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Þann 25. janúar sl. kynntu fulltrúar efnahags- og viðskiptaráðuneytisins og iðnaðarráðuneytisins 
þingsáiyktunartillögu um stefnu um beina erlenda fjárfestingu fyrir efhahags** og viðskiptanefnd 
Alþingis. Á fundinum var óskað eftir samanburði við löggjöf annarra landa hvað varðar erlendar 
fjárfestingar. Meðfylgjandi er þvx yfírlit yfír lög nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í 
atvinnurekstri og punktar um löggjöf um erlenda fjárfestingu í Noregi, Þýskalandi, Bretlandi og 
Frakklandi.

ísland
Á íslandi eru í gildi lög nr. 34/1991 um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri en þau gilda um 
hvers kyns fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri hér á landi nema annað leiði af ákvæðum 
annarra laga eða reglum settum samkvæmt þeim.

Meginreglan er sú að erlendum aðilum sé frjálst að fjárfesta x atvinnurekstri hér á landi með þeim 
talanörkunum sem í lögunum eða sérlögum greinir og að uppfylltum öðrum skilyrðum og að fengnum 
tilskildum leyfum lögum samkvæmt.

Samkvæxnt 4. gr. laganna er fjárfesting erlexidra aðila í atvinnurekstri hér á landi háð takmörkunum á 
eftirfarandi sviðum atvinnulífsins:

1. Fiskveiðar og vinnsla sjávamfurða.
Ákvæði 1. tl. 4. gr. Iaga nr. 34/1991 hljóðar svo:

"Eftirtaldir aðilar mega einir stunda fiskveiðar í efnahagslögsögu Islands samkvœmt lögum 
um rétt til veiða í efnahagslögsögu Islands eða eiga og reka fyrirtœki til vinnslu sjávarafurða hér á 
landi:
a. Islenskir ríkisborgarar og aðrir íslenskir aðilar.
b. Islenskir lögaðilar sem að öllu leyti eru í eigu íslenskra aðila eða íslenskra lögaðila sem uppfylla 
eftirfarandi skilyrði:
i. Eru undir yfirráðum íslenskra aðila.
ii. Eru ekki i eigu erlendra aðila að meira leyti en 25% sé miðað við hlutafé eða stofnfé. Fari 
eignarhlutur íslensks lögaðila i lögaðila, sem stundar veiðar í efnahagslögsögu Islands eða vinnslu 
sjávarafurða hér á landi, ekkiyfir 5% má eignarhlutur erlendra aðilaþó vera allt að 33%.
iii Eru að öðru leyti í eigu íslenskra ríkisborgara eða íslenskra lögaðila sem eru undir yfirráðum 
islenskra aðila."

Jafnframt er fjallað um fxskveiðar og vinnslu sjávarafla x lögum nr. 22/1998 um veiðar og vinnslu 
erlendra skipa í fxskveiðilandhelgi íslands og er þar að finna samskonar takmarkanir og í lögum um 
erlenda fjárfestingu. í þeim lögum er þó ekki að fínna þær reglur sem kveðið er á um 5. gr. laga nr. 
34/1991, en þar er fjallað um tilkynningarskyldu til efnahags- og viðskiptaráðuneytisins ef eignarhald 
erlendra aðila i fxskveiði- eða fiskvinnslufyrirtæki fer yfír leyfxleg mörk, sexn og sölu eignarhluta.



2. VirkjunarréttindL
Ákvæði 2. tl. 4. gr. laga nr. 34/1991 hljóðar svo:

"íslenskir ríkisborgarar og aörir íslenskir aðilar mega einir eiga virkjunarréttindi 
vatnsfalla ogjarðhita önnur en til heimilisnota. Sama á við um fyrirtæki sem stunda orkuvinnslu og 
orkudreifingu. Sama rétt hafa einstaklingar sem búsettir eru í öðru aðildarriki samningsins um 
Evrópska efnahagssvœðið, öðru aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evröpu eða 
Fœreyjum og lögaðilar sem heimilisfastir eru í öðru aðildarríki samningsins um Evrópska 
efnahagssvæðið, öðru aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða Fœreyjum. 
Heimilt skal að kveða svo á í fjárfestingarsamningum milli Islands og ríkja utan Evrópska 
efnahagssvæðisins að einstaklingar sem þar eru búsettir eða lögaðilar sem þar eru heimilisfastir hafi 
einnig sama rétt, enda verði slíkir samningar lagðir fyrir Alþingi til staðfestingar með þingsályktun.

Erlendum aðila, sem Öðlast eignarrétt og qfnotarétt yfir fasteign samkvæmt ákvœðum laga 
um eignarrétt og afnotarétt fasteigna, er heimilt að nýta jarðhita til beinnar notkunar í 
atvinnustarfsemi sinni innan þeirra takmarkana sem fram koma í orkulögum."

Jafnframt er fjallað um virkjunarrétt jarðhita í lögum nr. 57/1998 um rannsóknir og nýtingu á 
auðlindum í jörðu og nýtingu vatns í vatnalögum nr. 15/1923 en þau virðast þó ekki að fullu 
sambærileg við reglur laga nr. 34/1991.

3. Flugrekstur.
Ákvæði 3. tl. 4. gr. laga nr. 34/1991 hljóðar svo:

"Samanlagður eignarhluti erlendra aðila í íslensku atvinnufyrirtœki sem stundar flugrekstur 
hér á landi má á hverjum tíma ekki vera meiri en 49%. Einstaklingar sem búsettir eru í Öðru 
aðildarríki samningsins um Evrópska efnahagssvœðið eða Færeyjum og lögaðilar sem heimilisfastir 
eru / öðru aðildarríki samningsins um Evrópska efnahagssvœðið eða Færeyjum eru þó undanþegnir 
ákvæðum þessa töluliðar."

Ekki verður séð að sambærileg ákvæði um takmörkun á fjárfestingum í flugrekstri sé að finna í Öðrum 
lögum en vísað er til skilyrða laga 34/1991 í 10. gr. laga nr. 60/1998 um loftferðir.

4. Fjárfesting erlendra ríkja, sveitarfélaga og annarra erlendra stjórnvalda.
Ákvæði 4. tl. 4. gr. laga nr. 34/1991 hljóðar svo:

"Fjárfesting erlends ríkis, sveitarfélags eða annars erlends stjórnvalds í atvinnurekstri hér á 
landi er óheimil nema með sérstöku leyfi ráðherra."

Ekki verður séð að þessa reglu sé að fmna í öðrum lögum.

Önnur ákvœði.
Hvað önnur ákvæði laga 34/1991 varðar þá er tvennt sem vert er að vekja athygli á í lögunum sem 
ekki er að fmna í öðrum lögum:

1. Tilkynningarskylda - samkvæmt 7. gr. laga um erlenda fjárfestingu ber að tilkynna um alla 
erlenda fjárfestingu til ráðherra.

2. Varúðarreglan - Samkvæmt 2. mgr. 12. gr. laga um erlenda fjárfestingu getur ráðherra stöðvað 
erlenda fjárfestingu ógni hún öryggi landsins eða gangi gegn allsherjarreglu, almamiaöryggi eða 
almannaheilbrigði eða ef upp koma alvarlegir efnahagslegir, þjóðhagslegir eða umhverfislegir 
erfíðleikar í sérstökum atvinnugreinum eða á sérstökum sviðum.

Noregur
Engin heildstæð lög eru í Noregi um erlendar fjárfestingar. Ákvæði um að takmarka fjárfestingu



erlendra aðila í atvinnurekstri er að fínna í sérlögum. Aðallöggjöfín er industrikonsesjonsloven eða 
lov um erverv av vannfall m.v. (1914-12-14). I lögunum er ákvæði um eignarrétt ríkisins á auðlindum 
og er meginreglan sú að þær skuli nýttar til hagsbóta fyrir almenning. Þá er greint á milli opinberra 
og einkaaðila í stað erlendra og innlendra aðila.

Eignarhald á auðlindum er háð leyfum. Oft hefur viðkomandi ráðherra (departamentet) 
ákvörðunarvald um hvort veita skuli leyfí en í stærri málum tekur ríkisstjómin (kongen) ákvörðun. 
Talsvert mikið svigrúm er til þess að binda leyfí skilyrðum sem ekki eru þröngt afmörkuð. Leyfi eru 
iðulega bundin skilyrðum.

Orkumál,
•  í Lov om erverv av vannfall m.v. (Industrieknsesionsloven )_er einkaaðilum meinað að eignast 

vatnsauðlindir. Áður fyrr fjölluðu lögin einnig um eignarrétt að fasteignum og námuvinnslu en 
þeir kaflar hafa verið felldir brott. Lögin, sem em frá 1917, voru viðbrögð við áhyggjum 
Norðmanna af eignarhaldi erlendra aðila á auðlindum landsins.

•  Fyrir breytingu á lögunum gátu fyrirtækí í eigu ríkis og sveitarfélaga fengið fjárfestingaleyfi sem 
og einstaklingar sem em norskir ríkisborgarar eða ríkisborgarar EES-ríkja, Aðrir erlendir aðilar 
gátu undir sérstökum kringumstæðum fengið leyfí.

•  Hjemmfall -  Fyrir iagabreytingu árið 2008 áttu hitaveitur í einkaeigu og vatnsorka þeirra, að 
renna aftur til ríkisins að liðnum 60 árum eftir að þeir fengu leyfíð. Leyfí einkaaðila var því 
tímabundið en leyfi opínberra aðila var ótímabundið.

•  Gagnrvni Eftirlitsstofnunar EFTA ŒSA). Árið 2007 gekk dómur í EFTA dómstólnum (Case 
E-2/06, frá 26. júni 2007) þar sem talið var að fyrrgreindar hjemmefallreglur brytu gegn 31. og 
40. gr. EES-samningsins þar sem leyfi einkaaðila var tímabundið en leyfi opinberra aðilar 
ótímabundið. Þar með var einkaaðilum og opinberam aðilum mismunað og samkeppni skert.

•  Eftir lagabrevtingu 2008. í kjölfarið voru settar nýjar reglur um hjemfall árið 2008 þar sem 
höfuðáherslan er á að vatnsauðlindir séu í opinberri eigu og eignarhald skuli dreift á milli ríkis og 
sveitarfélaga. Samkvæmt þeim geta opinberir aðilar einir fengið leyfí til að eiga vatnsorku og um 
ný leyfi gildir ekki hjemfall Leyfi til handa fyrirtækjum í eigu ríkis og sveitarfélaga skal því 
veitt ótímabundið. Vatnsauðlindir án hjemfallsreglu má aðeins selja til opinberra aðila, ekki 
einkaaðila.

Sjáva rútvegu r.
•  Lov om forbud mot at utlendimer driver fiske m.v. i Noro.es terntorialfarvann
•  Með lögunum er takmörkuð heimild erlendra aðila til að veiða í norskri landhelgi sem og veiðar 

skipa sem ekki eru norsk skv. 3. gr. laganna. Ekki er gerður munur á aðilum innan EES og utan 
EES, þeir sem eru ekki norskir ríkisborgarar teljast erlendir aðilar.

•  Lögaðilar sem ekki teljast norskir geta fengið undanþágur frá banninu frá konungi eða þegar leyfí 
er til staðar samkvæmt 5. kafla í laganna. Hægt er að setja skilyrði fyrir leyfinu.

•  Öðrum en norskum ríkisborgurum er meinað að verka, pakka eða flytja sjávarafurðir. 
Sjávarútvegsráðherra getur veitt undanþágur frá því banni.

•  Konungur (ríkisstjómin) getur veitt undanþágur frá 3. og 5. gr. laganna.

Þýskaland
•  Um allar erlendar fjárfestingar gilda sérstök lög -  Aussenwirtchafsteesetz (A WG).
•  Lögunum var síðast breytt 18. apríl 2009. Tilgangur lagabreytingarinnar var að heimíla þýskum 

stjómvöldum að fara yfir erlendar fjárfestingar og banna erlendar ijárfestingar ef nauðsynlegt er 
til að vernda allsherjarreglu og almannaöryggi í Þýskalandi. Fyrir lagabreytingu var heimilt að 
kanna erlendar Qárfestingar í tengslum við stríðsvopn og annað tengt vamarmálum.



Samkværat lögunum er heirailt að kanna, og eftir atvikum banna, erlenda fjárfestingu sem er yfir 
25% í fyrirtæki ef hún er alvarleg ógn við allsherjarreglu og almannaöryggi. Fjárfestingar aðila 
sem eru með staðfestu innan EES eru ekki kannaðar nema um sé að ræða „indications that an 
abusive arrangement or circumvention transaction has taken place in order to circumvent an 
examination “ sbr. 1. gr. 7, hluta laganna.
í greinargerð með lögunum (e. explanatory memorandum) ltemur fram að hugtökin allsherjarregla 
(e. public policy) og almannaöryggi (e. public security) séu byggð á sömu hugtökum í Evrópurétti 
og er vísað til 52. og 65. gr. TFEU (einnig i Stofnsáttmála Evrópusambandsins) og verði 
skilgreind i samræmi við þau.
Miðað er við "European Community" eða "Non-European Community" purchaser. Erlendir aðilar 
eru því þeir sem em utan ESB. Við skilgreiningu á "European Community purchaser" er miðað 
við einstaklinga sem hafa lögheimili (residence) i ESB, og lögaðila sem hafa skráða skrifstofu, 
höfðustöðvar eða varanlegt útibú innan ESB. Sama gildir um EFTA löndin.
Ölíkt islensku lögunum þarf ekki að tilkynna um erlenda fjárfestingu en ríkið hefur þó frest til að 
grípa inn í fjárfestingu innan þriggja mánaða frá undirskrift,
í greinargerð með lögunum kemur fram að i lögum Ástralíu, Kanada, Fraldklands, Kína, Indlands, 
Japan, Rússlands, Arabísku furstadæmanna, Bretlands og Bandarikjanna, sé einnig að fínna 
heimild til að kanna og yfírfara erlendar fjárfestingar.

Frakkland
Fimmti hluti franska Code monétaire et financier fjallar um viðskipti við erlend ríki. 
Meginreglan er að fjárfestingar séu heimiíar en undantekningar eru leyfðar til að vernda franska 
hagsmuni. Reglurnar gilda einungis um aðila sem em ekki franskir aðilar og aðila sem em í ESB, 
en ESB aðilar fá betri meðferð. í viðkvæmxim atvinnugreimxm þarf að fá leyfí fjármálaráðherra. 
Sumar fjárfestingar þurfa samþykki ailra ráðherra.
Þá em allar ijárfestingar bannaðar sem ógna alvarlega allsherjarreglu, þjóðaröryggi og 
vamarmálum. Einnig þarf að fá leyfi íjármálaráðheiTa fyrir fjárfestingum í viðkvæmum 
atvinnugreinum. Fjárfestingar í viðkvæmum greinum teljast fjárfestingar í tengslum við 
fjárhættuspil, öryggisgæslu, lyfjaþróun, framleiðslu og rannsóknir, njósnabúnað o.fl.
Gagnrvni Evrópusambandsins Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins gagnrýndi lögin og velti 
upp hvort að fjárfestingalögin gengju of langt og stæðust ekki meðalhófsreglu. Þá setti 
framkvæmdastjómin spurningamerki við það af hverju fyrirtæki sem hefðu staðfesturétt innan 
ESB en lytu stjórn sem væri utan ESB byggju við takmarkanir, en fyrirtæki sem væm 
raunverulega og lagalega með staðfesturétt í ESB gerðu það ekki. Þá hafði framkvæmdastjórnin 
áhyggjur af því að tilkynna þyrfti allar fjárfestingar í þessum geimm þar sera vitað væri að aðeins 
litill hluti þeirra myndi vera ógn við allsherjarreglu, þjóðaröryggi og vamarmál. Frakkar virðast 
ekki hafa bmgðist við þessari gagnrýni og málið virðist ekki hafa farið lengra svo vitað sé.

Bretland
Engin heildstæð lög fjalla um erlenda íjárfestingu i breskum rétti.
Tilkynna þarf um erlenda fjárfestingu en erlendir fjárfestar þurfa ekki leyfí til að Qárfesta í 
Bretlandi. Ríkið getur hins vegar stöðvað fjárfestingar í ákveðnum tilvikum.
Með Industrv Act o f  1975 hefur utanríkisráðherra vald til þess að banna breytingu á stjóm 
mikilvægra framleiðslufyrirtækja ef hann telur að breyting á stjórn færi gegn hagsmunum 
Bretlands eða gegn hagsmunum einhvers hluta af Bretlandi. Með breytingu á stjóm er m.a. átt 
við þegar einstaklingur sem hefur ekki lögheimili í Bretlandi fjárfestir i fyrirtæki eða þegar 
einstaklingur sem hefur ekki lögheimili i Bretlandi getur nýtt eða stjórnað meira en 30% atkvæða 
i stjóm fyrirtækis.
Samkvæmt Enterprise Act o f2002 hefur utanríkisráðherra heimild til að framsenda sammnamál 
til "Office of Fair Trading" á þeim grundvelli að samruni geti farið gegn almannahagsmunum. 
Rannsakar stofninun málin og leggur til að gripið sé til aðgerða ef þörf er talin á.
Auk þess getur ríkisstjórnin sett skilyrði þegar ákveðin fyrirtæki em einkavædd t.d. með því að 
nota svokölluð „Golden shares“. Það gerir ríkinu kleift að tilnefna aðila sem sérstakan hluthafa



sem getur stjóraað lykilþáttum í fyrirtækinu en slíkir þættir þurfa samþykki sérstaka hluthafans.

Samantekt um samanburð á löggjöf
Takmarkanir á erlendum tjárfestingum gilda ýmist fyrir allar fjárfestingar eða fjárfestingar í 
ákveðnum greinum. Stundum gildir tilkynningarskylda og í öðrum tilvikum ekki. Sameiginlegt 
einkenni regínanna er að hægt er að stöðva erlendar fjárfestingar í undantekningatilvikum og er 
algengt að vísa til allsherjarreglu, almannaöryggis og varaarmála. Norsku lögin ganga e.t.v. lengst í 
að takmarka fjárfestingar enda er þar bannað að veita opinberum aðilum ný leyfi til að fjárfesta í 
vatnsorku. Löggj'afínn hefur því ákveðið að eignarhald einkaaðila (hvort sem er innlendra eða 
erlendra) fari gegn norskum hagsmunum. Auk þess getur konungur veitt undanþágur frá banni við 
veiðum erlendra ríkisborgara og banni við verkun og pökkun fisks en ekki kemur fram á hverju slík 
undanþága yrði byggð.

Mörg Evrópusambandsríki virðast vera með öryggisálcvæði sem gildir þegar um alvarlega ógn gegn 
allsherjarreglu og þjóðaröryggi er að ræða. í þýskum og frönskum rétti gilda öryggisákvæði um allar 
Qárfestingar og verslun. Hugtökin allsherjarregla (e. public policy) og almannaöryggi (public 
security) eru þekkt hugtök í Evrópurétti. Mikilvægt er að átt sig á þýðingu hugtakana þar sem túlkun 
þeirra verður að vera í samræmi við Evrópurétt. í greinargerð þýsku fjárfestingarlaganna er vísað til 
52. og 65. gr. TFEU (einníg í Stofnsáttmála Evrópusambandsins) þar sem segir að takmarkanir á 
staðfesturétti og frjálsri för fjármagns séu leyfilegar á grundvelli allsherjarreglu og almannaöryggis. 
Á hinn bóginn segir í Bókun 17 við EES samninginn : Ákvœði 34. gr. samningsins skulu ekki koma í 
vegfyrir að samningsaðilar samþykki löggjöf eða heiti neinum þeim ráðstöfunum sem varða aðgang 
þriðja lands að mörkuðum þeirra

Athygli vekur að í þýsku fjárfestingalögunum er mælt fyrir um að hægt sé að krefjast þess að 
fjárfestingar aðila innan ESB séu yfírfamar af ráðuneytinu ef gmnur leikur á að reynt hafí verið að 
fara framhjá lögunum til að koma í veg fyrir skoðun. Hér yrði þó aðeins um að ræða könnun á því 
hvort fjárfestingin ógni allsherjarreglu eða aímannaöryggi.


