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Efni: Athugasemdir og tillögur í tilefni af frumvarpi til breytinga á upplýsingalögum

Vegna framlagningu frumvarps til breytinga á upplýsingalögum nr. 140/2012, sbr. 780. mál, þskj. 

1240, 149. löggjafarþing 2018-2019, frumvarp til laga um breytingu á upplýsingalögum, nr. 

140/2012, með síðari breytingum (útvíkkun gildissviðs o.fl.), vilja Samtök atvinnulífsins koma á 

framfæri breytingartillögum á upplýsingalögum sem miða að því að tryggja rétt einkaaðila við 

afgreiðslu upplýsingabeiðna, hj á þeim sem falla undir upplýsingalögin, og stj órnarskrárvarinn rétt 

sömu aðila til til að bera mál sín undir dómstóla, sbr. 60. gr. og 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrár.

Þegar réttur einkaaðila við málsmeðferð er tryggður stuðlar það að því að mál eru betur rannsökuð 

og niðurstöður þar af leiðandi réttari. Tillögunum er ekki ætlað að stuðla að takmörkun á rétti til 

aðgangs að upplýsingum heldur tryggja að upplýsingar séu eingöngu veittar þegar undanþágur 

eiga ekki við.

Breytingartillögurnar eru eftirfarandi (tilvísanir til upplýsingalaga vísa til núgildandi laga en ekki 

til ákvæða í frumvarpinu):

• Bætt verði eftirfarandi málslið við 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga: „Þá skal í  

upplýsingabeiðni tiltaka tilgang beiðninnar.“

• Í stað „sjö“ í 2. málsl. 1. mgr. 17. gr. upplýsingalaga komi: „14“.

• Ákvæði 2. mgr. 17. gr. upplýsingalaga verði orðað með eftirfarandi hætti: „Aður en 

tekin er ákvörðun um aðgang að gögnum sem geta varðað einkahagsmuni skal 

stjórnvald, eða sá sem hefur beiðni til afgreiðslu, skora á þann sem upplýsingar varða 

að upplýsa hvort hann telji að þær eigi að fara leynt. Veita skal viðkomandi afrit a f  

upplýsingabeiðninni ásamt öðrum gögnum er málið varða og skal hann fá  frest í  sjö 

daga til að svara erindinu. Víkja má frá  framangreindri skyldu þegar bersýnilega 

óþarft er að kalla eftir afstöðu aðila eða e f  niðurstaða liggur í  augum uppi“
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• Bætt verði eftirfarandi málsgrein við 19. gr. upplýsingalaga: „Tilkynna skal þeim  

aðila er upplýsingar varða skriflega um ákvörðun um aðgang að gögnum um 

einkahagsmuni hans.“

• Bætt verði eftirfarandi málslið við 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga: „Heimilt er þeim  

aðila er upplýsingar varða að bera ákvörðun um aðgang að gögnum um 

einkahagsmuni hans samkvæmt lögum þessum undir úrskurðarnefnd um 

upplýsingamál sem úrskurðar um ágreininginn. “

• Bætt verði eftirfarandi málslið við 1. mgr. 22. gr. upplýsingalaga: „Sami frestur á 

viðþegar ákvörðun kveður á um veitingu aðgangs að upplýsingum um einkahagsmuni 

frá þ v í aðþeim aðila er upplýsingarnar varða var tilkynnt um ákvörðunina."

• Ákvæði 1. mgr. 23. gr. upplýsingalaga verði orðað með eftirfarandi hætti:

„Úrskurðarnefnd um upplýsingamál skal birta úrskurð þeim sem fó r  fram  á aðgang 

að gögnum, þeim sem kæra beindist að og eftir atvikum þeim aðila sem upplýsingar 

um einkahagsmuni varða svo fljótt sem verða má. “

• Ákvæði 1. mgr. 24. gr. upplýsingalaga verði orðað með eftirfarandi hætti: „Nú hefur 

úrskurðarnefnd um upplýsingamál lagt fyrir stjórnvald eða annan aðila að veita 

aðgang að gögnum og getur þá nefndin að kröfu viðkomandi eða þeim aðila er 

upplýsingar um einkahagsmuni varða ákveðið að fresta réttaráhrifum úrskurðar telji 

hún sérstaka ástæðu til. Krafaþess efnis skal berast úrskurðarnefndum upplýsingamál 

ekki síðar en sjö dögum frá  birtingu úrskurðar. “

Nánari skýringar og umfjöllun um tillögurnar er að finna í meðfylgjandi skjali.

Virðingarfyllst,

Halldór Benjamín Þorbergsson, framkvæmdastjóri
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Athugasemdir og tillögur í tilefni af frumvarpi til breytinga á upplýsingalögum

Í ljósi þess að til stendur að gera breytingar á upplýsingalögum nr. 140/2012, sbr. 780. 

mál, þskj. 1240, 149. löggjafarþing 2018-2019, frumvarp til laga um breytingu á 

upplýsingalögum, nr. 140/2012, með síðari breytingum (útvíkkun gildissviðs o.fl.), er 

eftirfarandi tillögum og athugasemdum komið á framfæri. Tilvísanir til upplýsingalaga 

vísa til núgildandi laga en ekki til ákvæða í frumvarpinu nema annað sé sérstaklega 

tiltekið.

Eftirfarandi athugasemdir og tillögur eru settar fram til að stuðla að því að réttur 

einkaaðila við afgreiðslu upplýsingabeiðna, hjá þeim sem falla undir upplýsingalögin, 

sé tryggður. Þegar sá réttur er tryggður ætti það að stuðla að því að mál eru betur 

rannsökuð og niðurstöður þar af leiðandi réttari. Tillögunum er þannig ekki ætlað að 

stuðla að takmörkun á rétti til aðgangs að upplýsingum heldur tryggja að upplýsingar 

séu eingöngu veittar þegar undanþágur eiga ekki við.

Mat á þ v í hvort afhenda eigi upplýsingar 

Ákvæði 15. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012

Samkvæmt 2. tölul. 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga má í undantekningartilvikum hafna 

beiðni um upplýsingar ef sterkar vísbendingar eru um að beiðni sé sett fram í 

ólögmætum tilgangi. Í athugasemdum við ákvæðið í greinargerð með frumvarpi til 

upplýsingalaga er lítið fjallað um hvaða tilvik umræddur töluliður eigi að ná til, sbr. 

eftirfarandi: „Til að síðari heimildinni verði beitt verða almennt að liggja fyrir 

haldbærar upplýsingar um að sá sem óskar aðgangs að upplýsingum leggi fram beiðni 

gagngert til þess að hafa framangreind áhrif á starfsemi þeirra aðila sem lögin taka til 

eða muni notaþær með ólögmætum hætti.“

Lítið sem ekkert virðist hafa reynt á þessa undanþágu í framkvæmd og því erfitt að 

vita hvenær og hvernig byggja eigi á henni. Nauðsynlegt er að skýra eða útfæra þessa 

undanþágu nánar svo að ákvæðið nái örugglega til þeirra tilvika sem því er ætlað að 

taka til. Í því samhengi er bent á að þegar ekki þarf að tilgreina tilgang 

upplýsingabeiðni, líkt og nú gildir, verður beiting ákvæðisins ávallt erfið. Því væri rétt
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að gera skylt að tilgangur sé tilgreindur í upplýsingabeiðni. Þá væri kominn 

grundvöllur til að meta hvort upplýsingarnar muni verða notaða með ólögmætum 

hætti.

Eftirfarandi breytingar eru lagðar til á ákvæði 15. gr. upplýsingalaga:

• Bætt verði eftirfarandi málslið við 1. mgr. 15. gr. upplýsingalaga: „Þá skal í  

upplýsingabeiðni tiltaka tilgang beiðninnar.“

Málsmeðferð þegar upplýsingar varða einkahagsmuni 

Ákvæði 2. mgr. 17. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012

Samkvæmt 2. mgr. 17. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 getur stjórnvald, eða sá sem 

hefur beiðni til afgreiðslu, áður en tekin er ákvörðun um aðgang að gögnum sem geta 

varðað einkahagsmuni, skorað á þann sem upplýsingar varða að upplýsa hvort hann 

telji að þær eigi að fara leynt. Samkvæmt ákvæðinu skal veita frest í sjö daga til að 

svara erindinu.

Í greinargerð með frumvarpi til upplýsingalaga segir að litið hafi verið svo á að slík 

álitsumleitan sé nánari útfærsla á rannsóknarreglu stjórnsýslulaga. Reglan sé áminning 

um að eðlilegt kunni að vera að leita afstöðu þess er upplýsingarnar varðar af tilliti við 

hann og í því skyni að upplýsa mál. Í greinargerðinni kemur enn fremur fram að slíkt 

geti þó verið óþarft ef afstaða aðilans liggur fyrir eða ef niðurstaða liggur í augum 

uppi.

Lögð er til sú breyting á framangreindu ákvæði að gert verði skylt að skora á þann sem 

upplýsingarnar varði að upplýsa um hvort hann telji að þær eigi að fara leynt. 

Undanþága frá þeirri skyldu gæti þá verið fyrir hendi þegar slíkt sé bersýnilega óþarft 

ef afstaða aðilans liggur fyrir eða ef niðurstaða liggur í augum uppi.

Viðkomandi einkaaðili er gjarnan í mun betri stöðu en viðkomandi stjórnvald til að 

meta og rökstyðja hvort upplýsingar eigi að fara leynt, enda varða þær hann sjálfan eða 

hans rekstur. Þar sem um er að ræða hagsmuni einkaaðilans þá hefur hann einnig 

ástæðu til að fara betur í saumana á því og rökstyðja hvort og þá af hverju
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upplýsingarnar eigi að fara leynt. Eins og lögin eru núna getur stjórnvald auðveldlega 

sleppt því að bera upplýsingabeiðni undir einkaaðila ef því sýnist að upplýsingarnar 

eigi ekki að fara leynt og einfaldlega afhent gögnin. Þá gæti komið í ljós að 

viðkomandi einkaaðili er ekki á sama máli og þá eru engin úrræði honum til handa. 

Dæmi eru um að stjórnvald hafi veitt upplýsingar án þess að bera beiðni undir 

einkaaðila, sem upplýsingarnar varða, og síðan viðurkennt í kjölfar athugasemda að 

rétt hefði verið að leita afstöðu hans. Hægt væri að koma í veg fyrir slík tilvik ef 

álitsumleitan væri gerð að meginreglu.

Þá er mikilvægt þegar leitað er eftir afstöðu einkaaðila að hann fái aðgang að 

upplýsingabeiðninni og öðrum gögnum er málið varða svo hann geti tekið afstöðu á 

grundvelli allra fyrirliggjandi forsendna.

Einnig er bent á að sjö daga frestur til að svara upplýsingabeiðni er afar stuttur tími 

sem virðist í framkvæmd sjaldnast standast. Því væri ráð að kveða á í lögum um 

raunhæfan tímafrest,svo sem t.d. 14 dagar. Bent er á að lengri frestur væri einnig til 

þess fallinn að skapa svigrúm til þess að rannsaka mál með fullnægjandi hætti þegar 

um flóknari mál er að ræða. Þó að slíkt svigrúm sé til staðar gildir enn sú regla að 

beiðni skuli afgreidd eins fljótt og verða má.

Eftirfarandi breytingar er lagðar til á ákvæði 17. gr. upplýsingalaga:

• Í stað „sjö“ í 2. málsl. 1. mgr. ákvæðisins komi: „14“.
r r

• Ákvæði 2. mgr. verði orðað með eftirfarandi hætti: „Aður en tekin er 

ákvörðun um aðgang að gögnum sem geta varðað einkahagsmuni skal 

stjórnvald, eða sá sem hefur beiðni til afgreiðslu, skora á þann sem 

upplýsingar varða að upplýsa hvort hann telji að þær eigi að fara leynt. Veita 

skal viðkomandi afrit a f  upplýsingabeiðninni ásamt öðrum gögnum er málið 

varða og skal hann fá  frest í  sjö daga til að svara erindinu. Víkja má frá  

framangreindri skyldu þegar bersýnilega óþarft er að kalla eftir afstöðu aðila 

eða e f  niðurstaða liggur í  augum uppi“

Ákvæði 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012
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Samkvæmt 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 er heimilt að bera synjun á 

beiðni um aðgang að gögnum samkvæmt lögunum undir úrskurðarnefnd um 

upplýsingamál sem úrskurðar um ágreininginn.

Þar sem eingöngu synjun á beiðni er kæranleg er ljóst að ef einkaaðili er ósammála 

mati stjórnvalds um að afhenda eigi upplýsingar standa honum engin úrræði til boða til 

að fá þá ákvörðun endurskoðaða. Þessi staða getur komið upp án þess að málið hafi 

verið borið undir einkaaðilann. Því er lagt til að kæruheimild verði víkkuð út þannig að 

einkaaðili sem upplýsingar varða geti einnig kært til úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál niðurstöðu stjórnvalds um að afhenda eigi gögn sem varða viðkomandi 

einkaaðila. Ljóst má vera að einkaaðili hefur hagsmuni af niðurstöðu um afhendingu 

gagna og geta þeir í einhverjum tilvikum verið verulegir.

Þá þarf að tryggja að einkaaðila sé tilkynnt um ákvörðun um að afhenda upplýsingar er 

varða einkahagsmuni hans svo að hann eigi kost á að nýta sér kærurétt sinn.

Eftirfarandi breytingar er lagðar til á ákvæðum 19. gr., 20. gr. og 22. gr. 

upplýsingalaga:

• Bætt verði eftirfarandi málsgrein við 19. gr. upplýsingalaga: „Tilkynna skal 

þeim aðila er upplýsingar varða skriflega um ákvörðun um aðgang að 

gögnum um einkahagsmunihans.“

• Bætt verði eftirfarandi málslið við 1. mgr. 20. gr. upplýsingalaga: „Heimilt 

er þeim aðila er upplýsingar varða að bera ákvörðun um aðgang að gögnum 

um einkahagsmuni hans samkvæmt lögum þessum undir úrskurðarnefnd um 

upplýsingamál sem úrskurðar um ágreininginn.“

• Bætt verði eftirfarandi málslið við 1. mgr. 22. gr. upplýsingalaga: „Sami 

frestur á við þegar ákvörðun kveður á um veitingu aðgangs að upplýsingum 

um einkahagsmuni frá þ v í að þeim aðila er upplýsingarnar varða var tilkynnt 

um ákvörðunina."

Ákvæði 1. mgr. 24. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012
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Þegar úrskurðarnefnd um upplýsingamál úrskurðar um að afhenda beri gögn þá 

stendur sú niðurstaða nema úrskurðurinn verði ógiltur af dómstólum. Ef einkaaðili 

hefði í hyggju að bera slíkan úrskurð undir dómstóla þyrfti að fá nefndina til að fallast 

á frestun réttaráhrifa úrskurðarins svo að hægt væri að bera málið undir dómstóla áður 

en afhending færi fram og hagsmunirnir þar með farnir fyrir borð.

Það er á brattann að sækja fyrir einkaaðila, ef það er yfirhöfuð hægt, að fá frestað 

réttaráhrifum úrskurðar um afhendingu gagna. Í 24. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 

segir að hafi nefndin lagt fyrir stjórnvald eða annan aðila að veita aðgang að gögnum 

þá geti hún að kröfu viðkomandi ákveðið að fresta réttaráhrifum úrskurðar telji hún 

sérstaka ástæðu til.

Framangreint ákvæði takmarkar réttinn til að krefjast frestun réttaráhrifa við 

stjórnvaldið sem úrskurðurinn beinist að. Þar af leiðandi á sá einkaaðili er gögnin 

varða ekki rétt á því að krefjast frestunar réttaráhrifa samkvæmt ákvæðinu og hefur 

úrskurðarnefndin í framkvæmd vísað slíkum kröfum einkaaðila frá á þeim grundvelli. 

Þannig er eina úrræði einkaaðila að reyna að fá viðkomandi stjórnvald til þess að fara 

fram á við úrskurðarnefndina að réttaráhrifum sé frestað svo að höfða mætti mál um 

gildi úrskurðarins. Það verður þó að teljast ólíklegt að stjórnvald væri tilbúið til þess 

vegna hagsmuna einkaaðila.

Þá er það samkvæmt ákvæðinu forsenda fyrir því að fallist verði á slíka kröfu að 

úrskurðamefndin telji „sérstaka ástæðu til“. Um þetta skilyrði segir í athugasemdum 

með frumvarpi til upplýsingalaga: „Líta ber á þetta heimildarákvæði sem 

undantekningu sem aðeins verði beitt þegar sérstaklega stendur á .“ Í samræmi við 

þetta hefur úrskurðarnefndin mun oftar hafnað kröfum um frestun réttaráhrifa en hún 

hefur fallist á þær.

Rétt er að halda því til haga að stjórnvöld geta haft heimild til að fresta réttaráhrifum 

eigin úrskurða á grundvelli óskráðra reglna. Umboðsmaður Alþingis fjallaði um slíkan 

möguleika í álitum sínum í málum nr. 3298/2001 og 3299/2001. Umboðsmaður segir 

þar m.a.: „Það leiðir a f  almennum reglum stjórnsýsluréttar um stöðu og valdheimildir 

æðra stjórnvalds að slíkt stjórnvald hefur, einkum með tilliti til sjónarmiða um
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réttaröryggi borgaranna, nokkuð rúmar heimildir til þess að endurupptaka mál að 

eigin frumkvæði e f  það telur t.d. að niðurstaða þess sé efnislega röng eða þá  jafnvel 

heimildir til að afturkalla íþyngjandi ákvarðanir sínar í slíkum tilvikum. Valdheimildir 

og hlutverk æðra stjórnvalds samkvæmt almennum reglum stjórnsýsluréttar leiða eðli 

máls samkvæmt til þess að mínu áliti að e f  slíkt stjórnvald getur gertþað sem meira er, 

þ.e. endurupptekið mál að eigin frumkvæði eða jafnvel afturkallað íþyngjandi 

ákvarðanir sínar, geti það í ólögfestum tilvikum gert það sem minna er, þ.e. frestað 

réttaráhrifum slíkrar ákvörðunar, eftir atvikum að beiðni aðila, e f  til þess standa 

sérstakar ástæður. Sökum þessa tel ég að ganga verði út frá  því að þegar æðra 

stjórnvald hefur yfirstjórn mála á tilteknu sviði, og þá  þær heimildir sem þeirri stöðu 

fylgja, verði það að jafnaði í ólögmæltum tilvikum talið hafa heimild á grundvelli 

óskráðra reglna stiórnsýsluréttar um hlutverk og valdheimildir slíkra stjórnvalda til að 

fresta réttaráhrifum eigin ákvörðunar að eigin frumkvæði eða að beiðni aðila. “

Umboðsmaður fjallaði í álitinu enn fremur um rétt borgara til að bera lögmæti 

stjórnvaldsákvarðana undir dómstóla í þessu samhengi: „Ég ítreka í þessu sambandi 

að sú þróun hefur átt sér stað í stjórnsýslurétti hér á landi eins og á öðrum 

Norðurlöndum að lögð hefur verið aukin áhersla á að koma í veg fyrir að beiting 

stjórnsýsluvalds leiði til niðurstöðu sem er íþyngjandi fyrir borgarana án þess að 

réttaröryggi sé tryggt eins og frekast er kostur. Hefur þessi þróun meðal annars 

endurspeglast hér á landi með setningu stjórnsýslulaga nr. 37/1993. Þá hefur 

stjórnarskárvarinn [sic] réttur borgaranna til að bera lögmæti stjórnvaldsákvarðana 

undir dómstóla, sbr. 60. gr. stjórnarskrárinnar, verið styrktur enn frekar með nýlegum 

breytingum á 1. mgr. 70. gr. stjórnarskrárinnar, sbr. 8. gr. stjórnarskipunarlaga nr. 

97/1995, og með lögfestingu 1. mgr. 6. gr. mannréttindasáttmála Evrópu með lögum 

nr. 62/1994. Tel ég að hafa verði þessa lagaþróun í huga við mat á tilvist óskráðrar 

heimildar stjórnvalda til að fresta réttaráhrifum stjórnvaldsákvarðana. Taka verður 

þannig fullnægjandi tillit til þess að stjórnarskrárvarinn réttur manna til að bera mál 

sín undir dómstóla, og þá meðal annars í þeim tilgangi að æskja endurskoðunar 

dómstóla á lögmæti stjórnvaldsákvörðunar, sé raunhæfur og virkur. Það er því ljóst að 

mínu áliti að e f  ekki nyti við heimildar æðra stjórnvalds til þess að fresta réttaráhrifum 

íþyngjandi ákvörðunar, a.m.k. við tilteknar aðstæður, kynni slík niðurstaða að leiða til
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verulegrar takmörkunar á réttaröryggi borgaranna í ákveðnum tilvikum með því að 

skerða raunhæfa möguleika aðila stjórnsýslumáls til að láta reyna á lögmæti þeirrar 

ákvörðunar hjá dómstólum.“

Ljóst er að sá aðili er upplýsingar varða telst eiga lögvarða hagsmuni af því að bera 

úrskurð nefndarinnar undir dómstóla þrátt fyrir að hann hafi ekki verið aðili að málinu 

fyrir úrskurðarnefndinni, sbr. dómur Hæstaréttar í máli nr. 366/2007: „Eins og að 

framan var rakið kærðu stefndu til úrskurðarnefndar um upplýsingamál synjun 

áfrýjendanna Ríkiskaupa og Reykjavíkurborgar við beiðni um afhendingu samningsins 

frá  9. mars 2006. Áfrýjandinn Eignarhaldsfélagið Portus hf. var ekki aðili að málinu 

fyrir nefndinni þótt félaginu hafi gefist kostur á að koma sjónarmiðum sínum að við 

meðferð málsins þar. Þessi áfrýjandi hefur engu að síður, sem aðili að þeim samningi 

sem úrskurðurinn varðar, lögvarða hagsmuni a f  því að fá  úrlausn dómstóla um gildi 

úrskurðarins og getur því átt aðild að máli um það efni með öðrum áfrýjendum, sbr. 1. 

mgr. 19. gr. laga nr. 91/1991 um meðferð einkamála.“

Þannig gæti einkaaðili látið reyna á hvort að úrskurðarnefndin sé tilbúin að fresta 

réttaráhrifum á grundvelli óskráðra reglna. Það verður þó að teljast afar ólíklegt að 

úrskurðarnefndin myndi gera slíkt miðað við fyrri framkvæmd hennar í tengslum við 

kröfur um frestun réttaráhrifa. Á þessi sjónarmið hefur verið látið reyna nýlega fyrir 

úrskurðarnefnd um umhverfis- og auðlindamál þegar farið var fram á frestun 

réttaráhrifa úrskurða nefndarinnar í málum nr. 3, 4, 5, 6 og 12/2018. Í því tilviki 

hafnaði nefndin að hún gæti frestað réttaáhrifum á grundvelli óskráðra reglna með m.a. 

eftirfarandi rökstuðningi: „Sýnist ekki vera til að dreifa dæmum þar sem sjálfstæðar 

kæru- eða úrskurðarnefndir hafa frestað áhrifum úrskurða sinna án þess að hafa til 

þess heimild í settum lögum. Þá verður ekki fram  hjá þv í litið að löggjafmn hefur ekki 

lögfest heimild til handa úrskurðarnefndinni til að fresta réttaráhrifum eigin úrskurða. 

Þótt þv í sé haldið fram að úrskurðarnefndir hafi ólögfestar heimildir til að fresta  

réttaráhrifum eigin úrskurða er að mati nefndarinnar óvarlegt að draga svo 

afdráttarlausa ályktun a f  fyrirliggjandi álitum umboðsmanns Alþingis sem áður 

greinir. Þykir þv í varhugavert að slá þv í föstu að slík heimild sé til staðar fyrir
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úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála, án sérstakrar lagaheimildar, þegar litið 

er til hlutverks úrskurðarnefndarinnar lögum samkvæmt og sem áður er rakið.“

Í ljósi framangreinds er lagt til að lögfest verði heimild einkaaðila til að óska eftir 

frestun réttaráhrifa úrskurðar er kveður á um afhendingu gagna er varða viðkomandi 

aðila. Ljóst er að ekki verður treyst á ólögfestar reglur þegar kemur að slíkri kröfu. Þá 

er minnt á að undir er stjórnarskrárvarinn réttur borgaranna til að bera mál undir 

dómstóla. Viðurkennt hefur verið í dómaframkvæmd að einkaaðili, sem upplýsingar 

þær sem fjallað er um í úrskurði úrskurðarnefndar um upplýsingamál varða, hefur 

lögvarða hagsmuni af því að fá úrlausn dómstóla um gildi úrskurðarins. Ómögulegt er 

að tryggja þessa lögvörðu hagsmuni í framkvæmd ef réttaráhrifum er ekki frestað á 

meðan aðili ber mál sitt fyrir dómstóla. Því verður viðkomandi aðila að standa til boða 

að geta óskað eftir frestun réttaráhrifa.

Eftirfarandi breytingar er lagðar til á ákvæði 24. gr. upplýsingalaga:

• Ákvæði 1. mgr. 23. gr. verði orðað með eftirfarandi hætti: 

„Úrskurðarnefnd um upplýsingamál skal birta úrskurð þeim sem fór fram  á 

aðgang að gögnum, þeim sem kæra beindist að og eftir atvikum þeim aðila 

sem upplýsingar um einkahagsmuni varða svofljótt sem verða m á.“

• Ákvæði 1. mgr. 24. gr. verði orðað með eftirfarandi hætti: „Nú hefur 

úrskurðarnefnd um upplýsingamál lagt fyrir stjórnvald eða annan aðila að 

veita aðgang að gögnum og getur þá  nefndin að kröfu viðkomandi eða þeim  

aðila er upplýsingar um einkahagsmuni varða ákveðið að fresta  

réttaráhrifum úrskurðar telji hún sérstaka ástæðu til. Krafa þess efnis skal 

berast úrskurðarnefnd um upplýsingamál ekki síðar en sjö dögum frá  

birtingu úrskurðar.“
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