) Alþt. 1921 A bls. 676 og bls. 999-1006 (álit
meirihlutans) og bls.
hlutans).
99) Alþt. 1923 B 189].
100) Alþt. 1923 B bls. 1934.
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704—5

og 1299—1303 (álit minní-

Neðri deild vísaði á árinu 1923 vatnalagafrumvarpinu til nefndar, en ekki varð heldur þar eining um málið.
Í nefndinni áttu sæti m.a. þeir Bjarni Jónsson frá Vogi, Jón Þorláksson og Sveinn Ólafsson í Firði. Meirihluti nefndarmanna fylgdi
Sveini Ólafssyni að málum og féllst á frv. eins og það kom frá efri
deild, sbr. Alþt. 1923 A bls. 700—701. Bjarni og Jón skiluðu hins
vegar séráliti, sbr. Alþt. 1923 A bls. 813.

Þótt meirihluti deildarinnar styddi frumvarp stjórnarinnar, var
þó samþykkt breytingartillagaBjarna Jónssonar frá Vogi og Jóns
Þorlákssonar við 2. gr. þess. Hún fól í sér frávik frá upphaflegri
gerð textans,101 sem hafði verið orðaður á þá lund, að landeigandi
ætti hvers konar nytjar vatns „með þeim takmörkunum sem lög,
venjur, samningar eða aðrar heimildir hafa í för með sér.“ Orða—
laginu var breytt á þann veg, að landeigandi ætti rétt til umráða og
hagnýtingar yfir vatni á landi sínu „á þann hátt, sem lög þessi
heimila“. Þetta tók Sveinn Ólafsson í Firði mjög óstinnt upp og
kvað hér um að ræða slíka grundvallarbreytinguá frumvarpinu, að
kippt væri lagastoðum undan einkaeignarrétti á vatni. Kvað hann
með þessu unnin spjöll á ákvæði 2. gr. frv., svo að það skilgreindi
ekki lengur eignarrétt landeiganda á vatni.102 Hann lét sér m.ö.o.
ekki nægja, að vatnsréttindi landeigenda skyldu samkvæmt frv.
taka til helztu vatnsnytja og að þau skyldu bætt fullum bótum við
eignarnám.
Efri deild Alþingis vísaði málinu til allsherjarnefndar, sem gerði
tillögur um nokkrar breytingar, en flestar einungis til skýringar. 103
Að svo búnu var það samþykkt með lítilsháttar breytingum sem
vatnalög nr. 15, 20. júní, 1923.104 Þótt segja megi, að minnihluti
fossanefndarhafi farið með sigur af hólmi á Alþingi, tók frumvarp
landsstjórnarinnar til vatnalaga samt frv. meirihluta fossanefndar
til fyrirmyndar í einu veigamiklu atriði. Sér þess stað í VI. kafla
vatnalaganna nr. 15/1923 um vatnsmiðlanir.105
Í VI. kafla vatnalaganna nr. 15/1923 er kveðið svo á, að ráðherra
setja upp mannvirki til vatnsmiðlunar og einnig geti
hann veitt öðrum þá heimild. Þessi kafli laganna á rætur að rekja
sé heimilt að

101)
102)
103)
104)
105)

Flutningsmenn voru Bjarni Jónsson frá Vogi og Jón Þorláksson, sbr. Alþt. 1923 A bls. 815.
Alþt. 1923 B bls. 1971.
Alþt. 1923 B bls. 1873.
Alþt. 1923 B bls. 1906.
Alþt. 1921 A bls. 193.

147

til frumvarps meirihluta fossanefndar til vatnalaga 1919.
Og þar
gætir viðhorfs þess, sem lá til grundvallar norsku vatnsmiðlunarlögunum frá 1917. Fyrirætlun meirihluta fossanefndar var ekki
aðeins að binda vatnsmiðlunarrétt landeiganda við stjórnvalds—
leyfi, heldur beinlínis að fá ríkinu þann rétt. Í athugasemdum við
69. gr. frv. meirihlutans til vatnalaga stendur:
„Það er viðurkent
jafnvel í Noregi, þar sem sjereignastefnan í vatnamálum hefir fengið einna mesta fótfestu í löggjöfinni, að rjetturinn til vatnsmiðlunar
heyri ríkinu til. Að þessi rjettur sje í hendi ríkisins þar sem allsherjarstefnunni er fylgt í vatnalöggjöf, mun ekki þurfa útlistunar
við. “106 Framkvæmdin hefur samt orðið sú bæði í
Noregi og hér á
landi, að við eignarnám á vatnsréttindumhafa bætur fyrir réttindin
verið ákveðnar í matsgerðum, eins og landeigandi ætti vatnsorku
þá, sem fæst með miðlun.
Hins vegar hefur sá, sem á land, sem lagt er undir
miðlunarlón,
í Noregi einungis fengið bætur
fyrir landið, eins og um venjulegt
landbúnaðarland væri að ræða. Þar skýtur skökku við, því að
heppilegt leg undir miðlunarlón gerir kleift að auka nýtanlega orku
fallvatns gífurlega, sbr. Rt. 1963: 1288.

Snemma eftir gildistöku vatnalaganna nr. 15/ 1923
gengu matsgerðir, þar sem fallorka ásamt miðlunarkostum var metin landeigendum til fjár.
Mat á hálfu fallvatninu Efra—Segi (Efra-Palli) fór fram 28. maí
Bætt voru ekki aðeins fallréttindi,107heldur spjöll á veiðiog
rétti. Vatnsmiðlunarkostir bættir fé.
(2) Mat fór fram 18. des. 1935 á fallréttindum
Efri-Brúar í Sogi,
þ.e. hálfum Ljósafossi.108 Matið tók til
helmings vatnsréttinda í
Ljósafossi.109 Bætur metnar með hliðsjón af vatnsmiðlunar(1)

1929.

kostum.

106) NEFNDARÁLIT MEIRIHLUTA FOSSANEFNDAR
(1919) undir A. IV á bls. 72.
107) Fallhæð milli Þingvallavatns
og Úlfljótsvatns var talin 22,3 metrar og þar mætti reikna með nægilega
stöðugu rennsli 80 teningsmetra á sek. Hestorkutalai
Efra-Segi var áætluð sem næst 10 x 80 x 22,8

= 18.240hestorkur til stöðugrar notkunar allan sólarhringinn.
Af þessu kom helmingur í hlut Úlfljótsvatns eða sem næst 9.120 hestorkur.
108) Með samningi, dags. 19. apríl 1932, höfðu
eigendur jarðarinnar Efri-Brúar í Grímsnesi selt Raftækjaverzlun Íslands h.f. vatnsréttindi jarðarinnar í Úlfljótsvatni
og Soginu. Það voru fallréttindi fyrir
austari bakka Sogsins frá landamerkjumEfri-Brúar
og Kaldárhöfða að ofan, niður að núverandi landa—
merkjum Efri-Brúar milli ýrafoss og Ljósafoss að neðan, ásamt
landi, er færi undir vatn og landi, er
kaupandi fengi til umráða (8,2 ha). Samningsréttinn framseldi síðan
Raftækjaverzlun Íslands h.f. Sogs—
virkjun 13. marz 1935, og 22. marz 1935 framseldi
Sogsvirkjun Reykjavíkurbæ réttindin.
109) Fallhæð var 17 metra fallhæð ásamt landi,
er færi undir vatn og nefndri spildu til umráða fyrir
virkjunaraðilann. Mesta nothæft rennsli var talið
geta orðið 94 rúmmetrar/sek. með dægurmiðlun.
Áætlað var, að 18.800 hestöfl fengjust miðað við 80
cm. vatnsborðshækkunÚlfljótsvatns, en 17.900
hestöfl án vatnsborðshækkunar. Af því fylgdi
helmingur Efri'Brú og undir vatn var álitið, að færu um
10,2 ha. af landi jarðarinnar.
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(3) Gerðardómur110 um verð fallvatna í Arnarfirði var kveðinn
upp 22. des. 1961. Vötn þessi voru í landi jarðanna Dynjanda,

Borgar og Rauðsstaða í Arnarfirði í Vestur-Ísafjarðarsýslu. Bætur
metnar m.a. með hliðsjón af vatnsmiðlunarkostum.

Bergmál af deilunni um, hvort rennandi vatn geti verið eignarrétti undirorpið, hefur einnig borizt fyrir íslenzka dómstóla.
HRD. 1954: 430 Kífsármál. Málavextir voru þeir, að Akureyrar-

kaupstaður tók fyrir misgáning vatn á vatnsveitu sína úr lindum í
landi jarðarinnar Kífsár í Glæsibæjarhreppi. Bóndinn krafði kaup—
staðinn um bætur fyrir vatnstökuna og beiddist mats á bótunum.
Af hálfu kaupstaðarins var því neitað, að matsmenn gætu metið
bóndanum bætur, „þar eð matsbeiðandiværi ekki eigandi vatnsins,
en það væri ekki eignarrétti háð að lögum. “ Á þau rök kaupstaðarins féllust hvorki matsmenn né dómstólar. Undirréttur vísaði til
ákvæða vatnalaganna nr. 15/ 1923 og greinargerðar fyrir þeim til
stuðnings þeirri niðurstöðu, að kaupstaðnum bæri að gjalda bætur
fyrir tjón það, sem valdið væri með vatnstökunni. Hæstirréttur
staðfesti þá niðurstöðu, en vísaði jafnframt til ákvæðis 67. gr.
stjórnarskrárinnar nr. 33/ 1944 um friðhelgi eignarréttar.
Málið snerist í raun um lindarvatn, sem sérreglur gilda um í 9.
gr. vatnalaganna, en til þess ákvæðis var ekki vitnað í dómunum.
Og auk þess snerist málið um „virkjaðar lindir“ - þ.e. vatnið var
sérgreint. Umráðaréttinn yfir lindunum hafði landeigandinn átt
samkvæmt nefndu lagaákvæði og því jafnframt átt réttinn til að
virkja lindirnar, og öðrum var ekki heimilt að fara inn á land hans
tilað koma þar fyrir mannvirkjum til virkjunar á uppsprettum. Og
virkjað vatn er sérgreint vatn um leið og það er komið inn í leiðslur
vatnsveitu. Svo sem áður segir er það því óumdeilanlega hæft til að
lúta eignarrétti.

110) Dómendur voru Magnús Þ. Torfason prófessor, Árni Snævarr verkfræðingur og Ögmundur Jónsson
verkfræðingur.
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