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Formáli. Umsögn þessi er lögð fram af stjórnendum Internets á íslandi hf. (ISNIC) til viðbótar 
við umsögn félagsins sem unnin er af lögfræðistofunni LOGOS. Þessi umsögn inniheldur tillögur 
ISNIC um þær greinar frumvarpsins sem athugasemdir eru gerðar við. Henni fylgir líka hugmynd 
að lagafrumvarpi, sem m.a. byggir á sænsku lögunum um landslénið .se og fyrirliggjandi 
frumvarpi. Það er einlæg von okkar að Alþingi taki tillögur þessar til greina landsléninu .is til 
góðs.

„Sé spurt hver á intemetið, ersvarið: Spurningin sem siik er óviðeigandi, internetið erfyriraiia, 
alls staðarog á öllum tímum.“ Þannig kaus Jon Postel, einn af helstu upphafsmönnum netsins, 
að svara spurningunni á sínum tíma. Síðan þá er talað um hlutverk oa skvldur þeirra sem reka 
netið, fremur en hver eigi það. Enginn einn aðili hvorki má né getur tekið sér ákvörðunarrétt yfir 
netinu eða ákveðnum hluta þess. Þetta hefur þó verið reynt af ríkisstjórnum víða í heiminum, nú 
síðast með fyrirliggjandi frumvarpi. Slíkt má ekki verða. Þótt núverandi stjórnvöld kunni að fara 
vel með það vald sem frumvarpinu er ætlað að færa þeim, er óvíst að svo yrði um alla framtíð. 
Þess vegna má það ekki verða að lögum óbreytt.

Internet á íslandi hf. (ISNIC) var stofnað 1995 til þess að taka við hlutverkinu um að koma netinu 
á koppinn á íslandi af forrennara sínum, Samtökum um rannsóknar- og háskólanet á íslandi 
(SURÍS) sem stofnað var 1986 og lagt niður eftir stofnun ISNIC. Síðan þá hefur félagið sinnt 
hlutverkinu og rekið landslénið .is af samviskusemi og heiðarleika gagnvart öllum - eins og mælt 
er fyrir um í RFC 1591 - staðlinum sem segja má að sé hvítbók netsins um allan heim. 
í athugasemdum frumvarpsins kemur fram að „óformlegar kvartanir frá árinu 2005“ séu meðal 
tilefna lagasetningarinnar. Þetta er fyrirsláttur stjórnvalda sem vilja ná yfirráðum yfir landsléninu 
eftir að hafa selt meirihlutann í félaginu frá sér.

Fyrir árið 2007 var helst bent á að árgjald .is-lénsins væri hátt og mun hærra en í stóru 
löndunum í kring. Eðli málsins samkvæmt var árgjald landslénsins lengi vel nokkuð hátt 
í samanburði við margfalt stærri lén stóru nágrannalandanna, en í fullu samræmi við lén 
Færeyja og Grænlands og reyndar líka Luxemborgar, Eistlands og írlands, svo dæmi séu tekin. 
Árgjöld landsléna fara í mörgum tilfellum (ekki öllum) eftirfjölda skráðra léna undir viðkomandi 
höfuðléni. Stofngjald .is-lénsins (sem var kr. 4.486) var fellt niður í nóvember 2008 og við það 
lækkaði fyrsta árs gjaldið um heil 36%, fór úr kr. 12.450 í 7.918. Árgjald lénsins lækkaði síðan 
aftur í nóvember 2011, þá um 12,5%, (kr. 1.000) og er nú kr. 6.982 m. vsk. Verðið er í fullu 
samræmi við smásöluverð margra landsléna í Evrópu og sérstaklega þeirra sem eru með 
svipaðan fjölda skráðra léna á bak við sig. Dæmi: .lu (Luxemborg), kostar $45 og .ee (Eistland)



kostar $85 með 17% vsk. hjá Euro DNS, sem er mjög stór skráningaraðili. Landslénið .is kostar 
um $56 m. 25,5% vsk. Árgjaldið er nú aðeins tæplega V3 hluti þess sem það var að raungildi árið 
2000. Fá ef nokkur önnur innlend fyrirtæki geta státað af slíkri verðlækkun á vöru eða þjónustu 
og alls engar opinberar stofnanir eða fyrirtæki. Áætlanir félagsins gera ráð fyrir áframhaldandi 
lækkun árgjaldsins samfara auknum fjölda léna eins og lesa má í frétt frá 11. desember 2011 
um síðustu verðlækkun á vef félagsins, www.isnic.is. ISNIC þætti vænt um ef þeir sem um 
félagið fjalla geri það af sanngirni og nákvæmni.

Ríkissjóður og Háskóli íslands seldu eins og kunnugt er meirihluta sinn í félaginu gegn háu 
verði árið 2000 til Íslandssíma hf. sem þá var nýstofnað símafélag. Netsamfélaginu þótti miður 
að starfsemin skyldi lenda hjá símafélagi, en þekkt er að þau töldu á þessum tíma netið ógna 
tilveru sinni. Íslandssími, sem síðar varð Vodafone og hluti Teymis hf. (sem hvarf í hruninu) átti 
rúmlega 92% hlut í ISNIC til ársins 2007 þegar núverandi stjórnarmenn, ásamt íslandspósti hf. 
(sem er 100% í eigu ríkisins) keyptu hlutinn.
Á tímabilinu 2000-2006 var fjárfesting félagsins og þróunarstarf í algjöru lágmarki. Við kaupin 
á hlutum Teymis fjölgaði hluthöfum ISNIC úr 13 í 26 og ríkissjóður eignaðist á ný myndarlegan 
hlut, eða 18,65% í gegnum íslandspóst. Samtals eiga opinberu aðilarnir í hópi hluthafa; Alþingi, 
Norræna eldfjallamiðstöðin og Pósturinn, nú rúmlega 20% hlut í Interneti á íslandi hf.

Á árinu 2008 sagði Tæknigarður hf. félaginu upp skrifstofu- og hýsingaraðstöðu þess að 
Dunhaga 7 í Reykjavík, sem það hafði haft á leigu allt frá upphafi starfseminnar 1986. 
Forsvarsmenn félagsins áttu fund með rektor Háskóla íslands í því augnamiði að fá 
ákvörðuninni hnekkt. Bent var á mikilvægi sterkra tengsla félagsins og landslénsins við 
háskólasamfélagið og ýmsum möguleikum í þeim efnum varpað fram. Á þessum tíma stóðu 
jafnframt vonir til þess að Háskólinn gæti orðið hluthafi í félaginu á ný. Ekkert heyrðist frá 
Háskólanum í um eitt ár, en uppsögnin var síðan ítrekuð af hálfu Tæknigarðs hf. vorið 2009.
Það var við þessar aðstæður sem ákvörðunin um að flytja starfsemina úr Tæknigarði í 
Höfðatorg var tekin. Samfara flutningnum, sem var mjög flókin og dýr framkvæmd og stóð yfir 
frá haustinu 2009 fram í apríl 2010, þótti nauðsynlegt að endurnýja nánast allan búnað félagsins 
(tvöfalda hann) til þess að tryggja órofa þjónustu við landslénið og aðra starfsemi eins og 
internettengipunktinn (RIX.is) sem einnig hefurverið endurnýjaður og uppfærður. Vegna eðlis 
starfseminnar og öryggissjónarmiða var jafnframt ákveðið að leigusamningur skyldi gerður til 20 
ára með einhliða uppsagnarákvæði fyrir ISNIC eftir 10 ár.

Eins og sjá má í ársreikningum félagsins, sérstaklega árin 2008, 2009 og 2010, hljóp kostnaður 
og fjárfesting vegna flutningsins á tugum milljóna króna á sama tíma og félagið velti innan 
við 200 mkr. á ári. Frá árinu 2007 til 2011 hefur félagið fjárfest meira en nokkru sinni áður í 
hugbúnaðarþróun, vélbúnaði og aðstöðu, með þeim árangri að fjölgun léna hefur aldrei verið 
meiri en á undanförnum fimm árum. Hagnaður félagsins árið 2011 nam 55,2 mkr. af 230 mkr. 
veltu, en til samanburðar nam hann 52,4 mkr. 2006 af aðeins 111 mkr. veltu. Skýringin fólst í 
miklum fjármunatekjum vegna lántöku fyrri eigenda hjá félaginu og lítils þróunarkostnaðar.

Nú stendur ISNIC frammi fyrir því að innanríkisráðuneytið og Póst- og fjarskiptastofnun vilja 
með lögum gera starfsemina háða leyfisveitingu, starfsemi sem ríkið seldi meirihluta sinn 
í árið 2000, en veita aðilanum sem hefur séð um reksturinn á landsléninu í 25 ár á þessu 
ári svokallað rekstrarleyfi til fimm ára án nokkurrar vissu um framlengingu. Aukinheldur skal 
skattleggja félagið með 4,9% lénaskatti og leggja á það önnur mjög íþyngjandi ákvæði sem
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varða innri starfsemi þess. Allir sjá að þetta er bæði ósanngjarnt og gengur þvert gegn markmiði 
frumvarpsins um að tryggja hátt öryggi og hagkvæmni við rekstur landslénsins.

Frumvarpið er í veigamiklum atriðum samið án samráðs við starfsmenn og stjórn ISNIC, eða 
netsamfélagið, ólíkt því sem haldið er fram í athugasemdum þess. Hins vegar hefur Póst- og 
fjarskiptastofnun haft mikið um frumvarpið að segja, sem skýrir ákvæðið um 4,9% veltuskatt 
á lén sem renna á til stofnunarinnar, ásamt mjög víðtækum valdheimildum fyrir hana sem 
m.a. veita stofnuninni heimild til að hafa eftir atvikum eftirlit með starfsemi rétthafa [léna] 
eins og segir í 15. gr. ISNIC fullyrðir að hvergi í Evrópu sé að finna meiri valdheimildir fyrir 
eftirlitsstofnun yfir landsléni en hér er lagt til (sjá fylgiskjal með könnun frá CENTR.org). Vinnan 
við frumvarpið var að mestu unnin árin 2008 og fram á mitt ár 2009, en síðan það var fyrst lagt 
fram hefur það engum breytingum tekið þrátt fyrir ábendingar. Hins vegar hafa orðið mikilvægar 
breytingar á sviðinu á undanförnum árum og sérstaklega 2011 með nýjum áherslum ICANN 
um höfuðlén. Má t.d. nefna nýlegar mikilvægar breytingar á lénalögum Noregs og Frakklands 
þessu til stuðnings. Er frumvarpið m.a. sökum þessa þegar orðið úrelt að ýmsu leyti. Þetta sýnir 
mikilvægi þess að vanda vel til verka við setningu laga og ritun lagatexta um jafnkvikt svið og 
netið vissulega er. Einmitt þess vegna var sænski lagatextinn hafður mun almennari en sá sem 
hér er til umfjöllunar.

Starfsmaður innanríkisráðuneytisins spurði undirritaða vorið 2011 hvernig ISNIC sæi fyrir sér 
að lögin ættu að vera. Því var svarað með því að benda á sænsku lögin um sama efni, eins 
og áður hafði verið gert, en þau eru yngst og best lénalaga Norðurlandanna. Punktur SE er 
jafnframt stærsta landslénið á Norðurlöndum með 1.200.183 skráð lén þegar þetta er ritað.
Það er á engan hallað þó fullyrt sé að Stiftelsen för Internetinfrastruktur (skráningarstofa .se) 
standi fremst á meðal jafningja í þessum efnum á Norðurlöndunum. Nefndin sem skóp sænsku 
lögin var skipuð fremstu sérfræðingum á þessu sviði, en meginniðurstaða hennar var að setja 
starfseminni almenn lög fremur en sértæk til þess að hefta ekki þróun starfseminnar. í Ijósi 
áhuga innanríkisráðuneytisins kostaði ISNIC þýðingu á sænsku lögunum og réði meistaranema 
í lögfræði við H.Í., sem m.a. hefur setið námskeið í lagasetningu, til að vinna að hugmynd 
að lagafrumvarpi sem byggir á sænsku lögunum annars vegar og hins vegar á því besta 
úr fyrirliggjandi frumvapi, en þar má vissulega margt gott finna. Vinna þessi skal nú færð 
stjórnvöldum og Alþingi að gjöf (skjal 2) með ósk um að bæta megi fyrirliggjandi frumvarp 
landsléninu til góðs.

Athugasemdir við einstakar greinar frumvarpsins:

Um 1.-2. gr.:
1. gr. frumvarpsins hljóðar nú svo: „íslenska ríkið fer með ákvörðunarrétt yfir landsléninu .is. Hið 
sama gildir um önnur íslensk höfuðlén."

ISNIC bendir á að bandaríska fyrirtækið ICANN Inc. fer með yfirstjórn internetsins í umboði 
bandarískra stjórnvalda og þar með ákvörðunarréttinn yfir öllum höfuðlénum þess, þ.m.t. 
landsléninu ,,.is“. Bandaríkin ráða þannig „de facto" yfir Internetinu, án þess að hafa nokkru 
sinni notað það mikla vald. Ákvörðunin um að úthluta íslandi „,is“, en ekki einhverju öðru landi 
(t.d. Israel) byggir einfaldlega á alþjóðastaðlinum ISO 3166 um skammstöfun á ríkjanöfnum.



Til skýringar má nefna að sama gildir um „IS“ merkingu bílnúmera á íslenskum ökutækjum og 
landsnúmerið 354 byggir líka á alþj. staðli, svo dæmi sé tekið.

Internet á íslandi hf. (áður SURÍS) var úthlutað hlutverkinu um rekstur og stjórnun 
landslénsins ,,.is“ með vitund og vilja íslenskra stjórnvalda 1987 eins og fram kemur réttilega í III. 
kafla greinargerðar frumvarpsins. ISNIC hafnar því algerlega að löggjafanum sé stætt á að setja 
inn ákvæði sem nemur í raun brott starfsgrundvöll félagsins án þess að bætur komi fyrir.

í 1. og 2 . gr. er talað um landslénið .is og „önnur íslensk höfuðlén". í dag er ekki til að dreifa 
fleiri íslenskum höfuðlénum en .is, en nýlega var ákveðið að opna fyrir stofnun nýrra höfuðléna, 
þ.e. beint undir rót lénakerfisins, og því má búast við að á næstu árum verði stofnuð fjölmörg 
ný höfuðlén. Þess vegna er nauðsynlegt að löggjafinn kveði skýrlega á um hvaða höfuðlén 
teljast íslensk í skilningi laganna. Af athugasemdum við frumvarpið má ráða að merking 
orðanna „íslensk höfuðlén" sé afar rúm og er því t.a.m. slegið föstu að .reykjavik sé íslenskt 
höfuðlén. Þetta hlýtur að þýða að ef Reykjavíkurborg sækti um það höfuðlén til ICANN og yrði 
rétthafi þess, þyrftu borgaryfirvöld að sækja um starfsleyfi, tímabundið til fimm ára, til Póst- og 
fjarskiptastofnunar skv. 1. mgr. 5. gr. og taka þátt í opnu og gagnsæju ferli á fimm ára fresti, 
auk þess að greiða 4,9% af bókfærðri veltu til stofnunarinnar skv. b-lið 1. mgr. 6 . gr. Er þetta 
raunverulegur vilji löggjafans? Hversu langt verður seilst? Er .össur íslenskt höfuðlén, sem 
stoðtækjafyrirtækið mun þurfa að sækja um tímabundið starfsleyfi til Póst- og fjarskiptastofnunar 
til að fá að nota? Hvað með eiganda Kyrrahafseyju sem sækir um til ICANN og fær úthlutað 
höfuðléninu .island?

Svo virðist sem hvorki inntak né áhrif ákvæðanna hvað þetta snertir hafi verið hugsuð til enda. 
Farsælla væri að viðurkenna sem er, að lögin taka aðeins til landslénsins .is. Til að gera ráð 
fyrir þeim möguleika að ísland fái, af þar til bærum alþjóðlegum aðila, úthlutað fleiri höfuðlénum 
í framtíðinni mætti taka fram að lögin tækju einnig til slíkra höfuðléna. Þyrfti í athugasemdum 
við frumvarpið að mæla fyrir um þrönga túlkun þess hvort höfuðlén heyri undir lögin, enda 
Ijóst að sú rúma túlkun sem þar er nú boðuð fælir hugsanlega stofnendur nýrra höfuðléna frá 
því að láta þau skírskota til íslands, þar sem ófýsilegt hlýtur að teljast að reka höfuðlén í svo 
íþyngjandi lagaumhverfi, ef hjá því verður komist. Fær það illa samrýmst því sem kemur fram í 
athugasemdum að sé meginmarkmið frumvarpsins, „að tryggja bæði gæði og framþróun á sviði 
lénaumsýslu [...]“ (skál. höf.).

Lagt er til að 1. gr. falli brott og að 2. gr. verði breytt til samræmis við ofanritað og hljóði 
á þessa leið: „Lög þessi eiga við um tæknilegan rekstur landshöfuðléna sem úthlutað er 
íslandi til notkunar á Internetinu, ásamt nafnaþjónustu fyrir lén og skráningu léna undir þeim 
landshöfuðlénum.
Markmið laganna er í þágu almannahagsmuna að tryggja öruggan, hagkvæman og skilvirkan 
aðgang að íslenskum landshöfuðlénum, að tryggja tengsl þeirra við ísland og að tryggja 
gagnsæja, örugga og skilvirka umsýslu með slík höfuðlén."

Um 3. gr.:
í 2. mgr. 3. gr. frumvarpsins segir:
„Póst- og fjarskiptastofnun veitir skráningarstofu íslenskra höfuðléna starfsleyfi [...]“
ISNIC hafnar þessu ákvæði, allavega hvað hvað landslénið .is varðar, og sérstaklega þar sem 
gert er ráð fyrir tímabundnu leyfi til skamms tíma. Þróunarstarf ISNIC verður strax sett í uppnám 
verði ákvæðið að veruleika óbreytt. Sem dæmi um verkefni sem sett yrði í uppnám má nefna 
að ISNIC hóf nýverið innleiðingu á nýju öryggiskerfi fyrir DNS-þjónustur sem kallast „DNSSEC"



(DNS Security). Um er að ræða einu mestu breytingu sem átt hefur sé stað í DNS umhverfinu 
og áætlað er að minnst tvö ár taki að koma breytingunni á koppinn.

Uagt er til að í stað ákvæðisins í 2. mgr. 3. gr. frumvarpsins verði svohljóðandi
ákvæði: „Eftirlitsaðili skal viðhafa eftirlit með framkvæmd laga þessara og reglugerða sem settar
eru með stoð í lögunum."

ISNIC varar sterklega við að starfsleyfi um rekstur á höfuléni verði veitt til skamms tíma í senn. 
Slíkt fyrirkomulag samrýmist engan vegin þeim öryggiskröfum sem gerðar eru til rekstursins, 
heldur myndi augljóslega ýta undir skammtímasjónarmið hjá rekstraraðila. Ákvæðið um 
tímabundið starfsleyfi gengur þannig þvert gegn markmiðum frumvarpsins um öryggi og 
stöðugleika eins og þau eru sett fram í 2 . mgr. 2 . gr. þess.

Um 5. gr.:
Uagt er til að 5. gr. falli brott, en til vara að starfsleyfi verði ótímabundið og það aðeins 
afturkallað, uppfylli leyfishafi ekki skyldur sínar skv. lögum.
Fallist nefndin ekki á að fella 5. grein brott leggur ISNIC fram eftirfarandi hugleiðingu:
Setja mætti á fót nefnd skipaða sérfræðingum á sviði internetmáia og iögiærðum einstakiingum, 
sem sæi um úthiutun og afturköiiun starfsieyfis til skráningarstofa. Myndi hún meta hvort 
skráningarstofa uppfylli i  upphafi þær tæknilegu kröfur sem nauðsynlegt er til reksturs 
landshöfuðléns og yrði leyfið ekki afturkallað á meðan viðkomandi skráningarstofa uppfyllir 
skilyrði laganna. Fela mætti ráðherra að setja i  reglugerð nánari reglur um þessa nefnd, þ. á m. 
skipan hennar, starfstima nefndarmanna o.s.frv., og hugsanlega áfrýjunarnefnd, innan marka 
sem ákveðin væru i  lögunum.

Um 6. gr.:
6 . gr. frumvarpsins fjallar um skilyrði starfsleyfis.
B-liður 1. mgr. hjóðar svo: „að greitt sé árlegt rekstrargjald sem nemur 4,9% af bókfærðri veltu 
til Póst- og fjarskiptastofnunar. Skal álagning og innheimta fara skv. 14. gr. laga um Póst- og 
fjarskiptastofnun,".
ISNIC áréttar tillögu sína um að 5. gr. falli brott, en það hefði í för með sér að breyta yrði 
fyrirsögn og orðalagi 6 . gr.
Uagt er til að í stað ákvæðisins í b-lið 1. mgr. 6 . gr. komi ákvæði sem hljóði svo: „að greitt sé 
gjald samkvæmt reikningi, tvisvartil fjórum sinnum á ári, sem nemur þeim tilkostnaði sem 
Póst- og fjarskiptastofnun hefur haft af eftirliti með viðkomandi skráningarstofu samkvæmt 
lögum þessum". Þetta er í fullu samræmi við samskonar ákvæði í norsku lögunum um sama 
efni en Norid er eina skráningarstofan sem greiðir slíkt gjald. Engin þeirra 29 skráningarstofa 
í Evrópu sem svöruðu könnuninni (sjá bls. 4 í skjali nr. 3) þarf að greiða sérstakan lénaskatt 
eða veltutengt gjald eins og hér er lagt til. Þá fullyrðir ISNIC að áætlaður kostnaður PFS 
vegna eftirlitsins með ISNIC sé gróflega ofmetinn og vísar í því sambandi t.d. í töflu á öftustu 
blaðsíðunni í gögnum um áætlaða fjárþörf PFS (sjá skjal nr. 4) en þar kemur m.a. fram að PFS 
áætlar að það taki einn mann þrjá mánuði á ári að „framkvæma útboð" sem samkvæmt 5. gr. 
frumvarpsins á að gerast á fimm ára fresti! Vinnubrögð þessi eru óásættanleg.

Verði farið að þessum tillögum yrði ISNIC gert ómögulegt að setja veltuskattinn inn á reikninga



fyrir árgjöldum léna eins og annars liggur beinast við að gert yrði verði ákvæðið að lögum.
Fái ákvæðið að standa óbreytt gengur það bersýnilega gegn markmiðum frumvarpsins, en 
í athugasemdunum segir meðal annars að „mikilvægt [sé] að tryggja með hlutlægum hætti 
öruggan og ódýran aðgang að lénum undir íslenskum höfuðlénum [...]“ (skál. höf.). í þessu 
sambandi er jafnframt bent á að ekki fer saman að bjóða ódýr lén og örugg lén. Um það vitna 
ársskýrslur McAfee (öryggis- og rannsóknarfyrirtæki), sem m.a. er vitnað til í athugasemdum 
með frumvarpinu.

C-liður 1. mgr. hljóðar svo: „að ársreikningar leyfishafa séu gerðir í samræmi við lög um bókhald 
og lög um ársreikninga og birtir Póst- og fjarskiptastofnun í heild,"

Lagt er til að c-liður falli brott, enda ekki þörf á lagatexta sem býður mönnum einungis að fara að 
lögum.

E-liður 1. mgr. hljóðar svo: „að stjórnarmenn og framkvæmdastjóri skráningarstofu séu lögráða, 
fjár síns ráðandi og hafi ekki á síðustu þremur árum í tengslum við atvinnurekstur hlotið dóm 
fyrir refsiverðan verknað samkvæmt almennum hegningarlögum eða lögum um hlutafélög, 
einkahlutafélög, bókhald, ársreikninga, gjaldþrot eða opinber gjöld. Framkvæmdastjórar og 
minnst helmingur stjórnarmanna skulu vera búsettir hér á landi,"

ISNIC spyr hvort ákvæðið samrýmist reglum um Evrópska efnahagssvæðið, og bendir á að 
í frönsku lögunum um .fr (sem eru nýleg) kemur fram að skráningarstofan skuli vera innan 
Evrópusambandsins.

F-liður 1. mgr. hljóðar svo: „að gjaldskrá skráningarstofu fyrir leyfisskylda þjónustu sé háð eftirliti 
og samþykki Póst- og fjarskiptastofnunar,"

ISNIC finnur að því að sjálfræði félagsins um jafnmikilvægt atriði og gjaldskrá þess sé skert 
með þessum hætti. ISNIC telur ekki þörf á lagaákvæði um gjaldskrá félagsins, en bendir á að 
eðlilegra væri að ákvæðið hljóðaði til dæmis svo: „að gjaldskrá skráningarstofu sé sambærileg 
gjaldskrám skráningarstofa með svipaðan fjölda léna,“.

Póst- og fjarskiptastofnun er með frumvarpinu gefið allt of víðtækt vald til að setja 
skráningarstofu rekstrarskilyrði, og miklu víðtækara vald en þekkist í nágrannalöndunum.
Engin skýring er gefin á þörfinni fyrir setningu „sérstakra kvaða", sbr. 3. mgr., né heldur útlistað 
skýrlega í hverju þær gætu verið fólgnar.

Lagt er til að 2., 3. og 4. mgr. 6 . gr. frumvarpsins falli brott.

Um 11. gr.:
2. mgr. 11. gr. frumvarpsins hljóðar svo: „Rétthafi léns skal vera lögráða einstaklingur eða 
lögaðili sem hefur skráða kennitölu eða sambærilega staðfestingu frá stjórnvöldum og hafa 
tengsl við ísland."
Ákvæðið er afar óljóst hvað varðar „tengsl við ísland" og ómögulegt að uppfylla skilyrðið 
um „kennitölu eða sambærilega staðfestingu frá stjórnvöldum" tæknilega í rafrænni skráningu 
léna. Það gengur einnig gegn kröfu 1. mgr. 10. gr. um að skráning léns skuli vera rafræn í þar 
til gerðu skráningarkerfi á vegum skráningarstofu. Þá er órökstutt (og raunar óeðlilegt) hvers 
vegna ólögráða einstaklingur megi ekki vera rétthafi léns.
Lagt er til að ákvæðið falli brott eða taki verulegum breytingum.



ISNIC bendir í þessu sambandi á að skráningarskilyrði landsléna í Evrópu hafa tekið miklum 
breytinum á undanförnum fjórum árum frá því frumvarpið var samið. T.d. voru skilyrði um búsetu 
rétthafa eða tengilðs hans nýlega felld niður hjá .no og .fr (sem voru á meðal síðustu evrópskra 
landsléna til fella slík skilyrði niður) og langflest landslén þróaðra ríkja hafa fellt niður sérstakar 
kvaðir sem þessar, enda ekki ástæða til að viðhafa þær lengur. Skilyrði sem þessi voru sett inn 
á fyrstu árum netvæðingarinnar til þess að tryggja ákveðna flokkun lénaheita eftir tungumálum. 
Flokkunin náðist fram á fyrstu árum lénaskráninga og nú er almennt viðurkennt að landslénin 
séu bæði í samkeppni hvort við annað og ekki síður við .com lénið. Þá er þekkt að landslén eru 
vel til þess fallin að kynna landið og vöruframboð þess á alþjóðlegum markaði. ISNIC felldi niður 
kröfuna um innlendan tengilið í nóvember 2008, en skilyrði á b.v. það sem frumvarpið kveður á 
um hefur aldrei verið í skráningarreglum .is lénsins.
Um 15% allra nýskráninga .is-léna koma frá útlöndum og á öðru tungumáli en íslensku. Hindrun 
slíkra skráninga myndi ekki aðeins lækka tekjur ISNIC, og stuðla þannig óhjákvæmilega að 
minni hagkvæmni, heldur einnig torvelda erlendum aðilum að skrá og nota .is lén. Slíkt væri 
stórt skref aftur á bak, myndi verka hamlandi á framþróun íslenska hluta internetsins og ganga 
þannig gegn fleiri en einu markmiði frumvarpsins í heild. Jafnvel Norid (.no) sem lengi vel hefur 
verið sér á báti í þessum efnum, opnaði nýlega fyrir erlendar skráningar.

5. mgr. 11. gr. hljóðar svo: „Við skráningu skal rétthafi lýsa þvíyfiraö  skráningin sé í góðri trú og 
ekki vísvitandi gegn betri rétti annars."
Hér er nauðsynlegt að fá leiðréttingu á textanum því tæknilega ómögulegt er að krefjast 
yfirlýsingar\ rafrænni skráningu.

Lagt er til að ákvæðið hljóði svo: „Sá sem skráir lén skal gera það í góðri trú og ekki vísvitandi 
gegn betri rétti annars".

1. málsl. 7. mgr. 11. gr. hljóðar svo: „Skráningarstofa skal tryggja að rétthafar lénaskráninga séu 
upplýstir um skilyrði skráningar léns samkvæmt þessum kafla."
Hér er einnig nauðsynlegt að fá inn leiðréttingu. ISNIC þekkir engar leiðir til þess að „trvaaia að 
rétthafar lénaskráninga séu upplýstir um skilyrði skráningar léns“. Bent er á, sem dæmi, að í 
mjög mörgum tilfellum skráir umboðsmaður lén f.h. rétthafans og að skráningin er rafræn.
Lagt ertil að 1. málsl. 7. mgr. 11. gr. hljóði svo: „Skráningarstofa skal birta upplýsingar um 
skilyrði skráningar á vef sínum og vitna til þeirra á upphafssíðu lénaskráningarinnar".

2. málsl. 7. mgr. hljóðar svo: „Séu skilyrði um lén ekki uppfyllt skal skráningarstofa beina 
ábendingu um úrbæturtil rétthafa."
Lagt er til að í stað orðsins „lén“ komi „skráningu léns“.

Um 12. gr.:
2. málsl. 4. mgr. 12. gr. hljóðar svo: „Hann ber ábyrgð á því að þær upplýsingar sem hann skráir 
séu ávallt réttar."
Hér þarf að kveða skýrar að orði þannig að tilgangurinn um að rétthafinn viðhaldi réttum og 
nákvæmum rétthafaupplýsingum náist.

Lagt er til að þessi málsliður hljóði svo: „Rétthafi léns ber ábyrgð á að viðhalda 
skráningarupplýsingum lénsins í rétthafaskrá á gildistíma lénsins".

Um 14. gr.:



ISNIC bendir á að umskráning á .is-lénum er rafræn og að eingöngu rétthafinn sjálfur, eða 
tengiliður hans framkvæmir hana. Mörg ár eru síðan hætt var að umskrá lén með útfyllingu og 
undirritun pappíra. ISNIC sér ekki að nokkur þörf sé fyrir greinina.
Lagt er til að 14. gr. verði felld brott.

Um 15. gr.:
1. mgr. 15. gr. hljóðar svo: „Póst- og fjarskiptastofnun fer með eftirlit með framkvæmd laga 
þessara, þ.m.t. starfsemi skráningarstofu og gjaldskrá skráningarstofu fyrir þjónustu samkvæmt 
lögum þessum og eftir atvikum starfsemi skráningaraðila og rétthafa."
ISNIC bendir hér sérstaklega á orðin ..eftir atvikum starfsemi rétthafa" og óskar eftir skýringum 
frumvarpshöfunda. Er hér lagt til að Póst- og fjarskiptastofnun fái heimild til þess að hafa eftirlit 
með starfsemi rétthafa léna? Er það raunverulegur vilji löggjafans að útvíkka eftirlitshlutverk 
Póst- og fjarskiptastofnunar þannig að undir hana falli eftirlit með starfsemi rétthafa léna?
3. mgr. 15. gr. kveður á um víðtækar heimildir til handa Póst- og fjarskiptastofnunar til að grípa 
til úrræða á b.v. afskráningu og umskráningu léna.
ISNIC bendir í þessu sambandi annars vegar á gott og skilvirkt starf Neytendastofu varðandi 
lénamál og fjölmargar ákvarðanir stofnunarinnar um lén, og hins vegar á áður framkomnar 
athugasemdir Neytendastofu. Hér er verið að leggja til að fjölga úrskurðaraðilum um lénamál, án 
þess að séð verði að nokkur þörf sé til staðar og án þess að á hana hafi verið bent.
ISNIC hvetur eindregið til þess að ákvæðið um heimild til handa Póst- og fjarskiptastofnun um 
afskráningu og umskráningu léns sé sett í samhengi við ákvæði 2. mgr. 15. gr. um eftirlit með 
starfsemi rétthafa léna. ISNIC hefur áhyggjur af því að hér sé löggjafinn að feta sig inn á brautir 
sem leitt gætu til skerðingar á tjáningarfrelsinu og bendir á svipað ákvæði SOPA frumvarpsins, 
sem tekið var fyrir á Bandaríkjaþingi í vetur og er mjög umdeilt.

Lagt er til að 3. mgr. 15. gr. verði felld brott.

5. mgr. 15. gr. hljóðar svo: „Póst- og fjarskiptastofnun getur á grundvelli kvörtunar þess efnis 
ákveðið hvort aðgangur aðila sem starfa við lénaskráningar skuli veittur að skráningum sem þeir 
sinna og hvert endurgjald aðgangsins skuli vera.“
ISNIC óskar eftir skýringum á þessu ákvæði. ISNIC spyr hvort það sé vilji löggjafans að hér á 
landi verði tekið upp tvöfalt kerfi við lénaskráningar, eins og tíðkast í margfallt stærri löndum 
þar sem fjöldi léna hleypur á hundruðum þúsunda eða milljónum. Ákvæðið gæti leitt til þess 
að ISNIC sé nauðbeygt til að taka upp slíkt fyrirkomulag og skipta Interneti á íslandi hf. upp 
í tvö sjálfstæð fyrirtæki, skráningarstofu og skráningaraðila. Fjöldi .is-léna er enn sem komið 
er langt undir því sem talið er lágmark til þess að standa undir tvöföldu skráningarkerfi. Slíkt 
fyrirkomulag myndi hins vegar gera ISNIC sem skráningaraðila kleift að bjóða upp á alla 
almenna internetþjónustu samfara lénsaskráningum. Ekkertannað innlent fyrirtæki, svo vitað 
sé, myndi í dag standast kröfur ICANN um skráningaraðila (e. registrar).

Lagt er til að 5. mgr. 15. gr. falli brott.

Um 16. gr.:
2. mgr. 16. gr. hljóðar svo: „Gjaldskrá skráningarstofu skal sæta eftirliti Póst- og



fjarskiptastofnunar. Skráningarstofa skal gera kostnaðarlíkan til útreiknings á verði þjónustu. 
Gjaldskrá skal taka mið af raunkostnaði við að veita þjónustuna. Taka skal tillit til fjárfestinga 
og hæfilegrar arðsemi af bundnu fjármagni með hliðsjón af áhættu við fjárfestinguna." Síðan 
segir: „Ávöxtun fjármagns skal byggjast á vegnu meðaltali fjármagnskostnaðar (WACC).“ ? 
Óskað er eftir skýringum á ákvæðinu um leið og bent er á að hér virðist að einhverju leyti um 
endurtekningu á ákvæði f-liðar 1. mgr. 6 . gr. að ræða og vísasttil athugasemda við þá grein hér 
að ofan. Nærtækara væri að setja inn ákvæði um að grunnverð .is léna skuli vera sambærilegt 
og verð landaléna af svipaðri stærð, mælt í fjölda léna.

Lagt er til að 2. mgr. 16. gr. falli brott.

4. mgr. 16. gr. hljóðar svo: „Skráningarstofu er heimilt að setja sérstaka gjaldskrá fyrir 
skráningaraðila sem á grundvelli samninga við skráningarstofu sjá um skráningu léna undir 
íslensku höfuðléni og breytingar á upplýsingum því tengdum fyrir hönd rétthafa léns. Slík 
sérgjaldskrá skal taka mið af kostnaði skráningarstofu við þjónustu sem ekki hefur þurft að 
leggja út í við venjulega þjónustu fyrir rétthafa léna.“

Ákvæðinu virðist ætlað til að undirbúa tvöfalt skráningarkerfi léna. ISNIC bendir löggjafanum 
jafnframt á að ákvæðið opnar fyrir möguleikann á tvöfaldri verðskrá og spyr af hvoru gjaldinu 
eigi þá að reikna 4,9% rekstrargjald sbr. b-lið 1. mgr. 6 . gr. frumvarpsins.
Lagt er til að 4. mgr. 16. gr. falli brott.

7. mgr. 16. gr. hljóðar svo: „Ráðherra er heimilt að setja reglugerð þar sem nánar er kveðið 
á um kostnaðargreiningu, forsendur gjaldtöku og bókhaldslegan aðskilnað." ISNIC mótmælir 
harðlega að ráðherra sé veitt svo vítækt vald til að setja kvaðir á félagið.

Lagt er til að 7. mgr. 16. gr. falli brott.

Um 17. og 18. gr.:
ISNIC bendir nefndarmönnum umhverfis- og samgöngunefndar góðfúslega á að um lénamál á 
íslandi ríkja engar deilur og að engin kvörtun hefur borist í mörg ár, hvorki formleg né óformleg, 
varðandi verð og gæði þjónustunnar eða framkvæmd hennar. Þvert á móti finna starfsmenn 
ISNIC fyrir almennri ánægju hjá viðskiptavinum með þjónustuna við landslénið.
Ákvæði 17. og 18. gr. hefðu betur átt við á fyrstu árum lénaskráninga hérlendis, þegar menn 
voru að feta sig áfram á nýju og óþekktu sviði. ISNIC hefur ávallt í 25 ára sögu lénaskráninga 
á íslandi leitað eftir áliti „netsamfélagsins" og haldið úti sérstökum póstlistum með það að 
markmiði að fá fram umræður og ábendingar um starf og reglur ISNIC - og gerir enn.

Á fyrstu árum lénaskráninganna var eðli málsins samkvæmt nokkuð mikill áhugi á sviðinu, en 
eftir því sem árin hafa liðið og starfshættir ISNIC, og samskonar fyrirtækja í öðrum löndum hafa 
þróast, hefur áhuginn og þörfin fyrir samráð minnkað jafnt og þétt. Lítill sem enginn áhugi er til 
staðar í dag á starfsemi ISNIC, hvorki hjá almenningi né hjá fyrirtækjum eða stofnunum (með 
einni undantekningu reyndar). Þetta er eðlilegt. Starfsemi ISNIC má líkja við holræsakerfið, það 
þekkja það fáir, það er bara þarna og það virkar. Loks bendir ISNIC á að engin ákvæði eru til 
staðar um fjármögnun á starfsemi „ráðgjafanefndar um lénamál" og spyr hvort henni sé ætlað 
að starfa í sjálfboðavinnu?



Lokaorð.

Aðalmarkmið frumvarpsins sem hér er fjallað um er að ríkið nái yfirhöndinni á starfsemi sem 
það seldi frá sér árið 2000, án þess að þurfa að greiða fyrir það bætur. ISNIC er Ijóst að um 
eignarhald félagsins þarf að ríkja sátt við stjórnvöld á hverjum tíma. Jafnframt hafa undirritaðir 
tekið undir það sjónarmið að ríkið hefði ekki átt að selja alla sína hluti í félaginu í einu, en benda 
um leið á þann góða árangur sem náðst hefur í rekstri landslénsins .is, þrátt fyrir brotthvarf 
ríkisins úr hluthafahópnum árið 2000. Þá eignaðist ríkið fyrir tilstuðlan núverandi stjórnar 
myndarlegan hlut í ISNIC á ný í upphafi ársins 2007. Félagið hefur áður tjáð sig reiðubúið til 
viðræðna við ráðuneytið um að breyta eignarhaldi félagsins með það fyrir augum að útvíkka það 
enn frekar og ítrekar það hér með.

Verði frumvarpið óbreytt að lögum mun það ekki aðeins valda óvissu og óhagkvæmni í 
starfsemi ISNIC, m.a. vegna sérstakrar sköttunar og skamms tíma starfleyfisins, heldur 
einnig gera nýskráningu „íslensks" höfuðléns sem félli undir lögin bæði óhagkvæma 
og afar fráhrindandi. Landslénið .is yrði með þessu frumvarpi sett í annað sæti hvað 
samkeppnisaðstæður varðar, sem myndi stórauka líkurnar á því að erlent höfuðlén á borð 
við .com nái yfirburðastöðu á íslandi eins og reyndin er í mörgun löndum, en .com heyrir eins og 
menn vita undir bandarísk lög.

Reykjavík, 1. mars 2012.

Jens Pétur Jensen, þjóðhagfr. 
Stjórnunarlegur tengiliður fyrir .is 
sjá whois.iana.org

Skjalalisti:

1. Umsögn þessi.
2. Tilllaga að lagafrumvarpi.
3. Könnun Centr.org
4. Gögn um áætlaða fjárþörf [PFS] vegna frumvarpsins (Ijósrit af samskiptum PFS og 
ráðuneytisins).

Maríus Ólafsson stærðfr. 
Tæknilegur tengiliður fyrir .is 
sjá whois.iana.org





Frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén á Internetinu
byggt á fyrra frum varpi, reglum ISNIC, og á sæ nsku lögunum  um sam a efni frá 2006: 

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20060024.htm

1. gr.
Gildissvið og markmið laganna.

Lög þessi eiga við um tæknilegan rekstur landshöfuðléna sem úthlutað er íslandi til notkunar á 
Internetinu, ásamt nafnaþjónustu fyrir lén og skráningu léna undir þeim landshöfuðlénum.

Markmið laganna er í þágu almannahagsmuna að tryggja öruggan, hagkvæman og skilvirkan 
aðgang að íslenskum landshöfuðlénum, að tryggja tengsl þeirra við ísland og að tryggja gagnsæja, 
örugga og skilvirka umsýslu með slík höfuðlén.

2. gr.
Skilgreiningar.

Merking orða og hugtaka í lögum þessum er sem hér segir:
1. Lén: Auðkenni í almennum IP-fjarskiptanetum sem vísartil mengis varpana milli nafna og IP-talna. Lén 
er samsett úr einum eða fleiri hlutum sem kallast merki. Greint er á milli merkja með punkti.
2. Höfuðlén: Efsti hluti lénakerfisins og vísartil þess hluta léns sem kemur á eftirsíðasta punktinum í 
lénsheiti og samþykkt er af þar til bærum alþjóðlegum aðila. Höfuðlén skiptast í landshöfuðlén og almenn 
höfuðlén.
3. Landshöfuðlén: Þau höfuðlén sem hefur verið úthlutað til einstakra ríkja eða landssvæða, með 
sérstakri vísan til ríkisins eða landssvæðisins, af þartil bærum alþjóðlegum aðila.
4. Almennt höfuðlén: Höfuðlén sem ekki hefur verið úthlutað til ríkis eða landsvæðis.
5. íslensk landshöfuðlén: Höfuðlén sem hefur verið úthlutað til íslands af þar til bærum alþjóðlegum aðila.
6. Lénsheitakerfið: Dreifðurgagnagrunnursemtengirsaman IP-tölurog nöfn í almennum IP- 
fjarskiptanetum.
7. IP-fjarskiptanet: Fjarskiptanet sem flytur gagnapakka samkvæmt IP-staðli. Með almennum IP- 
fjarskiptanetum er átt við það sem í daglegu tali er nefnt internetið.
8. IP-tala: Tala sem tæki sem tengt er við almenn IP-fjarskiptanet fær úthlutað frá þar til bærum aðila til 
aðgreiningar frá öðrum tækjum.
9. Nafnaþjónn: Tölva með hugbúnaði sem veitir nafnaþjónustu, þ.e. varpar lénum og nöfnum innan léna í 
IP-tölur og/eða segirtil um hvert skuli sækja upplýsingar um slíka vörpun.
10. Rétthafaskrá: Miðlæg skrá þarsem fram koma upplýsingar um rétthafa léna, tengiliði þeirra og 
nafnaþjóna.
11. Rétthafi: Sá aðili sem skráður er fyrir léni í rétthafaskrá.
12. Skráningarstofa: Sá aðili sem stjórnar og hefur umsjón með íslensku höfuðléni í samræmi við ákvæði 
laga þessara og hefur jafnframt til þess samþykki þartil bærs alþjóðlegs aðila.
13. Eftirlitsaðili: Póst- og fjarskiptastofnun.

3. gr.
Tenging við lög um persónuvemd.

Ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga gilda um vinnslu persónulegra 
upplýsinga sem tengjast stjórnun á landshöfuðléni fyrir ísland, nema annað sé tekið fram í þessum lögum.

4. gr.
Tillkynningarskylda og bann við flutningi íslensks landshöfuðléns.

Skráningarstofa íslensks landshöfuðléns skal tilkynna eftirlitsaðila um starfsemi sína. 
Skráningarstofa skal einnig tilkynna eftirlitsaðila ef stjórn lénsins er að hluta til eða alveg flutt til annars 
aðila.

Bannað er að flytja stjórnun og rekstur á íslensku landshöfuðléni til aðila utan íslands án 
samþykkis eftirlitsaðila.

Hugleiðing um starfsleyfi skráningarstofu: Setja mætti á fót nefnd skipaða sérfræðingum á sviði
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internetmála og löglærðum einstaklingum, sem sæi um úthlutun og afturköllun starfsleyfis til 
skráningarstofa. Myndi hún meta hvort skráningarstofa uppfylli í  upphafí þær tæknilegu kröfur 

sem nauðsynlegt er til reksturs landshöfuðléns ogyrði leyfið ekki afturkallað á meðan viðkomandi 
skráningarstofa uppfyllir skilyrði laganna. Fela mætti ráðherra að setja í reglugerð nánari reglur um þessa 

nefnd, þ. á m. skipan hennar, starfstíma nefndarmanna o.s.frv., og hugsanlega áfrýjunarnefnd, innan
marka sem ákveðin væru í lögunum.

5. gr.
Tæknileg starfsemi.

Skráningarstofa fer með daglega umsjón viðkomandi íslensks landshöfuðléns. Skráningarstofa 
skal framkvæma skyldur sínar á öruggan og skilvirkan máta í þágu almannahagsmuna. Hún skal meðal 
annars:

a. stuðla að framþróun notkunar almennra IP-fjarskiptaneta á íslandi og starfa í þágu 
almannahagsmuna,

b. halda rétthafaskrá og aðrar upplýsingar sem eru nauðsynlegar vegna nafnaþjónustu,
c. reka og halda skrá um nauðsynlega nafnaþjóna fyrir landshöfuðlénið og tryggja öryggi þeirra 

og högun í samræmi við gæðstaðla þartil bærs alþjóðlegs aðila og eftirlitsaðilans,
d. tryggja að nauðsynleg nafnaþjónusta fyrir lén rétthafa sé ætíð virk og sett upp samkvæmt 

viðurkenndum stöðlum og reglum þartil bærs alþjóðlegs aðila,
e. tryggja skilvirka svörun við fyrirspurnum um undirlén höfuðlénsins á öllum tímum sem víðast á 

almennum IP-fjarskiptanetum,
f. viðhalda skilvirkri vernd gagna,
g. tryggja skilvirka verkferla sem uppfylla viðurkennda gæðastaðla þartil bærs alþjóðlegs aðila,
h. setja reglur um lénaskráningar, sbr. 7 gr., og framfylgja þeim,
i. bera ábyrgð á að virkir nafnaþjónar séu aðgengilegir fyrir lén sem skráð eru undir íslensku 

landshöfuðléni,
j. sjá til þess að nafnaþjónarsem rétthafar vista upplýsingar um lén sín á skuli skráðir hjá 

skráningarstofu og að þeir uppfylli tæknileg skilyrði sem skráningarstofa setur.
Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari fyrirmæli um með hvaða hætti skráningarstofa skal 

uppfylla skyldur samkvæmt þessari grein.

6. gr.
Rétthafaskrá.

Skráningarstofa skal halda gagnagrunn með upplýsingum um rétthafa léna, svonefnda 
rétthafaskrá. Rétthafaskrá skal, auk upplýsinga um rétthafa léna, innihalda upplýsingar um tengiliði þeirra, 
tæknilegar upplýsingar og vistunaraðila.

Rétthafi ber ábyrgð á að skráning léna sinna sé rétt og fullnægjandi á hverjum tíma. Breytist 
upplýsingar á skráningartíma lénsins ber rétthafa þess að uppfæra skráningu eins fljótt og auðið er.

Skráningarstofa skal leitast við að upplýsingar í rétthafaskrá séu ætíð réttar. Komist 
skráningarstofa að því að upplýsingar um rétthafa tiltekins léns eða léna í rétthafaskrá séu ófullnægjandi 
eða rangarskal rétthafa veitt færi á að afla réttra upplýsinga. Berist ekki fullnægjandi upplýsingarfrá 
rétthafanum innan tilskilins frests skal skráningarstofa tilkynna viðkomandi rétthafa að léninu verði lokað 
og það síðar afmáð.

Skráningarstofa skal sjá til þess að rétthafaskrá sé vistuð með öruggum hætti. Skráningarstofa 
skal varðveita uppfært afrit af upplýsingum í rétthafaskrá. Afritið skal vistað á öðrum stað en frumritið og 
skal eftirlitsaðilinn hafa fullan aðgang að rétthafaskrá.

Almennar upplýsingar í rétthafaskránni skulu vera aðgengilegar án endurgjalds á almennu IP- 
fjarskiptaneti, með þeim takmörkunum sem skráningarstofa setur og í samræmi við ákvæði laga um 
persónuvernd.

Skráningarstofa skal tryggja að upplýsingar í gagnagrunni samkvæmt þessari grein verði fluttartil



eftirlitsaðilans krefjist almannahagsmunir þess.
Ráðherra er heimilt að setja reglugerð þar sem nánar er kveðið á um rétthafaskrá, afrit af henni 

og flutning upplýsinga samkvæmt 6. mgr.

7. gr.
Skráning léna.

Skráning léns skal vera rafræn í þartil gerðu skráningarkerfi á vegum skráningarstofu og í 
samræmi við reglurskráningarstofu, sbr. h-lið 5. gr.

Við skráningu léns skal gera grein fyrir þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru fyrir úrvinnslu 
skráningarinnar. Þ.á m. skal gera grein fyrirfyrirhuguðum rétthafa léns, tilgreina nauðsynlega tengiliði 
lénsins og tilgreina á hvaða nafnaþjónum lénið er vistað, sbr. c-lið 5. gr.

Skráningarstofu er heimilt er að hafna skráningu léns undir íslensku landshöfuðléni ef 
skráningarupplýsingar þess eru augljóslega rangarog/eða ófullnægjandi. Skal skráningarstofa í þeim 
tilfellum leitast við að senda rétthafa lénsins áskorun um úrbætur á skráningarupplýsingum lénsins.

Skráningarstofu er heimilt að krefjast fyrirframgreiðslu fyrirskráningu og endurnýjun léna.
Skráningarstofa skal setja reglur um skráningu léna. Skulu reglurnar m.a. miða að því að vinnulag 

sé opið og gagnsætt, jafnrétti sé virt, persónuréttur rétthafa og tengiliða sé verndaður, hagsmunir notenda 
og almannahagsmunir fari saman og framþróun á sviði internetsins og lénamála sé ekki heft.

Skráningarstofa skal bjóða upp á virkar leiðirtil að leysa deilursem varða skráningar á lénum.

8. gr.
Eftirlit.

Eftirlitsaðili skal viðhafa eftirlit með framkvæmd laga þessara og reglugerða sem settar eru með 
stoð í lögunum.

Skráningarstofa skal eftir beiðni eftirlitsaðilans afhenda upplýsingar og veita aðgang að tækjum 
og aðstöðu eftir því sem nauðsyn krefst.

Ef um er beðið vegna eftirlits, skal eftirlitsaðili fá aðgang að svæðum, eignum og öðru rými, þó 
ekki heimilum, þar sem starfsemi fer fram sem fellur undir þessi lög.

Eftirlitsaðila er heimilt að innheimta gjald af skráningarstofu til að standa straum af þeim kostnaði 
sem hlýst af eftirlitsstörfum skv. 1. mgr.

9. gr.
Eftirlitsaðili má skipa fyrir um aðgerðir samkvæmt lögum þessum og reglugerðum sem settar eru 

með stoð í lögunum.
Bera má ágreining á grundvelli laga þessara undir eftirlitsaðila. Ákvarðanir hans samkvæmt 

lögum þessum eru kæranlegartil úrskurðarnefndarfjarskipta- og póstmála, sbr. 13. gr. laga nr. 69/
2003, um Póst- og fjarskiptastofnun. Skal kæran berast úrskurðarnefnd innan fjögurra vikna frá því 
að viðkomandi varð kunnugt um ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar. Um kæru, réttaráhrif hennar 
og meðferð mála fyrir nefndinni fersamkvæmt reglugerð ráðherra um úrskurðarnefnd fjarskipta- og 
póstmála.

10. gr.
Eftirlitsaðilinn má ákveða viðurlög sem beitt er við brotum á lögum þessum, innan ramma þeirra 

viðurlaga sem kveðið er á um í fjarskiptalögum.

11. gr.
Vinnsla á stríðstímum.

Ef ísland á í stríði, stríðshætta er fyrir hendi eða aðrar slíkar aðstæður eru uppi utan íslands að 
hætta sé á að ísland lendi í stríði, getur ríkistjórnin sett rekstri landshöfuðléns þær viðbótarreglur sem



nauðsynlegar þykja vegna varna íslands og almenns öryggis ríkisins.
Ríkisstjórnin eða sett stjórnvald, ef ríkisstjórnin skyldi hafa verið sprengd í loft upp, getur sett 

reglur um varnir lénakerfisins (DNS-kerfisins) á friðartímum vegna aðstæðna sem nefndar eru í 1. mgr.

12.gr.
Áfrýjun.

Ákvörðun eftirlitsaðilans, sem tekin er samkvæmt lögum þessum, eða samkvæmt reglugerðum 
sem settareru eftir þessum lögum, má áfrýja til úrskurðarnefndarfjarskipta- og póstmála.

13.gr.
Ákvarðanir sem teknar eru samkvæmt lögum þessum eða samkvæmt reglugerðum sem settar

eru
samkvæmt lögum þessum taka gildi strax, nema annað sé tekið fram í ákvörðunarorðum.

14. gr.
[Gildistökuákvæðij



Frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén á Internetinu
byggt á fyrra frum varpi, regium ISNIC, og á sæ nsku lögunum  um sam a efni frá 2006: 
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1. gr.
Gildissvið og markmið laganna.

Lög þessi eiga við um tæknilegan rekstur landshöfuðléna sem úthlutað er íslandi til notkunar á 
Internetinu, ásamt nafnaþjónustu fyrir lén og skráningu léna undir þeim landshöfuðlénum.

Markmið laganna er í þágu almannahagsmuna að tryggja öruggan, hagkvæman og skilvirkan 
aðgang að íslenskum landshöfuðlénum, að tryggja tengsl þeirra við ísland og að tryggja gagnsæja, 
örugga og skilvirka umsýslu með slík höfuðlén.

2. gr.
Skilgreiningar.

Merking orða og hugtaka í lögum þessum er sem hér segir:
1. Lén: Auðkenni í almennum IP-fjarskiptanetum sem vísartil mengis varpana milli nafna og IP-talna. Lén 
er samsett úr einum eða fleiri hlutum sem kallast merki. Greint er á milli merkja með punkti.
2. Höfuðlén: Efsti hluti lénakerfisins og vísartil þess hluta léns sem kemur á eftirsíðasta punktinum í 
lénsheiti og samþykkt er af þar til bærum alþjóðlegum aðila. Höfuðlén skiptast í landshöfuðlén og almenn 
höfuðlén.
3. Landshöfuðlén: Þau höfuðlén sem hefur verið úthlutað til einstakra ríkja eða landssvæða, með 
sérstakri vísan til ríkisins eða landssvæðisins, af þartil bærum alþjóðlegum aðila.
4. Almennt höfuðlén: Höfuðlén sem ekki hefur verið úthlutað til ríkis eða landsvæðis.
5. íslensk landshöfuðlén: Höfuðlén sem hefur verið úthlutað til íslands af þar til bærum alþjóðlegum aðila.
6. Lénsheitakerfið: Dreifðurgagnagrunnursemtengirsaman IP-tölurog nöfn í almennum IP- 
fjarskiptanetum.
7. IP-l]arskiptanet: Fjarskiptanet sem flytur gagnapakka samkvæmt IP-staðli. Með almennum IP- 
fjarskiptanetum er átt við það sem í daglegu tali er nefnt internetið.
8. IP-tala: Tala sem tæki sem tengt er við almenn IP-fjarskiptanet fær úthlutað frá þar til bærum aðila til 
aðgreiningar frá öðrum tækjum.
9. Nafnaþjónn: Tölva með hugbúnaði sem veitir nafnaþjónustu, þ.e. varpar lénum og nöfnum innan léna í 
IP-tölur og/eða segirtil um hvert skuli sækja upplýsingar um slíka vörpun.
10. Rétthafaskrá: Miðlæg skrá þarsem fram koma upplýsingar um rétthafa léna, tengiliði þeirra og 
nafnaþjóna.
11. Rétthafi: Sá aðili sem skráður er fyrir léni í rétthafaskrá.
12. Skráningarstofa: Sá aðili sem stjórnar og hefur umsjón með íslensku höfuðléni í samræmi við ákvæði 
laga þessara og hefur jafnframt til þess samþykki þartil bærs alþjóðlegs aðila.
13. Eftirlitsaðili: Póst- og fjarskiptastofnun.

3. gr.
Tenging við lög um persónuvemd.

Ákvæði laga um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga gilda um vinnslu persónulegra 
upplýsinga sem tengjast stjórnun á landshöfuðléni fyrir ísland, nema annað sé tekið fram í þessum lögum.

4. gr.
Tillkynningarskylda og bann við flutningi íslensks landshöfuðléns.

Skráningarstofa íslensks landshöfuðléns skal tilkynna eftirlitsaðila um starfsemi sína. 
Skráningarstofa skal einnig tilkynna eftirlitsaðila ef stjórn lénsins er að hluta til eða alveg flutt til annars 
aðila.

Bannað er að flytja stjórnun og rekstur á íslensku landshöfuðléni til aðila utan íslands án 
samþykkis eftirlitsaðila.

Hugleiðing um starfsleyfi skráningarstofu: Setja mætti á fót nefnd skipaða sérfræðingum á sviði
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internetmála og löglærðum einstaklingum, sem sæi um úthlutun og afturköllun starfsleyfis til 
skráningarstofa. Myndi hún meta hvort skráningarstofa uppfylli í  upphafí þær tæknilegu kröfur 

sem nauðsynlegt er til reksturs landshöfuðléns ogyrði leyfið ekki afturkallað á meðan viðkomandi 
skráningarstofa uppfyllir skilyrði laganna. Fela mætti ráðherra að setja í reglugerð nánari reglur um þessa 

nefnd, þ. á m. skipan hennar, starfstíma nefndarmanna o.s.frv., og hugsanlega áfrýjunarnefnd, innan
marka sem ákveðin væru í lögunum.

5. gr.
Tæknileg starfsemi.

Skráningarstofa fer með daglega umsjón viðkomandi íslensks landshöfuðléns. Skráningarstofa 
skal framkvæma skyldur sínar á öruggan og skilvirkan máta í þágu almannahagsmuna. Hún skal meðal 
annars:

a. stuðla að framþróun notkunar almennra IP-fjarskiptaneta á íslandi og starfa í þágu 
almannahagsmuna,

b. halda rétthafaskrá og aðrar upplýsingar sem eru nauðsynlegar vegna nafnaþjónustu,
c. reka og halda skrá um nauðsynlega nafnaþjóna fyrir landshöfuðlénið og tryggja öryggi þeirra 

og högun í samræmi við gæðstaðla þartil bærs alþjóðlegs aðila og eftirlitsaðilans,
d. tryggja að nauðsynleg nafnaþjónusta fyrir lén rétthafa sé ætíð virk og sett upp samkvæmt 

viðurkenndum stöðlum og reglum þartil bærs alþjóðlegs aðila,
e. tryggja skilvirka svörun við fyrirspurnum um undirlén höfuðlénsins á öllum tímum sem víðast á 

almennum IP-fjarskiptanetum,
f. viðhalda skilvirkri vernd gagna,
g. tryggja skilvirka verkferla sem uppfylla viðurkennda gæðastaðla þartil bærs alþjóðlegs aðila,
h. setja reglur um lénaskráningar, sbr. 7 gr., og framfylgja þeim,
i. bera ábyrgð á að virkir nafnaþjónar séu aðgengilegir fyrir lén sem skráð eru undir íslensku 

landshöfuðléni,
j. sjá til þess að nafnaþjónarsem rétthafar vista upplýsingar um lén sín á skuli skráðir hjá 

skráningarstofu og að þeir uppfylli tæknileg skilyrði sem skráningarstofa setur.
Ráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari fyrirmæli um með hvaða hætti skráningarstofa skal 

uppfylla skyldur samkvæmt þessari grein.

6. gr.
Rétthafaskrá.

Skráningarstofa skal halda gagnagrunn með upplýsingum um rétthafa léna, svonefnda 
rétthafaskrá. Rétthafaskrá skal, auk upplýsinga um rétthafa léna, innihalda upplýsingar um tengiliði þeirra, 
tæknilegar upplýsingar og vistunaraðila.

Rétthafi ber ábyrgð á að skráning léna sinna sé rétt og fullnægjandi á hverjum tíma. Breytist 
upplýsingar á skráningartíma lénsins ber rétthafa þess að uppfæra skráningu eins fljótt og auðið er.

Skráningarstofa skal leitast við að upplýsingar í rétthafaskrá séu ætíð réttar. Komist 
skráningarstofa að því að upplýsingar um rétthafa tiltekins léns eða léna í rétthafaskrá séu ófullnægjandi 
eða rangarskal rétthafa veitt færi á að afla réttra upplýsinga. Berist ekki fullnægjandi upplýsingarfrá 
rétthafanum innan tilskilins frests skal skráningarstofa tilkynna viðkomandi rétthafa að léninu verði lokað 
og það síðar afmáð.

Skráningarstofa skal sjá til þess að rétthafaskrá sé vistuð með öruggum hætti. Skráningarstofa 
skal varðveita uppfært afrit af upplýsingum í rétthafaskrá. Afritið skal vistað á öðrum stað en frumritið og 
skal eftirlitsaðilinn hafa fullan aðgang að rétthafaskrá.

Almennar upplýsingar í rétthafaskránni skulu vera aðgengilegar án endurgjalds á almennu IP- 
fjarskiptaneti, með þeim takmörkunum sem skráningarstofa setur og í samræmi við ákvæði laga um 
persónuvernd.

Skráningarstofa skal tryggja að upplýsingar í gagnagrunni samkvæmt þessari grein verði fluttartil



eftirlitsaðilans krefjist almannahagsmunir þess.
Ráðherra er heimilt að setja reglugerð þar sem nánar er kveðið á um rétthafaskrá, afrit af henni 

og flutning upplýsinga samkvæmt 6. mgr.

7. gr.
Skráning léna.

Skráning léns skal vera rafræn í þartil gerðu skráningarkerfi á vegum skráningarstofu og í 
samræmi við reglurskráningarstofu, sbr. h-lið 5. gr.

Við skráningu léns skal gera grein fyrir þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru fyrir úrvinnslu 
skráningarinnar. Þ.á m. skal gera grein fyrirfyrirhuguðum rétthafa léns, tilgreina nauðsynlega tengiliði 
lénsins og tilgreina á hvaða nafnaþjónum lénið er vistað, sbr. c-lið 5. gr.

Skráningarstofu er heimilt er að hafna skráningu léns undir íslensku landshöfuðléni ef 
skráningarupplýsingar þess eru augljóslega rangarog/eða ófullnægjandi. Skal skráningarstofa í þeim 
tilfellum leitast við að senda rétthafa lénsins áskorun um úrbætur á skráningarupplýsingum lénsins.

Skráningarstofu er heimilt að krefjast fyrirframgreiðslu fyrirskráningu og endurnýjun léna.
Skráningarstofa skal setja reglur um skráningu léna. Skulu reglurnar m.a. miða að því að vinnulag 

sé opið og gagnsætt, jafnrétti sé virt, persónuréttur rétthafa og tengiliða sé verndaður, hagsmunir notenda 
og almannahagsmunir fari saman og framþróun á sviði internetsins og lénamála sé ekki heft.

Skráningarstofa skal bjóða upp á virkar leiðirtil að leysa deilursem varða skráningar á lénum.

8. gr.
Eftirlit.

Eftirlitsaðili skal viðhafa eftirlit með framkvæmd laga þessara og reglugerða sem settar eru með 
stoð í lögunum.

Skráningarstofa skal eftir beiðni eftirlitsaðilans afhenda upplýsingar og veita aðgang að tækjum 
og aðstöðu eftir því sem nauðsyn krefst.

Ef um er beðið vegna eftirlits, skal eftirlitsaðili fá aðgang að svæðum, eignum og öðru rými, þó 
ekki heimilum, þar sem starfsemi fer fram sem fellur undir þessi lög.

Eftirlitsaðila er heimilt að innheimta gjald af skráningarstofu til að standa straum af þeim kostnaði 
sem hlýst af eftirlitsstörfum skv. 1. mgr.

9. gr.
Eftirlitsaðili má skipa fyrir um aðgerðir samkvæmt lögum þessum og reglugerðum sem settar eru 

með stoð í lögunum.
Bera má ágreining á grundvelli laga þessara undir eftirlitsaðila. Ákvarðanir hans samkvæmt 

lögum þessum eru kæranlegartil úrskurðarnefndarfjarskipta- og póstmála, sbr. 13. gr. laga nr. 69/
2003, um Póst- og fjarskiptastofnun. Skal kæran berast úrskurðarnefnd innan fjögurra vikna frá því 
að viðkomandi varð kunnugt um ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar. Um kæru, réttaráhrif hennar 
og meðferð mála fyrir nefndinni fersamkvæmt reglugerð ráðherra um úrskurðarnefnd fjarskipta- og 
póstmála.

10. gr.
Eftirlitsaðilinn má ákveða viðurlög sem beitt er við brotum á lögum þessum, innan ramma þeirra 

viðurlaga sem kveðið er á um í fjarskiptalögum.

11. gr.
Vinnsla á stríðstímum.

Ef ísland á í stríði, stríðshætta er fyrir hendi eða aðrar slíkar aðstæður eru uppi utan íslands að 
hætta sé á að ísland lendi í stríði, getur ríkistjórnin sett rekstri landshöfuðléns þær viðbótarreglur sem



nauðsynlegar þykja vegna varna íslands og almenns öryggis ríkisins.
Ríkisstjórnin eða sett stjórnvald, ef ríkisstjórnin skyldi hafa verið sprengd í loft upp, getur sett 

reglur um varnir lénakerfisins (DNS-kerfisins) á friðartímum vegna aðstæðna sem nefndar eru í 1. mgr.

12.gr.
Áfrýjun.

Ákvörðun eftirlitsaðilans, sem tekin er samkvæmt lögum þessum, eða samkvæmt reglugerðum 
sem settareru eftir þessum lögum, má áfrýja til úrskurðarnefndarfjarskipta- og póstmála.

13.gr.
Ákvarðanir sem teknar eru samkvæmt lögum þessum eða samkvæmt reglugerðum sem settar

eru
samkvæmt lögum þessum taka gildi strax, nema annað sé tekið fram í ákvörðunarorðum.

14. gr.
[Gildistökuákvæðij
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Efni: Aðgangur að gögnum um áætlaða fjárþörf eftirlitsstofnunar vegna fyrirhugaðs eftirlits á 
lénamarkaði

Með vísan til bréfs dags. 17. febrúar 2012, um beiðni um aðgang að gögnum um áætlaða 
ijárþðrf Póst- og fjarskiptastofnunar vegna eftirlits sem stofhuninni er ætlað að hafa með 
starfsemi ISNIC skv. frumvarpi til laga um landslénið .IS, sendist hér meðfylgjandi 
sundurliðun kostnaðar.
Líkt og kunnugt er voru drög að frumvarpi til laga um landslénið .IS og önnur íslensk 
höfuðlén kyrmt í opnu samráði á vef þáverandi samgönguráðuneytis þann 5. nóvember 2010. 
Áður hafði starfshópur um framtíðarskípan lénamála rætt um gjaldtöku vegna kostnaðar við 
eftirlit, m.a. á fundi þann 27. október 2010. Var á fundinum almennur samhljómur meðal 
nefiidarmanna um það að mun heppilegra fyrirkomulag væri að koma á rekstrargjaldi, en að 
leggja sérstakt gjald á hvert skráð lén. Var meðal annars litið til þess að sambærilegt 
fyrirkomulag um Ijármögnun eítirlits gildir á fjarskiptamarkaði og póstmarkaði. Eðlilegt væri 
að rekstrargjald væri tengt umsviíum skráningarstofu, og hlutfallsleg velta ágætt viðmið í því 
samhengi. Var þó ákveðið að æskilegt væri að fá athugasemdir um þetta álitamál í opnu 
samráði.
í frumvarpi því sem j  lagt var í opinbert samráð var því lagt til að gjald skyldi lagt á 
skráningarstofu sem eftirlitsstofnun væri ætlað að innheimta í samræmi við gildandi 
fyrirkomulag um fjarskiptafyrirtæki samkvæmt lögum um Póst- og íj arskiptastofnun, nr. 
69/2003. Með gjaldinu væri ætlunin að standa undir eftirliti Póst- og fjarskiptastofnunar sem 
m.a. felur í sér útgáfu starfsleyfís, samningu og útgáfu reglna sem skráningarstofa starfar í 
samræmi við og úrlausn deilumála í samræmi við ákvæði frumvarpsíns.
Við áætlun á kostnaði við eftirlit var stuðst við áætlun á kostnaði við eftirlit frá Póst- og 
fjarskiptastofnun, sem gerði bæði ráð fyrir stofhkostnaði við upphaf efitirlits og í framhaldi 
almennt efítirlit, sem sjá má í meðfylgjandi fylgiskjali (fylgiskjal 1), þar sem stofhunin hefur 
með nokkuð ítarlegum hætti sundurliðað og rökstutt þann kostnað sem áætlað er að falli til 
við að sinna eftirlitsskyldum samkvæmt frumvarpinu. Engu að síður var það mat 
ráðuneytisins að kostnaður vegna eftirlits væri nokkuð hár og var því eftir fremsta megni 
reynt að draga úr kostnaði vegna eftirlits, án þess þó að það myndi bitna á gæðum eftirlits. 
M.a. var dregið úr hlutverki eftirlitsstofnunar við gerð reglugerða, dregið úr
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alþjóðasamskiptum o.s.frv. Reynt var að tryggja að rekstrargjald samkvæmt frumvarpinu 
myndi standa alfarið undir eftirliti með starfseminni, til þess að tryggja að rekstrargjald sem 
fjarskiptafyrírtæki og póstfyrirtæki greiða vegna eftirlits á umræddum mörkuðum myndi ekki 
standa undir eftirliti á þessu sviði. I frumvarpi því sem lagt var fram til umsagnar var lagt til 
að rekstrargjald yrði 7,6% af veltu starfseminnar.
A samráðstíma bárust ýmsar athugasemdir við firumvarpsdrögin og í kjölfar umsagna voru 
gerðar breytingar á frumvarpsdrögum m.a. með hliðsjón af þeim athugasemdum sem bárust í 
samráðinu. Ein helsta breytingin fólst í lækkun rekstrargjalds sem lagt er á skráningarstofii 
skv. 6. gr. úr 7.6% af veltu starfseminnar í 4,9%. Lækkunin var tilkomin meðal annars vegna 
breytinga á hlutverki Póst- og fjarskiptastoftnmar sbr. reglugerðarheimildir í 9. gr. og 15. gr. 
fyrri draga sem leiðir til lægri kostnaðar stofnunarinnar við eftirlit. Sjá má nánari sundurliðun 
í fylgiskjali 2.
Að mati ráðuneytisins var farið nákvæmlega yfir alla kostnaðarþætti vegna eftirlitsins og 
reynt til hins ítrasta að halda kostnaði í lágmarki, án þess að það myndi bitna á gæðum 
eftirlits.

Fyrir hönd ráðherra

WiCtt'yi mj mmfuVera SveinBjömsdnmr- v

Fylgiskj.: Fylgiskjal 1: Tölvupóstur dags. 22,10.2010
Fylgiskjal 2: minnisblað - desember 2010.

Ljósrit: Hjördís Halldórsdóttir, LOGOS sfl„ Efstaleiti 5, 103 Reykjavík.



Minnisblað - desember 2010

Frumvarp til laga um landslénið .IS og önnur höfuðlén

Lagt hefur verið mat á þann áætlaðan viðbótarkostnað sem fellur á Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 
vegna umsýslu og eftirljts með framkvæmd laga um landslénið .IS og önnur höfuðlén skv. þeim 
frumvarpsdrögum sem liggja fyrir.

Byggt á raunkostnaði ársins 2009 hjá PFS og kostnaður umreiknaður á stöðugildi. Áætlað er 
vinnuframlag vegna hins nýja verkefnis og er gert er ráð fyrir að um sé að ræða viðbót í vinnu og 
aðkeyptri þjónustu sem samsvarar um 0,8 stöðugildi á ári. Vinnuframlagið dreifist á lögfræði-, 
greiningar- og tæknideild, ásamt þátttöku í sameiginlegum kostnaði stofnunarinnar.

Reiknað er út áætlaður upphafskostnaður PFS annars vegar og árlegur kostnaður hins vegar. Ekki er 
þó gert ráð fyrir að upphafskostnaður sé greiddur af árlegu rekstrargjaldi heldur eingöngu árlegur 
rekstrarkostnaður. Reiknuð er hlutfallsleg þátttaka umsýslu lénamála í árlegum rekstrarkostnaði til 
jafns við önnur verkefni stofnunarinnar.

í útreikningum á stofni rekstrargjalds er gert er ráð fyrir 32 þús. lénum á ári og núverandi gjaldskrá
6.360 kr. án vsk. eða samtals 204 millj. kr. á ári.

Niðurstaðan miðað við framangreindar forsendur er að rekstrargjald þurfi að vera 4,9%. Sjá 
eftirfarandi útreikninga. Um er að ræða áætiun sem háð er ýmsum óvissuþáttum, s.s. hve mikil vinna 
PFS verður í raun í upphafi og á ársgrundvelli, um kostnaðargreiningu á gjaldskrá, þróun á fjölda léna 
o.fl.



Kostnaðargrundvöllur

Fjárhæðir í þús. kr.

Ársverk:

PFS kostnaður 
2009 

22

Á stöðugildi 
2009

1

Laun og launatengd gjöld 176.832 8.038

Funda- og ferðakostnaður 11.995 545
Tölvu- og kerfisfræðiþjónusta 5.395 245
Aðkeypt sérfræðiþjónusta 9.540 434
Rekstur tækja og áhalda 2.150 98
Annar rekstrarkostnaður 10.000 455

39.080 1.776

Alls breytilegur kostnaður 215.912 9.814

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður 11.713 532
Húsnæðiskostnaður 19.818 901
Félagsgjöld til alþjóðastofnana 21.664 985
Tölvu- og kerfisfræðiþjónusta 5.395 245
Bifreiðarekstur 755 34
Annar rekstrarkostnaður 4.319 196
Tilfærslur 100 5

63.764 2.898

Alls kostnaður 279.676 12.713

Fjöldi mánaða: 
Kostnaðurá mánuði, þús. kr.:

12
1.059



Áætlun um verktíma í  upphafi og á ári

Verkþáttur Upphafs 
verktími 
í  mán.

Árlegur 
verktími 
i  mán.

Kostnaðargreíning, bók.aðgreining 4,0 1,5

Tæknileg uppbygging 2,0 1,5

Viðbrögð við því að PF$ hýsi afrit - -

Gefa út starfsleyfi 1,0 -

Deilumál og önnur stjörnsýsla - 3,0

Gerð regna og reglugerða 3,0 1,0

Framkvæma útboð 3,0 -

Almennt eftirlit með skráningarstofu - 1,5

Almennt eftirlit með skráningaraðilum - 0,5

Erlend samskipti - 0,5

Álagning og innheimta gjalda - -

Samtals mánuðir 13,0 9,5

Kostn. per mán. í þús. kr. 1.059 1.059

Kostnaður alls í þús. kr. 13.772 10.064

Samandregið

Meðalkostnaðurá ári m.v. 5ár, þús. kr. 12.818

Árlegur kostnaður greiddur með rekstrargjaldi, þús. kr. 10.064

Áætlaðurfjöldi léna 32.000

Árlegur kostnaður á lén, kr. 315

Árgjald léns, kr. 6.360

Áætlaðartekjurá ári, þús. kr. 203.520

Rekstrargjald sem hlutfall af tekjum 4,9%
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RE: lénafrumvarpið
Björa Geirsson
til:vera.sveinbjornsdottir@sam.stjr.is, Óskar Þórðarson, Þorleifur Jónasson
22.10.2010 14:39
Cc:
"maria.run.bjamadottir@sam.stjr.is", "sigurbergur.bjornsson@sam.stjr.is", Hrafnkell V. Gíslason, 
Þorleifur Jónasson 
Sýna meira

Sæl Vera,

Meðfylgjandi er frumvarpið með okkar viðbætum og nokkrum orðalagsbreytingum í „track changes/' Einnig 
eru nokkrar athugasemdir fyrir ykkur til að skoða. Eftir á að hyggja töldum við ekki þörf á því að styrkja 
ákvæðið um rekstrarsamfellu við gjaldþrot. Þannig að viðbæturnar snúa aðallega að ítarlegrí ákvæðum um 
gjaldskráreftírlit og fleiru því tengt, sbr. 16-18. gr. frumvarpsins.

Varðandi fjármögnun eftirlitsins þá fylgja jafnframt með drög að kostnaðaráætlun. Við nánari skoðun virðist 
þessi tala 25 mílljónir kr. vera nokkuð nærri lagi, en þá er reyndar búið að jafna stofnkostnað út á næstu 5 
árum.

Tekið skal fram að í þessarí kostnaðaráætlun er jafnframt gert ráð fyrír að PFS sinni alþjóðlegum samskiptum 
varðandi lén. Þó svo að GAC kunni að vera pólitískt stefnumarkandi vettvangur eru fleiri alþjóðlegir fundir 
sem fjalla um samræmingu og útfærslu á tæknilegum og praktískum álitaefnum. Ætli ráðuneytið sér að taka 
yfir erlend samskipti hvað þetta varðartel ég að það þurfi að koma með tillögu að verkaskiptingu, þ.e. hvaða 
fundi það hyggst sækja. Hitt er svo annað mál að mér finnst frumvarpið ekki endurspegla slíka 
ábyrgðarskiptingu milli ráðuneytisins og PFS. Svo má auðvitað spyrja sig hvort æskilegt sé að slík samskipti 
séu fjármögnuð með fé úr ríkissjóði.

Þá er PFS enn þeirrar skoðunar að ekki sé heppilegt að fjármagna eftirlitið með rekstrargjaldi vegna ýmtssa 
ástæðna sem ráðuneytinu hefur verið gerð grein fyrir. Teljum við skynsamlegra að leggja á rétthafa léna 
árlegt „lénagjald." Ef ráðuneytið óskar getur stofnunin gert tillögu um orðalag slíks ákvæðís.

Kveðja,
Björn

From: vera.sveinbjornsdottir@sam.stjr.is [mailto:vera.5veinbiornsdottir@sam.stir.isl 
Sent: 20. október 2010 13:38
To: Bjorn Geirsson; Óskar Þórðarson; Þorleifur Jónasson
Cc: maria.run.bjarnadottir@sam.stjr.is; sigurbergur.bjornsson@sam.stjr.is
Subject: Re: lénafrumvarpið

Sælir

Það hefði ef til vill verið heppilegra að taka það fram að ég var að vonast eftir að þið hjá PFS mynduð koma 
með ykkar hugmyndir uni þau atriði sem ykkur finnst þurfa að bæta úr sem fyrst

Við höfum m.a. breytt 7. gr. og er nú gert ráð fyrir því að það sé ekki skráningarstofan sem setji reglur, heldur 
hafi ráðherra heimild til að setja reglugerð um skráningu léna (10. gr.).

Þá verður fundur á morglin varðandi 17. gr. um úrlausn deilumála, og mun fulltrúi neytendastofu mæta á 
hann, auk þess sem ég bíð eftir svörum frá Einkaleyfastofu.

and Settines\r1 Omrb\Local Settinas\Temr>YnotesFFF692\~web298... 25.10.2010
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Það væri aftur á móti gott ef þið hjá PFS mynduð fara yfir 15. gr. um inngrip vegna gjaldþrots eins og við 
ræddum á fundinum og eins ef þið viljið gera tillögur að breytingum á ákvæði um eftirlit með gjaldskrá.

Þá veldur það okkur ( ráðuneytinu nokkru hugarangri hvað eftirlitið með starfseminni virðist ætla að verða dýrt 
og teljum eiginlega ekki forsvaranlegt að kostnaður vegna eftirlits með einu fyrirtæki nemi 10% af veltu 
fyrirtækisins. Við óskum því eftir að þið skoðið hvort hægt sé að draga úr kostnaði vegna eftirlitsins. Til að 
mynda gerum við ráð fyrir að qrlend samskipti við ICANN/GAC verði fyrst og fremst í ráðuneytinu, og þv[ ef til 
vill hægt að draga úr þeim kostnaðarlið hjá stofnuninni.
Eins má nefna að ekki hafa neín deilumál komið upp vegna léna síðan árið 2007 hjá Isnic, og því ekki 
endilega þörf að gera ráð fyrir miklum fjölda ákvarðana I tengslum við deilumál. Þá velti ég fyrir mér hvort ekki 
sé eðlilegt að gera ráð fyrír að kostnaður vegna eftirlits sé ef til vill hærri ( upphafi, en þegar á líður komist 
eftirlit í fast form og verður eflaust auðveldara í framkvæmd.

Endilega spáið í þessu og látið okkur vita hvað ykkur finnst og komið með breytingartillögur ef þið teljið þörf á.

Kveðja,
Vera

Vera Sveinbjömsdóttir 
lögfræðingur / Legal Adviser 
Samskipti / Communications

Ministry of Transport. Communications iand Local Government 
Hafnarhúsinu við Tryggvagötu 
150 Reykjavik

Tölvupóstfang / E-mail: vera.sveinbiorqsdottir@sam.stir.is 
Sími /Tel: (+354) 545 8200 
Bréfasími / Fax: (+354) 562 1702

- Fvrirvari / Disdaimer

From: Vera SveinbjÖrnsdóttír/SAM/NotesSTJR

To: bjorng@pfs.is, oskarh@pfe.is, thorleifur@pfs.ís

Cc: Sigurbergur Björnsson/SAM/NotesSTJR@NotesSTJR, Maria Rún Bjamadóttir/SAM/NotesSTJR@NotesSTJR

Date: 17.10.2010 21:52

Subjecí: 'énafrumva^iö

Sælir

Ég gleymdi víst að senda ykkur uppfærða útgáfu af lénafrumvarpsdrögunum á föstudag, en þau koma hér 
meðfylgjandi. Geri fastlega ráð fyrir að við munum halda áfram að vinna í þeim, en ef við pössum öll að hafa 
breytingar í track changes aétti það ekki að koma að sök.

Kv.
Vera

Vera Sveinbjörnsdóttir 
Lögfræðingur/ Legal Counsel
Samgönguráðuneyti / Ministry of Communications, Transport and Municipal Affairs 
Hafnarhúsi v/Tryggvagötu 
sími / tel: (+354) 545 8200 
fax: (+354) 562 1702

fíle://C:\Documents and Settings\rlOmrb\Local Settings\Temp\notesFFF692V-web298... 25.10.2010

mailto:vera.sveinbiorqsdottir@sam.stir.is
mailto:bjorng@pfs.is
mailto:oskarh@pfe.is


Page 3 of 3

Vinsamlegast athugið að upplýsingar í tölvupósti þessum og viðhengjum við hann eru eingöngu ætlaðar þeim 
sem póstinum er beint til og gætu innihaldið trúnaðarmál. Sjá nánar: 
http://radunevti.is/interpro/stir/stir.nsf/paqes/postur

Please note that this e-mail and it's attachments are intended for the named addressee only and may contain 
information that is confidential and priviledged. Further information:
http:raduneyti.is/interpro/stir/9tir.nsf/paqes/postur [attachment "Ienafrumvarp-v4-2010-10-15 med 
athugasemdum - i VINNSLU.doc" deleted by Vera Sveinbjörnsdóttir/SAM/NotesSTJR]
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Þáttur Verktími í upphafi í mánuðum Verktími á ári í mánuðum
kostnaðargreining- 8 2
tæknileg uppbygging 6 3
viðbrögð við því að PFS hýsi afrit 1 1
Gefa út starfsleyfi 1 0
Deilumál og önnur stjórnsýsla 1 3
Gerð regna og reglugerða (*) 9 2
framkvæma útboð 3
almennt e ftirlit með 
skráningarstofu

2 2

eftirlit með skráningaraðilum 0 0
erlend samskipti 1 1
álagning og innheimta gjalda 1 1

SAMTALS 30 18
(*) gera lista

skráníngarregiurnar 
kostnaðarbókhald 
bókhaldsleg aðgreining

Þetta gerir 1,5 mannár auk startkostnaðar sem dreift er að 5 ár 30/5=6 mánuðir eða samtals 2 
mannár. Mannár hjá PFS er metið á 12 milljónir ef allt er talið. Þetta gera 24 milljónir.

Annar kostnaður: Ferðir erlendis (4), geymsla afrita (úthýsing),.. samtal 1 milljón

Heildarkostnaður við eftirlit er um 25 milljónir á ári

Þennan kostnað má fjármagna með

(a) rekstrargjald sem yrði þá amk 10% af núverandi veltu skráningarstofu (m.v. veltu um 240m).
(b) með „lénagjaldi" sem yrði 800-850 krónur á lén, (m.v. 30.000 lén).


