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Sem starfsmaður ISNIC finnst ég mér knúinn til að leggja fram minn skilning á þessum 
drögum, rýni og gagnrýni.

Álit mitt er ekki endilega álit fyrirtækisins og ég sendi þetta í mínu nafni.

Auðvitað ræður fyrst ákveðin ótti við að með þessum reglum séu íslensk stjórnvöld að setja 
fyrirtækinu svo miklar hömlur að starfsemi og starfsmönnum sé bráð hætta búin, enda 
markmiðið eingöngu að leyfa hverju fyrirtæki að reka hlutverkið í 5 ár. Hver sá starfsmaður 
sem áður hefur sinnt starfi sínu af kostgæfni, vitandi það að starfstíminn hefur nú verið 
takmarkaður, kostir og gæði skorin niður, getur varla haldið áfram á sömu braut, vitandi af 
mögulegum breytingum. Nokkrar erlendar skráningastofur ganga undir starfsleyfi, t.a.m.
AFNIC (Frakkland), en þar er skýrt tekið fram í lögum að: endurskoðun starfsleyfi sé gerð 
áður en síðasta ár leyfistímabils hefst og að auki má e-r aðili innan evrópusambands hafa 
hlutverkið (þ.e. ekki binding að Skráningarstofa sé innlend).

Ég hef á tilfinningunni að höfundar hafi sennilega ekki kynnt sér á fullnægjandi máta 
starfsemi IANA, ICANN, CENTR eða RIPE (t.d. með þáttöku á fundum og námskeiðum sem 
eru í boði á hverju ári). E f svo væri þá myndi bæði tæknileg atriði og formleg atriði vera betur 
sett fram. E f markmið
Póst- og Fjarskiptastofnunar er að læra betur á þessi atriði með fjárframlögum (skatti) frá 
ISNIC vil ég spyrja - er það eðlilegt form eða nauðsynlegt?

Einnig er til vefur, sem er samansafn af fréttum úr DNS heiminum, www.domainnews.com - 
þar er hægt að lesa um breytingar og þróun mismunandi höfuðléna, þar á meðal var .fr opnað 
fyrir alla Evrópubúa í desember.

Internetið hefur oft verið nefnt opið og frjálst - hugmyndir um það byggja flestar á því.
Ákvæði frumvarps eru alfarið að taka einn þátt sem er mjög mikilvægur í rekstri netkerfa og 
færa fullkomlega undir ritskoðunarvald ríkisvalds og ákvarðanir skyndilega færðar í hendur 
ríkisstofnunar.

Landslén eru oft rekin af óháðum aðilum sem lúta lögum og ákvörðunum t.d.
ICANN, en frumvarpið gefur beint vald til ríkisstofnunar.

M.v. að núverandi rekstrarform hafi haldið í yfir 15 ár - og hefur tryggt öruggan, hagkvæman 
og skilvirkan aðgang að lénum, hvernig býr ríkið til nauðsyn þess að setja um þau lög sem 
gjörbreyta annars rekstraröryggi núverandi rekstraraðila?

4. gr. segir "sem lýtur einni stjórn", svo er ekki. Varpanir á milli IP talna og nafna lýtur ekki 
sömu stjórn, er ekki endilega uppsett á sömu nafnaþjónum og mismunandi aðilar geta haft 
stjórn á vörpun þar á milli og er algengara form.

Lén og undirlén hafa vissar skilgreiningar og skráningar í lénaskrá geta innihaldið vörpun í IP 
tölur eða önnur nöfn.

http://www.domainnews.com/


Vörpun IP talna (hið svokallaða in.addr-arpa lén) vísar í öfuga uppflettingu IP talna og er 
skráð sérstaklega af þeim sem úthlutar IP netum.

Að segja að Íslensk Höfuðlén séu með sérstaka skírskotun til Íslands eða vísa til Íslands er 
auðvitað ekki hægt að sannreyna á nokkurn máta, t.d.
fyrirtæki sem hefur starfstöð á landinu hefur eðlilega "rétt" til léns, einnig fyrirtæki sem skráð 
hefur einkaleyfi þótt það hafi enga starfstöð, en er komið með "tengsl" við landið, einnig 
innflytjandi matvöru - þessi regla hefur alltaf gert .is lénið opið fyrir ýmsum aðilum sem hafa 
lausleg tengsl við landið. Með þessu skráningarformi hefur því viðkomandi lén enga 
skírskotun til Íslands eða tilvísun, en samt eðlilega hæft til skráningar.
Setninging væri því eingöngu til að hamla mögulegum skráningum.
Að sama skapi, væri skráning óháð efni eða útgefnum/birtum vefum - enda dæmi t.d. um 
bílaframleiðendur og söluaðila, sem fylgja reglum um einkaleyfi - þar sem engar íslenskrar 
upplýsingar eru birtar á vefum. Er til dæmis ætlunin að hindra slík lén eða vefi?

Aðili gæti einnig hafa haft tengsl við landið, á að kanna það reglulega og taka af viðkomandi 
lénið ef hann sínir þau ekki reglulega?

Ég skil ekki kröfu um Starfsleyfi og síðan frekari kröfur (lesist
takmarkanir) um starfstofu. Sennilega finnst mér hart vegið að fyrirtæki og að kröfurnar passi 
ekki í lýsinguna á endanum. Sé nauðsynlegt að Skráningarstofa reki sitt hlutverk án þess að 
verkefnið blandist saman við annan rekstur, getur enginn, án þess að stofna sérstaklega um 
það rekstur, tekið við hlutverkinu. M.v. minn skilning, gæti það því orðið skúffurekstur hjá 
stærri aðila - sem gæfi verkefninu takmarkaðan mannafla
- og myndi þar með sjálfkrafa draga úr þjónustu, gæðum og öðrum þáttum.

Í 6. grein liggur fyrir að P&F getur, útfrá kröfum laganna, hreinlega skilgreint gjaldskrá sem 
gerir Skráningarstofu ókleyft að standast kröfurnar?

Má eingöngu bæta við kvöðum en ekki fjarlægja?

Um 7. grein:
a) óskilgreindar kröfur um að aðili sem ekkert hefur að gera með fjarskiptanet að öðru leyti en 
RIX, sem fyrst og fremst þjónar tengdum aðilum sem nýta þjónustuna fyrir sína notendur, og 
varla hægt að fylgja eftir.
b) Rétthafaskrá (whois) er í sjálfu sér ekki "nauðsynleg"
c) Seinni hlutinn, um að tryggja að nafnaþjónustua fyrir lén rétthafa er ekki rétt skilgreining á 
starfi skráningarstofu. Skráningarstofa skal tryggja það að upplýsingar sem Rétthafi leggur 
fram um nafnaþjóna síns léns séu birtar á fullnægjandi máta og geri lén Rétthafa virkt í 
höfuðnafnaþjónum lénsins. Orðalagið annars gerir það að ábyrgð Skráningarstofu að 
nafnaþjónar þjónustuaðila séu ætíð virkir og uppsettir rétt? Það er líka í ósamræmi við það 
sem seinna er lagt fram sem verkefni Skráningarstofu.
d) Skráningarstofa getur ekki "tryggt" aðkeypta þjónustu, t.d. Anycast ský eða DNS þjónustu 
ytri/erlends aðila umfram prófanir og eftirlit.
f) E f um er að ræða ISO staðla, er þegar búið að takmarka aðila sem geta sótt um hlutverkið. 
Einnig ef krafa um aðskilinn fjárhag - sér kennitölu, þá þarf nýjar úttektir.
g) Skráningaraðilar hafa nú þegar aðgang að upplýsingum um lénaskráningar sínar, án 
endurgjalds. Væntanlega er vísað í API aðgang sem vísar í "beinan" aðgang að gagnagrunni 
Skráningarstofu.
i) sjá athugasemdir um c)



Ef Skráningarstofa veitir ytri aðila fullan aðgang að Rétthafaskrá, gildir þar með réttur til 
breytinga á skránni? Eru ekki brotalamir á því, eða spurningar um persónuvernd sem geta 
komið í veg fyrir það?

9. grein. S í skráningarstofu skástrikað, en hvernig á Skráningarstofa að bera ábyrgð á vistun 
rótarnafnaþjóns á Íslandi, rekstraraðilar rótarnafnaþjóna gætu neitað að hýsa nafnaþjón hjá 
Skráningarstofu - RIPE hýsir rótarnafnaþjón hjá núverandi aðila (ath. búnaður er í eigu 
Skráningarstofu) þar sem hann getur verið beintengdur RIX búnaði - og er það krafa RIPE.

Þessi grein setur einnig lög um RIX og afrit rótarnafnaþjóns í hendur P&F.

10. grein, tekur úr höndum skráningarstofu og samfélagsins rétt til að gera athugasemdir eða 
jafnvel að hafna breyttum reglum, sem er núverandi háttur.

11. grein:
Framþróun er hindrað með kröfu um tengsl við Ísland, endi hafi verið unnið að því að auka 
aðgengi að .IS lénaskráningum sbr. mörg önnur erlend lén, "liberation". Skráningarstofa getur 
ekki staðfest að Rétthafi sé fjár síns ráðandi, nema að takmörkuðu leyti varðandi kennitölur 
íslenskra barna. Sé um erlendann rétthafa að ræða, hvort sem það sé með eða án 
umboðsmanns, er ekki hægt að staðfesta þetta atriði.

13. grein, skv. RFC stöðlum er mælst til að endingartími léns fari allt upp í 10 ár.

14. grein, ferill umskráningar hefur ekki verið þannig í langan tíma og er á fáum stöðum. 
Einnig hafa mörg lönd, t.d. Holland nú síðast, unnið að því að einfalda rétthafabreytingar. 
Holland fagnaði því í síðustu viku að 75% rétthafabreytinga geti nú gengið eftir án afskipta 
Skráningarstofu (SIDN).

15. grein. Hingað til hefur skráningarstofa eingöngu fylgt tilmælum dómsstóla um 
lénaskráningar. Neytendastofa hefur tekið við verkefni um réttmæti lögaðila. Með þessari 
breytingu opnast fyrir ákvarðanir "eftir atvikum" og "önnur stjórnvöld" til að hafa áhrif á rétt 
Rétthafa. Þar með er fullkomin ritskoðun í gangi, varðandi lén. Hugmynd um "frjálst og opið 
internet" því horfin.

"Gjaldskrá skal taka mið af raunkostnaði við að veita þjónustuna", og ræður þá P&F framlegð 
með ákvörðunarvaldi um gjaldskrá?

"tekið mið af rekstri sambærilegrar þjónustu", það er engin sambærileg þjónusta sem hægt er 
að taka mið af, lagt hefur verið fram yfirlit yfir gjaldskrár nokkurra Evrópuþjóða um gjaldskrá
- þar kemur fram að núverandi gjaldskrá er hófleg.

Samskipti um internetið eiga sér stað með IP samskiptastöðlum. TCP er hluti af IP 
samskiptastöðlum, sem ber ýmsar þjónustur, t.d. vefþjónustu.
Nafnaþjónusta styðst aðallega við UDP samskiptastaðla.



"samanstendur af 27.000 netum"? Sennilega mikið fleiri, er þetta tilvísun í tengipunkta?

TCP/IP ætti aldrei að nota - eingöngu IP nema þegar vísað er í sérstaka umferð sem nýtir sér 
TCP, UDP eða annað form (t.d. ICMP).

Þótt að markmið lagasetningar sé t.d. að auka gæði, má benda á að .IS er í 
13 sæti þegar kemur að öryggi og gæðum léna, og í raun 8 sæti fyrir "virk"
Evrópulén. Það sé því skýr merki að núverandi reglur og umsýsla hafi hindrað notkun lénsins 
í misnotkun og "spam". Þar með er erfitt að skilja verndun lénsins, umfram að styrkja 
núverandi rekstur.

Engar tryggingar eru fyrir því að vafasöm starfsemi sé ekki þegar rekin yfir lénið eða verði í 
framtíðinni. Líkurnar á að finna út úr því eru mjög takmarkaðar, enda ekki öll umferð birt eða 
læsileg. Sbr. ef settar væru reglur um fjarskiptavirki símafyrirtækja að "enga vafasama 
starfsemi má reka í gegnum síma". Hvernig?

"Auðveldur og ódýr aðgangur á lénum ætti jafnframt að auka fjölda skráninga og stuðla að 
framþróun" - þessi setning lýsir framsetningu sem er gölluð. Lénaskráningar fylgja ákveðinni 
vaxtaformúlu, hún er almennt um 11-20%. Vöxtur .IS léna er um 16% á ári, jafnvel eftir 
kreppu og er því mjög góð, m.t.t. annarra landa og almennra léna. Kostnaður .IS léna í 
samanburði við Evrópulönd og önnur landalén sýnir að .IS passar við miðgildi frekar en hæsta 
gildi. Landalénið .IS er einnig eitt minnsta landalén og er dreifing .IS léna miðað við 
höfðatölu mjög góð, t.d. í samanburði við .FI (Finnland) er dreifingin tvöfalt hærri. Þ.e. 8 
manns á lén, á móti 16 manns á lén fyrir .fi.
Þó er rétt að lækkun á gjaldi getur aukið skráningar, en reynsla ISNIC sýnir að hún er 
tímabundin kippur í skamman tíma og síðan tekur fasta vaxtarkúrfan við.
Kína er besta dæmið um skaðsemi þess að fjölga lénum - enda voru 30% af kínverskum 
lénum fjarlægð á síðasta ári (þar sem Ríkisstjórnin setti ákvæði um skráningar) og af þeim var 
mikið notað í óvænum tilgangi, til að auglýsa og misnota netið. Því er kostnaður við lén einn 
öflugasti varnarþáttur fyrir óværur - og McAfee skýrslan sýnir að "ódýrasta" lénið er "versta" 
lénið, og .COM lén eru minnst áreiðanleg af öllum.

Ekkert annað landslén tilheyrir íslandi, lögin ætla sér einnig að ná yfir tengd lén - sem er 
undarlegt, en kannski skiljanlegt - en nokkur lönd hafa t.d. bannað viss heiti (landfræðileg, 
kóngafjölskyldunöfn...), á að láta lögin ná yfir allt sem mögulega tengist landinu og ef 
erlendur aðili skráir höfuðlén - sem með einum eða öðrum hætti er hægt að tengja við Ísland, 
hvað á að gera?

Ekki á að blanda saman lénaheitakerfi og innihaldi vefs, enda er þar ekki neitt skýrt samhengi. 
Ekki er nauðsynlegt að nýta sér lénaheiti, íslenskt eða erlent til að birta efni á netinu - ekki eru 
skýrar aðferðir til sem hindra slíka birtingu eða auðvelda að uppræta slíkt efni. Samstarf á 
milli aðila er nauðsynlegt og löggjöf um það ætti að vera fullkomlega aðskilin frá þessum 
drögum.

Landslénið .is er álíka auðlind og símanúmer - þú veist t.d. aldrei _hvar__ hvor_ aðilinn er
staðsettur. A talar við B. Löggjöfin gerir skýrari reglurnar og krefst þess að hver sem notar .IS 
lén fari eftir íslenskum lögum (ekki nóg að hann fari eftir settum reglum um úthlutun, sem er 
gott). Hinsvegar er ég ósammála nokkrum atriðum framsetningar, enda getur löggjöfin ekki 
hindrað framfæri notenda (hvort sem það er A eða B) um siðsemi eða löglega framkomu. En 
lög ættu að vera skýr og til staðar teymi sem getur elt uppi báða aðila þegar þeir gera sig



sannarlega seka um slíka framkomu (t.d. CERT teymi). Það teymi ætti að hafa rétt til þess að 
hafa aðgang að þeim upplýsingum hjá hvaða fjarskiptaveitu sem gæti innihaldið upplýsingar 
um notkun þessara aðila og aðgengi - innan þeirra takmarkanna sem landslög setja, og vera í 
sambandi við aðila í öðrum löndum.

Ef auðlindin er í almannaeigu, eru þá einnig hagsmunir almennings að endurheimtur af 
auðlindinni séu hámarkaðar - auðlindin er ekki takmörkuð eins og lýst er, enda alltaf 
möguleikar á samsetningum sem fólki dettur í hug. Augljóslega eru vissar takmarkanir, t.d. 
fjöldi "eins" og "tveggja stafa" léna takmarkaðar - en fjöldi léna er síðan hægt að uppreikna 
"fjöldi leyfilegra stafa"A"lengd léns", augljóst er að samsetningar léna er ótakmarkaðar. T.d. 
eru lénaskráningar undir .com léninu 90 milljónir - og mætti því bera þær tilgátur að .IS 
lénaskránignar _gætu_ jafnvel orðið það margar t.d. ef allir sem eiga .com lén vildu eiga sama 
.is lénið.

Samanburður t.d. við Finland, og FICORA er auðvitað réttmætur, þar sem um landalén er að 
ræða - hinsvegar er ákveðin forsaga að því hvernig .FI var rekið áður, á ófullnægjandi máta og 
hvernig hlutverkinu var endurúthlutað.

Einnig var .au endurúthlutað til stofnunnar fyrir um 10 árum, eftir að hafa verið rekið af 
einstakling. Dæmi um breytingar á rekstrarfyrirkomulagi hafa yfirleitt tengst umfangi og 
aðstæðum, rekstraraðilar .au voru of fáir og of smátt rekstrarformið að geta viðhaldið 
skráningum fyrir lénið.
Breytingar á núverandi fyrirkomulagi fylgja því ekki - heldur virðist vera "af því að nágrannar 
okkar gera það", þá skulum við líka.

Starfsemi höfuðléna hvers lands er einhliða hlutverk - sem yfirleitt er rekið af sjálfstæðu 
fyrirtæki eða stofnun sem hlýtur lögum og að einhverju leyti stjórn ríkisvalds. Til að hindra 
mismunun gildir reglan um eitt verð til allra og opið aðgengi allra að lénaskráningum. Er þar 
með hindrað að mismunum geti orðið í markaðsemi .IS léna.

Afturhvarf er til hugmynda um að rétthafa skuli sýna fram á tengsl við Ísland - eina mögulega 
leiðin til þess er að nota kennitölur Íslendinga sem "Tengilið Rétthafa" eða skráð fyrirtæki. 
Erfitt er fyrir slíka aðila að staðfesta og rýna í plögg frá erlendum aðilum og sannreyna 
uppruna þeirra og eðli. Því skyldi ætla að ekki sé um rökréttan mun - að leyfa eða hafna 
erlendum aðilum beinum aðgangi að Skráningarstofu með eða án þess að krefja þá um 
sannanleg skilríki, eða skjöl sem staðfesti að þeir hafi lögleg, sterk eða rík tengsl við Ísland á 
nokkurn máta.

ISNIC viðheldur reglum um að Rétthafaskrá skuli innihalda sannanlegar og réttar 
upplýsingar, ásamt kvöðum um að viðhalda þeim. Einnig skal vera hægt að hafa samband við 
og staðfesta viðkomandi aðila/Rétthafa annars verði lénaskráningu lokað og á endanum eytt. 
Ekki reyndist möguleiki á að staðfesta erlenda einstaklinga umfram þessa kröfu, þ.e. að 
krefjast skilríkja þegar efi er um réttmæti skráningar.

Aðrar leiðir, t.d. "Umboðsmenn" flytur þessa ábyrgð á staðfestingu á þriðja aðila - sem felur í 
sér umtalsvert traust - þá bæði til Umboðsmanns og væntanlegs Rétthafa sem sannfærir 
umræddan Umboðsmann um rétt sinn til skráningar léns og um hans persónu og/eða 
fyrirtækis.



Endurupptaka Umboðsmanna er vís til að fjölda röngum skráningum í Rétthafaskrá 
(Umboðsmenn voru vísir til að skrá lén rangt og illa). Sama gilti um "Skráningaraðila", eins 
og skráð þjónustufyrirtæki.
Nokkur dæmi um rangar og slæmar skráningar voru rangfærslur með Rétthafa, 
umboðsmenn/þjónustuaðilar skráðu sig sem rétthafa, upplýsingar um tengiliði voru misgóðar, 
allt frá því að vera tæknilega réttar (þ.a.
greiðandi fékk reikninga) og út í að vera fullkomlega rangar - þannig að enginn viðeigandi 
aðili fékk tilkynningar.

Ég ítreka því - að endurupptaka á kröfum um tengsl við Ísland (og þá sérstaklega í gegnum 
Umboðsmenn) er slæm hugmynd og hindrar þar með aðgengi allra að lénaskráningum og gæti 
skilað afleiðu sem segir að aðili
(lögaðili) sem hefur neikvæð tengsl við landið hafi þar með ekki rétt til .IS lénsins, eða 
ritskoðun.

9. grein skýrir að Skráningarstofa beri ábyrgð á að _höfuð_nafnaþjónar séu aðgengilegir fyrir 
íslensk lén - en fyrri greinar frumvarps aðgreina ekki þá staðreynd.

Undirritaður telur ekki orðalag um að ekki megi nýta lén eða skrá í ólögmætum tilgangi - er 
það svipað og að segja við einstakling sem kaupir síma eða fær símanúmer "þú mátt ekki 
kaupa þennan síma eða nota í ólöglegum tilgangi". Eins er ekki rætt um hvort sá tilgangur 
gæti verið ólöglegur skv. íslenskum eða erlendum reglum, en höfundaréttur er alþjóðlegur og 
brot á honum augljóslega víðtæk - en birting af spámanni múslima er bara ólögleg á 
takmarkaðan máta, svo og aðför að vissum þjóðarleiðtogum. Verður regluverkið sem leyfir 
"stjórnvöldum" að ákveða hvað er og er ekki löglegt, þannig gert að "stjórnvald" geti valið að 
láta fjarlægja lén eftir geðþóttaákvörðun?

umfjöllun um 12. grein, "umsækjandi" er ekki alltaf rétthafi

umfjöllun um 13. grein er kannski óljós m.t.t. 60 daga reglunnar eins og hún er í dag, t.d.:
Falli skráning Rétthafa niður, t.d. vegna greiðslu, hefur Skráningarstofa heimild til að telja að 
viðkomandi óski ekki eftir áframhaldandi skráningu lénsins og má því loka léninu (eða gera 
óvirkt í höfuðnafnaþjóni).
Fylgjandi hóflegum tíma - sem gerir Rétthafa kleyft að endurvekja lénið - má Skráningarstofa 
fjarlægja lénið og upplýsingar um það úr Rétthafaskrá og bjóða það laust til skráningar fyrir 
nýjann aðila. Dæmi um hóflegan tíma (grace period) eru t.d. 15 dagar fyrir .com, 45 dagar 
fyrir mörg landalén og 60 dagar fyrir .is lén.

umfjöllun um 14. grein. Framsal OG breyting á léni er núna ein aðgerð, framkvæmd af 
tengilið léns og staðfest af Tengilið Rétthafa. Ekki þarf frekari aðkomu Skráningarstofu nema 
Rétthafi verði erlendur aðili (án kennitölu).

Ekkert "eðlilegt" verð er til fyrir landalén. .COM lén kosta 15 - 35 USD á ári hjá "ódýrum" 
skráningaraðilum, .COM lén eru 90 milljón og skráningarstofa (Verisign) fær rúmlega USD 7 
fyrir hvert lén og ICANN 18cent.

E f markmiðið er að bera saman .IS og .COM lén útfrá verði þarf að huga að stærð .COM 
markaðarins. Nærtækt dæmi væri frekar .IE (Írland) sem hefur tvöfalt fleiri lén en .IS en 
verðskráin eru eins fyrir lén skráð beint hjá Skráningarstofu, en hægt er að skrá lén í gegnum 
skráningaraðila fyrir lægra stofngjald - gildir þá að skráningaraðili selur þér þá



viðbótarþjónustu sem bindur þig í 6-12 mánuði. Sama gildir um mörg önnur landalén, þar sem 
rétthafa er bent á að skrá lénið í gegnum þriðja aðila.

Aðrir hlutir sem undirritaður gæti gert athugasemdir um eru t.d. hæfi aðila til að reka DNS 
kerfi. Þrátt fyrir að margir þjónustuaðilar á Íslandi eru hæfir um rekstur á tölvukerfum og hafi 
til þess jafnvel vottun og gæðastimpla, er það ekki jafngildi þess að rekstur landaléns falli 
undir reynslu eða þekkingu þeirra aðila.

Núverandi rekstraraðili hefur sýnt og sannað ágæti sitt til þessa hlutverks í yfir 15 ár og hefur 
til þess aðstoð tæknimanna sem bera með sér mikla kunnáttu og margra ára reynslu í sviðinu. 
Sé krafa um skráningarstofu útfærð sem Útboð - hlýtur sá sem best býður að vinna verkið, 
enda dugir aldrei annað. Með því má einnig draga þá ályktun að sá sem býður að reka .IS 
lénið með sem minnstum tilkostnaði og skila mestu í ríkiskassan muni gera það með sem 
minnstum útgjöldum. Þar með hlýtur að koma upp sú staða að Skráningarstofa myndi ekki 
sinna fullkomlega hlutum eins og kennslu og áhersla á framþróun væri minni.

Það er mín staðfasta trú að núverandi rekstrarform og rekstraraðili sé fullkomlega fær um að 
sinna þessu hlutverki um ókomna framtíð og að það sé ekki hægt að finna, á Íslandi, fyrirtæki 
sem getur vill eða mun gera það af sömu natni eða gæðum.

Það er jafnframt mín trú og skilningur að verðið, sem er rætt um hér, sé ekki rétt að lækka til 
að bæta aðgengi, en lækkun á gjaldi gæti t.a.m. átt sér stað með sér skattaprósentu fyrir lén, 
o.fl. aðferðum sem ekki rýra gildi lénsins eða skráningarstofu.

Ég er jafnframt viss um að yfirtaka ríkis á skráningarstofu .IS geti rýrt álit samfélagsins á 
hlutverkinu og rýrt þekkingu og gæði .IS lénsins í heild sinni. Samkomulag um yfirtöku væri 
hollráð með samvinnu samfélagsins, innanlands og utan að mínu mati og myndi þjóna 
hagsmunum allra og myndi gera alla áhættu laganna og reksturs einkahlutafélags mun 
áreiðanlegri.

Ég tel rétt og eðlilegt að lögin séu búin til að það verði til regluverk um íslenska landalénið, 
viðbrögð við misnotkun og ef tengsl við fjarskiptamál eru svo rík sem talið er, að það hljóti að 
vera eðlilegt að binda reksturinn við opinberar stofnanir.

Kv,
Björn Róbertsson 
kt. 040573-4029 
Kerfisstjóri ISNIC


