
Samtök eigenda sjávarjarða.
Pósthólf 90, 

780 Hornafirði.
ses.netlog@gmail.com

Alþingi nefndasvið,
stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis,
101 Reykjavík.
nefndasvid@althingi.is

Hornafirði, 19. nóvember 2020.

Umsögn um Frumvarp til stjórnarskipunarlaga um stjórnarskrá lýðveldisins Íslands. 151. 
löggjafarþing 2020-2021. Þingskjal 26 —  26. mál.

Fyrir hönd Samtaka eigenda sjávarjarða, sem eru landssamtök sem verja hagsmuni 
sjávarjarðaeigenda, leggur undirritaður fram eftirfarandi breytingartillögu við fyrrgreint frumvarp.

Hvað viðvíkur ákvæði um eignarrétt vegna stjórnskipunarlaga er vísað í fyrri umsagnir mínar til 
nefndasviðs, m.a. dags. 19. febrúar 2020, 4. desember 2019, 14. febrúar 2019, 10. mars 2013, 13. 
desember 2012, 20. febrúar 2013 og 5. mars 2013.

Vísað er í 35. gr. um náttúruauðlindir. Um þá grein legg ég fram eftirfarandi umsögn. Þar segir:
Auðlindir í  náttúru Islands sem ekki eru háðar einkaeignarrétti e ru   Þessi setning er
illskiljanleg og gætil valdið misskilningi og jafnvel óþarfa deilum um hvað verið væri að meina. 
Langar deilur gætu komið upp um það hvort eitthvað sé háð einhverju. Betur færi því á því að 
segja: Auðlindir í  náttúru Íslands sem ekki eru í  einkaeign eru .......

Sama má segja um eftirfarandi setningu í sömu grein:
Löggjafinn getur ákveðið að lýsa fleiri auðlindir og náttúrugæði þjóðareign, enda séu þau ekki 
háð einkaeignarrétti. Betur færi því á því að segja: Löggjafinn getur ákveðið að lýsa fleiri 
auðlindir og náttúrugæði þjóðareign, enda séu þau ekki í einkaeign.

Vísað er í Lögbókin þín eftir Björn Þ. Guðmundsson þar sem orðið “háður” kemur fyrir:
Afnotaréttindi Afnotaréttindi eru þau eignarréttindi nefnd sem heimila rétthafanum víðtæk not og 
umráð hlutar sem háður er eignarrétti annars aðila. Dæmi: A hefur íbúð B á leigu.

Stjórnskipunarlög eru mikið mannréttindamál og þurfa þau því að vera á máli sem almenningur 
skilur vel. Hann á ekki að þurfa að fara í orðabók til að skilja hvað þar er sagt.

Virðingarfyllst,
f.h Samtaka eigenda sjávarjarða

Ómar Antonsson, formaður. ses.netlog@gmail.com; omarantons@gmail.com
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