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Hlutverk þingskjörinnar nefndar um erlenda fjánestingu.

Hlutverk nefhdarinnar er þríþætt skv. lögum nr. 34/1991, sbr. 12. gr. laganna.

I. Nefndinni er ætlað að fylgjast með að ákvæðum 4. gr. sé framfylgt, sbr. 5; gr.
Meginreglan er sú að erlendum aðilum er heimilt að fjárfesta í atvinnurekstri á Islandi 
(kemur fram í 3. gr. laganna).

í 4. gr. er að finna takmarkanir á erlendri fjárfestingu sem lúta að:
1. Fjárfestingum í fiskveiðum í efnahagslögsögunni og fiskvinnslu sjávarafurða.
2. Fjárféstingu aðila utan EES-svæðisins í virkjunarréttindum vatnsfalla og 

jarðhita annarra en til heimilisnota.
3. Fjárfestingu aðila utan EES-svæðisins í atvinnufyrirtækjum sem stunda 

flugrekstur.
4. Fjárfestingu erlends ríkis, sveitarfélags eða annars erlends stjómvalds.

í 5. gr. laganna er lögð skylda á stjómendur fiskveiðifyrirtækja og 
fiskvinnslufyrirtækja og stjómendur innlendra lögaðila sem eiga hlut í slíkum 
fyrirtækjum að tilkynna brot á ákvæðum 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. (Ráðherra getur að 
eigin frumkvæði óskað eftir slíkum upplýsingum ef grunsemdir eru um brot gegn 
ákvæði þessu.)
• Ráðuneytið skal þá afla upplýsinga um hverjir eigendur hlutaðeingandi lögaðila 

eru, atkvæðamagn o.fl. Upplýsingar skulu~sendar ráðuneytinu innan fjögurra 
vikna.

• Ráðuneytið sendir gögn um hlutaðeigandi logaðila til nefndar um erlenda 
fjárfestingu, sem metur hvort gengið sé gegn 1. tölul. 1. mgr. 4. gr.

• Álit nefndarinnar skal sent viðskiptaráðherra innan fjögurra vikna. frá því 
mál barst nefndinni.

í 5. gr. er nánar gerð grein þeim ráðstöfunum sem gera skal telji nefndin að JQárfesting 
gangi gegn 1. tölul. 1. mgr. 4.gr.

II. Nefndin skal vera ráðherra til ráðuneytis um leyfísveitingar skv. 4. tölul. 1.
mgr. 4. gr.

• 14. tölul. 1. mgr. 4. gr. er gert ráð fyrir að viðskiptaráðherra geti veitt erlendum 
ríkjum, sveitarfélögum eða öðrum erlendum stjómvöldum sérstakt leyfi til 
fjárfestinga hérlendis.

III. Ráðherra leitar álits nefndarinnar áður en hann stöðvar fjárfestingu af 
öryggisástæðum, sbr. 2. mgr. 12. gr.

Telji viðskiptaráðherra að tiltekin erlend fjárfesting ógni öryggi landsins eða gangi 
gegn allsheijarreglu, almannaöryggi eða almannaheilbrigði eða ef upp koma alvarlegir 
efnahagslegir, þjóðfélagslegir eða umhverfislegir erfiðleikar í sérstökum 
atvinnugreinum eða á sérstökum svæðum, sem líklegt er atð verði viðvarandi, getur 
hann stöðvað slíka fjárfestingu enda kunngjöri hann ákvörðun sína innan átta vikna 
frá því að honum berst tilkynning um hlutaðeigandi fjárfestingu, sbr. 7. gr.

• Aður en ráðherra tekur slíka ákvörðun skal hann leita álits nefndar um 
erlenda fjárfestingu.'


