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Viðbót við fyrri umsögn um frumvarp til stjórnskipunarlaga, 415. mál
Samorka sendi áður umsögn um frumvarpið dags. 10. desember 2012, og er hún 
meðfylgjandi. Fram er kominn fjöldi breytingartillagna (þingskjal 948) frá meirihluta 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar (SEN), m.a. (í 19. lið) um 34. gr. sem fjallar um 
náttúruauðlindir. Samorka vill koma á framfæri athugasemdum um umræddar tillögur.

34. gr., Náttúruauðlindir.
Í frumvarpinu hljóða 1. og 2. mgr. 34. gr. þannig:

Auðlindir í náttúru Islands sem ekki eru háðar einkaeignarrétti eru sameiginleg 
og ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið þær eða réttindi tengd þeim 
til eignar eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja.

Tilþjóðareignar 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 íþjóðlendum. Í  eignarlöndum takmarkast réttur eigenda til auðlinda 
undir yfirborði jarðar við venjulega hagnýtingu fasteignar.

Skv. breytingartillögu meirihluta SEN skulu þessar tvær mgr. hljóða þannig (valdar 
breytingar auðkenndar af Samorku með undirstrikun):

Auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru í einkaeigu eru sameiginleg og 
ævarandi eignþjóðarinnar. Sama máli gegnir um eignarréttindi sem taka til 
vatns, jarðhita og jarðefna í eigu ríkisins eða ríkisfyrirtækja. Enginn getur 
fengið auðlindirnar og réttindin eða réttindi tengdþeim til eignar eða 
varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja. Handhafar löggjafar- og 
framkvæmdarvalds fara með forsjá, vörslu og ráðstöfunarrétt auðlindanna og 
réttindanna í umboði þjóðarinnar.

Tilþjóðareignar skv. 1. mgr. teljast nytjastofnar og aðrar auðlindir hafs og 
hafsbotns innan íslenskrar lögsögu, vatn og önnur þau náttúrugæði sem ekki 
eru í einkaeigu, svo sem vatnsafl, jarðhiti og jarðefni íþjóðlendum. I  
eignarlöndum takmarkast réttur til auðlinda undir yfirborði jarðar innan 
eignarlanda við venjulega hagnýtingu fasteignar. Með lögum má kveða á um 
bióðareign á auðlindum undir tiltekinni dýpt frá yfirborði jarðar.

Samorka vill koma áleiðis athugasemdum um þrjú atriði í þessu sambandi:

1. Breytingin úr „háðar einkaeignarrétti“ í „í einkaeigu“. Þarna er verið að hverfa frá 
breytingum sérfræðinefndar og aftur til orðalags úr tillögum stjórnlagaráðs. Í
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svokallaðri lagatæknilegri yfirferð yfir þær tillögur var umræddri breytingu (í öfuga 
átt við þá sem nú er lögð til af meirihluta SEN) ætlað að gera inntak ákvæðisins 
skýrara og „tryggja, í samræmi við það sem stjórnlagaráð ætlaðist til, að ekki verði 
hróflað við þeim eignarréttindum sem þegar eru fyrir hendi og njóta 
stjómarskrárvemdar.“ Fram kom í athugasemdum með frumvarpinu að hugtakið 
einkaeignarréttur „næ[ði] bæði til einkaeigu sem og hefðbundinnar opinberrar eignar, 
t.d. á jörð í eigu sveitarfélags eða ríkis.“ Þessi breyting sérfræðinefndarinnar var til 
mikilla bóta að mati Samorku, t.d. hvað varðar skýrari réttarstöðu fyrirtækja í eigu 
sveitarfélaga og eignarréttar þeirra. Breytingartillaga meirihluta SEN, þess efnis að 
hverfa þarna aftur til texta stjórnlagaráðs, er ekkert rökstudd en í nefndaráliti 
(þingskjal 947) útskýrð með því einu að því hafi „verið hreyft“ að breytingin „þarfnist 
nánari athugunar.“ Samorka vísar til rökstuðnings lögfræðinefndarinnar og leggur til 
að breyting hennar verði látin standa en breytingartillögu meirihluta SEN hafnað. 
Náttúruauðlindir í eigu fyrirtækja á vegum sveitarfélaga eru ekki í þjóðareign og 
stjórnarskráin á ekki að skapa réttaróvissu með óskýrri framsetningu.

2. Ný vísun í eignarréttindi ríkisfyrirtækja. Eignir fyrirtækja í ríkiseigu hljóta auðvitað 
að teljast ríkiseigur. Enginn ágreiningur er um það. Samorka vill hins vegar minna á 
að fyrirtækin eru sjálfstæðir lögaðir og njóta réttinda og bera skyldur sem slík, óháð 
eignarhaldinu. Eignarréttindi verða því ekki færð útaf efnahagsreikningi þessara 
fyrirtækja bótalaust, án þess að það hafi afleiðingar í för með sér fyrir umrædd 
fyrirtæki og þá eftir atvikum eiganda þeirra. Nú segir ekki í nefndaráliti meirihluta 
SEN að gera eigi slíkar breytingar, en æskilegt væri, til frekari lögskýringar, að fram 
kæmi að ákvæðinu væri ekki ætlað að hafa bein áhrif á stöðu umræddra fyrirtækja. 
Betra væri þó að þessari viðbót yrði einfaldlega sleppt, enda vandséð hvaða tilgangi 
hún þjónar.

3. Ný setning: Með lögum má kveða á um þjóðareisn á auðlindum undir tiltekinni 
dýpt _frá yfirborði _jarðar. Enn er hér verið að kynna á ný til leiks ákvæði sem 
sérfræðinefndin lagði til að yrði fellt á brott, í þessu tilviki þar sem það væri óþarft. 
Samorka tekur undir það, en bendir jafnframt á að þetta viðbótarákvæði býður upp á 
rangtúlkanir og réttaróvissu, líkt og setningin á undan sem Samorka hefur áður lagt til 
að verði felld brott, í fyrri (og meðfylgjandi) umsögn samtakanna um frumvarpið. 
Samorka leggur jafnframt til að þessari viðbót verði hafnað.

Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.

Virðingarfyllst,

Gústaf Adolf Skúlason 
aðstoðarframkvæmdastjóri

Fylgiskjal: Umsögn Samorku um 415. mál, dags. 10.12.2012
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Umsögn um frumvarp til stjórnskipunarlaga, 415. mál

Frumvarpið hefur ekki fengið mikla umfjöllun á vettvangi Samorku enda afar stuttir 
frestir gefnir til umsagnar um jafn veigamikið og umfangsmikið mál. Að sinni vilja 
samtökin þó koma á framfæri nokkrum athugasemdum um fjórar greinar 
frumvarpsins, en áskilja sér þó jafnframt rétt til að setja fram viðbótar sjónarmið um 
frumvarpið á síðari stigum.

Almennt séð eru flestar athugasemdir Samorku af svipuðum toga. Að mati 
samtakanna ætti stjórnarskrá lýðveldisins að vera einföld, skýr og auðskiljanleg. Í því 
frumvarpi sem hér um ræðir er hlutunum því miður öðru vísi farið, a.m.k. hvað varðar 
greinar 33-35 um umhverfis- og auðlindamál, sem flestar athugasemdir Samorku 
varða. Þar eru áberandi hástemmdar hugmyndir og nýmæli í stjórnarskrá sem í 
sumum tilvikum virðast skv. orðanna hljóðan algerlega óraunhæfar en bjóða í öðrum 
tilvikum upp á rangtúlkanir og geta vakið upp hugmyndir um gerbreytta réttarstöðu og 
skipan mála frá því sem nú er. Engu að síður kemur fram í greinargerð frumvarpsins 
að í flestum tilfellum eigi umræddir textar ekki að hafa neinar slíkar breytingar í för 
með sér. Greinargerðin er að mati Samorku afar tyrfin yfirlestrar enda er þar miklum 
tíma varið í að rekja hvernig mál voru afgreidd og rædd á vettvangi stjórnlagaráðs, 
hvaða breytingar gerðar voru á tillögum ráðsins í kjölfar svokallaðrar lagatæknilegrar 
yfirferðar og hvers vegna. Verði frumvarpið samþykkt er hætt við að hinn almenni 
lesandi stjórnarskrárinnar láti það ógert að kynna sér efni greinargerðarinnar, heldur 
dragi ályktanir af lestri sjálfs textans, eins og eðlilegt hlýtur að teljast. Að mati 
Samorku ber texti frumvarpsins ekki með sér þann skilning sem fram kemur í 
greinargerðinni, a.m.k. ekki hvað varðar greinar 33-35. Téðar greinar frumvarpsins 
eru þess vegna líklegar til að valda réttaróvissu og flækja enn starfsumhverfi orku- og 
veitufyrirtækja. Samorka leggur því til að nokkur atriði umræddra greina verði 
fjarlægð, eða framsetningu þeirra a.m.k. breytt með tilvísunum til útfærslna í 
almennum lögum. Loks gerir Samorka eina athugasemd sem varðar 15. gr. 
frumvarpsins, um upplýsingarétt.

15. gr., Upplýsingaréttur.
Í 3. mgr. segir m.a.:

Í  því skyni að auðvelda almenningi upplýsingaleit skal skrá yfir mál og 
opinber gögn, uppruna þeirra og innihald, vera aðgengileg eftir því sem 
nánar er ákveðið í lögum.
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Ekki verður annað ráðið af þessum texta en fyrirtækjum í eigu opinberra aðila beri 
skv. þessu að halda skrár yfir sín gögn, uppruna þeirra og innihald, öllum 
aðgengilegar. Vandséð er hvernig slíkar skrár ættu að vera fram settar því varla er 
verið að fara fram á að allt skjalavistunarkerfi fyrirtækjanna sé vistað á opnum 
svæðum á vefsíðum þeirra. Sjónarmið um persónuvernd og samkeppnismál 
(framleiðsla og sala á raforku eru dæmi um samkeppnisrekstur) koma þar við sögu, 
auk augljóss og gríðarlegs óhagræðis fyrir starfsemi umræddra fyrirtækja. Vissulega 
er þarna vísað til nánari útfærslu í lögum, en Samorka vekur athygli á því að nú liggur 
fyrir Alþingi frumvarp til upplýsingalaga (215. mál), sem ætlað er að koma í stað 
núgildandi upplýsingalaga nr. 50/1996, með síðari breytingum. Þetta er þriðja þingið í 
röð sem hefur tekið umrætt frumvarp til meðferðar og enn hefur það ekki hlotið 
afgreiðslu, enda afar íþyngjandi ákvæði þar sem snúa m.a. að fyrirtækjum í opinberri 
eigu. Vandséð er að réttlætanlegt geti verið að ganga enn lengra í átt til íþyngjandi 
ákvæða um upplýsingaskyldur fyrirtækja í stjórnarskrá, heldur en gerðar eru tillögur 
um í stjórnarfrumvarpi sem ekki hefur enn hlotið afgreiðslu þrátt fyrir umfjöllun á 
þremur þingum. Tilvísun í frekari útfærslu í lögum hefur auk þess takmarkaða 
þýðingu þegar mælt er svo nákvæmlega fyrir um efni laganna í stjórnarskrá. 
Samorka leggur eindregið til að umrædd ákvæði verði fjarlægð úr texta frumvarpsins, 
enda eru í gildi upplýsingalög í landinu og munu áfram verða, e.t.v. í eitthvað breyttri 
mynd.

33. gr., Náttúra Íslands og umhverfi.
1. mgr. hljóðar þannig:

Náttúra Íslands er undirstaða lífs í landinu. Öllum ber að virða hana og 
vernda. Í  því felst að fjölbreytni lands og lífríkis sé viðhaldið og 
náttúruminjar, óbyggð víðerni, gróður og jarðvegur njóti verndar. Fyrri 
spjöll skulu bætt eftir föngum.

Hvernig á hinn almenni lesandi að skilja stjórnarskrárákvæði þar sem segir m.a. að 
gróður og jarðvegur eigi að njóta verndar? Þetta mætti auðveldlega túlka þannig að 
einföldustu framkvæmdir eða viðhald á lóðum heimila fælu í sér stjórnarskrárbrot. Í 
greinargerðinni með frumvarpinu segir m.a. (bls. 116) að eðli málsins samkvæmt 
þurfi að kveða nánar á um innihald þessara ákvæða í lögum, líkt og t.d. sé gert í 
náttúruverndarlögum nr. 44/1999. Um síðustu setninguna, að fyrri spjöll skuli bætt 
eftir föngum, segir jafnframt í greinargerðinni (bls. 115) að þarna sé fyrst og fremst 
um að ræða fyrirmæli til almenna löggjafans um að leggja mat á hvernig mögulegt sé 
að bregðast við náttúruspjöllum sem þegar hafi orðið. Augljóslega sé ekki hægt að 
„ganga alla leið varðandi bætur spjalla“ er haft eftir skrifum stjórnlagaráðs. Í 
greinargerðinni er því reynt að jarðtengja hástemmdar tillögur stjórnlagaráðs. Að mati 
Samorku er augljóst að óbreyttur texti getur vakið upp ýmiss konar túlkanir og 
hugmyndir sem auðveldlega geta orðið tilefni kærumála og deilna algerlega að 
tilefnislausu. Vandséð er hvers vegna slík ákvæði eigi heima í stjórnarskrá 
lýðveldisins og því leggur Samorka eindregið til að síðustu setningunni verði eytt úr 
textanum, en að á eftir orðinu verndar verði bætt við tilvísun í útfærslu í almennum 
lögum, t.d. með textanum „ , líkt og nánar er kveðið á um ílögum.“
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2. mgr. hljóðar þannig:

Öllum skal með lögum tryggður réttur á heilnæmu umhverfi, fersku vatni, 
ómenguðu andrúmslofti og óspilltri náttúru.

Í greinargerðinni kemur fram að krafan um algerlega óspillta náttúru sé óraunhæf 
(bls. 116). Samorka tekur undir það. Jafnframt kemur fram að ekki sé með þessum 
texta verið að girða fyrir að hróflað sé við náttúrunni, að mannvirki séu reist eða að 
gæði náttúrunnar séu hagnýtt innan eðlilegra marka. Enn og aftur er hins vegar verið 
að bjóða upp á túlkanir og væntingar sem ekki eiga sér neina stoð í veruleikanum og 
sem engin leið er að uppfylla. Aðildarfyrirtæki Samorku leggja sitt af mörkum til að 
hægt sé að uppfylla þarfir fólks fyrir aðgang að fersku vatni og græn orkuframleiðsla 
okkar Íslendinga stuðlar vissulega að ómenguðu andrúmslofti. Þá leggja fyrirtækin 
sig fram um góða umgengni við íslenska náttúru, lagfæra ummerki um framkvæmdir, 
koma að landgræðslu o.s.frv. Samorka leggur hins vegar til að umrædd ákvæði verði 
fjarlægð úr frumvarpinu, enda telur Samorka þau algerlega óraunhæf.

34. gr., Náttúruauðlindir.
Í 1. mgr. segir m.a.:

Auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru háðar einkaeignarrétti eru 
sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar.

Ekki kæmi á óvart ef einhverjir legðu þann skilning í þennan texta að t.d. vatns- og 
jarðhitaréttindi sem nú eru í eigu sveitarfélaga, eða fyrirtækja í eigu sveitarfélaga, 
ættu framvegis að vera í ríkiseigu. Sú er þó bersýnilega ekki ætlunin og í 
greinargerðinni kemur m.a. fram (bls. 122-124) að hugtakið einkaeignarréttur nær 
bæði til einkaeigu sem og hefðbundinnar opinberrar eignar, t.d. á jörð í eigu ríkis eða 
sveitarfélags. Þar sem ákvæðið fjallar um náttúruauðlindir væri það hins vegar 
æskilegt, til áréttingar og frekari lögskýringar, að fram kæmi í nefndaráliti með 
frumvarpinu að hið sama gilti um náttúruauðlindar á borð við vatns- og 
jarðhitaréttindi.

Í 2. mgr. kemur hugtakið þjóðareign fyrir. Mikið hefur verið rætt og ritað um merkingu 
þess hugtaks. Að mati Samorku er skilgreiningin í texta greinargerðarinnar nokkuð 
skýr (bls. 121), en engu að síður væri mun einfaldara og áreiðanlegra að nota 
einfaldlega hugtakið ríkiseign, sem hefur mun skýrari og viðurkenndari merkingu í 
íslenskum rétti.

2. mgr. endar þannig:

Í  eignarlöndum takmarkast réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði 
jarðar við venjulega hagnýtingu fasteignar.

Setur þetta ákvæði skorður við nýtingu vatns eða jarðhita í eignarlöndum? Auðvelt er 
að túlka textann þannig að almenn skilgreining í lögum á því hvað teljist „venjuleg 
hagnýting fasteignar“ geti sett slíkri nýtingu verulegar skorður. Enn og aftur kemur 
greinargerðin til bjargar en þar kemur skýrt fram (bls. 126) að í þessu felist ekki
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breyting á ríkjandi réttarástandi. En til hvers er þá verið að setja þetta fram? Enn og 
aftur er þarna verið að bjóða upp á rangtúlkanir og hugsanleg kærumál sem enginn 
grundvöllur er fyrir. Vandséð er að setningin gegni nokkru hlutverki og Samorka 
leggur til að hún verði einfaldlega fjarlægð úr frumvarpinu.

Loks, varðandi 34. gr., þá kemur þar fram hugtakið sjálfbær þróun. Samorka gerir 
enga athugasemd við samhengið en samtökin vilja vekja athygli á því að þótt þetta 
hugtak eigi sér orðið nokkuð traustan sess í íslenskri orðræðu þá er hér um að ræða 
efnislega ranga þýðingu á enska hugtakinu sustainable development. Bent hefur 
verið á að hugtakið haldbær þróun sé efnislega rétt þýðing á umræddu hugtaki. Að 
mati Samorku er breyting á stjórnarskrá lýðveldisins tilvalið tilefni til að hefjast handa 
við leiðréttingu á þessari áralöngu notkun á efnislega rangri þýðingu enska 
hugtaksins. Í kjölfarið gæti svo fylgt frumvarp (bandormur) þar sem þýðingin væri 
leiðrétt á þeim fjölmörgu stöðum sem hún kemur fyrir í íslenskum lögum.

35. gr., Upplýsingar um umhverfi og málsaðild.
2. mgr. hljóðar þannig:

Með lögum skal tryggja almenningi aðgang að undirbúningi ákvarðana 
sem hafa umtalsverð áhrif á umhverfi og náttúru, svo og heimild til að 
leita til hlutlausra úrskurðaraðila.

Líkt og fram kemur í greinargerðinni (bls. 131 og 133) er þessi réttur þegar tryggður á 
mörgum stöðum í íslenskum lögum. Má þar nefna skipulagslög, lög um mat á 
umhverfisáhrifum og fleiri slík lýðræðisleg ferli sem tengjast umræddum ákvörðunum. 
Hins vegar er þess einnig dæmi að umræddur réttur hafi verið þrengdur með 
lagasetningu, af gefnu tilefni (breyting á skipulags- og byggingarlögum árið 2005). 
Verði umrætt ákvæði samþykkt inn í íslenska stjórnarskrá, er augljóslega verið að 
bjóða upp á að ýmsir aðilar telji sér heimilt að koma að slíkum ferlum á enn fleiri 
stöðum en nú er, og við töku ýmissa minni háttar ákvarðana sem engin leið er fara 
með í slík umsagnar- og úrskurðarferli. Við lagatæknilega yfirferð var raunar 
blessunarlega bætt við orðinu umtalsverð varðandi áhrifin, en þessar afleiðingar 
blasa þó við verði textinn samþykktur óbreyttur. Þetta býður upp á ógrynni kærumála, 
gríðarlegar tafir á framkvæmdum, stóraukinn kostnað og enn aukið flækjustig 
framkvæmda sem nú þegar geta lent allt að tuttugu sinnum á borði sömu 
umsagnaraðilanna. Samorka mótmælir því harðlega að ákvæðið verði samþykkt 
óbreytt inn í stjórnarskrá. Þá bendir Samorka á að nauðsynlegt er að bætt verði við 
ákvæðið tilvísun í útfærslu í lögum, sem gæti t.d. verið viðbótin: „ , líkt og nánar er 
kveðið á um í lögum. “

Loks hljóðar 3. mgr. 35. gr. þannig:

Við töku ákvarðana um náttúru Íslands og umhverfi skulu stjórnvöld 
byggja á meginreglum umhverfisréttar.

Umræddar meginreglur umhverfisréttar eiga sér erlendan uppruna en hafa að nokkru 
leyti þegar verið útfærðar í íslenskri löggjöf, líkt og fram kemur í greinargerð 
frumvarpsins (bls. 134). Þær geta hins vegar hæglega tekið efnisbreytingum á 
alþjóðlegum vettvangi, t.d. á erlendum umhverfisráðstefnum. Hægt er um vik að
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breyta íslenskum lögum en stjórnarskrárbreytingar eru þyngri í vöfum. Samorka vill 
vekja athygli á því að verði þetta ákvæði samþykkt inn í íslenska stjórnarskrá er í 
raun verið að fela erlendum aðilum óbeint ákvörðunarvald um efnislegt innihald 
íslensku stjórnarskrárinnar.

Að lokum
Sem fyrr segir áskilur Samorka sér rétt til að koma frekari sjónarmiðum að á síðari 
stigum, enda umsagnarfresturinn afar stuttur en mikilvægi málsins og umfang mjög 
mikið. Að sinni vilja samtökin koma framangreindum athugasemdum áleiðis en því 
miður eru þar nefnd all nokkur dæmi þess að hástemmdar hugmyndir í texta 
frumvarpsins geti hæglega vakið upp rangtúlkanir og orsakað réttaróvissu, flækjustig, 
kostnað og tafir, algerlega að ástæðulausu. Þá eru þarna dæmi um algerlega 
óraunhæf ákvæði sem vandséð er að geti átt erindi í íslensku stjórnarskránna. 
Samorka leggur því til nokkrar breytingar á textanum og samtökin geta ekki stutt að 
frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Að öðru leyti vísast til umsagna einstakra aðildarfyrirtækja Samorku.

Virðingarfyllst,

Gústaf Adolf Skúlason 
aðstoðarframkvæmdastjóri
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