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Til umhverfis- og samgöngunefndar.
Efni: Frumvarp til laga um íslensk landshöfuðlén og samræmi við stjórnarskrá.

Í tölvupósti nefndarritara umhverfis- og samgöngunefndar til lagaskrifstofu 29. janúar 
sl., kemur fram að skoða þurfi „sérstaklega ákvæði til bráðabirgða I um forkaupsrétt 
ríkissjóðs á öllum hlutum í félaginu Internet á Íslandi hf., ISNIC, ..." í frumvarpi til 
laga um íslensk landshöfuðlén (9. mál, þskj. 9). Í tilefni af fjölskyldutengslum 
deildarstjóra nefndasviðs við einn eiganda félagsins var óskað eftir að lagaskrifstofa 
fjallaði um hvort forkaupsréttarákvæðið samrýmdist eignarréttarákvæði 72. gr. 
stjórnarskrárinnar, samningsfrelsi, meginreglum laga um hlutafélög, um jafnræði 
hluthafa og taka til skoðunar sértæka framsetningu ákvæðisins.

1.
Um efni og markmið frumvarpsins.

Með frumvarpinu er stefnt að því að sett verði lagaleg umgjörð um starfsemi 
skráningarstofa, sem hafa umsjón með landshöfuðlénum með beinni skírskotun til 
Íslands. Er þetta lagt til með vísan til öryggis- og neytendasjónarmiða og mögulegra 
áhrifa sem notkun .is getur haft á ímynd Íslands. Þá kemur fram í skýringum við 
markmiðsgrein frumvarpsins að byggt sé „á því að hlutverk stjórnvalda í 
lýðræðisþjóðfélögum sé að stuðla svo sem kostur er að því að innviðir samfélagsins 
séu þannig að þjóðfélagið starfi sem best." Brýnt sé að við „markmiðssetningu sé litið 
til sjónarmiða um öryggi og skilvirkni sem meðal annars stuðla að því að takmarka 
rekstrartruflanir." Er markmið frumvarpsins að stuðla að öruggum, hagkvæmum og 
skilvirkum aðgangi að íslenskum landshöfuðlénum og tryggja tengsl þeirra við 
Ísland.

Frumvarpið hefur áður verið lagt fram á 150., 140. og 139. löggjafarþingi og er 
nú til umfjöllunar í umhverfis- og samgöngunefnd.

1.1.
Forkaupsréttur að hlutum í Internet á Íslandi hf. (ISNIC).

Í ákvæði til bráðabirgða I í frumvarpinu er mælt fyrir um forkaupsrétt ríkissjóðs á 
öllum hlutum í félaginu Internet á Íslandi hf. Ríkissjóður fer í dag með um það bil
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fjórðungshlut í félaginu.1 Í greinargerð frumvarpsins er ákvæðið rökstutt með vísan 
til öryggis- og almannahagsmuna þar sem þjónusta sem fyrirtækið veitir sé 
nauðsynleg fyrir eðlilega virkni internetsins á Íslandi. Bent er á að upplýsingamiðlun 
fari nú að miklu leyti fram á netinu og að samfélagið verði sífellt háðari hnökralausri 
virkni þess.

Í greinargerð frumvarpsins segir einnig að eignarhald á skráningarstofum geti 
skipt máli með hliðsjón af hagsmunum ríkisins og almannahagsmunum. Mikilvægt 
sé að tryggja að slík starfsemi sé innan íslenskrar lögsögu og mögulega aðkomu 
ríkisins að rekstrinum og eignarhaldi, ef á þyrfti að halda. Þannig sé ákvæðið fyrst og 
fremst sett „til að tryggja að félagið verði ekki selt út úr íslenskri lögsögu en þó er gert 
ráð fyrir að ríkissjóður geti beitt forkaupsrétti í þeim tilvikum að innlent félag kaupi 
hlut í ISNIC". Til skoðunar hafi komið að setja eignarnámsheimild í frumvarpið en 
fallið hafi verið frá því með vísan til sjónarmiða um meðalhóf. Jafnframt er bent á að í 
nágrannalöndum séu skráningarstofur gjarnan reknar sem sjálfseignarstofnanir sem 
ekki eru reknar í hagnaðarskyni.

Loks skal bent á að sú þjónusta sem skráningarstofa veitir sé hluti af 
mikilvægum innviðum landsins og skilgreind sem þjónusta sem telst nauðsynleg fyrir 
viðhald mikilvægrar samfélagslegrar og efnahagslegrar starfsemi sbr. a-lið 1. mgr. 3. 
gr. laga nr. 78/2019, um öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða, og 10. gr. 
reglugerðar nr. 866/2020, um öryggi net- og upplýsingakerfa rekstraraðila 
nauðsynlegrar þjónustu.

Í svari til nefndarritara hefur samgöngu- og sveitarstjórnaráðuneyti upplýst í 
tölvupósti 8. febrúar sl. að þegar um er að ræða viðskipti með hluti á milli innlendra 
aðila sé sá möguleiki til staðar „að íslenskur aðili „leppi" erlendan aðila hér á landi og 
því brýnt að skoða hvort tilefni sé til að neyta forkaupsréttar ef það komi kauptilboð í 
hluti félagsins af innlendum aðila."

1.2.
Gagnrýni á forkaupsréttarákvæði frumvarpsins.

Við meðferð frumvarpsins hafa komið til skoðunar sjónarmið nokkurra 
umsagnaraðila um málið. Í umsögn Internets á Íslandi hf. um frumvarpið er bent á að 
ákvæði til bráðabirgða I vegi að ráðstöfunarrétti hluthafa félagsins og 
ráðstöfunarréttur sé hluti eignarréttar sem njóti verndar 1. mgr. 72. gr. 
stjórnarskrárinnar. Í sameiginlegri umsögn Samtaka atvinnulífsins og Samtaka 
iðnaðarins er tekið fram að forkaupsréttarákvæði frumvarpsins feli í sér mjög víðtækt 
inngrip í meginregluna um samningsfrelsi. Jafnframt felist í ákvæðinu takmörkun á 
eignarréttindum enda hætt við því að eftirspurn eftir hlutum félagsins dragist saman 
og verðmæti þeirra rýrni. Enn fremur segir í umsögninni að ekki hafi verið sýnt fram 
á þau öryggissjónarmið og þá almannahagsmuni sem búa að baki ákvæðinu og 
réttlæti inngripið auk þess sem ákvæðið gangi lengra en markmið frumvarpsins tiltaki 
um að koma í veg fyrir að félagið verði selt úr landi. Umsögn Magnúsar

1 Þar af er Alþingi skráð fyrir 1,15% hlut í félaginu.
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Soffaníassonar og Sigríðar Finsen frá síðasta löggjafarþingi um málið er á svipuðum 
nótum og framangreind umsögn SA og SI en einnig vísað til álitaefna um hvort 22. gr. 
laga um hlutafélög muni gilda um forkaupsrétt ríkissjóðs og hvort setji eigi honum 
tímamörk.

2.
Starfsemi sem varðar innviði eða grunnþjónustu.

Eins og rakið er hér á undan má ráða að í frumvarpinu sé byggt á því að sú starfsemi, 
sem felst í rekstri landshöfuðléna, sem Ísland hefur fengið úthlutað til notkunar á 
netinu ásamt nafnaþjónustu fyrir höfuðlén og skráningu á lénum undir þeim, sé 
nauðsynleg fyrir eðlilega virkni internetsins á Íslandi. Af þessu má álykta að 
starfsemin varði innviði og grunnþjónustu sem þurfi að vera til staðar og teljist 
samfélagslega mikilvæg. Til slíkrar starfsemi telst t.d. rekstur vaktstöðvar 
samræmdrar neyðarsvörunar sem rekin er á grundvelli samnings við Neyðarlínuna 
ohf. sem nú er í eigu ríkissjóðs (81,5%) og Reykjavíkurborgar (18,5%).

Þegar gerður var þjónustusamningur við Neyðarlínunna hf. 1995 voru 
eigendur sex. Í 6. gr. samþykkta félagsins frá 4. apríl 2019 er mælt fyrir um 
forkaupsrétt við eigendaskipti á hlutum í félagsinu og um skilmála þess að honum 
verði beitt, þ.m.t. talið um fresti. Tekið er fram að verði ágreiningur um verð fari um 
úrlausn hans eftir 4. mgr. 22. gr. laga um hlutafélög nr. 2/1995. Annað dæmi um 
starfsemi af framangreindum toga er gagnaflutningur milli Íslands og annarra landa 
gegnum ljósleiðara og rekstur ljósleiðarakerfa sem er í höndum Farice ehf. Fyrirtækið 
var stofnað í nóvember 2002 af ríkinu og íslenskum og færeyskum 
fjarskiptafyrirtækjum. Fyrirtækið er nú í eigu ríkissjóðs (65%) og Landsvirkjunar 
(35%). Fjarskiptasjóður hefur fyrir hönd ríkissjóðs gert þjónustusamning við Farice 
ehf. um þjónustu í almannaþágu um að tryggja fjarskiptasambandi við umheiminn. 
Um forkaupsrétt að hlutum í félaginu er fjallað í 12. gr. samþykkta félagsins. Mælt er 
m.a. fyrir um frest til þess að neyta forkaupsréttarins og um úrlausn ágreinings um 
verð hluta. Til samanburðar geyma samþykktir fyrir Internet á Íslandi hf. ekki ákvæði 
um forkaupsrétt.

Þó svo álitaefnið snúist hér um efnisleg skilyrði ákvæðis til bráðabirgða um 
forkaupsrétt íslenska ríkisins að öllum eignarhlutum í félaginu Internet á Íslandi hf., 
varðar það einnig það almenna álitaefni, hver skuli vera afskipti stjórnvalda af 
starfsemi einkaaðila sem fellur undir innviði og grunnþjónustu og telst samfélagslega 
mikilvæg.

3.
Forkaupsréttur sem skerðing á eignarrétti.

Forkaupsréttur telst til óbeinna eignarréttinda og felur í sér skilyrtan eignarrétt 
forkaupsréttarhafa.2 Forkaupsréttur sem grundvallast á lagafyrirmælum horfir til

2 Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson og Víðir Smári Petersen, Eignarréttur I, bls. 207.
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takmörkunar á friðhelgi eignarréttar sem varin er af 1. mgr. 72. gr. stjórnarskrár.3 Í 
ákvæðinu segir að eignarrétturinn sé friðhelgur og að engan megi skylda til að láta af 
hendi eign sína nema almenningsþörf krefji. Þurfi til þess lagafyrirmæli og komi fullt 
verð fyrir.

Til þess að heimilt verði að svipta menn eignum sínum þarf því í fyrsta lagi að 
vera fyrir hendi almenningsþörf, í öðru lagi þarf skerðingin að eiga sér stoð í lögum 
og í þriðja lagi þarf fullt verð að koma fyrir. Í fyrirliggjandi frumvarpi er lagt til að sett 
verði sértæk lagaheimild fyrir eignarskerðingunni, sbr. ákvæði til bráðabirgða I. Í 
skilyrðinu um fullt verð er átt við greiðslu bóta fyrir fjárhagslegt tjón eiganda.4 Þar sem 
um er að ræða lögbundinn forkaupsrétt og forkaupsréttarhafi gengur inn í kaupin á 
sömu kjörum og kaupandi hefur boðið, er ekki ástæða til að fjalla nánar um þessi tvö 
skilyrði. Álitaefnið einskorðast því við þá kröfu 72. gr. stjórnarskrár um að eignarrétt 
megi ekki skerða nema almenningsþörf krefji.

3.1.
Almenningsþörf.

Í bók sinni Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi fjallar Björg Thorarensen um að í 
skilyrðinu um almenningsþörf felist fyrst og fremst að einhvers konar samfélagslegir 
hagsmunir liggi að baki ákvörðun um eignarnám. Skilyrði um almenningsþörf sé 
tvíþætt: „Annars vegar felst í því að tiltekin starfsemi eða aðstaða sé í sjálfu sér svo 
þýðingarmikil að réttlætanlegt sé að svipta menn eignum sínum í þágu hennar. Hins 
vegar felst í skilyrðinu að tillitið til þeirrar aðstöðu eða starfsemi knýi á um 
framkvæmd eignasviptingar, en þó megi ekki ganga lengra í henni en þörf er á til að 
fullnægja þörfum þeirrar starfsemi eða aðstöðu sem hlut á að m áli."5

Í skýringum við ákvæði til bráðabirgða I er forkaupsréttur ríkissjóðs 
rökstuddur eins og áður segir með vísan til öryggis- og almannahagsmuna þar sem 
sú þjónusta sem fyrirtækið Internet á Íslandi hf. veitir er nauðsynleg fyrir eðlilega 
virkni internetsins á Íslandi. Einnig hefur starfsemin nú verið skilgreind sem 
nauðsynleg þjónusta á sviði stafrænna grunnvirkja í skilningi laga nr. 78/2019 og áður 
var vísað til. Í umfjöllun fræðimanna kemur fram það almenna viðhorf að mati 
löggjafans um almenningsþörf verði ekki haggað enda sé skilyrðið þess eðlis að dómstólar 
verði ekki taldir færari en löggjafinn til að meta það. Þjóðkjörnir fulltrúar á 
löggjafarþinginu séu í bestri aðstöðu til að komast að sameiginlegri niðurstöðu um 
hvað teldist almenningsþörf og niðurstaða um það sé þannig háð pólitísku mati. 
Dómstólar kanni sjónarmið sem lagasetning hvílir á og hvort hún gangi of langt til að 
ná tilteknu markmiði. Dómstólar hafa því litið til þess hvort mat löggjafans sé reist á

3 Hrd. 475/2014 frá 4. júní 2015 (forkaupsréttur að fiskiskipi).
4 Þorgeir Örlygsson, Karl Axelsson og Víðir Smári Petersen, Eignarréttur I, bls. 20.
5 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi (2. útgáfa) 2019, bls. 496 og Gaukur Jörundsson, 
Um framkvæmd eignarnáms, Úlfljótur, 2. tbl. 1973, bls. 131.
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málefnalegum forsendum og hvort gætt hafi verið lögmætra sjónarmiða við 
lagasetninguna, einkum grundvallarreglna stjórnarskrár um meðalhóf og jafnræði.6

Samkvæmt þessu verður að líta svo á að mat á því hvort skilyrði um 
almenningsþörf sé fullnægt, um forkaupsrétt ríkissjóðs á öllum hlutum í Interneti á 
Íslandi hf., sé í höndum löggjafans.

3.2.
Meðalhóf.

Við mat á því hvort forkaupsréttarákvæði frumvarps til laga um íslensk 
landshöfuðlén samrýmist stjórnarskrá verður ekki hjá því komist að gæta 
grundvallarreglna stjórnarskrár um meðalhóf og jafnræði. Það vekur athygli að í 
ákvæði til bráðabirgða I felst sértæk lagaheimild sem beinist að atvinnustarfsemi eins 
félags. Verður að telja það í ósamræmi við frumvarpið í heild sinni, sem mælir almennt 
fyrir um hlutverk og starfsemi skráningarstofa hér á landi, eftirlit með þeim og 
umsýslu léna. Rétt væri því að taka til nánari skoðunar hvort forkaupsréttur ríkissjóðs 
ætti að taka til allra félaga („lögaðila" samkvæmt frumvarpinu) sem stofnuð væru sem 
skráningarstofur í skilningi frumvarpsins. Þá væri einnig rétt að taka til skoðunar í 
þessu samhengi hvort gera eigi kröfu um að skráningarstofa skuli rekin sem félag í 
skilningi félagaréttar, í stað þess að vísa með almennu hætti til „lögaðila".

Samkvæmt orðalagi ákvæðisins er ekki gerður greinarmunur á því hvort aðilar, 
sem kaupa hlut í félaginu Internet á Íslandi hf., hafi aðsetur hér á landi eða erlendis 
eða teljist innlendir eða erlendir aðilar. Í skýringum við forkaupsréttarákvæðið er það 
rökstutt m.a. með vísan til þess að mikilvægt sé „að tryggja að slík starfsemi sé innan 
íslenskrar lögsögu og mögulega aðkomu ríkisins að rekstrinum/eignarhaldi, ef á þyrfti 
að halda." Þá er einnig nefnt í umfjöllun um nauðsyn lagasetningar að það sé 
„óviðunandi fyrir hagsmuni Íslands að íslensk stjórnvöld geti ekki komið í veg fyrir 
það að eignarhald skráningarstofu verði selt erlendum aðilum." Þá er með almennum 
hætti vísað til þess í greinargerð „að gert sé ráð fyrir að ríkissjóður geti beitt 
forkaupsrétti í þeim tilvikum að innlent félag kaupi hlut í ISNIC." Í greinargerðinni er 
hins vegar ekki vikið að þýðingu forkaupsréttar í viðskiptum aðila sem eru skráðir 
með aðsetur hér á landi (innlendir aðilar). Með öðrum orðum er því ekki svarað 
sérstaklega í frumvarpinu hvaða sjónarmið geti búið að baki því að beita 
forkaupsréttarákvæðinu þegar um er að ræða viðskipti milli innlendra aðila, sem 
búsettir eru hér á landi og lúta innlendri löggjöf. Rís þá sú spurning hver geti verið 
þýðing þess að láta ákvæðið ná einnig til kaupa innlendra aðila í nefndri 
skráningarstofu. Ráðuneytið hefur á hinn bóginn vísað til þess möguleika að íslenskur 
aðili „leppi" erlendan aðila, sbr. lið 1.1. Hvað sem því líður snýst álitaefnið hér um 
almenna stefnumörkun um hvort og þá með hvaða hætti íslensk stjórnvöld skuli hafa 
afskipti af starfsemi sem lítur að innviðum og grunnþjónustu sem telst samfélagslega 
mikilvæg, sbr. lið 2 hér að framan.

6 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi (2. útgáfa), bls. 495-497 og Þorgeir Örlygsson, 
Karl Axelsson og Víðir Smári Petersen, Eignarréttur I, bls. 19 .
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Hvað varðar þau atriði sem rakin hafa verið hér að framan verður að hafa í 
huga að meðalhófsreglan getur ráðið úrslitum um það hvort talið verði að 
almenningsþörf krefjist þess að tiltekin eignarréttindi séu skert.7

4.
Um efnislegt inntak forkaupsréttarins.

Félagið Internet á Íslandi hf. telst vera skráningarstofa í skilningi II. kafla 
frumvarpsins. Ekki eru starfandi hér á landi aðrir aðilar með samskonar starfsemi og 
félagið. Verði frumvarpið að lögum er í 7. gr. gert ráð fyrir því að félagið tilkynni 
starfsemi sína til Póst- og fjarskiptastofnunar. Í samþykktum þess er ekki mælt fyrir 
um forkaupsrétt að hlutum í því líkt og gert er í samþykktum fyrir Neyðarlínuna ohf. 
og samþykktum fyrir Farice ehf., sbr. lið 2 hér að framan. Einungis er mælt fyrir um 
forgangsrétt hluthafa að nýjum hlutum í félaginu í hlutfalli við skráða hlutafjáreign sína.

Eins og áður segir geymir ákvæði til bráðabirgða I almenna heimild fyrir 
ríkissjóð til þess að neyta forkaupsréttar að öllum hlutum í félaginu Internet á Íslandi 
hf. Þar eru ekki tilgreindir hverjir skuli eiga forkaupsrétt og í hvaða röð eða frestir til 
þess að neyta forkaupsréttar eða til að greiða kaupverð eða hvernig skuli leyst úr 
ágreiningi sem upp kann að koma um reiknigrundvöll kaupverps. Um slík atriði má 
ákveða í samþykktum félags, sbr. 22. gr. laga nr. 2/1995, um hlutfélög. Verði 
frumvarpið samþykkt óbreytt skortir ákvæðið skýrleika að því er framangreind 
efnisatriði varðar. Taka þarf því afstöðu til þess hvort í bráðabirgðaákvæðinu sjálfu 
skuli fjallað um þessi efnisatriði, t.a.m. hverjir hafi forkaupsrétt, eftir atvikum í hvaða 
röð og um fresti eða hvort krefjast eigi þess að í samþykktum fyrir skráningarstofu (að 
því tilskildu að gerð yrði krafa um tiltekið félagaform) skuli kveðið á um forkaupsrétt, 
sbr. 22. gr. laga um hlutfélög, þ.m.t. um forkaupsrétt ríkissjóðs að hlutum í félaginu.

5.
Samantekt.

Það er löggjafans að meta hvort almenningsþörf krefjist þeirra takmarkana á 
eignarrétti sem finna má í forkaupsréttarákvæði frumvarps til laga um íslensk 
landshöfuðlén og að hún sé rökstudd með fullnægjandi hætti. Ræðst niðurstaðan þar 
af pólitísku mati löggjafans. Á hinn bóginn geta sjónarmið um meðalhóf og jafnræði 
ráðið því hvort talið verði að almenningsþörf krefjist þess að tiltekin eignarréttindi 
séu skert.

Ákvæði til bráðabirgða I heimilar forkaupsrétt að öllum hlutum í tilgreindu 
félagi á meðan frumvarpið tekur til skráningarstofa almennt. Gefur það tilefni til þess 
að skoða nánar, með vísan til sjónarmiða um meðalhóf, hvaða rök búa að baki slíku 
fyrirkomulagi í stað þessa að láta heimildina ná til skráningarstofa almennt.

Meðalhófssjónarmið leiða enn fremur til þess að útskýrð verði nánar sú áhersla 
frumvarpsins á beitingu forkaupsréttar þegar erlendir aðilar kaupa hlut í umræddri 
skráningarstofu. Enn fremur hvort nefndin telji þörf á að afla frekari skýringa

7 Björg Thorarensen, Stjórnskipunarréttur, Mannréttindi (2. útgáfa) 2019, bls. 499.
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ráðuneytisins, en raktar eru í lið 1.1, á nauðsyn þess að láta forkaupsréttinn einnig ná 
til kaupa aðila sem eiga aðsetur hér á landi.

Forkaupsréttarákvæði það sem er að finna í ákvæði til bráðabirgða I skortir 
skýrleika að því leyti að þar er ekki fjallað um atriði sem telja verður nauðsynleg við 
beitingu forkaupsréttarins. Hér má til að mynda nefna fresti til að neyta forkaupsréttar 
og til að greiða kaupverð eða hvernig leyst skuli úr ágreiningi um kaupverð, sbr. til 
hliðsjónar ákvæði 4. mgr. 22. gr. laga um hlutafélög og samþykktir fyrir Neyðarlínuna 
hf. og fyrir Farice hf., eða eftir atvikum um forgang stjórnar og eigenda.

Loks er vakin athygli á að sú takmörkun á eignarrétti sem felst í 
forkaupsréttinum varðar almenna stefnumörkun um heimildir ríkisins til afskipta af 
starfsemi einkaaðila, þ.m.t. félaga í eigu opinberra aðila að hluta eða öllu leyti, sem 
snúa að innviðum og grunnþjónustu, sem telst samfélagslega mikilvæg.
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