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Efni: Umsögn um frumvarps til stjórnskipunarlaga

Orkustofnun hefur borist beiðni um umsögn um frumvarp til stjórnskipunarlaga. Orkustofnun hefur í 
því sambandi nokkrar ábendingar er varðar ákvæði frumvarpsins sem lúta að starfssviði stofnunarinnar.

1 35 gr. frumvarpsins er lagt til að auðlindir í náttúru Islands sem ekki séu háðar einkaeignarrétti verði 
sameiginleg og ævarandi eign þjóðarinnar. Orkustofnun tekur undir mikilvægi þess að festa þurfi í sessi 
þau ákvæði núgildandi laga sem kveða á um bann við varanlegu framsali á auðlindum í eigu hins 
opinbera en bendir þó á tvennt í því sambandi. Annars vegar er varðar eðli þess eignarréttar sem lagður 
er til en Orkustofnun bendir á að verði frumvarpið að lögum geti skapast ólíkar túlkanir á því hvernig 
fara skuli með auðlindimar, sem nú verða skilgreindar sem þjóðareign. Hins vegar vill Orkustofnun 
benda á að með núgildandi lögum er kveðið á um að vissar auðlindir í eigu ríkis og sveitarfélaga skulu 
vera áfiram í þeirra eigu og að þeim er óheim ilt að selja eða veita varanlegan nýtingarrétt á þeim. 
Löggjafar- og framkvæmdavaldið fer þannig nú þegar með forsjá og ráðstöfunarrétt á þessum 
auðlindum. Því geti hið nýja orðalag valdið því að áhöld verði um það, sem ekki hefur verið til þessa, 
hvernig fara skuli með auðlindimar, hver hafí umboð til þess að ráðstafa þeim tímabundið og hvem ig 
skuli fara með þann arð sem kemur til vegna hagnýtingar þeirra.

I 3. mgr. sömu greinar er kveðið á um að til þjóðareignar skuli teljast nytjastofnar og aðrar auðlindir 
hafsins innan íslenskrar lögsögu, auðlindir á, í eða undir hafsbotninum utan netlaga svo langt sem 
fullveldisréttur ríkisins nái. Orkustofnun vill benda á í þessu samhengi að ekki nægi aðeins að tiltaka að 
undir þetta falli auðlindir hafsins svo langt sem fullveldisrétturinn nái heldur þurfi þar einnig að vísa til 
alþjóðasamninga og samninga við einstök ríkí.

Að lokum vill Orkustofnun benda á að ekki sé nægilegt að tilgreina að stjómvöld geti á grundvelli laga 
veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda, sem og annarra takmarkaðra almannagæða, gegn eðlilegu 
gjaldi og til tiltekins hóflegs tím a í senn, heldur vill stofnunin einnig undirstrika mikilvægi þess að 
gjaldskrá sé gerð sem skilgreini hið „eðlilega gjald“ .
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