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Reykjavík, 20. febrúar 2013.

Nokkrar athugasemdir við breytingartillögur frá meirihluta stjórnskipunar- og 
eftirlitsnefndar við frumvarp til stjórnarskipunarlaga 415. mál.

Vísað er í bréf Samtaka eigenda sjávarjarða til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis 28. mars 
2012. Samtökin vísa í fund með nefndinni 12. desember 2011. Vísað er í bréf samtakanna til 
stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis 21. nóvember 2011. Ég vísa í 15 gögn sem nefndinni 
voru afhent á fundinum og15 glærur um málefni SES.

Í 34. gr., 2. mgr. frumvarps til stjórnarskipunarlaga, náttúruauðlindir segir:

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. (feitletrun og undirstrikun frá bréfritara).

Í 34. gr., 2. mgr. í breytingartillögu frá meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar segir:

Til þjóðareignar 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 í þjóðlendum.

Hér hafa orðin “utan netlaga” verið tekin út. Það er ekki vitað hvort þetta er viljandi gert eða 
óviljandi. Og ef þetta er viljandi gert, þá þarf að upplýsa hvers vegna þessi orð hafa verið fjarlægð 
úr frumvarpinu. Með því að taka þetta út er verið að taka lögvarða eign af eigendum sjávarjarða og 
það verður ekki gert nema með eignarnámi og kemur þá fullt verð fyrir. Netlög eru eignarlönd 
sjávarjarða og landamerki þeirra út í sjóinn.

Til að lögin verði skýr og rétt þurfa þessar upplýsingar að vera í þeim. Kunnáttufólk í stjórnlagaráði 
kom sér saman um þær og hafði þær með í sínum tillögum. Þjóðaratkvæðagreiðslan um
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stjórnarskrána var m.a. um það hvort auðlindaákvæðið um náttúruauðlindir sem ekki væru í 
einkaeign væru lýstar þjóðareign. Þegar um þetta var kosið var það tillaga stjórnlagaráðs, um 
náttúruauðlindir í stjórnarskránni, sem fólk hafði fengið í hendur. Síðar tilkomin breytingartillaga er 
svo orðin öðruvísi.

Þetta varðar séreignarréttindi minnihlutahóps íslenskra borgara. Það ber að gæta að því að mismuna 
ekki borgurunum og að jafnræði sé í heiðri haft í samræmi við 65. gr. stjórnarskrárinnar um að allir 
skulu vera jafnir fyrir lögunum bæði almenningur svo og minnihlutahópar sem eiga einhver 
séreignarréttindi. Ennfremur er vísað í 14. gr. mannréttindasáttmála Evrópuráðsins og 2. gr. 
mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna um jafnræði og að ekki megi mismuna mönnum 
vegna eigna.

Nú er það svo að eignarréttur manna á landareignum nær ótakmarkað niður undir yfirborði, 
samkvæmt eignarréttindum sem menn hafa keypt og þinglýst sem sína eign (öll gögn og gæði til 
lands og sjávar). Í þeim tilfellum er ekki um neina þjóðareign þar að ræða. Einhver setning í lögum 
breytir því ekki. Þetta ákvæði í breytingartillögu þurfa þingmenn því að leiðrétta.

Það er ósk eigenda sjávarjarða að Alþingi taki ofangreindar athugasemdir til leiðréttingar. 

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka eigenda sjávarjarða

Ómar Antonsson, formaður, 478 2577, 892 0944.

ses.netlog@gmail.com omar@litlahorn.is
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141. löggjafarþing 2012-2013.
Prentað upp. 

Þingskjal 510 —  415. mál.
Leiðréttingar í greinargerð.

Frumvarp til stjórnarskipunarlaga
um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

34. gr.
Náttúruauðlindir.

Auðlindir í náttúru Íslands 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.

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.

Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahag að leiðarljósi.
Stjórnvöld bera, ásamt þeim sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á vernd þeirra. Stjórnvöld geta á 

grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda, sem og annarra takmarkaðra 
almannagæða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Slík leyfi skal veita á 
jafnræðisgrundvelli og þau leiða aldrei til eignar eða óafturkallanlegs forræðis.

141. löggjafarþing 2012-2013. 
Prentað upp. 

Þingskjal 948 —  415. mál.
Viðbót. Leiðréttur texti.

2. umræða.

Breytingartillaga
við frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands.

Frá meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar (VBj, ÁI, LGeir, MT, MSch).

19. 1. og 2. mgr. 34. gr. orðist svo:
Auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru í einkaeigu eru sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. 

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 tengd þeim 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.

Til þjóðareignar 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 í þjóðlendum. Í eignarlöndum takmarkast réttur til auðlinda undir yfirborði jarðar innan eignarlanda 
við venjulega hagnýtingu fasteignar. Með lögum má kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekinni 
dýpt frá yfirborði jarðar.

3



4


