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Lög og helstu 
reglugerðir um 
leyfisveitingar í 
fiskeldi

 Lög nr. 71/2008, um fiskeldi

 Reglugerð nr. 540/2020, um 

fiskeldi

 Reglugerð nr. 1133/2021, um 

skráningarskylda aðila í 

fiskeldi



4. gr. (Stjórnsýsla) 

 Ráðherra fer með yfirstjórn mála samkvæmt lögum 
þessum, en framkvæmd stjórnsýslunnar er að öðru 
leyti í höndum Matvælastofnunar sem hefur eftirlit 
með því að ákvæðum laganna sé framfylgt.



Dæmi um nokkur önnur lög sem geta líka 
haft bein eða óbein áhrif á leyfisveitingar

 Lög nr. 88/2018, um skipulag haf- og 
strandsvæða.

 Lög nr. 111/2021, um umhverfismat 
framkvæmda og áætlana.

− Lög nr. 106/2000, um mat á 
umhverfisáhrifum.

− Lög nr. 105/2006, um umhverfismat 
áætlana.

 Lög nr. 7/1998, um hollustuhætti og 
mengunarvarnir.

 Lög nr. 57/1998, um rannsóknir og 
nýtingu á auðlindum í jörðu.

 Lög nr. 60/2006, um varnir gegn 
fisksjúkdómum.

 Lög nr. 36/2011, um stjórn vatnamála

 (Lög nr. 3/2006, um ársreikninga.)

 (Lög nr. 94/2019, um endurskoðendur og 
endurskoðun.)



Hvað þarf til?

 Til starfrækslu fiskeldisstöðva þarf starfsleyfi

Umhverfisstofnunar og rekstrarleyfi

Matvælastofnunar. (1. mgr. 4. gr. b.)



Hvernig getum við flokkað leyfi í fiskeldi?

Flokkun leyfa

− Nýtt

− Endurnýjað

− Breytt

− Tímabundið

− (Afturkallað)

Skilyrði leyfa

− Stærri aðilar

− Smærri aðilar (hámarkslífmassi í 

matfiska- og rannsóknareldi fer 

ekki yfir 20 tonn á hverjum tíma, 

hámarkslífmassi í seiðaeldi fer ekki 

yfir 1.000 kg. eða 10.000 seiði á 

hverjum tíma) (Rg. nr. 1133/2021)



Löggjafinn Ráðherra/ráðuneyti Matvælastofnun Umhverfisstofnun

Skipulagsstofnun Hafrannsóknastofnun Sveitarfélög Fyrirtækin



Samráðsnefnd um 
fiskeldi Fiskistofa Umhverfissjóður 

sjókvíaeldis Fiskeldissjóður

Ekki bein aðkoma að leyfisveitingum



Afgreiðsla 
á umsókn 

um 
fiskeldi

Burðarþolsmat
• Umhverfismat áætlana – í kynningu

Svæðaskipting
• Skipting hafsvæða í eldissvæði
• Strandsvæðaskipulag

Áhættumat erfðablöndunar
• Umhverfismat áætlana – í 
kynningu

Mat á umhverfisáhrifum
• Skipulagsstofnun metur matsskyldu

Svæði til ráðstöfunar ef við á
• Útboð eldissvæða

Útgáfa
Rekstrarleyfi 

MAST
Starfsleyfi 

UST



Matvælastofnun
Útgáfa rekstrarleyfa (III. kafli)

Umhverfisstofnun
Útgáfa starfsleyfa (1. mgr. 11. gr.)

(L. nr. 7/1998, viðauki II; Rg. nr. 

550/2018)

Ráðherra
Úthlutun eldissvæða (2. mgr. 4. 
gr. a.)

Útgáfa rekstrarleyfa til 

bráðabirgða (2. mgr. 21. gr. c.)

Útgáfa leyfa til rannsókna (2. 

mgr. 19. gr. a.)

Hlutverkaskipting



Hlutverk ráðherra

• Ráðherra ákveður hvaða firði eða hafsvæði skuli meta til burðarþols og hvenær það skuli gert. (1. málsl. 1. 
málsgr. 4. gr. a.)

• Ráðherra ákveður hvenær eldissvæðum er úthlutað og hversu mörgum er úthlutað hverju sinni. Heimilt er að 
framselja þetta vald til undirstofnunar ráðherra. (2. málsl. 2. málsgr. 4. gr. a.)

• Ráðherra staðfestir áhættumat erfðablöndunar að fenginni tillögu Hafrannsóknastofnunar. Tillagan er 
bindandi fyrir ráðherra. (4. málsgr. 6. gr. a.)

• Ráðherra getur, að fenginni umsögn Fiskistofu, Matvælastofnunar, Hafrannsóknastofnunar og viðkomandi 
sveitarstjórnar, takmarkað eða bannað fiskeldi eða ákveðnar eldisaðferðir í einstaka fjörðum, flóum eða á 
svæðum sem teljast sérlega viðkvæm gagnvart starfsemi þeirri sem fram fer samkvæmt lögum þessum. (1. 
málsgr. 6. gr.)

• Ráðherra er í reglugerð heimilt að mæla fyrir um nánari skilyrði sem setja má í rekstrarleyfi. (4. málsgr. 10. 
gr.)

• Ráðherra er heimilt að kveða í reglugerð á um skyldu til notkunar geldstofns í sjókvíaeldi. (3. málsgr. 21. gr.)

• Reglugerðarvald í höndum ráðherra.































• Hafrannsóknastofnun ákveður skiptingu fjarða eða hafsvæða í eldissvæði á grundvelli burðarþols og bestu 
heildarnýtingar mögulegra eldissvæða. (2. málsl. 1. málsgr. 4. gr. a.)

• Burðarþolsmat skal framkvæmt af Hafrannsóknastofnun eða aðila sem ráðuneytið samþykkir að fenginni 
bindandi umsögn Hafrannsóknastofnunar. (2. málsl. 1. málsgr. 6. gr. b.)

• Hafrannsóknastofnun skal vakta lífrænt álag þeirra svæða sem þegar hafa verið metin til burðarþols og 
endurskoða matið svo oft sem þurfa þykir að mati stofnunarinnar. (2. málsgr. 6. gr. b.)

• Hafrannsóknastofnun skal birta útgefið burðarþolsmat á vefsíðu stofnunarinnar. (Rg. 3. málsgr. 4. gr.) 

• Hafrannsóknastofnun gerir tillögu til ráðherra um það magn frjórra laxa, mælt í lífmassa, sem heimila skal að 
ala í sjó hverju sinni á tilteknu hafsvæði á grundvelli áhættumats erfðablöndunar. (1. málsgr. 6. gr. a.)

Verkefni Hafrannsóknastofnunar



Helstu verkefni Matvælastofnunar
• Matvælastofnun afgreiðir nýjar umsóknir um rekstrarleyfi. (4. gr. b.)

• Matvælastofnun framsendir umsóknir um starfsleyfi til Umhverfisstofnunar. (4. gr. b.)

• Matvælastofnun skal endurskoða rekstrarleyfi reglulega. (10. gr.)

• Sé um endurúthlutun að ræða skal Matvælastofnun endurmeta hvort umsækjandi uppfylli kröfur sem gerðar 
eru til rekstursins (7. gr.)

• Matvælastofnun skal taka saman greinargerð um afgreiðslu leyfis (9. gr.). Matvælastofnun skal taka tillit til 
áhættumats erfðablöndunar skv. 6. gr. a og burðarþolsmats skv. 6. gr. b og taka rökstudda afstöðu til 
sjúkdómstengdra þátta. (3. málsgr. 9. gr.)

• Telji Matvælastofnun að umsókn um rekstrarleyfi fullnægi skilyrðum laga þessara skal stofnunin gefa út 
rekstrarleyfi til 16 ára. (10. gr.)

• Matvælastofnun skal vinna tillögur að rekstrarleyfum og auglýsa opinberlega hvers efnis þær eru og hvar 
megi nálgast þær. (10. gr. a.) Matvælastofnun skal auglýsa á vefsíðu sinni útgáfu og gildistöku rekstrarleyfa. 
(10. gr. a.)

• Þegar Umhverfisstofnun hefur gefið út starfsleyfi skal það sent Matvælastofnun. Matvælastofnun afhendir 
umsækjanda útgefin starfs- og rekstrarleyfi samtímis. (4. gr. b.)



Verkefni samráðsnefndar um fiskeldi

 Nefndin er stjórnvöldum til ráðgjafar
vegna málefna fiskeldis og skal taka til 
umfjöllunar hvaðeina sem málaflokkinn 
snertir.

 Nefndin skal leggja mat á forsendur og 
úrvinnslu þeirra gagna sem áhættumat 
erfðablöndunar byggist á.



Tímafrestir varðandi afgreiðslu

Umsókn um endurnýjun. (Rg. nr. 
540/2020, 14. gr.)

 Sækja skal um endurnýjun rekstrarleyfis 
a.m.k. sjö mánuðum áður en gildandi 
rekstrarleyfi rennur út. Við endurnýjun 
rekstrarleyfis skal Matvælastofnun meta 
hvort umsækjandi uppfylli kröfur sem 
gerðar eru til rekstursins og skal 
umsækjandi leggja fram öll þau gögn 
sem Matvælastofnun telur nauðsynleg.

Afgreiðsla umsókna. (Rg. nr. 540/2020, 
15. gr.)

 Matvælastofnun skal tilkynna 
umsækjanda innan mánaðar frá því 
umsókn berst hvort hún telst 
fullnægjandi. Umsókn skal þó ekki tekin 
til afgreiðslu fyrr en þjónustugjald vegna 
þess kostnaðar sem til fellur við 
afgreiðslu umsóknar hefur verið greitt.



Hvað er til ráða varðandi 
álitamál sem snúa að 

leyfisveitingum?



Kæruheimildir varðandi rekstrarleyfi

• Ákvarðanir Matvælastofnunar er lúta að veitingu, endurskoðun og afturköllun 

rekstrarleyfis til fiskeldis, sbr. III. og V. kafla, sæta kæru til úrskurðarnefndar 

umhverfis- og auðlindamála. Um aðild, kærufrest, málsmeðferð og annað er 

varðar kæruna fer samkvæmt lögum um úrskurðarnefndina. 

• Aðrar ákvarðanir sem Matvælastofnun tekur á grundvelli laga þessara sæta kæru 

til ráðherra og fer um kærurnar samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga.

• Alltaf sá möguleiki til staðar að fara dómstólaleiðina.



Ekki má gleyma öðrum lykil stofnunum

Lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana

• Ákvarðanir Skipulagsstofnunar um hvort framkvæmd skuli háð umhverfismati skv. 
20. gr. laga um umhverfismat framkvæmda og áætlana og ákvarðanir 
leyfisveitanda um veitingu leyfis til framkvæmda eru kæranlegar til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála nema sérlög kveði á um annað.

Lög um hollustuhætti og mengunarvarnir

• Stjórnvaldsákvarðanir um starfsleyfi sem teknar eru á grundvelli laga um 
hollustuhætti og mengunarvarnir, reglugerða settra samkvæmt þeim eða 
heilbrigðissamþykkta sveitarfélaga sæta kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála.





Niðurstaðan

• Mjög flókið kerfi með miklu 

flækjustigi

• Aðkoma margra aðila og stofnana

• Kæruleiðir margar

• Þörf á einföldun til aukinnar skilvirkni

• Kröfur um færri leyfi

• Kröfur um einföldun regluverks



Endurskoðunarákvæði laga um fiskeldi

 Bráðabirgðaákvæði VIII.

 Lög þessi skal endurskoða eigi síðar en 1. maí 2024.1)

 1)L. 101/2019, 24. gr.



Takk fyrir áheyrnina


