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Umsögn: Frumvarp til laga um landslénið .is og önnur íslensk höfuðlén.

Sigrún Lindquist heyti ég, hluthafi og starfsmaður Internets á Íslandi hf .
Ég hef starfað hjá þessu félagi frá því 30. Apríl 1996 og er þar með meðvituð um þá 
starfsemi sem hér fer fram, þróun hennar og markmið. Þessu félagi hefur allatíð verið 
vel stórnað og stífar reglur um skráningu .is léna voru settar strax í upphafi.

Ég settist niður til að lesa yfir þetta frumvarp til laga um landslénið.is og verð að 
viðurkenna að mér varð mikið brugðið. Ég fylltist reiði og gat aðeins lesið tvær, þrjár 
blaðsíður í fyrstu tilraun, hélt svo áfram að lesa og er hreinlega misboðið.
Hvernig þið ætlið Póst og fjarskiptastofnun að drottna yfir þessari starfsemi get ég 
ekki með nokkru móti skilið né fallist á.
Athugasemdir mínar verða skrifaðar eins stuttar og hægt er, án ítarlegra útskýringa, ég 
þarf bara að koma þeim á framfæri.

Að ætla þessu félagi, sem hefur starfað á góðum og uppbyggilegum grunni frá stofnun 
þess, að fara nú eftir fyrirmælum innanríkisráðherra, sem hefur það verkefni að hafa 
yfirumsjón með málefnum fjarskipta og ráðherra öðlist svo yfirstjórn .is léna.
Það er mér óskiljanlegt að Innanríkisráðherra ætli að setja þannig lög að Póst og 
fjarskiptastofnun fái vald til þess að ákveða hvaða skráningarstofa .is léna fái 
starfsleyfi til 5 ára í senn. Hér er stanslaust verið að þróa og bæta skráningaferlið og 
gagnagrunninn sjálfan það verkefni verður sett í uppnám með þessu móti og rýrt þær 
öryggiskröfur sem við viljum viðhalda hér. Það flokkast ekki undir ávinning að gera 
gagnagrunnin enn betri og öruggari þegar starfsleyfið er ekki tryggt til frambúðar.
Greiða á svo til Póst og fjarskiptastofnunar 4,9% af bókfærðri veltu í formi 
rekstrargjalds. Þetta er mjög hár skattur sem lagt er til að leggja á félagið, eða jafnhátt 
og við greiðum i húsaleigu yfir árið.

Með þessu móti verður þeim möguleika að lækka árgjöld léna enn frekar gjörsamlega 
komið fyrir kattarnef. Þann 11. desember s.l. var árgjaldið lækkað um 1.000 krónur 
og fengum við mikið lof fyrir, þar sem endalausar hækkanir hafa dunið yfir í þessu 
þjóðfélagi á flest allri þjónustu. E f þetta frumvarp fer í gegn óbreytt, verðum við að 
hækka árgjaldið að nýju. Reyndar kemur fram í frumvarpinu að Póst og fjarskipta- 
stofnun þurfi að samþykkja gjaldskrá skráningarstofunnar, það eitt getur haft 
ófyrirsjáanlegar afleiðingar, það er að segja ef þeir fara fram á mikla lækkun árgjalds.

Ég á mjög erfitt með að skilja þetta. starfsleyfi til 5 ára í senn og ætlast svo til þess, ef 
félagið fær ekki aftur starfsleyfi að þessum 5 árum liðnum einhverra hluta vegna, að 
það afhendi Póst og fjarskiptastofnun verðmætar skrár og búnað til að aðrir geti tekið 
við sem skráningarstofa. Það segir sig sjálft að það gengi aldrei upp.
Ég mótmæli harðlega þessum áformum ráðherra.
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