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Reykjavík, 5. mars 2013.

Athugasemdir við breytingartillögu við frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá 
lýðveldisins Íslands frá meiri hluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar , þingskjal 1112, 415. mál, 2. 
umræða.

Ný breytingartillaga frá meirihluta stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar við frumvarp til 
stjórnarskipunarlaga 415. mál.

Vísað er í bréf Samtaka eigenda sjávarjarða til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar Alþingis 20. 
febrúar 2013 en þar eru einnig upplýsingar um fyrri bréf og umsagnir.

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 “.

Þetta er tillaga stjórnlagaráðs um það hvernig orða ætti þetta atriði. Síðan fór fram 
þjóðaratkvæðagreiðsla um auðlindaákvæðið og var þá þessi mgr. m.a. höfð til hliðsjónar. Nú er 
verið að reyna að breyta þessum forsendum og eru menn á síðari stigum því beittir blekkingum.

Breytingartillagan í 2. umræðu er svona:

„Til þjóðareignar skv. 1. mgr. teljast nytjastofnar og aðrar auðlindir hafsins innan íslenskrar 
lögsögu, auðlindir á, í eða undir hafsbotninum utan netlaga svo langt sem fullveldisréttur ríkisins 
nær, vatn, þó að gættum lögbundnum réttindum annarra til hagnýtingar og ráðstöfunar þess, og
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auðlindir og náttúrugæði íþjóðlendum. Löggjafinn getur ákveðið að lýsa fleiri auðlindir og 
náttúrugæði þjóðareign, enda séu þau ekki háð einkaeignarrétti. I  eignarlöndum takmarkast réttur 
eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við venjulega hagnýtingu fasteignar. Með lögum má 
kveða á um þjóðareign á auðlindum undir tiltekmni dýpt frá yfirborði jarðar”.

Þetta er löng, misvísandi og illskiljanleg breytingartillaga fyrir hinn venjulega borgara og þýðir ekki 
það sama og tillaga stjórnlagaráðs sem er vönduð og skýr og lág frammi fyrir fólk á sama tíma og 
þjóðarakvæðagreiðslan fór fram.

Eigendur sjávarjarða fara fram á, að Alþingi taki ofangreindar athugasemdir til alvarlegrar skoðunar 
og að greinin verði óbreytt í nýjum stjórnskipunarlögum og í samræmi við fyrri tillögu.

Virðingarfyllst,
f.h. Samtaka eigenda sjávarjarða

Ómar Antonsson, formaður, 478 2577, 892 0944.

ses.netlog@gmail.com omar@litlahorn.is
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