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329, og 358. mál.
UmsÖgn um tifiögur tii þingsáiyktunar um endurskoðun laga og regina um kaup á jörðum á ísiandi

Vísaö er tíl töívupósta frá nefndasviði Alþingis, dagsettra 12, apríl 2012, þar sem óskað var umsagnar 
ísíandsstofu um annars vegar tillögu til þíngsályktunar um endurskoðun á lagaumhverfi er varðar 
uppkaup á iandí (329. mál) og hins vegar tiliögu tll þingsáiyktunar um endurskoðun iaga og 
reglugerða um kaup eriendra aðila á jörðum á ísiandi (358. mál). i Ijósi skyidleika tillagnanna kýs 
ísiandsstofa að skrífa eina umsögn um báðartsSlögur.

Að mati ísiandsstofu er eðiilegt að endurskoðun íaga og reglna um yfirráð erlendra aðiia yfir jörðum á 
fslandi faili undir þá umfangsmíklu vinnu sem boðuð er í þingsályktunartillögu efnahags- og 
viðskiptaráðherra um stefnu um beina erlenda fjárfestingu {385. mál). Vísað er til umsagnar 
íslandsstofu tii efnahags- og víðskiptanefndar Alþingis um þá tiílögu. Þar er tekið fram að samkvæmt 
greinargerðinni og skýrsíu starfshóps um mótun stefnu um beinar erlendar fjárfestingar feíi tiilagan 
m.a. í sér að fara eigi yfir ailt iagaumhverfi beinnar erlendar fjárfestingar og gera áætlun um 
endurskoðun þess með það að markmiði að bæta samkeppnisstöðu isiands. Sá hluti sem snýr að 
yfírráðarétti yfir fasteignum, þ.m.t. iandi, er mikilvægur hluti af regluverki um beina erienda 
fjárfestinga. Heimiid tii að veita undanþágur þar að iútandi er hluti af lögum 99/2010 um íviinanir 
vegna nýfjárfestinga á ísiandi. Siíkar undanþágur hafa verið hluti af fjárfestingarsamningum.

Að jafnaði hafa eriendar fjárfestingar til átvinnuuppbyggingar ekki krafist mikils jarðnæðis en á því 
gætu orðið breytingar, ekki síst ef sú stefna gengur eftir að efla hér fjárfestingar í ferðaþjónustu til að 
styrkja þá mikiivægu atvinnugrein sem heiisársgréin og dreifa álagi á viðkvæm náttúrusvæði vegna 
fjölgunarferðamanna. Þá gæti uppbygging matvæíaframieiðsiu ogfiskeidi kaliað á yfirráð yfir jörðum.

Erlendir fjárfestar sýna því aimennt skilning að.einstök ríki setji varúðarregiur og gera ekki 
athugasemdir við slíkt. Lykiiatriðið er hins vegar að regiur og takmarkanir byggi á vei rökstuddum og 
hiutiægum forsendum og að beiting þeirra sé gagnsæ og fyrirsjáanleg. Óskýrar reglur og ákvarðanir 
sem taka má eftir geðþótta eða með ófyrirsjáaníegum hætti eru skaðiegastar eins og rakið er í skýrsiu 
starfshóps um mótun stefnu um beinar eriendar fjárfestingar sem fylgir þingsáiyktunartillögu um 
mótun stefnu um beinar erlendar fjárfestingar.
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