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ISLANDS FORBEHOLD

ISLAND

Sektor: Alle sektorer
Undersektor: Selskapslovgivning
Den administrative
enhetens nivå i
forvaltningen:

Nasjonalt

Rettslig hjemmel eller
fullmakt for tiltaket:

Lov nr. 138/1994 om private aksjeselskaper, lov nr. 2/1995 om
åpne aksjeselskaper, lov nr. 34/1991 om valutautlendingers
investeringer i forretningsforetak

Kort beskrivelse av
tiltaket:

Flertallet av stifterne av et privat aksjeselskap eller et åpent
aksjeselskap må være bosatt på Island eller i en annen EØS1-
medlemsstat. Handelsministeren kan etter søknad gjøre unntak fra
disse restriksjonene. Lederne og minst halvparten av
styremedlemmene i et privat aksjeselskap eller et åpent
aksjeselskap må være bosatt på Island eller i en annen EØS-
medlemsstat. Handelsministeren kan etter søknad gjøre unntak fra
disse restriksjonene.
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ISLAND

Sektor: Alle sektorer
Undersektor: Fast eiendom
Den administrative
enhetens nivå i
forvaltningen:

Nasjonalt

Rettslig hjemmel eller
fullmakt for tiltaket:

Lov nr. 19/1966 om retten til å eie og bruke fast eiendom, lov nr.
34/1991 om valutautlendingers investeringer i forretningsforetak

Kort beskrivelse av
tiltaket:

Bare islandske borgere og islandske rettssubjekter og borgere og
rettssubjekter fra en annen EØS-medlemsstat har adgang til å eie
fast eiendom i Island, med mindre eierforholdet og bruken er
knyttet til en investering i fast eiendom forbundet med
investorens forretningsvirksomhet. Det samme gjelder leie av fast
eiendom dersom leieforholdet har mer enn tre års varighet. Disse
restriksjonene får ikke anvendelse på borgere av stater utenfor
EØS-området dersom de har vært bosatt i Island i minst fem år.
Justisministeren kan etter søknad gjøre unntak fra disse
restriksjonene.
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ISLAND

Sektor: Fiskeri
Undersektor: Fiske og hvalfangst
Den administrative
enhetens nivå i
forvaltningen:

Nasjonalt

Rettslig hjemmel eller
fullmakt for tiltaket:

Lov nr. 13/1992 om rett til å drive fiske i Islands økonomiske
sone, lov nr. 34/1991 om valutautlendingers investeringer i
forretningsforetak, lov nr. 26/1949 om hvalfangst

Kort beskrivelse av
tiltaket:

Bare islandske borgere og islandske rettssubjekter under islandsk
kontroll har lov til å fiske i Islands økonomiske sone. Det samme
gjelder hvalfangst.
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ISLAND

Sektor: Fiskeri
Undersektor: Fiskeforedling
Den administrative
enhetens nivå i
forvaltningen:

Nasjonalt

Rettslig hjemmel eller
fullmakt for tiltaket:

Lov nr. 34/1991 om valutautlendingers investeringer i
forretningsforetak

Kort beskrivelse av
tiltaket:

Bare islandske borgere og islandske rettssubjekter har adgang til å
eie og drive foretak som driver med fiskeforedling i Island. Med
fiskeforedling menes i denne sammenheng frysing, salting,
tørking og enhver annen prosess som benyttes til førstehånds
konservering av fisk og fiskeprodukter, herunder tining og
oppmaling. Dette forbehold får ikke anvendelse på annenhånds
fiskeforedling.
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ISLAND

Sektor: Fiskeri
Undersektor: Auksjonering av fisk
Den administrative
enhetens nivå i
forvaltningen:

Nasjonalt

Rettslig hjemmel eller
fullmakt for tiltaket:

Lov nr. 123/1989 om auksjonering av fisk

Kort beskrivelse av
tiltaket:

Bare islandske borgere og islandske rettssubjekter har adgang til å
eie og drive foretak som driver med auksjonering av fisk i Island.
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ISLAND

Sektor: Kraft- og energisektoren
Undersektor: –
Den administrative
enhetens nivå i
forvaltningen:

Nasjonalt

Rettslig hjemmel eller
fullmakt for tiltaket:

Bortfaller

Kort beskrivelse av
tiltaket:

All virksomhet i kraft- og energisektoren skal behandles som
tjenester etter denne avtale


