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Umsögn
um frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.
Frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar.
Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund þau Aagot Vigdísi Óskarsdóttur frá
Háskólanum á Bifröst, Aðalheiði Jóhannsdóttur frá Háskóla Íslands, Björgu Thorarensen
prófessor frá Háskóla Íslands, Gísla Tryggvason stjórnlagaráðsmann, Guðjón Bragason,
Halldór Halldórsson og Önnu Guðrúnu Björnsdóttur frá Samtökum íslenskra sveitarfélaga,
Katrínu Oddsdóttur stjórnlagaráðsmann, Oddnýju Mjöll Arnardóttur og Hafstein Þór Hauksson frá Háskóla Íslands, Pál Þórhallsson frá forsætisráðuneytinu, Ragnhildi Helgadóttur frá
Háskólanum í Reykjavík, Sigurð Líndal, prófessor emeritus, og Trausta Fannar Valsson frá
Háskóla Íslands. Einnig voru Þóroddur Bjarnason og Grétar Þór Eyþórsson gestir nefndarinnar á símafundi.
Stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hefur óskað eftir að nefndir þingsins fjalli um þá hluta
frumvarps til stjórnarskipunarlaga sem falla undir málefnasvið hverrar nefndar. Skipting
frumvarpsins milli fastanefnda tekur mið af því hvernig málefnasvið nefndanna er afmarkað
í 13. gr. þingskapa. Óskað hefur verið eftir því að umhverfis- og samgöngunefnd fjalli um
33.-36. gr., um náttúru Íslands og umhverfi, náttúruauðlindir, upplýsingar um umhverfi og
málsaðild og dýravernd, og um VII. kafla um sveitarfélög.
Umsögn þessari verður til hægðarauka kaflaskipt eftir þeim greinum sem til umfjöllunar
eru. Fjallað verður um þær greinar sem snúa að sveitarfélögunum sameiginlega í einumkafla.
Rakin verða í stórum dráttum þau sjónarmið sem komið hafa fram fyrir nefndinni og reifaðar
niðurstöður nefndarinnar um viðkomandi efni.
Ýmis sjónarmið komu fram á fundum umhverfis- og samgöngunefndar um málið. Helsta
gagnrýnin sem kom fram á fundum umhverfis- og samgöngunefndar með áðurnefndum gestum laut að greinargerð frumvarpsins og opnu og almennu orðalagi einstakra greina sem
valdið gæti óskýrleika og torveldað lögskýringar í framtíðinni. Þar var bent á að það gæti
dregið úr lagalegri virkni stjórnarskrárinnar og aðhaldi með þeim sem fara með pólitískt vald
þegar stjórnarskrá er veitt sterkt táknrænt gildi og texti stjórnarskrárákvæða einkennist í
miklum mæli af opnum og matskenndum yfirlýsingum, þar sem svigrúmið er þá meira til að
leggja mat á efnisinntak ákvæða. Þau sjónarmið komu fram að greinargerðin með frumvarpinu væri löng og á köflum torlæsileg. Í því samhengi var lögð áhersla á að hægt yrði að
byggja á greinargerðinni við beitingu og merkingu ákvæðisins. Með óskýru orðalagi væri í
raun verið að færa mikið túlkunarvald til dómstóla og stjórnvalda. Á fundum nefndarinnar
komu einnig fram þau sjónarmið að mikilvægt væri að stjórnarskrá sé sem flestum auðskiljanleg, og eigi að vera á „mannamáli“ eins og framast er kostur.
Umhverfis- og samgönguefnd tekur undir almenna ábendingu umsagnaraðila um greinargerð frumvarpsins, og beinir því til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að búa nefndarálit sitt
svo úr garði að þar sé hægt að ganga að hnitmiðuðu og skýru lögskýringargagni. Einkum er
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æskilegt að gætt sé að samkvæmni, annars vegar milli einstakra greina frumvarpsins, hins
vegar milli ákvæðanna og greinargerðarinnar.
Þá skal vakin á því athygli að í þjóðaratkvæðagreiðslunni þann 20. október 2012 voru
nokkrar greinar stjórnarskipunarfrumvarpsins sérstaklega bornar undir atkvæði með orðalagi
stjórnlagaráðs. Áður höfðu tillögur stjórnlagaráðs fengið sérstaka kynningu í opinberum
bæklingi sem sendur var í hvert hús í aðdraganda atkvæðagreiðslunnar. Í ljósi þess að umræddar greinar voru allar samþykktar með afgerandi hætti í atkvæðagreiðslunni telur umhverfis- og samgöngunefnd að ríkar efnislegar ástæður þurfi að liggja fyrir breytingum á
umræddum ákvæðum, og að gera eigi slíkar breytingar fyrst og fremst til þess að styrkja inntak einstakra ákvæða í samræmi við markmiðslýsingu stjórnlagaráðs.
Í minnisblaði til nefndarinnar leggur Björg Thorarensen til að II. kafla frumvarpsins verði
skipt í tvo kafla, annan undir yfirskriftinni „Mannréttindi“ og síðan III. kafla undir yfirskriftinni „Þjóðareignir, náttúra og umhverfi“. Þá gerir hún tillögu um endurröðun greina
mannréttindakaflans og flutning málsgreina milli ákvæða þannig að þau birtist í „efnislega
réttu samhengi“.1
Umhverfis- og samgöngunefnd kemur þessari ábendingu á framfæri við stjórnskipunarog eftirlitsnefnd til íhugunar og bendir á að vel gæti farið á fyrrgreindri skiptingu. Nefndin
telur þó enga brýna þörf á að stokka upp greinar kaflanna tveggja, nema að 32. gr. ætti e.t.v.
vel heima sem síðasta grein síðari kaflans. Í nýja kaflanum er áfram fjallað um mannréttindi,
nú í tengslum við umhverfi og náttúru og að auki koma ákvæði um sameign auðlinda og
hversu með skuli farið.
Um 32. gr., menningarverðmæti.
Fram hafa komið hugmyndir um að skipta II. kafla frumvarpsins upp í tvo kafla eins og
rakið var hér að ofan. 32. gr. færi vel í síðari kaflanum. Verði myndaður nýr kafli með
greinum 32./33.-36. telur nefndin að vel færi á því að heiti nýja kaflans yrði: „Þjóðareignir,
maður, náttúra og umhverfi.“
Einnig bendir Umhverfis- og samgöngunefnd stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að íhuga
hvort það mundi ekki styrkja grein um menningarverðmæti ef hún næði einnig til fágætra
náttúrugripa í skilningi 15. gr. laga nr. 60/1992 um Náttúrufræðistofnun Íslands og náttúrustofur, svo sem hami sjaldgæfra fugla, egg og steindir.
Um 33. gr., náttúru Íslands og umhverfi.
Efni 33. gr. er ekki að finna í núverandi stjórnarskrá. Markmið greinarinnar er, eins og
fram kemur í greinargerð, „að auka vernd náttúrunnar, kveða á um meginreglu sjálfbærrar
þróunar og tryggja rétt almennings til ákveðinna umhverfistengdra gæða“.
Nefndin telur fulla þörf á þessari stjórnarskrárgrein, gerir ekki athugasemdir við efnisatriði hennar en beinir því til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að athuga orðalag á stöku
stað. Nefndin vekur athygli á að hér sem víðar er æskilegt að fyrir hendi sé heilsteypt umfjöllun í nefndaráliti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar, m.a. til aðstoðar við lögskýringar,
og telur að við það verk sé þarft að athuga tillögur Aðalheiðar Jóhannsdóttur frá 20. september 2012. Nefndin bendir á nokkur atriði til íhugunar um þessa grein.
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Björg Thorarensen: Tillaga að breyttri röð greina ... fskj. við M innisblað 7. desem ber 2012.
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Fyrsta málsgrein.
Í fyrstu málsgrein er yfirlýsing um gildi náttúrunnar og afstöðu landsmanna til hennar.
Greinin hefur sem slík sætt tvenns konar gagnrýni. Því hefur verið haldið fram að yfirlýsingin sé of almenn til að hafa eiginlegt gildi, og ætti sem slík helst heima í aðfaraorðum.
Nefndarmenn eru sammála um að yfirlýsingunni beri að halda í stjórnarskrártextanum og
benda á gildi markmiðsgreinar í lögum sem almennrar ábendingar og undirstöðu lögskýringa.
Yfirlýsingin tekur til sambúðar lands og þjóðar, og felur í sér, eins og fram kemur í athugasemdum við frumvarp og tillögur stjórnlagaráðs, að náttúra Íslands hafi annars vegar gildi
sem slík og hins vegar sem uppspretta auðæva og lífsgæða. Nefndin tekur undir viðhorf sem
fram hafa komið um að ekki fari vel á yfirlýsingagleði í stjórnarskrá en telur að hér sé á ferð
grundvallarheitstrenging sem þar á heima, í samræmi við alþjóðlega þróun í mannréttindamálum en ekki síður í samræmi við gamla íslenska hefð um virðingu fyrir náttúrunni til lands
og sjávar. Eðlilegt er að gera ráð fyrir að þátttakendur í samfélaginu séu bundnir af slíkri
meginreglu, á svipaðan hátt og menn gangast undir grunnreglur á öðrum sviðum.
Um það eru hins vegar skiptar skoðanir í nefndinni hvar 1. og 2. málsl. eiga best heima.
Sumir nefndarmenn telja að best fari á þeim í aðfaraorðum og gæti 33. greinin þá hafist svo
t.d.: „Stjórnvöldum og almenningi ber að gæta þess að fjölbreytni lands og lífríkis sé
viðhaldið og að ...“. Aðrir nefndarmenn telja að vel fari á þeim í samhengi við annað efni
1. mgr. þessarar greinar sem markar upphaf nýs kafla um skyldur og réttindi gagnvart
umhverfi, náttúru og auðlindum, 33.- 36. gr. (hugsanlega að meðtaldri 32. gr.), hvort sem
hann verður auðkenndur sérstaklega eða ekki, um skyldur og réttindi gagnvart umhverfi,
náttúru og auðlindum.
Fram hafa komið þau sjónarmið að með 2. málsl. 1. mgr. sé kveðið á um viðhorf og að
óeðlilegt sé að skylda landsmenn til sérstakra viðhorfa í stjórnarskrá. Rétt er að stundum eru
skil ekki skörp í grunnreglum af þessu tagi milli fyrirmæla um verknað eða atferli annars
vegar og áskilnaðar um viðhorf, þar sem byggt er á tilteknum siðrænum grunni. Það á einnig
við um til dæmis stjórnarskrárákvæði um friðhelgi einkalífs og eignarréttar eða um skyldu
til ýmiss konar þátttöku í samfélaginu, svo sem með framlögum til sameiginlegra þarfa, hvað
þá lagaákvæði sem banna mannsmorð og þjófnað.
Fram hafa komið athugasemdir um orðalag í 3. málsl. Nefndin beinir því til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að skýra þarf merkingu hugtaksins náttúruminjar í nefndaráliti
þar sem annars er hætt við of þröngri túlkun. Í því sambandi er eðlilegt að minna á skýringar
í 7. og 8. lið í 3. gr. núverandi náttúrverndarlaga, nr. 44/1999, og á samsvarandi skilgreiningu
í Hvítbók2umhverfisráðuneytisins um náttúruvernd, kafla 11.2.7., bls. 175. Þá felur nefndin
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að íhuga hvort rétt sé að setja orðið „gróðurlendi“ í stað
orðsins „gróður“ í málsliðnum, því um gróður sem slíkan hefur áður verið fjallað fyrr í setningunni þar sem talað er um „fjölbreytni lands og lífríkis“. Ýmsir telja galla við setninguna
óbreytta að þar sé aðeins getið gróðurs og ekki dýra.
Nefndin vekur athygli á að ákvæðið um að „fjölbreytni lands og lífríkis sé viðhaldið“
tengist Ríó-samningnum um líffræðilega fjölbreytni frá 1992. Þar er sérstaklega kveðið á um
ráðstafanir til varnar tegundum í útrýmingarhættu og því e.t.v. ekki þörf á sérstökum stjórnarskrárákvæðum annars staðar um það efni, sbr. umfjöllun um 36. grein.
Nokkrar efasemdir hafa komið fram um merkingu 3. málsl. þar sem segir að fyrri spjöll
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Hvítbók. Náttúruvernd. Greinargerð nefndar um endurskoðun náttúruverndarlaga. Ritstj. A agot
Óskarsdóttir. Umhverfisráðuneytið, Reykjavík 2011.
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á náttúru skuli „bætt eftir föngum“. Nefndin telur að um þetta sé þörf á skýrri umfjöllun í
nefndaráliti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Með ákvæðinu er samfélaginu sett það
markmið að bæta „eftir föngum“ þau spjöll sem náttúra landsins hefur orðið fyrir í aldanna
rás, fyrst og fremst af mannavöldum, en þar koma oft við sögu ýmis náttúruleg ferli og aðstæður. Setur ákvæðið löggjafanum, stjórnvöldum og almenningi þær skyldur á herðar að
vinna að þessu. Ágætt dæmi um slík verk er landgræðsla og endurheimt votlendis. Það er
skilningur nefndarinnar að greinin geti ekki sem slík orðið grundvöllur skaðabótakrafna á
hendur t.d. lögaðilum sem ekki bæta „fyrri spjöll“ án þess að vera sjálfir valdir að þeim. Hún
getur á hinn bóginn orðið grundvöllur aukinna krafna um landbætur o.s.frv. í almennum
lögum.
Önnur málsgrein.
Við aðra málsgrein hafa ekki komið fram teljandi efnislegar athugasemdir, enda er hér um
að ræða mannréttindaákvæði, af hinni svokölluðu þriðju kynslóð. Þó hefur komið fram að
erfitt sé að skilgreina sum hugtök í upptalningunni, svo sem „ómengað andrúmsloft“ og
„óspillt náttúra“. Nefndin vekur athygli á að lög á þessu sviði eru þegar í gildi hérlendis, þar
sem slíkar skilgreiningar liggja margar fyrir, en meðal kosta greinarinnar er að hún styrkir
fyllri og ýtalegri lagasmíð um þriðjukynslóðarmannréttindi.
Þriðja málsgrein.
Hér er orðaður í stjórnarskrárákvæði kjarni markmiðsins um sjálfbæra þróun. Nefndin
telur að greinin mundi styrkjast með því að geta þess hugtaks sérstaklega, svo sem með
orðalaginu: „ . skal haga í samræmi við meginreglur um sjálfbæra þróun, þannig að . “.
Nefndin telur til bóta breytingu stjórnlagaráðsmanna á þeim texta sem hér var upphaflega
samþykktur, en beinir því til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að þörf kann að vera á góðri
skýringu vegna þess orðalags að náttúrugæðin skuli nýtt þannig að „þau skerðist sem minnst
til langframa“. Hér er ekki um að ræða neins konar frávik frá meginreglu sjálfbærrar þróunar
heldur einungis að náttúrugæði eru tvenns konar, sum endurnýjanleg en önnur ekki, svo sem
námur.
Fjórða málsgrein.
Nefndin fagnar þessu ákvæði í frumvarpinu og tillögu stjórnlagaráðs um að treysta almannarétt til ferða um landið og dvalar í skauti þess. Fram hafa komið þau viðhorf að ákvæðið megi túlka svo rúmt að raskað geti eðlilegum nytjum og næði landeigenda, svo sem
kringum sumarbústaði. Nefndin beinir því til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að ganga svo
frá í nefndaráliti sínu að slík túlkun sé útilokuð.
Um 34. gr., náttúruauðlindir.
Auðlindaákvæðið í 34. gr. frumvarps til stjórnarskipunarlaga felur í sér skilgreint inntak
þjóðareignar á auðlindum og er nýmæli í stjórnarskrá. Um hugtakið þjóðareign hefur staðið
umræða meðal lögfræðinga, stjórnmálafræðinga og heimspekinga í á annan áratug eins og
rakið er í greinargerð stjórnlagaráðs. Hugtakið „þjóðareign“ byggist á langri hefð sem rekja
má til Þingvallalaga frá 1928. Þar er orðið notað í merkingunni „eign sem aldrei má afhenda
til eignar eða varanlegra afnota og má því aldrei selja eða veðsetja“. Að auki leggur stjórn-
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lagaráð þann skilning í hugtakið að núlifandi kynslóð deili náttúruauðlindum í þjóðareign
með óbornum kynslóðum og hafi því ekki rétt til að ráðstafa auðlindunum í eigin þágu.3
Gerðar voru athugasemdir við orðið „þjóðareign“ að það væri ekki nægilega ljóst fyrir
lagatexta, heldur kynni að verða „notað sem skálkaskjól fyrir frjálslega meðferð valds jafnvel spillingu“ eins og fram kemur í minnisblaði Sigurðar Líndals sem hann lagði fram
á fundi umhverfis- og samgöngunefndar. Sigurður telur að í ákvæðinu sé „heimildum sem
í eignarrétti felast og auðlindunum fengin áþekk staða og sjálfseignarstofnunum“. Í þessu
felist mótsögn og þess vegna eigi ekki að nota orðið eign í þessu samhengi og ekki tengja það
við þjóð. Því er þó ekki neitað að fyrir hendi séu og geti verið hlutir, landsvæði o.s.frv. sem
landsmenn hafi í sameiginlegri vörslu og ekki megi selja eða veðsetja.
Þau sjónarmið hafa einnig komið fram að í auðlindaákvæðið vanti skýra hugsun um
þjóðareign á náttúruauðlindum sem ótvíræðri meginreglu. Orðalag um undantekningar sem
tengjast auðlindum og eru „háðar einkaeignarrétti“ veiki grundvallarprinsippið og kalli á
túlkanir fyrir dómstólum. Sú skoðun var viðruð að upprunalegt orðalag stjórnlagaráðs væri
heppilegra en lagt var til orðalagið: „Náttúruauðlindir Íslands eru sameignÍslendinga.“ Vakin
var athygli á því að túlkun ákvæðisins gæti að verulegu leyti oltið á niðurstöðum umræðu um
nýja skipan í lögum um stjórn fiskveiða þar sem kæmi fram nánari útfærsla á eðli og umfangi
nýtingarréttar fiskveiða. Bent var á að þar til slíkt lagafrumvarp liti dagsins ljós mætti líkja
34. grein við „óútfyllta ávísun“. Fram komu sjónarmið þess efnis að ný stjórnarskrá mundi
hugsanlega verja rétt núverandi handhafa veiðiheimilda til að fara með úthlutuð veiðiréttindi
sem ígildi einkaeignar eða auðlindar sem háð væri einkaeignarétti (93% heildarafla íslenska
fiskiskipaflotans að óbreyttu). Sú skoðun er reist á þeim skilningi sem leggja megi í nýtingarleyfi sem viðurkennda óbeina eign sem ekki verði raskað án skaðabótaábyrgðar.4
Í greinargerð með frumvarpi til stjórnarskipunarlaga (þskj. 510) er ekki gerð athugasemd
við notkun hugtaksins „þjóðareign“ heldur leitast við að skýra það. Frumvarpsflytjendur taka
fram að handhafar löggjafar- og framkvæmdarvalds (Alþingi og stjórnvöld) fara með forsjá
auðlinda í þjóðareign á grundvelli fullveldisréttar í umboði þjóðarinnar og innan þeirra marka
sem stjórnarskrá og lög kveða á um. Enn fremur er tekið fram að „náttúruauðlindir hafa
mikla samfélagslega þýðingu, þ.e. samfélagið hefur ríka hagsmuni af því hvernig þær eru
nýttar og þeim ráðstafað . “. Loks er minnt á að samkvæmt alþjóðasamningi um efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi sem Ísland er aðili að hefur hver þjóð á valdi sínu að
ákveða forsendur og fyrirkomulag auðlindanýtingar.5
Umhverfis- og samgöngunefnd fellst á rök stjórnlagaráðs fyrir hugtakinu þjóðareign og
tekur undir sjónarmið frumvarpsflytjenda um samfélagslega þýðingu náttúruauðlinda í
þjóðareigu. Þá telur nefndin að sjálfsagður réttur þjóðarinnar til forræðis yfir auðlindum sínum og nýtingar þeirra styrkist mjög með nýju auðlindaákvæði 34. gr. frumvarpsins. Nefndin
fær ekki séð að ákvæðið festi í sessi ígildi eignarréttar á nýtingarrétti þjóðarauðlinda, enda
er eignarhald á nýtingarrétti fram til dagsins í dag sjálfstætt úrlausnarefni, háð reglum um
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hefðarrétt, lagaumhverfi og vilja löggjafans eftir því sem við á. Nýtt stjórnarskrárákvæði um
auðlindir í þjóðareign leysir ekki lagadeilur fortíðar heldur varðar leið til framtíðar. Úr deilumálum um nýtingarrétt verður vart skorið nema fyrir dómstólum, en ljóst má vera af
skýringum stjórnlagaráðs að ákvæðinu er ekki ætlað að styrkja stöðu handhafa nýtingarréttar
(sbr. umfjöllun um 4. mgr. aftar) þó að slíkir túlkunartilburðir kunni að verða uppi, líkt og
Níels Einarsson ræðir í sinni umsögn. Umhverfis- og samgöngunefnd telur mikilvægt að
hafið sé yfir allan lagalegan vafa að 34. gr. tryggi þjóðareign og -ráðstöfunarrétt á mikilvægustu náttúruauðlindum og því er brýnt að ætlan löggjafans sé vel skýrð í greinargerð hvað
þetta varðar.
Björg Thorarensen, lagaprófessor, sendi umhverfis- og samgöngunefnd minnisblað sem
hún afhenti einnig atvinnuveganefnd Alþingis um þær greinar sem nefndirnar höfðu til
umfjöllunar. Hún gerir ekki efnislegar athugasemdir við 34. gr. frumvarpsins en telur ekki
fullljóst hver séu „áhrif ákvæðisins á eignarréttindi bæði einstaklinga og sveitarfélaga, bæði
bein eða óbein í náttúruauðlindum eða áhrif á afnotarétt auðlinda miðað við núverandi
skipan“.6
Þessi umsögn er umhugsunarefni í ljósi þeirrar breytingar sem frumvarpsflytjendur hafa
gert á orðalagi og efnisinntaki 34. gr. sem nú verður nánar vikið að:
Fyrsta málsgrein.
Í tillögu stjórnlagaráðs hljóðaði upphaf málsgreinarinnar svo: „Auðlindir í náttúru Íslands
sem ekki eru í einkaeigu eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar.“
Sú breyting að skipta út orðunum „í einkaeigu“ fyrir orðin „háðar einkaeignarrétti“ er rökstudd í greinargerð með frumvarpinu þannig að vilji stjórnlagaráðs hafi staðið til þess að
„þjóðareign“ taki einungis til þeirra auðlinda í náttúru Íslands „sem ekki eru í einkaeigu“,
eins og fram kemur í skýringum við ákvæðið í tillögu stjórnlagaráðs og í skilabréfi fundar
fulltrúa úr stjórnlagaráði. A f því megi ráða þá „skýru ætlan að ákvæðið raski ekki þeim beinu
eða óbeinu eignarréttindum sem þegar hafa stofnast“ eins og segir í greinargerð frumvarpsins.7 Bent er á í greinargerðinni að hugtakið „einkaeignarréttur“ nær bæði til einkaeigu sem
og hefðbundinnar opinberrar eignar t.d. á ríkisjörð. Orðalagsbreytingin hafi þann lögfræðilega tilgang að víkka einkaeignarhugtakið þannig að það vísi ekki einungis til eigna einstaklinga og einkaaðila, heldur einnig til opinberra eigna þar á meðal allra jarða, landspilda og
lóða í eigu ríkis og sveitarfélaga sem lúti einkaeignarrétti í skilningi laga. Miðað við upprunalegt orðalag yrðu slíkar opinberar eignir óráðstafanleg þjóðareign, sem hafi ekki verið
ætlun stjórnlagaráðs. A f því gæti m.a. leitt að við sölu ríkisjarða þyrfti að undanskilja öll
náttúrugæði, t.d. jarðhita til heimilis og búsþarfa sem og virkjanlegt vatnsafl undir 10 MW,
auk þess sem öll veðsetning slíkra eigna yrði óheimil.
Það er mat umhverfis- og samgöngunefndar á þessari breytingu að hún skerpi á einkaeignarrétti opinberra aðila og komi í veg fyrir að slíkar eignir verði óráðstafanlegar þjóðareignir með gildistöku nýrrar stjórnarskrár. Nefndin fellst á það sjónarmið sérfræðinga að sú
sterka vernd einkaeignarréttar sem hér kemur fram hniki þó ekki til því ótvíræða eignarhaldi
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þjóðarinnar á auðlindum sínum sem ákvæðinu er ætlað að tryggja samkvæmt ætlan stjórnlagaráðs, enda má svo ekki verða að mati nefndarinnar.
Við umfjöllun í nefndinni var rætt um tengsl orðalags auðlindaákvæðisins við framsetningu þess í ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem fram fór í október sl. Í sérstakri spurningu
sem borin var upp á atkvæðaseðli í þjóðaratkvæðagreiðslunni var 1. mgr. 34. gr. sett fram
með orðalagi stjórnlagaráðs. Það vekur siðferðilega spurningu um hvort stætt sé á því að
breyta orðalaginu eftir að 84% þeirra sem þátt tóku í atkvæðagreiðslunni hafa samþykkt
ákvæðið eins og það var orðað á seðlinum. Umhverfis- og samgöngunefnd telur þó að virtum
rökstuðningi frumvarpsflytjenda sem og markmiðsákvæðum stjórnlagaráðs að breytingar þær
sem gerðar hafa verið gangi ekki í berhögg við inntak greinarinnar eins og hún var hugsuð
af hálfu stjórnlagaráðs, heldur skerpi á þeim ásetningi ráðsins að raska ekki þeim beinu eða
óbeinu eignarréttindum sem þegar hafa stofnast. Nefndin leggst því ekki gegn hinu breytta
orðalagi frumvarpsins.
Önnur málsgrein.
Önnur málsgreinin orðast svo: Til þjóðareignar skv. 1. mgr. teljast nytjastofnar og aðrar
auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu utan netlaga, vatn og önnur þau náttúrugæði sem ekki eru háð einkaeignarrétti, svo sem vatnsafl, jarðhiti og jarðefni í þjóðlendum.
Í eignarlöndum takmarkast réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við venjulega
hagnýtingu fasteignar.
Hér hafa orðið nokkrar breytingar á orðalagi og inntaki 2. mgr. frá tillögu stjórnlagaráðs,
sem hljóðaði svo: „Til auðlinda í þjóðareign teljast náttúrugæði, svo sem nytjastofnar, aðrar
auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu og uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita- og námaréttinda. Með lögum má kveða á um þjóðareign á auðlindum undir
tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar.“
Í greinargerð segir að breytingin á fyrsta málslið - sem felur í sér upptalningu tiltekinna
eigna í stað þess að tillaga stjórnlagaráðs vísaði til „auðlinda í þjóðareign“ - þjóni þeim tilgangi að gera tengsl 1. og 2. mgr. skýrari og forðast tvítekningu. Þá hafi orðalagið „uppsprettur“ vatns- og virkjunarréttinda, jarðhita- og námaréttinda vakið vafa um hvort gengið
væri of nærri réttindum sem njóta verndar eignarréttarákvæðis 72. gr. gildandi stjórnarskrár.
Hið sama eigi við um skort á tilvísun til réttinda landeigenda innan netlaga.
Þeim sjónarmiðum var hreyft við nefndina að þessi breyting væri óþörf, hún varpi ekki
frekara ljósi á merkingu ákvæðisins, hvorki löglærðra né almennra lesenda enda eigi orðalag
stjórnarskrárinnar ekki að vera lagatæknilegs eðlis heldur „á mannamáli“. Andstætt þessu
sjónarmiði hefur verið bent á að með óskýru orðalagi í stjórnarskrá sé mikið túlkunarvald
fært til dómstóla og stjórnvalda eins og áður sagði.
Umhverfis- og samgöngunefnd tekur undir kröfuna um skýrleika texta. Nefndin telur
æskilegt að ný stjórnarskrá - sem og greinargerðin sem henni fylgir - sé skrifuð á ljósu og
auðskiljanlegu máli fyrir allan almenning. Nefndin tekur þó undir það sjónarmið að sá
skýrleiki þarf jafnframt að vera til staðar fyrir dómstóla sem byggja lagatúlkun á stjórnarskrártexta og því er mikilvægt að lögskýring ákvæðisins í greinargerð sé glögg og hnitmiðuð.
Bent hefur verið á að við breytinguna hverfi sú aðgreining sem í upptalningu stjórnlagaráðs sé gerð á a) nytjastofnum, b) öðrum auðlindum hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu, c) uppsprettum vatns- og virkjunarréttinda, og d) uppsprettum jarðhita- og námaréttinda. Í skýringum stjórnlagaráðs við 34. gr. kemur fram að upptalningin er í samræmi við

8
athugasemdir þær sem fylgdu frumvarpi dr. Gunnars Thoroddsen 1983 nema hvað þar var
gert ráð fyrir að slík þjóðareign væri ákveðin með lögum en ekki í stjórnarskrá.8
Í ljósi þeirra skýringa sem frumvarpsflytjendur gefa í greinargerð9 ber að skilja upptalningu frumvarpsins sem aðskilin dæmi um þjóðareign: a) nytjastofna og aðrar auðlindir
hafs og hafsbotns innan íslenskrar lögsögu utan netlaga, b) vatn, þ.e. efnið vatn sem landeigendur hafi þó hagnýtingar- og umráðarétt yfir (straumvatni eða stöðuvatni) á grundvelli
vatnalaga (15/1923), c) aðrar auðlindir og réttindi sem ekki eru háð einkaeignarrétti og eru
þar tiltekin sem dæmi vatnsafl, jarðhiti og jarðefni.
Frumvarpsflytjendur benda á að hverri landareign, þar á meðal þjóðlendum, fylgi lögeignarréttur að auðlindum í jörðu, m .a.jarðhita og jarðefnum. Líklegt sé að skerðing á slíkum
réttindum í eignarlöndum myndi fela í sér eignarnám og bótaskyldu ríkisins. Frumvarpsflytjendur gera ráð fyrir því að um vatnsafl, jarðhita og jarðefni í eignarlandi ríkis og
sveitarfélaga fari með sama hætti og um annað eignarland. Ætlun stjórnlagaráðs sé ekki að
raska fyrirliggjandi eignarréttindum. Þá sé orðalaginu „uppsprettur vatns- og virkjunarréttinda“ breytt í skýra yfirlýsingu um þjóðareign á vatni án þess að raskað sé fyrirliggjandi
vatnsréttindum. Í ákvæðinu svo breyttu felist hvorki röskun á þeim vatnsréttindum einstaklinga og lögaðila sem varin eru af stjórnaskrá né á heimildum löggjafans til að kveða á um almennar takmarkanir eignarráða.
Umhverfis- og samgöngunefnd telur sjónarmið frumvarpsflytjenda um þetta skynsamleg
og í fullu samræmi við vilja stjórnlagaráðs.
Athygli umhverfis- og samgöngunefndar var vakin á því sjónarmiði að óþarft væri að sértaka auðlindir hafs og hafsbotns innan lögsögunnar „utan netlaga“, þar eð einkaeignarétturinn
gilti hvort eð er innan netlaga eins og þau væru skilgreind í dag. Var m.a. bent á að sérstaklega væri kveðið á um netlögin í Jónsbók, og því færi vel á því að varðveita slík ákvæði í
stjórnarskrá.
Í greinargerð frumvarpsins er viðbótin sem kveður á um netlögin skýrð með því að
stjórnlagaráð hafi að því er virðist ekki ætlað að raska lögbundnum rétti landeigenda til netlaga sinna. Réttarstaða landeiganda sé hin sama í eignarlandi og innan netlaga og því felist
í hinu breytta ákvæði engin takmörkun á almennri heimild löggjafans til að takmarka rétt
landeigenda til nýtingar í netlögum, svo sem til fiskveiða.
Umhverfis- og samgöngunefnd fellst á að viðbótin „utan netlaga“ sé ef til vill ekki brýn
en telur engu að síður að hún megi vel standa sem nánari áhersla eða árétting þess að eigendur sjávarjarða eigi rétt á að nýta sjávargæði innan netlaga, verði ákvæðinu breytt á annað
borð.
Í frumvarpinu er felld út sú tillaga stjórnlagaráðs að með lögum megi „kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar“. Stjórnlagaráð skýrir ákvæðið
þannig að átt sé við „hugsanlega olíufundi eða málma djúpt undir hvort heldur í almenningum eða einkajörðum“.10Frumvarpsflytjendur fella setninguna út með þeim rökum að hún
sé óþörf þar eð þjóðareign á auðlindum undir yfirborði jarðar í þjóðlendum sé ótvíræð sam-
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kvæmt ákvæðinu og í eignarlöndum tilheyri slíkar auðlindir eiganda samkvæmt auðlindalögum.11 Frumvarpsflytjendur leggja til nýtt orðalag svohljóðandi: „Í eignarlöndum takmarkast
réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við venjulega hagnýtingu fasteignar“, með
vísan til dómafordæma og ríkjandi réttarástands sem „árétting á meginreglum sem átt hafa
tryggan sess í íslenskum rétti", eins og það er orðað.12
Á fundum nefndarinnar um þetta ákvæði komu fram nokkrar athugasemdir í tengslum við
afmörkun réttinda landeigenda undir yfirborði jarðar. Fram kom að sú aðferð við afmörkun
eignarráða landeigenda undir yfirborði jarðar sem náð hefur tryggustum sessi í íslenskum
rétti byggir á því sjónarmiði að þau nái til umráða og hagnýtingar en þó aðeins svo langt sem
eðlilegt geti talist að viðurkenna af tilliti til hagsmuna landeigandans. Regla þessi hefur verið
kölluð hagsmunaregla. Hún hefur verið orðuð með þeim hætti að eignarráðin nái svo langt
niður sem nauðsynlegt er til að landeigandi geti haft þau not af landi sínu sem heyra til venjulegrar hagnýtingar á eignarrétti yfir fasteign, eins og rakið var hér að ofan. Með henni séu
í raun dregin mörk milli réttinda landeiganda og almennings því þar sem réttindum landeiganda sleppir hljóti að taka við einhvers konar almenningur. Með hliðsjón af framkomnum
athugasemdum hvað þetta varðar beinirumhverfis- og samgöngunefnd eftirfarandi hugmynd
um orðalagsbreytingar á 2. mgr. 34. gr. til stjórnskipunar- og eftitlitsnefndar: 2. og 3. málsl.
orðist svo: „Í eignarlöndum takmarkast réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við
venjulega hagnýtingu fasteignar. Með lögum má kveða á um þjóðareign á auðlindum undir
tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar.“
Hér hefur verið bætt við málslið þar sem hagsmunareglan er viðurkennd sem meginregla
en viðmiðinu við tiltekna dýpt þó haldið inni sem undantekningu eða viðbót sem mætti gera
frá meginreglunni. Það er skilningur nefndarinnar að með þessum umbúnaði um ákvæði um
tiltekna dýpt er ekki átt við eina dýptarreglu, t.d. 200 eða 1000 m, heldur yrði tiltekin dýpt
metin hverju sinni í lögum miðað við þá tegund auðlindar sem um væri að ræða og jafnvel
þær sérstöku aðstæður sem fyrir hendi kynnu að vera til nýtingar.
Nefndin bendir á að vegna þess hversu rúmt réttindi landeigenda eru skilgreind í auðlindalögum (2. mgr. 1. gr) er ekki hægt að útiloka að lagaákvæði, sem kveður á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar, gætu skapað landeigendum bótarétt.
Fjórða málsgrein.
Í 4. mgr. skipta frumvarpsflytjendur út orðinu „eignarréttur“ fyrir „eign“ í síðasta málslið
málsgreinarinnar og fella út lokaorðin „yfir auðlindunum“.
Síðari breytingin, þ.e. að fella út „yfir auðlindunum“ telur umhverfis- og samgöngunefnd
að sé til bóta. Með því að fella síðustu tvö orðin út, er ljóst að um er að ræða nýtingarréttinn,
þ.e. að tímabundið leyfi til nýtingar gegn gjaldi getur „aldrei leitt til eignar[réttar] eða óafturkallanlegs forræðis“ yfir þeim nýtingarrétti. Auk þess er yfirráðaréttur stjórnvalda yfir auðlindunum sjálfum ótvíræður samkvæmt 34. gr., sbr. einnig umfjöllun um fyrirvara Níelsar
Einarssonar í upphafi umsagnar.
Því sjónarmiði var hreyft við umfjöllun málsins að óskýrt væri hvað átt væri við með
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„fullu gjaldi“ í 4. mgr. Bent var á að óheppilegt væri í greinargerð að vísa til eignarnámsbóta
í samhengi við auðlindanýtingu. Greinargerð frumvarpsins skýrir þó að mati nefndarinnar
hvað við er átt. Þar er að hluta til fallist á þá skilgreiningu stjórnlagaráðs að með „fullu“
gjaldi sé átt við markaðsverð, þ.e. „hæsta gjald sem nokkur er fús að greiða t.d. á markaði
eða uppboði eða í samningum við ríkið sem umboðsmann rétts eiganda, þjóðarinnar“.13
Um 35. gr., upplýsingar um umhverfi og málsaðild.
Ákvæði 35. gr. er nýmæli í stjórnarskrá þar sem kveðið er á um helstu meginreglur umhverfisréttar. Orðalag greinarinnar er óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs nema hvað orðinu
„umtalsverð“ hefur verið bætt inn í 2. mgr.
Hér skal á það bent að orðalagið „umtalsverð áhrif“ kann að hafa lagalega bindandi þýðingu, þar eð það hefur fengið lagaskilgreiningu í 2. gr. laga, nr. 106/2000 um mat á umhverfisáhrifum. Þar segir í staflið o: „Umtalsverð umhverfisáhrif: Veruleg óafturkræf umhverfisáhrif eða veruleg spjöll á umhverfinu sem ekki er hægt að fyrirbyggja eða bæta úr með
mótvægisaðgerðum.“
Ekki verður séð af markmiðslýsingu ákvæðisins í greinargerð að hún byggi á fyrrgreindum lagaskilningi á „umtalsverðum umhverfisáhrifum“ sem kunni að verða tilefni upplýsingaskyldu stjórnvalda. Ýmis áhrif geta orðið af ákvörðunum stjórnvalda og umsvifum
sem ástæða getur verið til að upplýsa um þótt afturkræf séu.
Til að forðast þá þröngu lagatúlkun sem orðalagið býður upp á m.t.t. fyrrgreindra laga,
leggur nefndin til að „umtalsverð“ falli út en að skýrt verði betur í greinargerð hvað átt sé við
með áhrifum sem gefi tilefni til upplýsingaskyldu.
Fram komu athugasemdir um að í 1. mgr. kunni upplýsingaskyldan að vera skilgreind of
þröngt þar sem talað er um „áhrif framkvæmda“ á náttúru og umhverfi. Betur færi á því að
víkka ákvæðið og bæta við orðinu „starfsemi“. Nefndin tekur undir þessa ábendingu, enda
ljóst að ýmiss konar starfsemi getur haft umtalsverð umhverfisáhrif þó ekki sé um beinar
framkvæmdir að ræða, til dæmis ferðaþjónusta.
Þá tekur nefndin einnig undir þau sjónarmiðað í stað þess að skylda stjórnvöld til þess að
upplýsa einungis um „náttúruvá, svo sem umhverfismengun“ sé tryggara með tilliti til yfirlýsts markmiðs greinarinnar að skylda stjórnvöld og aðra til þess að upplýsa um aðsteðjandi
vá, svo sem náttúruvá eða umhverfismengun. Nefndin tekur undir þessa athugasemd.
Í 3. mgr. segir að „við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi“ skuli stjórnvöld
byggja á meginreglum umhverfisréttar. Nefndin telur að hér fari betur á því að taka fram að
um sé að ræða ákvarðanir sem hafi áhrif á náttúru Íslands og umhverfi. Nefndin beinir því
til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að íhuga orðalagsbreytingu í þessum dúr í upphafi málsgreinarinnar, svo sem: „Við ákvörðun sem hefur áhrif á náttúru Íslands og umhverfi ...“
Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að með 35. gr. sé stefnt að því að stjórnarskrárbinda hinar þrjár stoðir Árósarsamningsins um rétt til aðgangs að upplýsingum um umhverfismál, um rétt almennings til þátttöku í málsmeðferð þegar undirbúnar eru ákvarðanir
af hálfu stjórnvalda í umhverfismálum og um aðgang almennings að réttlátri málsmeðferð
í umhverfismálum fyrir dómstólum eða öðrum óháðum og hlutlausum úrskurðaraðila. Auk
þess hefur verið bætt við tilvísun til meginreglna umhverfisréttar.
Árósarsamningurinn hefur nú þegar fengið lagagildi á Íslandi með lögum nr. 23/2006, um
upplýsingarétt í umhverfismálum (með síðari breytingum), og lögum nr. 106/2000, um mat

13 Frumvarp til stjórnarskipunarlaga, þskj. 510, bls. 128.
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á umhverfisáhrifum, og lögum nr. 105/2006, um umhverfismat áætlana. Í sama anda er tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/4/EB frá 28.janúar 2003 sem innleidd var hér á landi
í febrúar 2005. Er þar kveðið á um víðtækan, almennan aðgang að upplýsingum um umhverfismál og miðlun þeirra. Í 7. gr. (4. tölul.) tilskipunarinnar segir að aðildarríkin skuli
gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja „ef hætta er yfirvofandi fyrir heilbrigði manna
eða umhverfið, hvort sem hún orsakast af starfsemi manna eða er af náttúrlegum orsökum,
að þegar í stað verði miðlað öllum upplýsingum sem opinber yfirvöld hafa yfir að ráða eða
eru geymdar fyrir þeirra hönd og gætu orðið til þess að fólk, sem líklegt er að sé í hættu, geti
gripið til ráðstafana til að koma í veg fyrir eða milda þann skaða sem annars hlytist af“.14
Þá hefur Alþingi nýverið hert á upplýsingaskyldu hins opinbera í umhverfismálum með
breytingu á lögum um upplýsingarétt í umhverfismálum, nr. 24/2012.
Í umhverfisrétti er viðurkennt að aðgangur að upplýsingum og upplýsingamiðlun á sviði
umhverfismála sé grundvallarforsenda sem þjóni þeim tilgangi að treysta umhverfisvitund
almennings og möguleika á að taka þátt í undirbúningi ákvarðana sem áhrif hafa á umhverfi
og náttúruauðlindir.15 Því telur nefndin eðlilegt að staðfesta með sérstöku stjórnarskrárákvæði upplýsingarétt almennings í umhverfismálum til samræmis við þá vaxandi áherslu
sem lögð er á þann þátt í íslensku samfélagi og meðal annarra þjóða umhverfis okkur.
Þá er það mat umhverfis- og samgöngunefndar að vel fari á því að stjórnarskrárbinda þá
skyldu stjórnvalda að upplýsa almenning um ástand umhverfis og náttúru og áhrif framkvæmda og starfsemi þar á, og gera stjórnvöld ábyrg fyrir því að upplýsa almenning um aðsteðjandi vá á borð við náttúruvá eða umhverfismengun. Sú löggjöf sem við höfum í umhverfis- og mengunarmálum er að stofni til þrjátíu ára gömul. Fræðimenn hafa bent á að hún
endurspegli að takmörkuðu leyti þá þróun sem hefur orðið í alþjóðlegum umhverfisrétti og
rétti Evrópusambandsins á undanförnum árum.16 Stjórnarskrárákvæði um upplýsingaskyldu
stjórnvalda og upplýsingarétt almennings í umhverfismálum leggur löggjafanum á herðar
aukna skyldu til þess að bæta þar úr og svara kalli tímans.
Um 36. gr., dýravernd.
Fyrri hluti greinarinnar, um illa meðferð dýra.
Í fyrri hluta 36. gr. er kveðið á um að með lögum skuli bönnuð ill meðferð á dýrum. Skiptar skoðanir eru í nefndinni um þörf á slíku ákvæði í stjórnarskrá.
Þau sjónarmið hafa komið fram innan nefndarinnar að þótt sjálfsagt sé að kveða á um
dýravernd með lögum sé gildi stjórnarskrárákvæðis í þessa veru óljóst og stingi í stúf við
annað efni stjórnarskrárinnar sem eðli málsins samkvæmt fjalli um manninn og skipulegt
samfélag hans á landinu. Í 33. grein sé með fullnægjandi hætti gerð grein fyrir tengslum við
náttúru og lífríki, og ekki þörf á sérstakri aukagrein um dýr seinast í kafla sem í heild fjallar
um mannréttindi.
Þeir nefndarmenn sem hlynntir eru ákvæðinu fallast á rök frumvarpsflytjenda og stjórnlagaráðs um þörf á slíkri grein í stjórnarskrá og fagna þeirri vernd sem í greininni felst fyrir

14

http://europa.eu/docum entation/legislation/index_en.htm .
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Greinargerð með frumvarpi, þskj. 510, bls. 131.

1 6 Ó lína Þorvarðardóttir: „Sorpbrennslan Funi. Greinargerð um löggjöf um upplýsingam ál og
upplýsingaskyldu stjórnvalda..“ Unnið fyrir Um hverfisnefnd A lþingis, janúar 2011. Bls. 5-10, 16.
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dýr, bæði villt dýr í náttúrlegu umhverfi sínu og dýr sem maðurinn heldur til ýmiss konar
þjónustu. Þeir telja ákvæðið um bann við illri meðferð dýra í samræmi við rótgróin siðferðileg viðhorf í íslensku samfélagi og við lagahefð, sbr. m.a. dýraverndarlög, nr. 15/1994,
lög um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, nr. 64/1994, og
náttúruverndarlög, nr. 44/1999. Þótt fyrrihluti greinarinnar taki í sjálfu sér til allra dýra er
hún einkum sniðin að hryggdýrum þeim sem hafa verið hluti af íslensku mannlífi frá öndverðu og þeim villi-, nytja- og gæludýrum sem bæst hafa við á síðari tímum. Greinarhlutinn
sé víðtækari en ákvæði um land og lífríki í 33. gr. þar sem hann tekur einnig, og jafnvel einkum, til dýra í beinni þjónustu mannsins.
Þeir nefndarmenn sem vilja halda fyrri hluta greinarinnar telja að einkar vel fari á henni
undir lok mannréttindakafla stjórnarskrár, og taka undir þau orð í greinargerðinni að meðal
mannréttinda hljóti að teljast sá réttur að lifa í samfélagi þar sem hægt er að gera ráð fyrir því
að ekki sé farið illa með dýr, sbr. m.a. ákvæði í stjórnarskrá Þjóðverja.
Síðari hluti greinarinnar, um tegundir í útrýmingarhættu.
Í síðari hluta greinarinnar er kveðið á um lagasetningu til varnar dýrategundum í útrýmingarhættu. Ýmsar spurningar vakna um stöðu þessa ákvæðis samhliðadýraverndarákvæðinu
í fyrri hluta greinarinnar, svo sem um það hver sé nákvæm viðátta dýrahugtaksins, hvort það
skuli skilja með sama hætti í báðum hlutum greinarinnar, og hvort túlka megi sérstakt
stjórnarskrárákvæði um dýr í útrýmingarhættu þannig að aðrar deildir lífríkisins séu ekki jafn
mikilvægar.
Að forða dýrategund frá útrýmingu er annars eðlis en vernd dýra við illri meðferð, og í
reynd mikilvægur þáttur í því að viðhalda fjölbreytileika í lífríkinu, sbr. alþjóðasamninginn
frá 1992. Tengsl við þann samning koma ágætlega fram í 3. málsl. 1. mgr. 33. gr., þar sem
segir að viðhald fjölbreytni í landi og lífríki sé hluti af þeirri skyldu borgara og stjórnvalda
að virða og vernda náttúru Íslands. Í 112. grein er enn fremur kveðið á um lagalega sérstöðu
alþjóðasamninga á umhverfissviði.
Nefndin telur að síðari liður 36. gr. samsvari illa fyrri lið greinarinnar og að kveðið sé með
fullnægjandi hætti á um nauðsyn líffræðilegs fjölbreytileika í 33. gr. Nefndin vekur athygli
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar á því að með því að fella niður síðari hluta greinarinnar
eykst vægi ákvæðisins sem eftir stæði. Yrði sú leið farin væri eðlilegt að í nefndaráliti yrði
texti svipaður þeim sem fylgir 36. gr. í athugasemdum við frumvarpið hafður með 33. gr.,
þ.e. athugasemdir um vernd við útrýmingu, þar á meðal vísanir til samningsins um líffræðilega fjölbreytni frá 1992, Bernar-samningsins frá 1979 og CITES-samningsins frá
1973/1979.
Um VII. kafla, sveitarfélög.
Í núgildandi stjórnarskrá er kveðið á um tilvist sveitarfélaga í 78. gr. Þar segir að sveitarfélög skuli sjálf ráða málefnum sínum eftir því sem lög ákveða. Þá segir að tekjustofnar
þeirra skuli ákveðnir með lögum og réttur þeirra til að ákveða hvort og hvernig þeir eru
nýttir. Í staðinn fyrir núgildandi grein er í frumvarpinu gert ráð fyrir að komi sérstakur kafli
um sveitarfélögin, fjórar greinar.
Þau sjónarmið komu fram á fundi nefndarinnar að lýðræðislegur kosningaréttur borgara
fengi skýrari stjórnskipulegan grundvöll í frumvarpinu þar sem skýrt væri kveðið á um að
sveitarfélögum væri stjórnað af sveitarstjórnum sem störfuðu í umboði íbúa og væru kjörnar
í almennum leynilegum kosningum. Þá þótti tilfærsla ákvæðis um sveitarfélögin úr mannréttindakafla stjórnarskrár í sérstakan kafla ekki hafa nein áhrif á réttindi íbúa sveitarfélaga
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til að kjósa eigin stjórn. Einnig þótti tilfærslan ekki hafa nein áhrif á túlkun þess er varðaði
undantekningarregluna að sveitarfélög mættu framselja ákvörðun um skattinnheimtu.
Um 105. gr.
Fyrsta málsgrein, um sjálfstæði sveitarfélaga.
Ákvæði 1. mgr. 105. gr. er samhljóða 1. mgr. 78. gr. gildandi stjórnarskrár. Í ákvæðinu
felst að sveitarfélög skuli njóta sjálfstjórnar. Þá felst einnig í því réttur íbúa sveitarfélaga til
að kjósa eigin stjórn og stjórnskipuleg trygging fyrir því að hér skuli vera sveitarfélög. Þau
sjónarmið komu fram á fundum nefndarinnar að ekkert benti til þess að við þessu inntaki núgildandi stjórnarskrár væri hreyft með frumvarpinu.
Önnur málsgrein, um að sveitarfélög hafi næga burði og tekjur fyrir lögbundin verkefni.
Í 2. mgr. 105. gr. er svohljóðandi ákvæði: „Sveitarfélög skulu hafa nægilega burði og
tekjur til að sinna lögbundnum verkefnum.“ Þetta ákvæði er nýmæli í íslenskri stjórnarskrá.
Í umfjöllun um ákvæðið var rætt hvort sleppa mætti orðinu „lögbundnum“ til þess að skylda
þessi og réttur næði einnig til verkefna sem sveitarfélög ákvæðu upp á sitt einsdæmi að sinna
án lagaskyldu. Nefndin er sammála því sjónarmiði sem kom fram á fundum nefndarinnar að
ekki væri eðlilegt að sleppa orðinu enda þyrfti að tryggja að völd og ábyrgð færu saman.
Þó kom fram á fundum nefndarinnar hvað þetta varðar að ekki virtist gefinn nægur gaumur í skýringum stjórnlagaráðs, um það hvort ákvæðið veitti sveitarfélögum stjórnarskrárvarin
rétt til fjárframlaga sem hægt væri að framfylgja fyrir dómstólum. Nefndin beinir því til
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að þörf kunni að vera á skýringu vegna þessa í nefndaráliti
hennar.
Þriðja málsgrein, um sjálfstæða tekjustofna.
Ákvæði 3. mgr. 105. gr. er samhljóða 2. mgr. 78. gr. stjórnarskrárinnar. Í skýringum
stjórnlagaráðs segir að ákvæðið sé talið staðfesta að tekjuöflun sveitarfélaga þurfi að byggjast
á heimild í lögum en þeim sé í sjálfsvald sett hvort og hvernig þau nýta lögákveðna tekjustofna.
Á fundum nefndarinnar kom fram að hér kynnu að skapast vandamál vegna svo afgerandi
orðalags í greinargerð. Sveitarfélög innheimta ýmis gjöld eða endurgjald vegna þjónustu og
starfsemi sem þau sinna á ólögfestum grundvelli, s.s. gjald fyrir aðgang að almenningssundlaugum. Í slíkum tilvikum verður vart séð að gjaldtaka sé óheimil án settra laga um þá tilteknu tekjuöflun. Nefndin beinir því til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að ganga svo frá
í nefndaráliti sínu að slík túlkun sé útilokuð.
Um 106. gr., nálægðarregluna.
Ákvæði 106. gr. er nýmæli og hljóðar svo: „Á hendi sveitarfélaga, eða samtaka í umboði
þeirra, skulu vera þeir þættir opinberrar þjónustu sem best þykir fyrir komið undir staðbundinni stjórn þeirra svo sem nánar skal kveðið á um í lögum.“
Hér hefur orðunum „í héraði“ í tillögu stjórnlagaráðs verið skipt út fyrir orðin „undir staðbundinni stjórn þeirra“. Í greinargerð með frumvarpinu er breytingin rökstudd þannig að gera
verði ráð fyrir að sum staðbundin opinber þjónusta eigi ekki nauðsynlega best heima hjá
sveitarfélögum, t.d. löggæsla og ákæruvald.
Má telja að ákvæðið feli í sér tillögu um efnislega mestu breytinguna á stjórnskipulegri
stöðu sveitarfélaganna. Umhverfis- og samgöngunefnd telur ekki ástæðu til að gera athugasemdir við ákvæðið.
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Um 107. gr., kosningar til sveitarstjórna og íbúalýðræði.
Við ákvæðið hafa ekki komið fram teljandi efnislegar athugasemdir við umfjöllun hjá
nefndinni. Telur nefndin því ekki ástæðu til að gera athugasemdir við það.
Um 108. gr., samráðsskyldu við sveitarstjórnir og samtök þeirra.
Í 108. gr. er kveðið á um skyldu til að hafa samráð við sveitarstjórnir og samtök þeirra við
undirbúning lagasetningar sem varðar málefni sveitarfélaga.
Við umfjöllun hjá nefndinni kom fram að ákvæðið myndi líklega hafa jákvæð áhrif á lagasetningu almennt. Trausti Fannar Valsson benti á að það sem helst veldur vafa um túlkun
ákvæðisins er hvort lög teljist ekki hafa verið réttilega sett hafi það farist fyrir að hafa samráð
við öll eða einhver af sveitarfélögum landsins áður en að þau voru sett, með þeim mögulegu
afleiðingum að lögin teljist ekki stjórnskipulega gild réttarheimild sem beitt verður eða framfylgt. Taldi Trausti að við fyrstu sýn yrði ekki séð að samráð við sveitarfélögin væri nauðsynlega til þess fallið að hafa áhrif á efnislega niðurstöðu af meðferð lagafrumvarps. Í því
tilliti væri mjög óvarlegt að ætla að skortur á samráði myndi almennt séð geta leitt til þess
að lög teldust ekki hafa stjórnskipulegt gildi að mati dómstóla. Enn fremur benti Trausti á
að það ylli ákveðnum vafa hvernig með skyldi fara ef lög þyrfti að setja með mjög skömmum
fyrirvara, en oft gæti á það reynt í lagasetningu að þar væru undir bæði staðbundnir hagsmunir sveitarfélaganna og heildarhagsmunir þjóðarinnar eða stórs hluta hennar. Umhverfisog samgöngunefnd hefur rætt þetta og beinir því til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar að
huga vel að orðalagi ákvæðisins.
Almennt séð verður að telja að sveitarstjórnarkafli frumvarpsins sé í góðu samræmi við
nýleg sveitarstjórnarlög. Einnig er tekið ágætt tillit til Evrópusáttmála um sjálfstjórn sveitarfélaga. Ekki verður séð að rétt sé að gera breytingartillögur hvað varðar kaflann.
Sérálit Þórs Saari.
Í megindráttum tekur Þór Saari undir álit meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar en
telur þó að breytingar sérfræðingahópsins sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd fékk til að
yfirfara tillögur stjórnlagaráðs séu ýmist óþarfar eða til hins verra sem og sumar breytingartillögur meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar. Í því samhengi vill Þór Saari benda sérstaklega á eftirfarandi:
Um 34. gr.
Þór Saari leggur til að greinin verði óbreytt frá tillögu stjórnlagaráðs þar sem ekki hafa
komið fram neinar ábendingar um að um lögfræðilega ágalla sé að ræða. Þvert á móti virðist
sem umfjöllun sérfræðingahópsins og breytingar hans séu til þess fallnar að búa til enn meiri
óvissu um greinina.
Bent er sérstaklega á í 1. málsl. 1. gr. að breyting á orðalagi úr „einkaeigu“ í „háðar einkaeignarrétti“ virðist opna á þann möguleika að í nýrri stjórnarksrá verði ákvæði um að tiltekin
meint áunnin veiðiréttindi úr sameiginlegum fiskistofnum geti fallið undir ákvæðið þar sem
um áunninn nýtingarrétt væri hugsanlega að ræða, en nýtingarréttur, eins og kunnugt er, getur
fallið undir skilgreiningu einkaeignaréttar. Með notkun orðins „einkaeigu“ er hins vegar loku
skotið fyrir þann möguleika enda augljóst að aldrei hefur verið gert ráð fyrir því í tillögum
stjórnlagaráðs að veiðiheimildir geti verið í einkaeigu. Bendir Þór Saari sérstaklega á umsögn
dr. Níelsar Einarssonar þar að lútandi þar sem hann veltir upp og rökstyður vel áhyggjur um
þetta.
Mikilvægt er að í nefndaráliti stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar sé ítarleg útskýring á til-
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gangi og ætluðum áhrifum þessa ákvæðis sem þjóðin samþykkti með 83% atkvæða í þjóðaratkvæðagreiðslu og að það sé tekinn af allur vafi á því að veiðiheimildir í íslenskri lögsögu,
sem nýttar hafi verið hingað til, falli ekki með einhverjum hætti í hendur einkaaðila sem eign
en slíkt sýnist mögulegt ef orðalagið „háðar einkaeignarrétti“ er notað.
Í 2. mgr. greinarinnar er orðalagi stjórnlagaráðs varpað fyrir róða og mun flóknara orðalag
með upptalningu á einstökum auðlindum og atriðum notað en slíkt opnar á túlkanir sem geta
leitt til þess að greinin nær ekki tilgangi sínum um að auðlindir skuli almennt vera í þjóðareigu. Bent var á að í síðasta málslið 2. mgr. um takmarkanir gæti verið heppilegra að hafa
einnig inni ákvæði um dýpt frá yfirborði jarðar sem og að um væri að ræða nýtingu til
persónulegra nota, þar sem orðalagið „venjulega hagnýtingu fasteignar“ opnaði á að t.d.
orkufyrirtæki sem eiga land geti nýtt það að vild. Mikilvægt er þó að í þessum málslið verði
notast við orðalag stjórnlagaráðs.
Hvað greinargerð sérfræðingahópsins varðar er bent á að í umfjöllun hans um 34. grein
um náttúruauðlindir segir aftur og aftur með breytilegu orðalagi: „Með ákvæðinu er ekki
hróflað við þeim eignarréttindum sem þegar kunna að vera fyrir hendi að auðlindum og þeim
heimildum eigenda sem slíkum eignarrétti fylgja.“ Og nokkrum línum neðar: „Með ákvæðinu
er ekki hróflað við þeim nýtingarleyfum eða óbeinu eignarréttindum sem þegar eru fyrir
hendi.“ Og nokkrum línum neðar: „í samræmi við það sem stjórnlagaráð ætlaðist til, að ekki
verði hróflað við þeim eignarréttindum sem þegar eru fyrir hendi og njóta stjórnarskrárverndar“.
Ekkert af þessu kemur þó fram í skýringum stjórnlagaráðs sjálfs við auðlindaákvæðið.
Sérfræðingahópurinn virðist gefa í skyn að t.d. útvegsmenn kunni að hafa unnið sér inn
eignarrétt til kvótans þótt það standi skýrum stöfum í fiskveiðistjórnarlögunum og í frumvarpi stjórnlagaráðs að það hafa þeir einmitt ekki gert. Þess var gætt sérstaklega í skýringum
stjórnlagaráðs að gefa ekkert slíkt í skyn.
Sú tillaga að skýringar sérfræðingahópsins fái að standa við hlið skýringa stjórnlagaráðs
þegar upp verður staðið er ótæk og það er ótækt að skýringar sérfræðingahópsins við frumvarpið fái þannig að nánast ryðja skýringum stjórnlagaráðs úr vegi. Nær væri að Alþingi léti
lögfræðinga sína vinna nýja greinargerð þar sem tilraunumsérfræðingahópsinstil efnisbreytinga yrði hrundið, enda hafði nefndin ekki umboð til slíkra tillagna frá Alþingi.
Að lokum bendir Þór Saari á að 34. gr. er ætlað að taka á einhverju mesta deilumáli lýðveldistímans, úthlutun aflaheimilda, sem og nýtilkomnum deilum um afnot af öðrum náttúruauðlindum. Með þetta í huga var orðalag stjórnlagaráðs samið og svo samþykkt samhljóða.
Ef Alþingi ætlar að breyta þessu ákvæði þá er það algjörlega einboðið að það verði í átt til
einföldunar og frekari skýrleika þar sem hugsun stjórnlagaráðs kemur skýrt fram og sú
hugsun þarf að standa framar skýringum sérfræðingahópsins sem virðist meira í mun að
staglast á að yfirráð yfir auðlindum skuli vera óbreytt frekar en að skýra ákvæðið til samræmis við augljósan vilja stjórnlagaráðsins. Í þessu ljósi þarf stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd
að stíga mjög varlega til jarðar hvað breytingar á ákvæðinu varðar og gæta þess að lögskýringargögn verði eins ítarleg og unnt er til að taka af allan vafa um málið.
Um 36. grein.
Þór Saari leggur til að greinin verði látin standa óbreytt og bendir á að hér er verið að innleiða svokölluð þriðjukynslóðarmannréttindi sem er mikið framfaraspor þar sem réttindi
manna til siðlegs og óspillts umhverfis eru styrkt. Tillaga meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar um að taka út ákvæðið um vernd dýra í útrýmingarhættu er ekki ásættanleg og
rökin fyrir því ganga ekki upp. Það er ekki sama staða að hafa ákvæði í 33. grein sem kveður
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á um viðhald fjölbreytni í lífríki, enda getur orðalagið „viðhald fjölbreytni“ leitt til þess að
einni dýrategund sé skipt út (útrýmt) fyrir aðra. Aðgerðir í þessa veru má sjá í framkvæmdagleði veiðifélaga um allt land þar sem náttúrulegum laxa- og eða silungastofnum er
nærri útrýmt með skipulegum seiðasleppingum af annarri tegund eða öðrum stofni.
Með vísun meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar í lagalega sérstöðu alþjóðasamninga í 112. gr. er verið að láta sett lög taka völd af stjórnarskrá sem og vísanir meiri hluta
umhverfis- og samgöngunefndar í til samningsins um líffræðilega fjölbreytni frá 1992,
Bernar-samningsins frá 1979 og CITES-samningsins frá 1973/1979. Þessir samningar allir
eru uppsegjanlegir og þeim yrði sagt upp ef nægjanlegir fjárhagslegir hagsmunir væru til
staðar. Gleymum drápinu á síðasta geirfuglinum á sínum tíma. Þessir samningar hafa heldur
ekki komið í veg fyrir allt að því útrýmingu laxa- og silungastofna sem viðgengist hefur hér
á landi og virðist áfram vera í bígerð með fyrirhuguðum virkjanaframkvæmdum. Gengdarlausar seiðasleppingar í íslenskar ár hafa leitt til þess að aðeins er eftir ein laxveiðiá hér á
landi sem er náttúrulega sjálfbær. Seiðasleppingar hafa víða gengið svo nærri náttúrulegum
stofnum að rétt er að tala um útrýmingarhættu á tegundum og/eða stofnum og virðast opinberir eftirlitsaðilar fá litla rönd við reist. Nægir þar að nefna sjóbirtingsstofna í ám á Suðurog Suðausturlandi og silungsstofna í Biskupstungum. Rétt er svo að benda á að Atlantshafslaxinn er skilgreindur sem stofn í útrýmingarhættu og það er sá stofn sem sækir m.a. í
íslenskar ár.
Auk þess er rétt að benda á að dýrategundum eða lífríki er útrýmt einhvers staðar í heiminum í hverri einustu viku og með æ meiri hraða þar sem útþensla byggðar og ásælni í nýtingu auðlinda af einu tagi réttlætir útrýmingu auðlindar (dýra og/eða lífríkis) af öðru tagi
vegna fjárhagslegra hagsmuna. Með jákvætt ákvæði í stjórnarskrá um skilyrðislausa vernd
dýrategunda gegn útrýmingu væri Ísland að setja fordæmi sem væri framsækið og vekti
mikla eftirtekt á alþjóðavísu. Á þessum tímum æ hraðari náttúrueyðingar gæti það hins vegar
verið beinlínis skaðlegt að sleppa slíku ákvæði.
Um 107. gr.
Þór Saari leggur til að við 2. mgr. verði bætt inn sömu hlutfallstölu atkvæðisbærra manna
í sveitarfélagi til að krefjast atkvæðagreiðslu og er í 65. grein um þjóðaratkvæðagreiðslur,
þ.e. 10%.
Umhverfis- og samgöngunefnd gerir ekki frekari athugasemdir við þessar greinar frumvarpsins en leggur ríka áherslu á að stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd hugi vel að þeim sem
hafa verið gerðar í umsögn þessari.
Alþingi, 18. janúar 2013.
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