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AUÐLINDASTEFNA GRINDAVÍKUR 

Inngangur 

Nýting auðlinda í eigin lögsögu er mikilvægt og stórt mál hvers sveitarfélags 

og kallar á alhliða stefnumótun í rekstri sveitarfélagsins. Þrátt fyrir að 

aðkallandi sé að Grindavíkurbær marki sér stefnu í nýtingu auðlinda þá þarf 

auðlindastefna að vera hluti af heildarstefnumótun Grindavíkurbæjar og sem 

slík hluti af aðalskipulagi. Líta þarf heildstætt á allar auðlindir í lögsögu 

Grindavíkur einnig auðlindir í sjó og lofti. Stefnumótunarvinnan má ekki 

einskorðast við orkunýtingu heldur að hún taki almennt á nýtingu allra 

auðlinda er snerta Grindavík.  

Heitt og kalt vatn, víðerni, ósnortin strandlengja, andstæður í landslagi, haf, 

hreint loft, dýralíf, vindur og menning eru dæmi um auðlindir sem beint eða 

óbeint tengjast jarðhitaauðlindinni og nýtingu hennar. Þá þarf að huga að 

mögulegum framtíðar auðlindum og breyttu vægi auðlinda í núverandi mati. 

Af þessum sökum þarf umræða og stefnumótunarvinna að snúast um 

auðlindanýtingu almennt og vera hluti af heildar stefnumótun Grindavíkur. 

 

1 Hagsæld og auðlindanýting 

Grindavíkurbær standi vörð til framtíðar um hagsmuni sína og 

annarra Íslendinga hvað varðar nýtingu allra auðlinda í lögsögu 

sveitarfélagsins. 

 Auðlindir sveitafélagsins eru m.a. heitt og kalt vatn, heitur og kaldur 

jarðsjór, jarðgufa, ósnortin náttúra, víðerni, hreint loft, dýralíf á landi 

og sjó, vindur, menning, jarðefni og orka/efni í sjó. 

 

 Grindavíkurbær njóti ávallt hags af nýtingu auðlinda í lögsögu 

sveitarfélagsins.  

 

 Hagur af nýtingu auðlinda getur verið með beinum tekjum eða af 

rekstri sem settur er upp samfara nýtingu auðlindar. 
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 Grindavíkurbær mun samhliða samþykktri auðlindastefnu, setja í 

aðalskipulag áætlun um verndun náttúru er tekur tillit til uppsetningu á 

Eldfjallagarði Grindavíkur  

 

2 Nýting auðlinda 

Grindavíkurbær stjórni nýtingu auðlinda í eigin lögsögu eins og lög 

kveða á um, jafnframt sé tekið tillit til stefnumörkunar Alþingis í 

málaflokknum. 

 Grindavíkurbær stefni á að vera umsagnaraðili hvað varðar 

stefnumótun ríkisins á sviði auðlindanýtingar, sérstaklega m.t.t. til 

rammaáætlunar um nýtingu jarðhita, og náttúruverndaráætlunar. 

 

 Skipulag Grindavíkurbæjar skal taka mið af nýtingu auðlinda í landi 

sveitarfélagsins. 

 

 Grindavíkurbær skal leitast við að tryggja ábyrga nýtingu auðlinda í 

eigin lögsögu. Með ábyrgri nýtingu skal leitast við að auðlind sé nýtt á 

sjálfbæran hátt þannig að ofnýting eigi sér ekki stað.  

 

 Við mati, á vænleika nýtingar skal sveitarfélagið hafa til leiðsagnar 

gögn frá fagaðilum svo sem Orkustofnun og fl. 

 

 Hluti af auðlindastefnu aðalskipulags Grindavíkur er skipulagning á 

Eldfjallagarði.  

 

3 Jarðhitanýting 

Jarðhitanýting til orkuvinnslu í lögsögu Grindavíkur skal vera til 

hagsauka fyrir Grindavík og Ísland í heild. 

 Grindavíkurbær stefnir að því a.m.k. helmingur af allri framleiddri 

raforku í sveitarfélaginu verði nýttur í lögsögu Grindavíkur. 

 

 Grindavíkurbær er eina sveitarfélagið á landinu sem hefur háhitasvæði 

á láglendi nærri íbúðabyggð. 
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 Tækifæri til jarðhitanýtingar í iðnaði í Grindavíkurbæ eru mörg og 

möguleikar á hagkvæmri orkuafhendingu eru töluverðir þar sem 

iðnaðarsvæði geta legið nærri orkuverum og getur lækkað 

afhendingarkostnað á raforku til kaupanda. 

 

 Grindavíkurbær leggur áherslu á að virkjanir á láglendi nærri bænum 

s.s. Svartsengi, Eldvörp og Arnarsetur geti afhent orku beint, eins og 

lög heimila, inn á nálæg iðnaðarsvæði í lögsögu Grindavíkurbæjar og 

auki þannig hagsæld með fjölbreyttara atvinnulífi og gefi 

sveitarfélaginu aukin sóknarfæri til atvinnuþróunar.  

 

4 Stýring nýtingar 

Nýting auðlinda í lögsögu Grindavíkur skal strax á undirbúningsstigi 

miða við lágmarks rask á náttúrulegum svæðum og öll áform unnin í 

samráði við Grindavíkurbæ. 

 

 Við skipulag nýtingu auðlinda í lögsögu Grindavíkur skal, eftir fremsta 

megni,  nýta svæði sem þegar hefur verið raskað s.s. vegir, slóðar, 

sléttuð svæði og önnur mannvirki.  

 

 Réttur sveitarfélaga í skipulagsákvörðunum er varða landnýtingu er 

ótvíræður samkvæmt skipulags‐ og byggingalögum nr. 73/1997. 

Grindavíkurbær stefnir á að vera virkur umsagnaraðili er varðar öll 

áform um nýtingu á auðlindum innan sveitarfélagsins og að 

skipulagsskyldar framkvæmdir skulu vera í samræmi við 

skipulagsáætlanir og gildandi lögum hverju sinni. 

 

5 Eignarhald og tekjur af jarðhitaréttindum 

Grindavíkurbær stefnir að því að fara með og / eða eignast öll 

jarðhitaréttindi í lögsögu sveitarfélagsins til að stýra nýtingu þeirra 

og njóta fjárhagslegs hags af orkunýtingu þeirra. 
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 Grindavíkurbær stefnir á að fara með og / eða eignast jarðhitaréttindi 

innan lögsögu sveitarfélagsins til að stýra og hafa umsjón með ábyrgri 

nýtingu auðlindarinnar og tryggja fjárhagslegan hag af nýtingunni.  

Samkvæmt 3. gr. laga nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á 

auðlindum í jörðu með áorðnum breytingum stendur:  "Eignarlandi 

fylgir eignarréttur að auðlindum í jörðu". Einnig í 12. gr. sömu laga 

segir:  „Landeigandi má ekki undanskilja eignarlandi sínu 

jarðhitaréttindi, nema með sérstöku leyfi ráðherra. Heimilt er að 

framselja réttindi til ríkis eða sveitarfélags eða félags sem alfarið er í 

eigu ríkis og/eða sveitarfélaga og sérstaklega er stofnað til að fara með 

eignarhald þessara réttinda“. 

 

 Bæjarstjórn metur hagkvæmni þess að fara með og / eða eignast 

jarðhitaréttindi hverju sinni og skal ávallt hafa að leiðarljósi að 

fjárhagslegur ávinningur sé ótvíræður. 

 

 

Samþykkt í bæjarstjórn Grindavíkur 14. apríl 2010. 


