
Samgöngu- og 
sveitarstjórnarráðuneytið

M  i  n n i  s b l  a ð
Viðtakandi:
Sendandi:
Dagsetning:
Málsnúmer:

Umhverfis- og samgöngunefnd 
Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið
24.11.2020
SRN20070086
9.1Bréfalykill:

Efni: Frumvarp til laga um landslénið.is - Endurframlagning - 151. löggjafarþing

Ráðuneytið vísar til fundar með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis, þann 10. nóvember sl., þar 
sem óskað var eftir viðbrögðum ráðuneytisins við athugasemdum sem bárust nefndarsviði Alþingi 
vegna þingskjals 9, 9. mál, á 151. löggjafarþingi 2020-2021.

Hér að neðan verða reifuð viðbrögð ráðuneytisins við einstaka athugasemdum.

Athugasemdir Hugverkastofu.

Hugverkastofa telur brýnt að skráning léns fari ekki gegn lögum eða þegar vernduðum réttindum 
annarra og leggur til breytingar á 10. og 12. gr. frumvarpsins.

Ráðuneytið fellst á tillögu Hugverkastofu er varðar breytingu á 12. gr. frumvarpsins. Ráðuneytið 
leggur til þá breytingu að við 1. málslið 3. mgr. 12. gr. bætist orðin: svo sem hugverkaréttindi.

Ráðuneytið bendir á að ekki sé nauðsynlegt að breyta 10. gr. líkt og Hugverkastofa leggur til þar sem 
fram kemur í a. lið 2. mgr. 12. gr. þar sem fram kemur að rétthafi skuli bera ábyrgð á notkun léns sé í 
samræmi við gildandi lög og reglur.

Hugverkastofa gagnrýnir í umsögn sinni að ekki sé útfært hvernig úrlausn deilumála verði háttað. 
Bent er á að svo virðist sem úrskurðarnefnd ISNIC muni starfa áfram.

Ráðuneytið áréttar það sem fram kom í máli ráðuneytisins á fundi nefndarinnar að með frumvarpinu 
sé verið að setja lágmarksramma utan um lénamál hér á landi og um leið að halda nokkurn veginn 
óbreyttu ástandi. Gert er ráð fyrir að úrskurðarnefnd skráningarstofu verði áfram starfandi.

Athugasemdir ISNIC.

ISNIC gagnrýnir bráðabirgðaákvæði frumvarpsins og leggur til að ákvæðið verði fellt út úr 
frumvarpinu.

Ráðuneytið getur ekki fallist á kröfu ISNIC að fella niður bráðabirgðaákvæði er varðar forkaupsrétt í 
frumvarpinu. Vísar ráðuneytið til greinargerðar frumvarpsins og mikilvægi þess að skráningastofa 
sem hlutast til um skráningu landshöfuðléns sé annað hvort í innlendri eigu eða í eigu ríkisins.

Er varðar tillögu ISNIC um að bæta tengiliði rétthafa og léna inn í 12. gr. þá átti ráðuneytið samtal 
við ISNC um það og töldu báðir aðilar að það væri óþarfi að bæta þeim inn í frumvarpið.

ISNIC gagnrýnir 3. mgr. 12. gr. frumvarpsins og leggur til að hún verði felld brott í heild sinni.



Ráðuneytið bendir á að með 3. mgr. 12. gr. frumvarpsins sé verið að koma til móts við ábendingu 
Póst- og fjarskiptastofnun við frumvarpið á 150. löggjafarþingi, sjá bréf stofnunarinnar til 
Nefndarsviðs Alþingis, dags. 18. mars. sl.

Ráðuneytið telur gagnrýni ISNIC á ákvæði 3. mgr. 12. gr. réttmæta að nokkru og leggur til að 
ákvæðinu verði breytt og að teknu tilliti til athugasemda Hugverkastofu sem er hér að framan verði 
málsgreinin svohljóðandi:

Rétthafi ber ábyrgð á að notkun á léni samrýmist réttmætum og lögvernduðum hagsmunum hans og 
skerði ekki lögvarin réttindi annarra, svo sem hugverkaréttindi.

Athugasemdir Magnúsar Hrafns Magnússonar, lögmanns.

Magnús gerir athugasemdir við að ekki sé ljóst hvort skráningarstofu sé ætlað að halda úti 
úrskurðarnefnd líkt og verið hefur.

Vegna athugasemda Magnúsar, sem og athugasemda Hugverkastofu, leggur ráðuneytið til 
eftirfarandi:

a. Bætt verði við nýjum staflið í 2. mgr. 8. gr., svohljóðandi: starfrækja úrskurðarnefnd, eins til 
þriggja manna, eftir eðli máls, sem sker úr deilum um lén á grundvelli reglna 
skráningarstofunnar.

b. Í stað orðsins „léna“ á eftir orðinu úrskurðarnefnd í 1. málslið 3. mgr. 10. gr., kemur: 
skráningarstofu.

Athugasemdir Persónuverndar.

Ráðuneytið bendir á að þegar umsögn Persónuverndar frá 24. apríl 2020 lá fyrir á 150. löggjafarþingi 
var frumvarpið í þinglegri meðferð. Ekki er hægt að leggja til breytingar á greinargerð frumvarpa í 
þinglegri meðferð en ráðuneytið fékk ekki tækifæri á 150. löggjafarþingi til að bregðast við 
athugasemdum Persónuverndar. Hins vegar kallaði umsögn Persónuverndar frá 24. apríl sl. ekki á 
breytingar á frumvarps ákvæðunum sjálfum að mati ráðuneytisins.

Við undirbúning á framlagningu frumvarpsins á nýjan leik láðist ráðuneytinu að breyta 
greinargerðinni vegna umsagnar Persónuverndar þar sem ekki var talin ástæða að breyta ákvæðum 
frumvarpsins.

Ráðuneytið fellst á það með Persónuvernd að umfjöllun um notkun á þykkri rétthafaskrá í Evrópu 
mætti vera skýrari í greinargerð. Samkvæmt upplýsingum ráðuneytisins við samningu frumvarpsins 
hafa margar skráningarstofur í Evrópu hætt að halda þykka rétthafaskrá m.a. vegna krafna sem gerðar 
eru vegna nýrrar persónuverndarreglugerðar sem innleidd hefur verið hér á landi. 
Persónuverndarreglugerðin kemur hins vegar ekki í veg fyrir að þykk rétthafaskrá sé haldinn skv. 
skilningi ráðuneytisins en það útheimtir frekari kröfur en að halda þunna rétthafaskrá.

Í athugasemdum í greinargerð kemur fram að gert sé ráð fyrir að haldin sé þykk rétthafaskrá en skv. 
upplýsingum frá ISNIC heldur fyrirtækið slíka skrá. Ráðuneytið telur ekki ástæðu til að geta þess í 
lagaákvæðinu sjálfu að haldin sé þykk rétthafaskrá og leggur það í hendur Alþingis að vega það og 
meta hvort þörf sé á því að binda það í lagaákvæði. Ráðuneytið gerir ekki athugasemdir við það að í 
nefndaráliti sé lagt til að skráningarstofa hafi val um að halda þunna eða þykka rétthafaskrá.

Persónuvernd gerir athugasemdir við það að 4. mgr. 8. gr. sem var í frumvarpinu á 150. 
löggjafarþingi hafi verið fellt brott við framlagningu nú. Ráðuneytið bendir á að lög um Persónuvernd 
gildi um vinnsluna hvort sem er og því hafi 4. mgr. 8. gr. verið í raun óþörf.



Athugasemdir Póst- og fjarskiptastofnunar.

Stofnunin vísar til fyrri umsagnar sem send var þegar málið var til meðferðar á 150. löggjafarþingi.

Ráðuneytið getur ekki fallist á tillögu stofnunarinnar um breytingu á orðalagi er varðar eftirlit sem 
stofnuninni ber að viðhafa en stofnunin hafði áður komið ábendingunni á framfæri við ráðuneytið 
fyrir framlagningu frumvarpsins á 150. löggjafarþingi. Ráðuneytið bendir á að eftirlit getur verið 
mismunandi eftir lagabálkum og málefnum og fleiri þáttum en það sé engu að síður eftirlit. Stofnunin 
virðist óttast að frumvarpið dragi á einhvern hátt úr trúverðugleika stofnunarinnar sem 
eftirlitsstofnunar. Ráðuneytið hafnar því og bendir á að stofnunin verði að aðlaga sig að því sem fram 
kemur í lögum hverju sinni. Algengt sé að gerðar séu mismunandi kröfur til stofnana eftir því hvaða 
lögum stofnun starfar hverju sinni.

Stofnunin lagði til nýtt ákvæði inn í frumvarpið. Ráðuneytið brást við því með því að leggja til nýja 3. 
mgr. 12. gr. frumvarpsins sem var samhljóða tillögu stofnunarinnar. Það ákvæði hefur nú verið 
gagnrýnt af m.a. ISNIC, sbr. umfjöllun hér að framan og hefur ráðuneytið lagt til breytingar á þeirri 
málsgrein.

Athugasemdir Samtaka iðnaðarins og Samtaka atvinnulífsins

Í fyrsta lagi eru gerðar athugasemdir við ákvæði er varða réttindi og skyldur rétthafa. Athugasemdin 
er að sama meiði og athugasemd Hugverkastofuu og ráðuneytið hefur lagt til að fallist verði á. 
Ráðuneytið leggst ekki gegn því að a. liður 2. mgr. 12. gr. verði í samræmi við tillögu umsagnaraðila, 
þ.e. verði: að notkun léns sé í samræmi við gildandi lög, reglur og vörumerkjavernd.

Í öðru lagi eru gerðar athugasemdir við að skýrt sé hvert sé hægt að leita með ágreining. 
Athugasemdin er að nokkru leyti af sama meiði og athugasemd Magnúsar Hrafns Magnúsonar 
lögmanns, sem reifuð er hér að framan. Í umfjöllun um umsögn lögmannsins hefur ráðuneytið lagt til 
breytingar á frumvarpinu. Ráðuneytið bendir þó á að ólíklegt sé, þó það sé ekki óhugsandi, að önnur 
skráningarstofa verði starfrækt hér á landi. Ráðuneytið telur rétt að hafa frumvarpið eins og það er en 
bendir á að hægt sé að bregðast við mögulegum vandamálum ef sú staða kemur upp að fleiri en ein 
skráningarstofa verði starfrækt hér á landi.

Í þriðja lagi eru gerðar athugasemdir við forkaupsréttarákvæðið. Ráðuneytið getur ekki fallist á 
röksemdir umsagnaraðila og bendir á ummæli í greinargerð og umræðu sem fram fór á fundi 
nefndarinnar þann 10. nóvember sl. og telur ekkert tilefni til að fallast á kröfu umsagnaraðila.


