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Útdráttur 

Í lokaverkefni þessu er gerð grein fyrir gildissviði upplýsingalaga gagnvart einkaréttarlegum 

lögaðilum út frá ákvæðum upplýsingalaga nr. 140/2012. Litið er til félagaforma þeirra aðila 

sem geta fallið undir gildissvið laganna og mismunandi reglna er um þá gilda út frá úrskurðum 

úrskurðarnefndar, álitum umboðsmanns Alþingis og dómafordæmum Hæstaréttar. Fjallað er 

sérstaklega um upplýsingaskyldu lögaðila með hliðsjón af  starfsemi þeirra og stöðu og 

samanburður gerður þar á. Einnig er gerð grein fyrir atviksbundnum undanþáguheimildum 

laganna og hvernig þeim ákvæðum er beitt í framkvæmd. Farið er yfir umsagnir 

Samkeppniseftirlitsins og ákvarðanir forsætisráðherra við veitingu undanþágu frá gildissviði 

upplýsingalaga og hvernig þær samræmast ákvæðum laganna sé litið til lögskýringagagna og 

úrskurða úrskurðarnefndar um upplýsingamál við túlkun og beitingu laganna. 
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1. Inngangur 

Fyrir gildistöku upplýsingalöggjafarinnar eins og hún fyrst birtist í upplýsingalögum nr. 

50/1996 voru reglur um upplýsingarétt almennings dreifðar í hinum ýmsu lagabálkum og því 

ekki aðgengilegar hinum almenna borgara. Eftir tilkomu stjórnsýslulaga nr. 37/1993 mátti 

finna á einum stað ákvæði um upplýsingarétt almennings sem jafnframt voru ítarlegri en áður 

hafði þekkst. Sá réttur tekur þó aðeins til upplýsinga í þeim málum þar sem teknar eru 

stjórnvaldsákvarðanir og eru einnig aðeins aðgengilegar aðilum máls. Með tilkomu 

upplýsingalaga var almenningi enn fremur veittur réttur til að afla upplýsinga hjá stjórnvöldum 

án þess að um sérstakar stjórnvaldsákvarðanir væri að ræða og ekki var heldur gerð krafa um 

málsaðild upplýsingabeiðenda. Því má segja að upplýsingalögin taka við keflinu hvað 

upplýsingarétt almennings varðar þar sem stjórnsýslulögum sleppir. Með gildistöku 

upplýsingalaga nr. 140/2012 var gildissvið þeirra víkkað enn frekar og taka þau nú til allra 

lögaðila í meirihlutaeigu hins opinbera burtséð frá því hvort um stjórnvald sé að ræða.  

Í ritgerð þessari er sjónum einkum beint að einkaréttarlegum lögaðilum sem falla undir 

gildissvið upplýsingalaga með hliðsjón af eðli þeirra, skilgreiningu og hvort þeir stöðu sinnar 

vegna teljist stjórnvald. Þá er einnig litið til þess hvernig lögunum er beitt út frá úrskurðum 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál með atviksbundin undanþáguákvæði 6.-10. gr. 

upplýsingalaga til hliðsjónar og hvort samræmis gæti þegar lögunum er beitt við veitingu 

undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga. 

Farið verður yfir meginreglur félagaréttar og gerð grein fyrir mismunandi félagaformum 

aðila sem falla geta undir gildissvið upplýsingalaga á grundvelli reglna stjórnsýsluréttar. 

Fjallað verður í grófum dráttum um upplýsingalögin, markmið þeirra og gildissvið á grundvelli 

lögskýringagagna, úrskurða úrskurðarnefndar um upplýsingamál og dómafordæma 

Hæstaréttar. Einnig verður fjallað sérstaklega um undanþáguheimild 3. mgr. 2. gr. laganna og 

það hvernig lögboðnir umsagnaraðilar og forsætisráðherra við veitingu undanþágu skv. 

lögunum, túlka lögin í einstökum tilvikum. Við þá umfjöllun verða skoðaðar valdar umsagnir 

Samkeppniseftirlitsins og ákvarðanir forsætisráðherra og þær bornar saman við atviksbundnar 

undanþáguheimildir laganna.  

Markmið þessarar ritgerðar er að skýra gildissvið upplýsingalaga gagnvart 

einkaréttarlegum lögaðilum og hvaða áhrif löggjöfin hefur á upplýsingaskyldu þeirra.  
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2. Stofnun opinberra félaga 

2.1.  Inngangur 

Það hefur lengi tíðkast að ríkið komi á fót eða eigi hlut í einkaréttarlegum félögum. Sú 

þróun að ríkið fór í auknum mæli að velja hlutafélagaformið sem rekstrarform fyrir opinberan 

rekstur var komin vel á veg löngu áður en ríkið setti sér almenna eigendastefnu 2012. 1 Rekstur 

einkaréttarlegs lögaðila í eigu ríkisins fellur ekki undir gildissvið stjórnsýslulaganna nr. 

37/1993.2 nema í þeim tilfellum þar sem lögaðilanum er falið opinbert vald  sbr. 1. gr. laganna 

þar sem stjórnsýslulögunum er einungis ætlað að eiga við þegar stjórnvöld taka ákvarðanir um 

rétt eða skyldur manna. Í athugasemdum greinagerðar frumvarps til stjórnsýslulaga við 1. gr. 

laganna3 er tekið fram að lögin taki einungis til eiginlegrar stjórnsýslu í þágu ríkis eða 

sveitarfélaga skv. þrískiptingu ríkisvaldsins sbr. 2. gr. Stjórnarskrár Lýðveldisins Íslands nr. 

33/1944. Því nær gildissvið stjórnsýslulaga yfir einkaaðila sem hefur verið fengið opinbert 

vald, meðan einkaréttarleg félög í eigu hins opinbera falla utan gildissviðs þeirra, sé rekstur 

þeirra einungis bundinn við almennan atvinnurekstur.4  

2.2.  Meginreglur félagaréttar um félög í eigu hins opinbera 

2.2.1. Fyrirtæki í eigu hins opinbera 

Hugtakið opinbert hlutafélag er skilgreint í 2. mgr. 1. gr. laga nr. 90/2006 um hlutafélög, 

með eftirfarandi hætti:  

„opinbert hlutafélag merkir í lögum þessum félag sem hið opinbera, einn eða fleiri hluthafar, á að 

öllu leyti, beint eða óbeint.5 Slíkum félögum einum er rétt og skylt að hafa orðin opinbert hlutafélag 

í heiti sínu eða skammstöfunina ohf. og má tengja orðin eða skammstöfunina heiti eða 

skammstöfun á hlutafélagi.“  

Það sem einkennir slík félög og aðgreinir þau frá opinberum stofnunum er að um er að 

ræða ríkisfyrirtæki sem starfrækt eru á markaði og byggja afkomu sína að mestu á sölu eða 

þjónustu til almennings og fyrirtækja, ýmist á samkeppnismarki eða í skjóli einokunar.6 Þegar 

                                                 
1 Fjármálaráðuneytið, 2012 Almenn eigandastefna ríkisins. Hlutafélög og sameignarfélög 
2 Eftirleiðis verður vísað í stjórnsýslulög nr. 37/1993 sem stjórnsýslulög. 
3 Þskj. 505 á 116. lögþ. 1992-1993 athugasemd við 1. gr. lagafrumvarps stjórnsýslulaga. 
4 Þskj. 505 á 116. lögþ. 1992-1993 athugasemd við 1. gr. lagafrumvarps stjórnsýslulaga. 
5 Eftirleiðis verður vísað í lög nr. 90/2006 um hlutafélög sem hlutafélagalögin. 
6 Stefán Már Stefánsson: Opinber hlutafélög, birt í Afmælisriti Björn Þ. Guðmundssonar, bls. 333. 
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hið opinbera ákveður að notast við hlutafélagaformið í rekstri sínum lýtur sá rekstur regluverki 

einkamarkaðar í stað opinbers regluverks, líkt og ef um opinbera stofnun væri að ræða. Þar af 

leiðandi fellur sá rekstur utan gildissviðs þeirra laga sem gilda um rekstur opinberra stofnanna 

og undir gildisvið laga um hlutafélög.7  

Fyrirtæki í eigu hins opinbera einskorðast þó ekki við opinber hlutafélög heldur getur hið 

opinbera notast við það félagaform sem best hentar þeirri starfsemi sem slíkum félögum er 

ætlað að hafa á hendi hverju sinni. Eignarhald hins opinbera í einkaréttarlegum félögum er ekki 

bundið því að ríki eða sveitafélög hafi frumkvæði að stofnun þeirra með heimild í lögum eða 

ákvörðunum. Hið opinbera kann að eignast hlut í slíkum félögum af fjölmörgum ástæðum, til 

dæmis ef um er að ræða dótturfélög fyrirtækja í eigu hins opinbera, vegna kaupa á hlutabréfum 

félags og svo getur ríkið hlutast til og keypt til sín þjóðhagslega mikilvæg félög í rekstrarvanda 

ef ríkir hagsmunir eru til staðar. Hvert og eitt slíkra félaga sama hvernig til þeirra er stofnað og 

hvernig þau komu til eigu hins opinbera falla utan hefðbundinnar stjórnsýslu og því 

stjórnsýslulaga, nema sérstök ástæða mælir til annars. Hvaða lög taka til slíkra félaga fer þar 

af leiðandi eftir því félagaformi sem ákveðið er að notast er við hverju sinni og um það gilda. 

2.2.2. Einkaaðilar sem falið er opinbert verkefni 

 Með auknu aðhaldi í ríkisfjármálum og ríkari kröfum til opinberra stofnanna um að 

verkefni á þeirra vegum skuli unnin á eins hagkvæman og skilvirkan hátt og kostur er, breyttust 

áherslur í stjórnun ríkisrekstrar. Á 120. löggjafarþingi 1995-6 var lagt fram stjórnarfrumvarp á 

Alþingi til laga um þjónustukaup. Það frumvarp komst ekki í gegnum 2. umræðu á Alþingi en 

eigi að síður má þar finna vísirinn að því fyrirkomulagi sem í dag er reglulega notast við í 

opinberum rekstri. Það er, að ríkinu væri heimilt, taldist það hagkvæmt, að semja við 

sveitarfélög og einkaaðila um að veita tímabundið lögboðna þjónustu sem ríkissjóði bar annars 

að greiða fyrir sbr. 1. gr. frumvarpsins. Fram kemur í athugasemdum greinagerðar 

frumvarpsins að tilgangur frumvarpsins hafi verið að auka hagkvæmni í ríkisrekstri þar sem 

það kerfi sem þá var við líði hafi dregið úr sveigjanleika og gat komið í veg fyrir að tækifæri 

til hagræðingar væri nýtt til fullnustu.8 Sambærilegt ákvæði var innleitt í íslensk lög með 30. 

gr. brottfallina laga nr. 88/1997 um fjárreiður ríkisins. Þar var kveðið á um að einstökum 

ráðherrum var heimilað að gera verksamninga og samninga um rekstrarverkefni sem bundnir 

eru til lengri tíma en fjárlagaársins. Í greininni voru einnig settar fram almennar kröfur um 

                                                 
7 Arnar Þór Másson: „Ríkið hf. Hlutafélagavæðing ríkisrekstrar“, bls. 217-218. 
8 Þskj. 752 á 120 lögþ. 1995-1996 Athugasemdir við lagafrumvarp. 
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innihald slíkra samninga. Sambærilegt ákvæði er að finna í 100. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 

138/2011. Ákvæði 30. gr. laga um fjárreiður ríkisins hélst inni í lögum nr. 123/2015 um opinber 

fjármál er komu í þeirra stað, en þó með þeim breytingum, sbr. 1. mgr. 40. gr. laga um opinber 

fjármál. Þar er kveðið á um heimild ríkisaðila í A-hluta til að gera samninga um framkvæmdir, 

rekstur eða önnur afmörkuð verkefni. 

Hið opinbera getur því með ákveðnum takmörkunum valið um það hvernig skal staðið að 

framkvæmd einstakra verkefna. Með einkaframkvæmdum eða þjónustusamningum getur hið 

opinbera því falið einkaaðilum að taka að sér ákveðin verkefni fyrir þess hönd sbr. 40. gr. laga 

nr. 123/2015 um opinber fjármál og 100. gr. sveitastjórnarlaga nr. 138/2011. Með slíkum 

samningum er ekki um að ræða verkefni sem fela í sér framsal valds til einkaaðila til að taka 

ákvarðanir er lúta að réttindum og skyldum manna, en fyrir slíku þarf að liggja skýr lagaheimild 

sbr. 1. mgr. 1. gr. laga um opinber fjármál. Þar af leiðandi taka stjórnsýslulögin ekki til þeirra 

einkaaðila sem sinna ákveðnum verkefnum fyrir hönd ríkis og sveitarfélaga og fer það því eftir 

félagaformi hvaða lög gilda um þá aðila sbr. 40. gr. laga um opinber fjármál og 100. gr. 

sveitastjórnarlaga.  Slíkir aðilar falla því aðeins undir gildissvið stjórnsýslulaga í þeim tilvikum 

þegar einkaréttarlegum aðilum er með skýrri heimild í lögum falið vald til að taka 

stjórnvaldsákvarðanir sbr. 1. gr. stjórnsýslulaga. 

2.2.3. Sérstakar sjálfseignarstofnanir 

Sjálfseignarstofnanir eru frábrugðnar öðrum lögaðilum með þeim hætti að þær eiga sig 

sjálfar. Megineinkenni sjálfseignarstofnana eru annars vegar að það er skilyrði að það fjármagn 

sem látið er renna til stofnunarinnar sé óafturkallanlega afhent í þágu tiltekins markmiðs og 

hins vegar að þær skulu lúta sjálfstæðri og óháðri stjórn. Því geta þeir sem leggja 

sjálfseignarstofnun til fjármagn ekki endurkrafið hana um framlagið á nokkurn hátt og aðeins 

stjórn sjálfseignarstofnunarinnar er bær til að taka ákvarðanir um rekstur hennar og starfsemi.9 

Sjálfseignarstofnunum er hægt að skipta í þrjá flokka og um þær gilda mismunandi reglur eftir 

því hvernig til þeirra er stofnað, en þær er hægt að stofna á eftirfarandi vegu: 

1. Samkvæmt staðfestri skipulagsskrá á grundvelli laga nr. 19/1988 um sjóði og stofnanir, sem 

starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá. skv. 1. gr. þeirra laga taka þau til sjóða og stofnana sem 

starfa samkvæmt skipulagsskrá staðfestri af sýslumanni. Eftir skráningu í skipulagsskrá lýtur 

                                                 
9 Yfirlit um sjálfseignarstofnanir og sjóði sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá fyrir rekstrarárið 

2016 (2017) Ríkisendurskoðun bls. 3 
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viðkomandi stofnun ströngum reglum reglugerðar nr. 140/2008 um sjóði og stofnanir sem starfa 

samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og beinu eftirliti af hálfu stjórnvalda og Ríkisendurskoðunar. 

2. Á grundvelli laga nr. 33/1999 um sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur, með 

skráningu í sjálfseignarstofnanaskrá sbr. 1. mgr. 37. gr. sömu laga. Lögin taka til 

Sjálfseignarstofnanna sem teljast stunda atvinnurekstur sbr. 1. mgr. 3. gr. laga um 

sjálfseignarstofnanir sem stunda atvinnurekstur. Þar er annars vegar kveðið á um að þær stunda 

atvinnurekstur ef þær hafa tekjur af sölu á vörum og þjónustu m.a. eða stunda í meginatriðum 

hliðstæða starfsemi annara aðila í atvinnurekstri. Hins vegar ef þær fara með meiri hluta atkvæða 

í einkaréttarlegum félögum eða fara með öðrum hætti með sambærileg yfirráð. 

3. Af frumkvæði hins opinbera á grundvelli sérlaga, laga, með ákvörðun Alþingis eða heimild í 

þjóðréttarsamningi og háðar eru eftirliti íslenska ríkisins eða annars ríkis. Slíkar stofnanir eru 

stofnaðar af ríkinu, hafa lögbundið hlutverk og starfa eftir sérlögum samkvæmt sérstakri 

skipulagsskrá. Má þar sem dæmi nefna Íslandsstofu sbr. lög nr. 38/2010 um Íslandsstofu, 

sjálfseignarstofnun.  

Allir þrír flokkar sjálfseignarstofnana geta, líkt og einkaréttarleg félög í eigu hins opinbera 

og einkaaðilar sem falið er opinbert hlutverk með samningi, fallið undir gildissvið 

stjórnsýslulaga ef þeim á grundvelli samnings, ákvörðunar eða laga, er falið að sinna þjónustu 

eða taka ákvarðanir um réttindi manna sbr. 1. gr. stjórnsýslulaga.10  

 

3. Almennt um upplýsingarétt 

3.1.  Inngangur 

Með upplýsingalögum nr. 50/1996 voru settar skýrari reglur hvað varðar rétt almennings 

til aðgangs að gögnum og upplýsingum hjá stjórnvöldum. Fyrir tíð upplýsingalaga var reglum 

um upplýsingaskyldu stjórnvalda dreift á stök lagaákvæði mismunandi réttarsviða. Því var 

lagasetningin mikil réttarbót, þar sem hún fól í sér lögfestingu heildstæðs lagabálks er varðar 

upplýsingarétt almennings gagnvart stjórnvöldum.11 Markmið upplýsingalöggjafarinnar var 

meðal annars að auka réttaröryggi hins almenna borgara og draga úr þeirri tortryggni er hafði 

skapast meðal almennings í garð stjórnvalda vegna mála þar sem stjórnvöld voru uppvís af því 

                                                 
10 Ítarlegri umfjöllun um sérstakar sjálfseignarstofnanir er að finna í kafla 5.1.3. um sérstakar 

sjálfseignarstofnanir. 
11 Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 15-16 
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að halda upplýsingum leyndum, oft að óþörfu.12 Í því skyni var með lögunum komið á fót 

sjálfstæðri úrskurðarnefnd um upplýsingamál. Þangað er hægt að kæra ákvarðanir stjórnvalda 

um synjun á aðgangi að gögnum sbr. V. kafla upplýsingalaga nr. 50/1996.13 Þá var reglum um 

upplýsingaskyldu stjórnvalda jafnframt ætlað að auka á aðhald og gagnsæi gagnvart störfum 

stjórnvalda. Með gildistöku upplýsingalöggjafarinnar var jafnframt lögfest sú meginregla 

upplýsingaréttar að stjórnvöldum er skylt að veita almenningi aðgang að gögnum sem fyrir 

liggja varðandi tiltekin mál, þó með ákveðnum en mikilvægum undantekningum sbr. 1. mgr. 

3. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996.14 Sú meginregla þykir til marks um það lýðræðislega 

hlutverk sem upplýsingalöggjöfin hafði og fól í sér að öllum er tryggður sá réttur er ákvæði 

laganna kveður á um.15  

Gildissvið upplýsingalöggjafarinnar var frábrugðið gildissviði stjórnsýslulaga að því 

leytinu til að engin greinarmunur var gerður á hvers eðlis sú starfsemi væri sem stjórnvöld 

hefðu með höndum og er þess getið í greinagerð frumvarps sem síðar varð upplýsingalög nr. 

50/1996 að lögin taki ekki einvörðungu til mála  þar sem teknar eru stjórnvaldsákvarðanir sbr. 

2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga heldur einnig til hvers konar þjónustustarfsemi, samningsgerðar 

og annarrar starfsemi.1617 Þó gildissvið upplýsingalöggjafarinnar hafi verið rýmra en gildissvið 

stjórnsýslulaga og tekið til margs konar starfsemis stjórnvalda sem að jafnaði féllu utan  

gildissvið stjórnsýslulaga, tóku þau almennt ekki til einkaréttarlegra lögaðila, hvort sem 

viðkomandi lögaðilar væru í opinberri eigu eða ekki. Þar af leiðandi var stjórnvöldum kleift að 

haga rekstrarformi opinberra stofnanna þannig að hægt var að stofna til eða breyta ákveðnum 

stofnunum í t.d. hlutafélag, þar sem hlutafélagið sem slíkt féll utan við gildissvið laganna. 

Lögin tóku þó til þeirra gagna í vörslu ríkis eða sveitastjórna sem höfðu að geyma upplýsingar 

um eignarhald þeirra á félaginu.18 Skýrt dæmi hvað það varðar má finna í dómi Hæstaréttar nr. 

366/2007.   

Málsatvik voru á þá leið að íslenska ríkið og Reykjavíkurborg stofnuðu með sér einkahlutafélagið 

Austurhöfn-TR ehf. Markmið félagsins var að undirbúa byggingu tónlistarhúss og 

ráðstefnumiðstöðvar í Reykjavík. Ríkiskaup stóð fyrir forvali á aðilum sem fengu að gera tilboð í 

verkið, það er að byggja, eiga og reka tónlistarhúsið á grundvelli sérleyfis. Að forvalinu loknu 

                                                 
12 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 I kafli athugasemda m. lagafrumvarpi. 
13 Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 19 
14 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 I kafli athugasemda m. lagafrumvarpi. 
15 Kjartan Bjarni Björgvinsson: Gildissvið upplýsingalaga, bls. 8 
16 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3016. 
17 Kjartan Bjarni Björgvinsson: Gildissvið upplýsingalaga, bls. 10 
18 Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 25 
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gekk Austurhöfn-TR ehf. til samninga við Eignarhaldsfélagið Portus hf. með samningi 

undirrituðum 9. mars 2006. Lögmaður tveggja annara aðila sem tóku þátt í forvalinu óskaði eftir 

afriti af samningnum með beiðni sem var synjað af Reykjarvíkurborg og Ríkiskaupum. Ákvörðun 

um synjun var kærð til úrskurðarnefndar um upplýsingamál sem komst að þeirri niðurstöðu að 

ríkinu og Reykjavíkurborg hafi verið skylt að veita aðilunum aðgang að samningnum að tilteknum 

upplýsingum undanskildum. Ríkið og Eignarhaldsfélagið Portus kærðu úrskurð nefndarinnar til 

Hæstaréttar og kröfðust ógildingar á honum á grundvelli þess að téður samningur væri á milli 

tveggja einkaréttarlega félaga og því undanskilinn gildissviði upplýsingalaga. Hæstiréttur byggði 

niðurstöðu sína á því að Ríkiskaup hafi séð um þau innkaup er leiddu til samningsins fyrir hönd 

Austurhafnar, samningurinn hafi verið kynntur fyrir borgarráði Reykjavíkurborgar, auk þess að 

samningurinn hafi verið undirritaður af fulltrúum íslenska ríkisins og Reykjavíkurborgar meðal 

aðra, vegna þeirra skuldbindinga er af honum leiddi fyrir stjórnvöld sbr. úrskurð úrskurðarnefndar 

um upplýsingamál nr. A-228/2006. Því var það talið ljóst að bæði Ríkiskaup og Reykjavíkurborg 

hafi haft samninginn undir höndum vegna stjórnsýslulegra verkefna þeirra og var það niðurstaða 

Hæstaréttar að samningurinn félli þar af leiðandi undir gildissvið upplýsingalaga. 

Rökstuðning Hæstaréttar í máli Austurhafnar ehf. mætti túlka sem svo að umræddur 

samningur hefði getað fallið utan gildissviðs upplýsingalaga hefðu stjórnvöld takmarkað 

aðkomu sína að málinu eftir stofnun félagsins. Þessi túlkun fær stuðning í niðurstöðu 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál í úrskurði nr. A-307/2009.  

Þar óskaði lögmaður sömu aðila og óskuðu eftir gögnum í hrd. nr. 366/2007. eftir upplýsingum 

varðandi viðauka er voru síðar gerðir við upphaflegan samning Ríkiskaupa og Austurhafnar við 

Portus hf. Austurhöfn ehf. synjaði beiðninni með vísan í fyrrnefndan dóm Hæstaréttar nr. 366/2007 

þar sem þau gögn féllu aðeins undir upplýsingalög þar sem íslenska ríkið og Reykjavíkurborg 

höfðu undirritað þau vegna þeirra skuldbindinga sem af þeim leiddi. Þar sem það sama gilti ekki 

við viðaukana féllu þeir utan gildissviðs upplýsingalaga þar sem að um væri að einkaréttarlegan 

aðila í eigu ríkisins sem hafði ekki verið falið opinbert vald né kveðið á um stofnun þess með 

beinum eða óbeinum hætti í lögum. Úrskurðarnefndin féllst á röksemdarfærslu Austurhafna og 

úrskurðaði að viðaukarnir féllu utan gildissvið laganna.   

Það að einkaréttarlegir aðilar féllu utan gildissviðs upplýsingalaga var þó með þeirri 

undantekningu sbr. 2. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 að lögin tóku einnig til þess þegar 

stjórnvöld höfðu falið einkaréttarlegum aðilum vald til að taka stjórnvaldsákvarðanir, en það 

er sambærileg regla og í 2. mgr. 1. gr. stjórnsýslulaga.19 Gildissvið upplýsingalaga tók því 

                                                 
19 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 III kafli athugasemda m. lagafrumvarpi. 
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einungis til þeirra einkaréttarlegu aðila sem féllu undir stjórnsýslu og höfðu lögákveðið 

hlutverk sbr. dóm Hæstaréttar nr. 438/2006 í máli Sinfóníuhljómsveitar Íslands. 

Í dómi Hæstaréttar kom fram að Sinfóníuhljómsveit Íslands teldist ekki vera ríkisstofnun í skilningi 

laga nr. 70/1996 um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins vegna rekstrarforms hennar. Hins 

vegar var það niðurstaða Hæstaréttar að Sinfóníuhljómsveitin væri í raun stjórnvald í skilningi 

stjórnsýslulaga nr. 37/1993 þar sem að um hana giltu sérstök lög og hún rekin með almannafé.  

3.1.1. Upplýsingalögin nr. 140/2012 

Vegna þeirrar þróunnar sem átt hafði sér stað á umfangi og starfsumhverfi íslenskrar 

stjórnsýslu frá gildistöku eldri upplýsingalaga sem og vaxandi kröfu almennings um greiðari 

aðgang að upplýsingum um opinber málefni og gangsærri stjórnsýslu, þótti ástæða til að 

endurskoða upplýsingalöggjöfina með það að markmiði að auka upplýsingarétt almennings. 

Sú þróun sem átt hafði sér stað eftir gildistöku eldri upplýsingalaga, meðal annars vegna 

tilkomu tækniframfara, varð til þess að auðvelda alla meðferð og vinnslu mála og upplýsinga 

jafnt sem flokkun og varðveislu þeirra í daglegum störfum stjórnsýslunnar. Slík hagræðing 

gerði það að verkum að auðveldara varð að auka aðgengi að upplýsingum um málefni hins 

opinbera og miðla þeim til almennings.20  

Þann 1. janúar 2013 tóku upplýsingalög nr. 140/201221 gildi og leystu upplýsingalög nr. 

50/1996 af hólmi. Núgildandi upplýsingalög eru í grunninn byggð á upplýsingalögum nr. 

50/1996 sem að mati stjórnvalda þóttu jafnan reynast vel.22 Þó var að finna nokkur nýmæli í 

nýju lögunum sem höfðu í för með sér ákveðnar breytingar sbr. markmiðaskýringu 1. gr. 

upplýsingalaga.23 Sú breyting er skiptir höfuð máli við þessa umfjöllun er sú er varðar 

gildissvið laganna. Með tilkomu 2. gr. upplýsingalaga var gildissvið laganna víkkað með þeim 

hætti að þau tóku til mun fleiri aðila en ákvæði upplýsingalaga nr. 50/1996 gerðu. Ein 

veigamesta breytingin var sú að auk þess að lögin tækju til þeirra aðila er höfðu fengið vald til 

að taka stjórnvaldsákvarðanir taka þau einnig til allrar starfsemi einkarekinna lögaðila sem eru 

að meirihluta í eigu hins opinbera. Lögin taka þó ekki til lögaðila sem sótt hafa um eða fengið 

opinbera skráningu hlutabréfa samkvæmt lögum um kauphallir, og dótturfélaga slíkra skráðra 

félaga.24 Breytt gildissvið skv. 2. mgr. 2. gr. upplýsingalaga þótti marka tímamót í 

                                                 
20 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 II kafli athugasemda m. lagafrumvarpi. 
21 Eftirleiðis verður vísað í upplýsingalög nr. 140/2012 sem „upplýsingalög“. 
22 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 II kafli athugasemda m. lagafrumvarpi. 
23 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 III kafli athugasemda m. lagafrumvarpi. 
24 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 III kafli athugasemda m. lagafrumvarpi. 
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upplýsingarétti almennings gagnvart stjórnvöldum þar sem lengi hafi verið bitist um gildissvið 

upplýsingalöggjafarinnar gagnvart einkaréttarlegum lögaðilum í eigu hins opinbera. Má þar 

helst nefna félög líkt og Landsvirkjun, Orkuveitu Reykjavíkur, Austurhöfn ehf. (síðar Harpa 

tónlistar-og ráðstefnuhús ohf.), RARIK ohf. sem og hin ýmsu fyrirtæki og félög í eigu ríkis og 

sveitarfélaga. Áfram var þó byggt á þeirri reglu upplýsingalaga nr. 50/1996 að heimilt sé að 

undanþiggja ákveðnar upplýsingar aðgangsrétti almennings vegna samkeppnishagsmuna sbr. 

4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga.25 

Meginreglu upplýsingalaga um rétt almennings til aðgangs að gögnum er að finna í 5. gr. 

upplýsingalaga. Þar er kveðið á um að skylt sé að veita almenningi aðgang að fyrirliggjandi 

gögnum sem varði tiltekið mál sé þess óskast, með þeim takmörkunum sem greinir í 6.–10. gr. 

laganna. Ber því að túlka ákvæðið svo að réttur almennings til aðgangs að gögnum á grundvelli 

upplýsingalaga nái til hvers sem þess óskar án þess að viðkomandi þurfi að gera nokkra grein 

fyrir þeim ástæðum er að baki liggja né hvernig þau gögn skulu síðan notuð.26 Þó er kveðið á 

um í 2. tölul. 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga að hafna megi í undantekningartilvikum beiðni ef 

sterkar vísbendingar eru um að gögnin skuli nota í ólögmætum tilgangi. Þegar vísað er til gagna 

í ákvæðum upplýsingalaga tekur það til nær allra upplýsinga er málið varða á föstu- eða 

stafrænu formi og er hugtakinu gert ítarleg skil í athugasemdum með frumvarpi til 

upplýsingalaga.27 Í 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga er tekið fram að skylt sé að veita aðgang að 

„fyrirliggjandi gögnum“ sem varða tiltekið mál sem og aðgang að tilteknum fyrirliggjandi 

gögnum. Ekki er gerð frekari grein fyrir því í lögskýringagögnum á hvaða tímapunkti eða hvort 

um ókláruð drög sé að ræða svo hægt sé að fella slík gögn undir upplýsingarétt, þó með þeirri 

undantekningu að vinnugögn eru undanskilin sbr. 6. tölul. 6. gr. og 8. gr. upplýsingalaga. Þess 

í stað er gerð sú krafa að gagnið sé fyrirliggjandi hjá þeim sem beiðni um aðgang að gögnum 

er beint til. Þar af leiðandi nær upplýsingarétturinn einvörðungu til þeirra gagna sem 

viðkomandi stjórnvald eða lögaðili hefur undir höndum, í þeirri mynd sem þau eru og á þeim 

tímapunkti þegar beiðnin um aðgang að gögnum berst.28 Því á almenningur sannanlega rétt til 

aðgangs að þeim gögnum er liggja fyrir í vörslum stjórnvalda. Hins vegar ber stjórnvöldum 

hvorki skylda til að útbúa ný skjöl né taka saman ákveðnar tölulegar upplýsingar úr gögnum í 

sinni vörslu sbr. úrskurð úrskurðarnefndar um upplýsingamál nr. A-698/2017. 

                                                 
25 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 III kafli athugasemda m. lagafrumvarpi. 
26 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 5. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
27 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 5. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
28 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 5. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
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A kærði afgreiðslu Bílastæðasjóðs Reykjavíkur á beiðni sinni um aðgang að upplýsingum og 

gögnum er vörðuðu stöðumælasektir í Reykjavíkurborg. A óskaði eftir upplýsingum um 

stöðumælasektir í töfluformi þar sem fram kæmu allar þær upplýsingar sem geymdar væru í 

tengslum við hverja sekt fyrir sig. Bílastæðasjóður vísaði til þess að hvert og eitt mál væri skráð á 

kennitölu eigenda bifreiða og því lægi slíkt yfirlit yfir öll útgefin stöðvunarbrotagjöld í Reykjavík 

ekki fyrir. Þá tók Bílastæðasjóður það einnig fram að hann byggi ekki yfir gögnum sem innihéldi 

þær upplýsingar sem kærandi krafðist og því ómögulegt að afhenda umbeðin gögn án þess að í það 

yrði lögð kostnaðarsöm vinna sem kæmi til með að raska starfsemi Bílastæðasjóðs. 

Úrskurðarnefndin leit svo á að beiðni kæranda lyti ekki að því að fá í hendur öll þau gögn sem 

Bílastæðasjóður hafði í sinni vörslu á þeim tímapunkti um stöðumælasektir, heldur að teknar yrðu 

saman ákveðnar tilgreindar upplýsingar. Kæru A var því vísað frá úrskurðarnefnd um 

upplýsingamál þar sem umbeðið gagn var ekki talið fyrirliggjandi. 

Að sama skapi er ekki hægt að gera þá kröfu að stjórnvöld eða lögaðilar veiti aðilum 

aðgang að gögnum sem þeim var veittur aðgangur að við vinnslu mála en fengu aldrei afhent 

við meðferð málsins. Réttur til aðgangs að gögnum hjá viðkomandi nær þar af leiðandi ekki til 

þeirra upplýsinga sem fyrir liggja hjá þriðja aðila sbr. úrskurð úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál nr. A-696/2017. 

A kærði afgreiðslu RÚV á beiðni sinni um aðgang að gögnum sem honum tengdust og voru notuð 

til umfjöllunar í þætti Kastljóss sem var sýndur í sjónvarpinu. RÚV kvaðst aldrei hafa haft umrædd 

gögn undir höndum heldur einungis haft aðgang að þeim gegnum þriðja aðila við vinnslu 

fréttarinnar. Úrskurðarnefnd um upplýsingamál taldi sig ekki hafa forsendur til að rengja þá 

fullyrðingu RÚV og var kærunni því vísað frá úrskurðarnefndinni. 

 

4. Upplýsingaskylda einkaréttarlegra aðila skv. upplýsingalögum 

4.1.  Inngangur 

Fyrir gildistöku upplýsingalaga nr. 140/2012 voru einkaréttarlegir aðilar, hvort sem þeir 

væru í eigu einkaaðila eða hins opinbera að heild eða hluta, almennt undanþegnir gildissviði 

upplýsingalaga nr. 50/1996. Þeir einkaréttarlegu aðilar sem féllu undir gildissvið laganna gerðu 

það nánast undantekningalaust á þeim grundvelli að um stjórnvald var að ræða, þar sem slíkum 

aðilum hafði verið falið opinbert vald til að taka ákvarðanir um rétt eða skyldu manna. sbr. 1. 

gr. stjórnsýslulaga og 2. mgr. 1. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996. Af þeim sökum er litlu til að 

dreifa í ákvæðum upplýsingalaga nr. 50/1996 er við kemur einkaréttarlegum aðilum sem hafði 
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ekki verið falið að fara með opinbert vald. Þó var að finna, sbr. 5. gr. upplýsingalaga nr. 

50/1996, ákvæði sem kvað á um takmarkanir á upplýsingarétti almennings að gögnum er 

vörðuðu mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni hvers konar lögaðila sem komið var á fót 

með einkaréttarlegum hætti29 Ákvæði 5. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 var beint til þeirra 

stjórnvalda sem höfðu að sinna lögbundnu eftirlitshlutverki og var við þá framkvæmd veittar 

eða veittur aðgangur að upplýsingum sem snertu viðskiptahagsmuni og framleiðsluleyndarmál 

með heimild í lögum. Sem dæmi um slíka stofnun má nefna Rannsóknardeild fisksjúkdóma 

sbr. 12. gr. laga nr. 50/1986 um Rannsóknardeild fisksjúkdóma, þar segir: „Deildarstjóri 

Rannsóknadeildar fisksjúkdóma, dýralæknir fisksjúkdóma, svo og héraðsdýralæknar eða 

fulltrúar þeirra, skulu hafa frjálsan aðgang að fiskeldisstöðvum og skulu þeim veittar allar 

nauðsynlegar upplýsingar.“30 

 Ákvæði 9. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 er samhljóma ákvæði 5. gr. upplýsingalaga nr. 

50/1996. Með breyttu gildissviði upplýsingalaga, sbr. 2. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 

140/2012 tekur ákvæðið nú ekki einungis til upplýsinga í vörslu stjórnsýslustofnanna sem hafa 

undir höndum lögbundið eftirlitshlutverk líkt og í gildistíð eldri laganna, heldur tekur það 

einnig til slíkra upplýsinga í vörslu þeirra aðila er falla undir gildissvið upplýsingalaga og geta 

varðað þá sjálfa. Í athugasemdum við 9. gr. frumvarps sem síðar varð upplýsingalög nr. 

140/2012 kemur eftirfarandi m.a. fram:  

„Óheimilt er að veita almenningi aðgang að gögnum um mikilvæga fjárhags- eða 

viðskiptahagsmuni fyrirtækja og annarra lögaðila. Þannig er óheimilt að veita upplýsingar um 

atvinnu-, framleiðslu- og viðskiptaleyndarmál eða viðkvæmar upplýsingar um rekstrar- eða 

samkeppnisstöðu svo og aðra mikilvæga viðskiptahagsmuni. Hér skiptir miklu að lagt sé mat á 

tilvik hverju sinni með hliðsjón af hagsmunum þess lögaðila sem upplýsingar varða. Við matið 

þarf almennt að vega saman hagsmuni viðkomandi lögaðila af því að upplýsingum sé haldið 

leyndum gagnvart þeim mikilvægu hagsmunum að upplýsingar um ráðstöfun opinberra hagsmuna 

séu aðgengilegar almenningi. Þegar lögaðilar gera samninga við opinbera aðila, þar sem 

ráðstafað er opinberum hagsmunum, getur þetta sjónarmið haft mikið vægi við ákvörðun um 

aðgang að upplýsingum.“31  

 Í 6. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 var kveðið á um heimild til að takmarka aðgang 

almennings að gögnum á grundvelli mikilvægra almannahagsmuna sbr. 1. – 5. tölul. 

                                                 
29 Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 70. 
30 Páll Hreinsson: Upplýsingalögin, bls. 71. 
31 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 9. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
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ákvæðisins. Í athugasemdum við 6. gr. frumvarps sem síðar varð upplýsingalög nr. 50/1996 

kemur eftirfarandi m.a. fram:  

„Með orðalaginu „þegar mikilvægir almannahagsmunir krefjast“ er vísað til þess að beiðni um 

upplýsingar verður ekki synjað, hvorki í heild né að hluta, nema aðgangur almennings að 

upplýsingum muni skaða einhverja af þeim almannahagsmunum sem tilgreindir eru í ákvæðinu. 

Þessir hagsmunir eru tæmandi taldir, en hver töluliður sætir sjálfstæðri skýringu með tilliti til eðlis 

þeirra upplýsinga sem um ræðir. Heimild 6. gr. til þess að takmarka aðgang almennings og 

fjölmiðla að gögnum er bundin því skilyrði að gögnin sjálf hafi að geyma upplýsingar um þá 

hagsmuni sem njóta eiga verndar. Ef í gögnunum er jafnframt að finna upplýsingar sem ekki snerta 

þessa hagsmuni er stjórnvaldi almennt skylt að veita aðgang að þeim hluta þeirra, sbr. 7. gr.“32 

Samkvæmt 3. tölulið 6. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996 var heimilt að takmarka aðgang 

almennings að gögnum á grundvelli almannahagsmuna enda hafi þau að geyma upplýsingar 

um „viðskipti stofnana og fyrirtækja í eigu ríkis eða sveitarfélaga að því leyti sem þau eru í 

samkeppni við aðra.“ Ákvæðinu var ætlað að tryggja að opinberir aðilar og fyrirtæki stæðu 

jafnfætis öðrum samkeppnisaðilum í viðskiptum þar sem óheftur aðgangur almennings til 

upplýsinga gæti skaðað samkeppnis- og rekstrarstöðu opinberra stofnana og fyrirtækja sem 

væru í samkeppni við einkaaðila sem höfðu ekki sömu upplýsingaskyldu.33 

Ákvæði 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 er samhljóma ákvæði 3. tölulið 6. gr. 

upplýsingalaga nr. 50/1996. Með breyttu gildissviði upplýsingalaga bættust því til viðbótar 

allir lögaðilar í meirihluta eigu hins opinbera sem höfðu nær eingöngu undir höndum 

samkeppnisrekstur á almennum markaði, þar með talið fjármálafyrirtæki og lánastofnanir sbr. 

2. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012.34 Til hagræðingar við framkvæmd upplýsingalaga 

nr. 140/2012 var bætt við ákvæði 3. mgr. 2. gr. sem kveður á um heimild forsætisráðherra til 

að veita undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga og vísast til ítarlegrar umfjöllunar um 

ákvæðið í 6. kafla ritgerðarinnar. 

4.1.1. Einkaaðilar sem falið er opinbert verkefni 

Einkaaðilar eru alla jafnan undanþegnir gildissviði upplýsingalaganna, nema í þeim 

tilvikum að þeim hafi með lögum, stjórnvaldsákvörðun eða samningi byggðum á heimild í 

lögum verið falið að taka stjórnvaldsákvörðun eða sinna þjónustu sem kveðið er á um í lögum 

                                                 
32 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3023. 
33 Alþt. 1995-1996, A-deild, bls. 3023. 
34 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 10. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
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að stjórnvald skuli sinna eða telst að öðru leyti liður í opinberu hlutverki stjórnvalds sbr. 3. gr. 

upplýsingalaga. Stjórnvöldum er þó á sama tíma skv. 9. gr. upplýsingalaga óheimilt að veita 

almenningi aðgang að gögnum sem geta varðað mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni 

fyrirtækja og annara lögaðila nema að undangengnu samþykki þeirra. Í fljótu bragði virðast 

þessar tvær greinar upplýsingalaga stangast á þar sem að það mætti gefa sér það að flest 

fyrirtæki myndu skilgreina hverskonar viðskiptasamning við hið opinbera sem mikilvæga 

fjárhags- eða viðskiptahagsmuni. Þegar slík mál koma upp þarf því sbr. 9. gr. upplýsingalaga 

að leggja heildstætt mat á það hvoru ákvæðinu skal fylgja með hagsmuni lögaðila og 

upplýsingaréttar almennings sbr. 5. gr. upplýsingalaga til hliðsjónar sbr. úrskurð 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál nr. A-689/2017 

Þar synjaði embætti landlæknis beiðni Skræðu ehf. um aðgang að samstarfssamningi embættisins, 

heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og TM Software um þróun á hugbúnaði. Embætti landlæknis 

lagði til grundvallar synjuninni rökstuðning TM Software og gerði þau sjónarmið að sínum. 

Í rökstuðningi TMS kom fram að fyrirtækið taldi að synja ætti beiðni Skræðu ehf. á grundvelli 2. 

tl. 4. mgr. 15. gr. upplýsingalaga þar sem kveðið er á um að í undantekningartilfellum megi hafna 

beiðni ef sterkar vísbendingar eru um að hún sé sett fram í ólögmætum tilgangi. Úrskurðarnefnin 

taldi ekkert koma fram í málinu sem studdi þær fullyrðingar embættis landlæknis og TMS. 

Jafnframt taldi úrskurðarnefndin það ekki geta talist ólögmætur tilgangur í skilningi 2. tl. 4. mgr. 

15. gr. upplýsingalaga að ætlun þess sem beiðist aðgangs að gögnum sé að nýta þau gögn til að 

styðja við kröfur sínar fyrir stjórnvöldum. Því var kæranda ekki synjað um aðgang að gögnunum 

á grundvelli ákvæðisins. Embætti landlæknis byggði synjunina einnig á því að umræddur 

samningur hefði að geyma mikilvægar upplýsingar er gátu varðað fjárhags- eða viðskiptahagsmuni 

TMS sem embætti landlæknis væri óheimilt að veita aðgang að sbr. 9. gr. upplýsingalaga, Þar sem 

sanngjarnt og eðlilegt er  að leynd fari um slíkar upplýsingar, jafnframt hafi verið gerðar eðlilegar 

ráðstafanir til að halda þeim upplýsingum leyndum með ákvæði í samningnum um gagnkvæma 

trúnaðarskyldu samningsaðila. Úrskurðarnefndin lýsir því í úrskurðinum hvernig hún leggur mat 

á hvert mál fyrir sig þegar um er að ræða synjun um aðgang að fjárhagslegum upplýsingum sbr. 9. 

gr. Í úrskurðinum segir: 

 „Við mat á því hvort veita skuli aðgang að fjárhagslegum upplýsingum hefur úrskurðarnefndin 

lagt til grundvallar hvort um sé að ræða svo mikilvæga fjárhags- eða viðskiptahagsmuni að ætla 

megi að það væri til þess fallið að valda hlutaðeigandi fyrirtækjum tjóni, yrði aðgangur veittur að 

upplýsingunum. Er þá litið til þess hversu mikið tjónið geti orðið og hversu líklegt sé að það muni 

verða. Enn fremur þarf að líta til eðlis upplýsinganna, framsetningar þeirra og aldurs, svo og 

hvaða þýðingu þær hafi fyrir rekstur fyrirtækisins á þeim tíma er matið fer fram, þ.á m. hvort um 
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sé að ræða nýjar eða óþekktar framleiðsluaðferðir eða upplýsingar sem skert geti 

samkeppnishæfni þess á annan hátt. Þegar allt þetta hefur verið virt verður að meta hvort vegi 

þyngra, þ.e. hagsmunir fyrirtækisins eða þeir hagsmunir sem meginreglu 5. gr. upplýsingalaga um 

aðgang almennings að gögnum er ætlað að tryggja.“ 

Afstaða úrskurðarnefndarinnar var sú að ekki hafi verið sýnt fram á að þær upplýsingar sem fram 

komu í samningnum væru til þess fallnar að valda TMS tjóni ef þær yrðu gerðar opinberar. Þá 

þyrfti að líta sérstaklega til þess að um var að ræða upplýsingar sem með beinum hætti lúta að 

ráðstöfun opinberra fjárhagslega hagsmuna. Því var niðurstaða úrskurðarnefndarinnar sú að þegar 

vegnir voru saman, annars vegar þeir hagsmunir sem TMS hafði af því að Skræðu ehf. yrði synjað 

um aðgang að samningnum og hins vegar þeir mikilvægu almannahagsmunir sem felast í aðgangi 

almennings að upplýsingum um ráðstöfun opinberra hagsmuna, hafi lagarök ekki staðið til þess að 

heimilt hafi verið að synja um aðgang að samningnum í heild sinni á grundvelli 9. gr. 

upplýsingalaga. 

Því var embætti landlæknis gert að afhenda kæranda afrit af umræddum gögnum með vísan til 

framangreinds og meginreglu 1. mgr. 5. gr. upplýsingalaga um upplýsingarétt almennings. 

Líkt og kemur fram í úrskurðinum hér að ofan leggur úrskurðarnefndin mikla áherslu á 

það að vega saman hagsmuni fyrirtækja af því að leynd sé haldið um slík fjárhagsleg gögn 

annars vegar og hins vegar þá almannahagsmuni að almenningi séu aðgengilegar upplýsingar 

um ráðstöfun opinberra hagsmuna. Á þetta reynir sérstaklega þegar lögaðilar gera samninga 

við opinbera aðila þar sem að í slíkum tilvikum hafa viðkomandi fyrirtæki hagsmuna að gæta 

af því að upplýsingum um viðskipti þeirra sé haldið leyndum, meðal annars fyrir 

samkeppnisaðilum. Þeir hagsmunir takast svo á við lögákveðna hagsmuni almennings af því 

að hafa aðgengi að upplýsingum um ráðstöfun opinberra fjármuna. Úrskurðarnefndin fjallar 

ekki sérstaklega um þagnarskylduákvæði samningsins í úrskurði sínum en ljóst er að almenn 

þagnarskylduákvæði takmarka ekki rétt til aðgangs að gögnum byggðum á upplýsingarétti 5. 

gr. sbr. 3. mgr. 4. gr. uppl. Þar er kveðið á um að almenn ákvæði laga um þagnarskyldu 

takmarka ekki rétt til aðgangs að gögnum samkvæmt upplýsingalögum, í athugasemdum með 

frumvarpi við 4. gr. uppl. kemur fram um þagnarskylduákvæði að „að því leyti sem slíkum 

ákvæðum er ætlað að vernda sömu hagsmuni og ákvæði 6.–10. gr. frumvarpsins ber að skýra 

þau til samræmis við þau að svo miklu leyti sem hægt er.“35 Þá er það viðbúið að almenn 

vitneskja um kaup og kjör í slíkum viðskiptum gæti haft skaðleg áhrif á samkeppnisstöðu 

                                                 
35 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 4. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 



 

 
15 

 

fyrirtækjanna jafnt sem á samkeppnisstöðu hins opinbera, hvort sem um sé að ræða ríki eða 

sveitarfélög. Fyrirmæli upplýsingalaga um upplýsingarétt almennings víkja slíkum 

sjónarmiðum að jafnaði til hliðar. Því verða hverjir þeir aðilar sem gera samninga við 

stjórnvöld er falla undir ákvæði upplýsingalaga að vera undir það búnir að hinn almenni borgari 

láti reyna á lögákveðinn rétt sinn til aðgangs að upplýsingum um slíka samninga.  

4.1.2. Fyrirtæki í eigu hins opinbera 

Með tilkomu 2. mgr. 2. gr. nýju upplýsingalaganna varð grundvallarbreyting á 

upplýsingarétti almennings með breyttu gildissviði laganna. Lögin taka nú til allrar starfsemi 

lögaðila sem eru að 51% hluta eða meira í eigu hins opinbera, þó með þeim takmörkunum sem 

greinir í 6. – 10. gr. sbr. 5. gr. upplýsingalaga. Dæmi um slíkt má finna í úrskurði 

úrskurðarnefndar um upplýsingamál nr. A-518/2014 Hörpu tónlistarhúss ohf.  

Málsatvik eru á þá leið að M kærði synjun Tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu á beiðni um að 

honum yrði afhent afrit af reikningum vegna læknadaga sem haldnir voru annars vegar í janúar 

2012 og hins vegar í janúar 2013. Úrskurðarnefndin tekur það fram í úrskurði sínum að Tónlistar- 

og ráðstefnuhúsið Harpa fellur undir gildissvið upplýsingalaganna skv. 2. gr. laganna, þar sem 

Harpa er að hluta í eigu ríkisins (54%) og að hluta til í eigu Reykjavíkurborgar (46%).  

Synjun Hörpu á reikningum vegna læknadaga 2012 var hins vegar staðfest af úrskurðarnefndinni 

þar sem að 2. og 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 voru ekki komnar til framkvæmda sbr. 

35. gr. upplýsingalaga þar sem lögin höfðu ekki tekið gildi, og jafnframt taka lögin aðeins til þeirra 

gagna sem hafa orðið til og komið til vörslu lögaðila eftir gildistöku þeirra. 

Af hálfu Tónlistar- og ráðstefnuhússins Hörpu var vísað til 9. gr. upplýsingalaga um takmarkanir 

upplýsingarétti almennings vegna viðskiptahagsmuna fyrirtækja og annarra lögaðila. Eftir að hafa 

yfirfarið þá reikninga er málið snerist um var það mat úrskurðarnefndarinnar að þær upplýsingar 

sem komu þar fram væru ekki þess eðlis að hvorki gæti varðað þá hagsmuni félagsins sem falla 

undir vísireglu 9. gr. upplýsingalaga né að umræddar upplýsingar væru til þess fallnar að valda 

samningsaðila Hörpu tjóni.  

Það var því niðurstaða úrskurðarnefndarinnar að þegar vegnir væru saman hagsmunir Hörpu og 

samningsaðila þeirra annars vegar og þeir almannahagsmunir sem felast í upplýsingarétti 

almennings um ráðstöfun opinberra hagsmuna þá hafi ekki staðið lagarök til þess að synja um 

aðgang að gögnunum á grundvelli 5. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996. Því bar Tónlistar- og 

ráðstefnuhúsinu Hörpu að afhenda kæranda, afrit af þeim reikningum sem gefnir voru út vegna 

læknadaga sem haldnir voru 21. - 25. janúar 2013.  
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Upplýsingalögin taka sem fyrr segir til allrar starfsemi lögaðila sem eru að meirihluta í 

eigu hins opinbera. Í athugasemdum með frumvarpi við 2. gr. upplýsingalaga er það tekið fram 

að 51% eignarhlut opinberra aðila beri að skilja á þann veg að lögin taki til einkaréttarlega 

lögaðila sem hið opinbera á meirihluta í óháð því hvort þar sé um beina eða óbeina eignaraðild 

að ræða. Þar af leiðandi getur skilyrði 2. mgr. 2. gr. verið uppfyllt með eignarhaldi í gegnum 

einn eða fleiri lögaðila sem eru í meirihlutaeigu opinberra aðila.36  

4.1.3. Sérstakar sjálfseignarstofnanir 

Samkvæmt athugasemdum með frumvarpi við 2. gr. upplýsingalaga hefur það sjónarmið 

viðgengist í íslenskum stjórnsýslurétti að hægt sé að telja sjálfseignarstofnanir og sjóði til 

opinberra stjórnvalda, uppfylli þeir ákveðin skilyrði.37 Hafi sjálfseignarstofnun verið stofnuð á 

grundvelli settra laga ráðist það af túlkun þeirra laga hvort sú stofnun teljist vera stjórnvald eða 

ekki. Hafi sjálfseignarstofnun hins vegar verið falið að fara með stjórnsýslu á grundvelli slíkra 

laga beri að telja hana stjórnvald í skilningi stjórnsýslu- og upplýsingalaga, enda ekkert í 

lögunum sjálfum né lögskýringargögnum sem mælir á móti því sbr. úrskurð úrskurðarnefndar 

um upplýsingamál nr. A-346/2010. 

Kærð var sú ákvörðun Íslandsstofu að synja blaðamanni um aðgang að gögnum um ráðningu 

framkvæmdastjóra Íslandsstofu. Íslandsstofa synjaði beiðninni á þeim grundvelli að hún væri 

sjálfstæð stofnun með stöðu einkaréttarlegs aðila sem fari hvorki með opinbert vald né taki 

stjórnvaldsákvarðanir og falli því ekki undir gildissvið upplýsingalaga. Af þeim sökum ættu þær 

reglur og venjur sem almennt tíðkast í viðskiptalífinu að gilda um ráðningarferli innan Íslandsstofu 

en ekki stjórnsýslulög og opinberar reglur. Úrskurðarnefndin tekur fram að stofnanir sem settar 

eru með lögum og hafa verið fengið lögbundið og opinbert hlutverk teljast almennt til stjórnsýslu 

skv. 1. mgr. 1. gr. þágildandi upplýsingalaga. Þá skiptir einnig máli lagagrundvöllur viðkomandi 

stofnunar meðal annars með tilliti til fjármögnunar og stjórnar.  

Lítill vafi var á um að Íslandsstofa teljist til stjórnvalds þar sem henni var komið á fót með lögum 

nr. 38/2010. Þá var stjórn stofnunarinnar skipuð af utanríkisráðherra sbr. 3. gr. sömu laga, 

Ríkisendurskoðun falið að annast árlega endurskoðun reikninga hennar sbr. 5. málsl. 4. gr. laganna, 

hluti tekna stofnunarinnar var markaður í fjárlögum sbr. 5. málsl. 4. gr. laganna og henni verið 

fengið það lögbundna hlutverk að vinna að ímyndar- og kynningarmálum Íslands. Þá var 

                                                 
36 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 2. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
37 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 2. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
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Utanríkisráðherra  fengin reglugerðarheimild til að kveða frekar á um starfsemi stofnunarinnar skv. 

6. gr. laganna.  

Að þessu virtu, ásamt ákvæðum annara lögskýringagagna, taldi Úrskurðarnefndin ljóst að 

Íslandsstofa væri í raun stjórnvald í skilningi 1. mgr. 1. gr. upplýsingalaga. Íslandstofu bar því að 

afhenda kæranda nöfn, heimilisföng og starfsheiti umsækjenda um starf framkvæmdastjóra 

Íslandsstofu sbr. 4. tölul. 4. gr. upplýsingalaga nr. 50/1996. 

Hafi sjálfseignarstofnun verið stofnuð með skipulagsskrá telst hún til stjórnvalds hafi hún 

nær eingöngu á hendi stjórnsýslu. Slíkar stofnanir eru þegar bundnar í störfum sínum af 

opinberum réttarreglum og virku eftirliti annara stjórnvalda. Jafnframt telst það skilyrði, þó að 

frá því megi víkja, að slík stofnun sé rekin að mestu eða öllu leyti fyrir framlag frá ríki eða 

sveitarfélagi til að skilgreina megi hana sem stjórnvald í skilningi stjórnsýslulaga. Í 

athugasemdum með frumvarpi við 2. gr. upplýsingalaga er sérstaklega vísað til álits 

umboðsmanns Alþingis  nr. 143/1989, í máli St. Jósefsspítala: 

Málið varðaði stjórnsýslulega stöðu sjálfseignarstofnunarinnar St. Jósefsspítala. St. Jósefsspítali 

bar fram kvörtun til umboðsmanns Alþingis á hendur fjármálaráðuneytinu og fjárlaga- og 

hagsýslustofnun vegna meðferðar þeirra á máli stofnunarinnar. Umboðsmaður Alþingis komst að 

þeirri niðurstöðu að St. Jósefsspítali verði að teljast þjónustustofnun á vegum ríkisins og 

samkvæmt lögum nr. 13/1987 um umboðsmann Alþingis geta aðilar sem hafa á hendi stjórnsýslu 

ríkis og sveitarfélaga almennt ekki kvartað til umboðsmanns út af framkomu annarra stjórnvalda. 

Þá er í athugasemdum með frumvarpi við 2. gr. upplýsingalaga jafnframt tekið fram að sé 

um þetta vafi, þá nái upplýsingaréttur almennings samt sem áður til þeirra opinberu verkefna 

sem þessum stofnunum væri falið að sinna með lögum eða samningum sbr. 3. gr. 

upplýsingalaga. 38 

4.2.  Samanburður 

Þau félagaform sem um er fjallað hér að ofan eru um margt ólík í eðli sínu. Þar af leiðir að 

lögin taka til þeirra með mismunandi hætti. Það kemur einna helst fram þegar skilgreina skal 

hvort viðkomandi aðilar uppfylli skilyrði atviksbundinna undanþáguákvæða upplýsingalaga 

eða teljast hafa stöðu stjórnvalds í skilningi stjórnsýslu- og upplýsingalaga. Ástæða þessa er að 

öllum líkindum sú að þau henta misvel til ákveðinna verkefna. Þar af leiðandi er það algengara 

að hið opinbera ákveður að notast við sjálfseignarstofnanaformið í þeim verkefnum sem snúa 

                                                 
38 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 2. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
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að rekstri þjónustu í almannaþágu líkt og menningarstofnana og hjúkrunarheimila vegna þeirra 

takmarkana sem þeim eru settar um meðferð hagnaðar og eigna í stað hagnaðardrifinna 

rekstrarforma. Að sama sinni er algengara að hið opinbera velji sameigna- eða 

hlutafélagaformið þegar leggja á í kostnaðarsöm langtímaverkefni sem eru að hluta á 

samkeppnismarkaði líkt og Hörpu, tónlistar- og menningarhús ohf. og Landsvirkjun sf. Fyrir 

styttri, tímabundin og tilfallandi verkefni líkt og til dæmis byggingarframkvæmdir er því 

algengara að einkaréttarlegir aðilar séu fengin til verksins á grundvelli einkaréttarlegra 

samninga eða með opinberum útboðum. Að þessu sögðu eru þó dæmi til þess að hið opinbera 

geri langtímaþjónustusamninga við einkaréttarleg fyrirtæki um veitingu þjónustu í 

almannaþágu líkt og snjómokstur til dæmis. 

Reynt er að koma til móts við þessi ólíku félagaform við framkvæmd upplýsingalaganna 

eftir því hvers eðlis starfsemi þeirra er og hversu mikið vald yfir hinum almenna borgara þau 

hafa á höndum hverju sinni, með atviksbundnu undanþáguákvæðum 6. – 10. gr. 

upplýsingalaga. Þau eru til varnar því að upplýsingaréttur almennings sbr. 5. gr. upplýsingalaga 

verði ekki of íþyngjandi fyrir þá aðila sem falla undir gildissvið þeirra.   

 

5. Undanþáguheimild 3. mgr. 2. gr. uppl. 

5.1.  Inngangur 

Lögaðilar í meirihlutaeigu hins opinbera einskorðast ekki við aðila sem sinna lögákveðnum 

verkefnum og teljast til stjórnvalds. Fyrirtæki í eigu hins opinbera sem falla undir 2. mgr. 2. gr. 

upplýsingalaga eru sem fyrr segir mörg hver fyrirferðamikil á almennum samkepppnismarkaði 

og er starfsemi þeirra í sumum tilvikum að nær öllu leyti í samkeppni á markaði. Í 3. mgr. 2. 

gr. upplýsingalaga er kveðið á um, ef starfsemi lögaðila sem fellur undir gildissvið 

upplýsingalaga „er að nær öllu leyti í samkeppni á markaði geti ráðherra, að fenginni tillögu 

hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjórnar og umsögn Samkeppniseftirlitsins, ákveðið að hann skuli 

ekki falla undir gildissvið laga þessara eða dregið slíka ákvörðun til baka. Ráðuneytið skal halda 

opinbera skrá yfir þá lögaðila sem hafa fengið undanþágu samkvæmt málsgreininni, og skal undanþága 

einstakra aðila endurskoðuð á þriggja ára fresti. Ákvörðun samkvæmt þessari málsgrein tekur gildi við 

birtingu hennar í B-deild Stjórnartíðinda.“   

Í almennum athugasemdum við frumvarp til upplýsingalaga er tekið fram að um þrönga 

undantekningu að ræða, sem fyrst og fremst var ætluð til hagræðingar við beitingu laganna, 
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enda var heimild fyrir í upplýsingalögum nr. 50/1996 til að undanskilja upplýsingar sem varða 

mikilvæga samkeppnishagsmuni opinberra fyrirtækja upplýsingarétti sem enn var byggt á sbr. 

4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga.  

Í athugasemdum með frumvarpi við 2. gr. upplýsingalaga segir að undanþáguheimild  3. 

mgr. 2. gr. verði aðeins beitt ef viðkomandi lögaðili starfi að nær öllu leyti í samkeppni á 

markaði. Skilyrði fyrir undanþágunni séu því í grundvallaratriðum þau að viðkomandi 

starfsemi geti ekki talist til hefðbundinnar opinberrar starfsemi, svo sem lögákveðinnar 

þjónustustarfsemi, og að starfsemi hans sé að nær öllu leyti í samkeppni við einkaaðila. Þá 

verður ákvörðun um það hvort tiltekið fyrirtæki geti fallið undir undanþáguregluna að byggja 

á sérstöku mati á starfsemi viðkomandi fyrirtækis og markaðsaðstæðum á því sviði sem það 

starfar á. Jafnframt er tekið fram að henni verði að beita af mikilli varfærni og er m.a. vísað til 

heimildar skv. 4. tölul. 10. gr. til að takmarka rétt almennings til aðgangs að gögnum vegna 

samkeppnishagsmuna opinberra fyrirtækja og stofnana, þar sem sú undanþága ætti oftast að 

nægja til að tryggja samkeppnislega hagsmuni fyrirtækja og stofnana sem eru í eigu opinberra 

aðila. Með 3. mgr. 2. gr. hafi hins vegar verið að leitast við að einfalda afmörkun á gildissviði 

upplýsingalaga gagnvart þeim fyrirtækjum sem einvörðungu, eða að langstærstum hluta, sinna 

starfsemi sem er í samkeppnisrekstri. Einnig er það tekið fram að áfram sé byggt á þeirri reglu 

að heimilt sé að undanþiggja ýmsar upplýsingar aðgangsrétti almennings vegna 

samkeppnishagsmuna og þar af leiðandi sé undanþáguheimild 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga 

fyrst og fremst til hagræðingar við beitingu laganna. 39 

5.2.  Skilyrði fyrir undanþágu 

Einkaréttarlegum aðila í eigu hins opinbera sem hyggst sækja um undanþágu á grundvelli 

3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga þarf að undangenginni umsókn fyrir sína hönd frá hlutaðeigandi 

ráðherra að uppfylla skilyrði ákvæðisins um að vera að nær öllu leyti í samkeppni á markaði. Í 

greinargerð með frumvarpi upplýsingalaga segir að ákvörðun um það hvort tiltekið fyrirtæki 

uppfylli skilyrði ákvæðisins verði að byggja á sérstöku mati á starfsemi viðkomandi fyrirtækis 

og markaðsaðstæðum á því sviði sem það starfar á. Engar frekari skilgreiningar er að finna, 

hvorki í lögunum sjálfum né greinagerð með frumvarpi þeirra, hvað átt sé við með því að 

starfsemi lögaðila sé að nær öllu leyti í samkeppni á markaði né hvaða mælikvarða skal notast 

við þegar mat er lagt á þar um.40 Af þeim sökum er það breytilegt eftir tilvikum hvaða leiðir 

                                                 
39 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 2. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
40 Umsögn Orkusölunnar ehf. um frumvarp til upplýsingalaga. 
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Samkeppniseftirlitið velur til að rökstyðja veitingu undanþáguheimildinnar í umsögnum sínum 

sbr. eftirfarandi umsagnir. 

Umsögn Samkeppniseftirlitsins skv. 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 vegna 

ePósts ehf.  

Í umsögn Samkeppniseftirlitsins er það sérstaklega áréttað að ePóstur ehf. er alfarið í eigu 

Íslandspósts, opinbers hlutafélags í eigu Íslenska ríkisins. Farið er yfir réttindi og skyldur 

Íslandspósts ohf. sem kveðið er á um í rekstrarleyfisbréfi útgefnu af póst og fjarskiptastofnun 

3/12/2007 með heimild í lögum um póstþjónustu nr. 19/2002. Þar á meðal að skv. 11. gr. 

leyfisbréfsins fer Íslandspóstur með einkarétt ríkisins á póstþjónustu bréfa innanlands allt að 50 g 

að þyngd. Í bréfi ePósts til innanríkisráðuneytisins, dags. 5/11/2013, sem reifað er í umsögninni 

kemur fram að starfsemi ePósts ehf. felst meðal annars í utanumhaldi um stafrænt pósthólf 

einstaklinga og fyrirtækja á netinu sem ber heitið Mappan. Þá er fullyrt í bréfinu að „um er að 

ræða þjónustustarfsemi á frjálsum samkeppnismarkaði sem fellur hvorki undir hefðbundna 

opinbera starfsemi né þjónstustarfsemi sem veitt er á grundvelli laga.“ Samkeppniseftirlitinu þykir 

í umsögn sinni rétt að veita Möppunni, fyrrnefndri skönnunarþjónustu ePósts sérstaka athygli. Í 

lýsingu á Möppunni kemur fram að þjónustan felst í því að skanna inn póstsendingar til 

einstaklinga og fyrirtækja og senda þær til viðtakanda í gegnum vefgátt. Samkeppniseftirlitið 

bendir sérstaklega á það að þjónusta þessi taki eingöngu til pappírspósts sem sendur hafi verið með 

móðurfélaginu, þar á meðal pappírspósts sem fellur undir fyrrgreint einkaleyfi Íslandspósts. Af því 

leiðir að mati Samkeppniseftirlitsins að „ákveðinn hluti í starfsemi ePósts, þ.e. 

skönnunarþjónustan, tengist þjónustu sem móðurfélagið starfrækir á grundvelli einkaleyfis.“ Að 

mati Samkeppniseftirlitsins voru engin önnur fyrirtæki að bjóða uppá slíka skönnunarþjónustu á 

þeim tíma sem umsögnin var samin. Á hinn bóginn taldi Samkeppniseftirlitið markaðsaðstæður 

vera með þeim hætti að „um er að ræða markað sem aðrir einkaaðilar geta hafið rekstur á. Að því 

virtu telur Samkeppniseftirlitið því samkeppni annara einkaaðila vera hugsanlega eða 

mögulega.“ Samkeppniseftirlitið áréttar svo að það telji aðra þætti í starfsemi ePósts starfrækta að 

öllu leyti í samkeppni við einkaaðila. Á þessum rökum byggir Samkeppniseftirlitið niðurstöðu sína 

að ePóstur starfi einvörðungu eða að langstærstum hluta í samkeppni við aðra einkaaðila og mælti 

þar af leiðandi ekki á móti því að ePósti ehf. yrði veitt undanþága frá upplýsingalögum skv. 3. mgr. 

2. gr.     

Umsögn Samkeppniseftirlitsins vegna ePósts ehf. gefur það til kynna að 

Samkeppniseftirlitið hafi ríkt ráðrúm til að ákveða hvaða mælikvarða það notast við þegar veitt 

er umsögn skv. 3. mgr. 2. gr. og hvernig túlka skal skilyrði ákvæðisins um að vera að nær öllu 

leyti í samkeppni á markaði. Í þessu tilviki þótti það nægja að aðrir einkaaðilar gætu hafið 
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rekstur á sama markaði og samkeppni annara einkaaðila því hugsanleg eða möguleg. 

Niðurstaða Samkeppniseftirlitsins virðist ekki taka mið af því hvort aðilar myndu uppfylla 

skilyrði atviksbundna undanþáguákvæðis 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga þar sem fram kemur 

í athugasemd við 4. tölul. 10. gr. frumvarps til upplýsingalaga: “Ákvæðinu verður því ekki beitt 

þegar hið opinbera starfar í skjóli einkaréttar eða ef opinber aðili er einn um rekstur þótt 

einkaréttar njóti ekki við.“41 Af þessu má draga þá ályktun að ePósti yrði að öllum líkindum 

ekki veitt atviksbundin undanþága á grundvelli 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga sem 3. mgr. 2. 

gr. byggir að hluta á og á að vera til hagræðingar við. Engu að síður byggir Samkeppniseftirlitið 

jákvæða umsögn á þeim rökstuðningi. Forsætisráðherra byggir sem fyrr segir ákvörðun sína 

um undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga sbr. 3. mgr. 2. gr. á umsögn 

Samkeppniseftirlitsins. Forsætisráðherra veitti ePósti undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga 

á grundvelli umsagnar Samkeppniseftirlitsins.42 

Umsögn Samkeppniseftirlitsins skv. 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 vegna 

Orkufjarskipta hf. og Landsvirkjunar Power ehf. 

Fram kemur í þeim hluta umsagnar Samkeppniseftirlitsins er varðar Orkufjarskipti hf. að 

félagið sem stofnað var þann 12. desember 2012 er í jafnri eigu Landsvirkjunar og Landsnets, sem 

er að meirihluta í eigu Landsvirkjunar. Hlutverk félagsins er að reka öryggisfjarskiptakerfi 

raforkukerfisins sbr. d-lið 5. mgr. 8. gr. raforkulaga sbr. 3. gr. laga nr. 19/2011 um breytingu á 

raforkulögum nr. 65/2003, en þar er einnig að finna lagaheimild fyrir eignarhaldi Landsnets í 

Orkufjarskiptum. Í framhaldsnefndaráliti iðnarðarnefndar, með breytingarlögum raforkulaga þar 

sem Landsnet var veitt lagaheimild til reksturs Orkufjarskipta, kemur meðal annars fram að 

"tilgangur slíks félags væri eingöngu sá að sinna þörfum raforkukerfisins og yrði félagið nokkurs 

konar öryggisfjarskiptafélag sem ekki myndi starfa á almennum markaði."43 Af því leiðir að 

umrædd þjónusta Orkufjarskipta stendur almenningi ekki til boða þar sem starfsemi félagsins tekur 

ekki til almennrar fjarskiptaþjónustu. Einnig kemur fram í umsögn samkeppniseftirlitsins að 

starfsemi fyrirtækisins taki til nokkuð sérhæfðs fjarskiptanets fyrir kaupendur þjónustunnar á 

raforkumarkaði. Kaupendur þjónustunnar eru jafnframt eigendur fyrirtækisins, Landsnet hf. og 

Landsvirkjun. Samkeppniseftirlitið kemst þó að þeirri niðurstöðu í umsögn sinni að þrátt fyrir að 

meginstarfsemi Orkufjarskipta sé sérhæfð þjónusta á sviði öryggisfjarskipta á raforkumarkaði 

tilheyri starfsemin markaði fyrir grunnkerfi fjarskipta og á þeim markaði telst fyrirtækið vera í 

                                                 
41 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 4. tölul. 10. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
42 Undanþága frá gildissviði upplýsingalaga, ePóstur ehf. Reykjavík 27. nóvember 2015. 
43 Framhaldsnefndarálit um frv. til laga um breyt. á raforkulögum nr. 65/2003, með síðari breytingum, þskj. 

887, 60. mál. 
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samkeppni við önnur fjarskiptafyrirtæki sem reka fjarskiptanet hér á landi. Því mældi 

Samkeppniseftirlitið með því að Orkufjarskiptum hf. yrði veitt undanþága frá gildissviði 

upplýsingalaga.44  

Forsætisráðherra byggir sem fyrr segir ákvörðun sína um undanþágu frá gildissviði 

upplýsingalaga sbr. 3. mgr. 2. gr. á umsögn Samkeppniseftirlitsins. Landsvirkjun Power ehf. 

og Orkufjarskipti hf. var því veitt undanþága frá gildissviði upplýsingalaga á grundvelli 

umsagnar Samkeppniseftirlitsins.45 

Umsögn Samkeppniseftirlitsins skv. 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 vegna 

Hörpu, tónlistarhúss. 

Fjármála- og efnahagsráðuneytið óskaði eftir því í bréfi til forsætisráðuneytisins að Harpa, 

tónlistarhús yrði undanþegin upplýsingaskyldu á grundvelli 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga. Í bréfinu 

er tekið fram að undanþágunnar hafi verið óskað vegna úrskurðar úrskurðarnefndar um 

upplýsingamál nr. A-518/2014. Þar var Hörpu gert að afhenda einstaklingi afrit af útgefnum 

reikningum vegna læknadaga, en það var mat félagsins að afhending slíkra gagna gæti haft skaðleg 

áhrif á samkeppnisstöðu félagsins á markaði. Samkeppniseftirlitið áréttaði í umsögn sinni að 

fyrrnefndur úrskurður úrskurðarnefndarinnar vegna læknadaga hafi að mestu verið byggður á 

undanþáguákvæði 9. gr. upplýsingalaga um einkahagsmuni og telur því að ekki hafi verið látið 

reyna á almannahagsmuni eða samkeppnissjónarmið skv. 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Þar sem 

lögin eða lögskýringagögn gera ekki ráð fyrir að undanþáguheimildir upplýsingalaga sbr. 6. – 10. 

gr. geti haft áhrif á umsögn fyrir undanþágu sbr. 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga taldi 

Samkeppniseftirlitið að umsögn eftirlitsins ætti aðeins að fjalla um markaðsaðstæður og starfsemi 

félagsins, og þá sérstaklega hvort það uppfylli skilyrði undanþáguákvæðis upplýsingalaga um að 

vera að nær öllu leyti í samkeppni við einkaaðila. 

Fram kemur í umsögn Samkeppniseftirlitsins að Sinfóníuhljómsveit Íslands46 væri langsamlega 

stærsti einstaki viðskiptavinur Hörpu og námu tekjur vegna leigu á tónleikasal og annari aðstöðu 

til hljómsveitarinnar 16-18% af rekstrartekjum Hörpu án framlags eigenda. Jafnframt kom það 

meðal annars fram í greinargerð Sinfóníuhljómsveitarinnar að enginn annar staður á Íslandi hentaði 

hljómsveitinni jafn vel og Eldborgarsalur Hörpu og orðar Samkeppniseftirlitið það sem svo að 

                                                 
44 Umsögn Samkeppniseftirlitsins skv. 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 vegna Orkufjarskipta hf. 

og Landsvirkjunar Power ehf. 
45 Undanþága frá gildissviði upplýsingalaga, Landsvirkjun Power ehf. og Orkufjarskipti hf. Reykjavík 20. 

desember 2016. 
46 Sinfóníuhljómsveit Íslands er stjórnvald sbr. dóm Hæstaréttar nr. 438/2006. sem reifaður er í kafla 4.1. 
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Harpa hafi einokunarstöðu gagnvart Sinfóníuhljómsveitinni og bendir einnig á að fram komi í bréfi 

Hörpu að Harpa hafi verið byggð til þess að vera heimili fyrir Sinfóníuhljómsveit Íslands.  

Samkeppniseftirlitið dregur það jafnframt í efa í úrskurði sínum að starfsemi Hörpu er varðar 

Sinfóníuhljómsveit Íslands fari fram í samkeppni á markaði í ljósi þess að félögin eru í eigu sömu 

aðila, þ.e. ríkisins og Reykjavíkurborgar. Með hliðsjón af því eignarhaldi sem og þeirri staðreynd 

að rekstrarkostnaður Sinfóníuhljómsveitarinnar er lögum samkvæmt greiddur af ríkissjóði og 

borgarsjóði taldi Samkeppniseftirlitið ólíklegt að Sinfóníuhljómsveitin myndi leita annað en í 

Hörpu með starfsemi sína. Harpa hafi verið reist sameiginlega af þessum aðilum m.a. í þeim 

tilgangi að hýsa hljómsveitina sem þeir reka sameiginlega.  

Að öllu framangreindu virtu taldi Samkeppniseftirlitið að rök mætti færa fyrir því að starfsemi 

Hörpu uppfyllti ekki skilyrði 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga um að vera að nær öllu leyti í samkeppni 

á markaði vegna umfangs þeirrar starfsemi sem laut að Sinfóníuhljómsveit Íslands. Þó benti 

Samkeppniseftirlitið á það í umsögn sinni að mikilvægt væri að gætt sé eftir atvikum að 4. tölul. 

10. gr. upplýsingalaga um þann hluta starfseminnar sem stafrækt er á samkeppnismarkaði. 

Það vekur athygli að Samkeppniseftirlitið tekur ekki afgerandi afstöðu til þess hvort 

forsætisráðherra hafi átt að veita Hörpu undanþágu eður ei, en slíka afstöðu er að finna í öllum 

öðrum umsögnum Samkeppniseftirlitsins sem birtar eru á vef Stjórnarráðsins47 þar sem að 

Samkeppniseftirlitið “mælir með því,”48 “telur að rök standi til,”49 eða “gerir ekki 

athugasemdir við,”50 að umræddum aðila verði veitt undanþága frá upplýsingalögum skv. 3. 

mgr. 2. gr. laganna. 

5.3.  Veittar undanþágur 

Veittar undanþágur taka gildi við birtingu auglýsingar þess efnis í B-deild Stjórnartíðinda 

sbr. 3. mgr. 2. gr. uppl. Þar er einnig kveðið á um að forsætisráðuneytinu er skylt að halda 

opinbera skrá yfir þá lögaðila sem hafa fengið undanþágu samkvæmt málsgreininni. Slík skrá 

er aðgengileg á vef Stjórnarráðsins51 auk umsagna Samkeppniseftirlitsins sem og ákvörðun 

forsætisráðherra hverju sinni. Birtar undanþágur á vef Stjórnarráðsins eru 56 talsins, þar af eru 

veittar undanþágur til viðskiptabankanna tveggja sem eru í meirihlutaeigu ríkisins, 

                                                 
47 Sjá umfjöllun næsta kafla um veittar undanþágur. 
48 Sbr. meðal annars Umsögn skv. 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 vegna Orkufjarskipta hf. og 

Landsvirkjunar Power ehf. Birt 25.11.2016. 
49 Sbr. meðal annars: Umsögn skv. 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 vegna Landsvirkjunar sf. Birt 

16.6.2016. 
50 Sbr. meðal annars: Umsögn skv. 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga nr. 140/2012 vegna tilgreindra dótturfélaga 

Landsbankans hf. Birt 12.12.2016. 
51 Skrá yfir lögaðila sem hafa undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga.  
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Landsbankans (98,2%) og Íslandsbanka (100%) og dótturfélaga sem beint eða óbeint eru í 

meirihlutaeigu þeirra 45 talsins. Vegna þess eðlis sem starfsemi bankanna og þeirra 

dótturfélaga er, þykir ekki ástæða til að gera þeim ákvörðunum um undanþágur frekari skil hér. 

Eftirfarandi 11 ákvarðanir um undanþágur komu því til skoðunar: 

Dótturfélög Seðlabanka Íslands; Eignasafn Seðlabanka Íslands ehf. og Hilda ehf. Dótturfélög 

Íslandspósts ohf.; ePóstur ehf., Fraktmiðlun ehf. og Samskipti ehf. Dótturfélag Isavia ohf.; Tern 

Systems ehf. og Harpa, tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. sbr. auglýsingu nr. 1107/2015 um 

undanþágu lögaðila frá gildissviði upplýsingalaga.52  

Landsvirkjun sf. og Orkusalan ehf. sbr. auglýsingu nr. 581/2016 um undanþágu lögaðila frá 

gildissviði upplýsingalaga.53  

Dótturfélög Landsvirkjunar, Landsvirkjun Power ehf. og Orkufjarskipti hf. sbr. auglýsingu nr. 

1175/2016 um undanþágu lögaðila frá gildissviði upplýsingalaga.54  

Í ljósi nýlegrar umfjöllunar fjölmiðla á rekstrartapi Íslandspósts ohf. má sérstaklega nefna 

að þrjú dótturfélög Íslandspósts ohf. hafa fengið undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga með 

ákvörðun forsætisráðherra sbr. auglýsingu nr. 1107/2015 um undanþágu lögaðila frá gildissviði 

upplýsingalaga.55 Í þeirri umfjöllun hafa fjölmiðlar aðeins haft þær upplýsingar sem fyrir liggja 

hjá Íslandspósti ohf. til hliðsjónar auk þeirra upplýsinga sem eru tiltækar og urðu til hjá 

dótturfélögunum fyrir gildistöku undanþágunnar 2015. Þar af leiðandi liggja ákveðnar 

upplýsingar á huldu sem miðað við meginreglu upplýsingalaga um upplýsingarétt almennings, 

ættu að eiga fullt erindi við almenning og varða sundurliðun á rekstrarafkomu hvers hluta 

samsteypunnar fyrir sig. Almenningur hefur því ekki aðgang að upplýsingum sem gætu varpað 

ljósi á hve stóran hlut dótturfélög opinbers hlutafélags eiga í tapi samsteypunnar Íslandspósti 

ohf. þar sem þær upplýsingar eru undanþegnar upplýsingarétti almennings.56 Staða 

samsteypunnar Íslandspósts ohf. gagnvart upplýsingalögum líkist því frekar einkaaðila sem 

falið er opinbert verkefni en lögákveðnu opinberu hlutafélagi með einkaréttarsamning við hið 

                                                 
52 Auglýsing nr. 1107/2015 um undanþágu lögaðila frá gildissviði upplýsingalaga. Birt í B-deild 

Stjórnartíðinda. Útgáfud.: 14. desember 2015. 
53 Auglýsing nr. 581/2016 um undanþágu lögaðila frá gildissviði upplýsingalaga. Birt í B-deild 

Stjórnartíðinda. Útgáfud.: 30. júní 2016. 
54 Auglýsing nr. 1175/2016 um undanþágu lögaðila frá gildissviði upplýsingalaga. Birt í B-deild 

Stjórnartíðinda. Útgáfud.: 28. desember 2016. 
55 Auglýsing nr. 1107/2015 um undanþágu lögaðila frá gildissviði upplýsingalaga. Birt í B-deild 

Stjórnartíðinda. Útgáfud.: 14. desember 2015. 
56 Grein fréttablaðsins „Tapi á samkeppnisrekstri mætt með greiðslum úr einkarétti“ birt þann 3.12.2018. 

Sótt af vef Vísis http://www.visir.is/g/2018181209803/tapi-a-samkeppnisrekstri-maett-med-greidslum-ur-

einkaretti-  

http://www.visir.is/g/2018181209803/tapi-a-samkeppnisrekstri-maett-med-greidslum-ur-einkaretti-
http://www.visir.is/g/2018181209803/tapi-a-samkeppnisrekstri-maett-med-greidslum-ur-einkaretti-
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opinbera á þann hátt að upplýsingalögin gilda um opinbera félagið Íslandspóst ohf. en ekki 

dótturfélög þess.  

Í flestum tilvikum hefur forsætisráðherra byggt ákvörðun sína um veitingu undanþágu frá 

gildissviði upplýsingalaga á umsögn Samkeppniseftirlitsins og lagt þann rökstuðning er þar 

kemur fram nánast orðrétt til grundvallar ákvörðunar sinnar. Á því er þó til undantekning og 

hefur forsætisráðherra aðeins einu sinni, að því er virðist, lagt eigin rökstuðning til grundvallar 

ákvörðunar um útgáfu undanþágu þegar lagt var mat á hvort aðili uppfyllti skilyrði 3. mgr. 2. 

gr. upplýsingalaga, þvert á mat Samkeppniseftirlitsins sbr. ákvörðun forsætisráðuneytisins að 

veita Hörpu undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga. 

Undanþága frá gildissviði upplýsingalaga, Harpa tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. 

Í ákvörðun sinni um að undanþiggja Hörpu, tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. frá 

upplýsingalögum sbr. 3. mgr. 2. gr. laganna rekur forsætisráðherra málavexti sem og 

fyrrgreinda umsögn Samkeppniseftirlitsins sama efnis. Sú umfjöllun er framan af nokkuð 

samhljóða umsögn Samkeppniseftirlitsins, því er óþarft að gera henni frekari skil. Þess í stað 

er vísað til umjöllunar um umsögn Samkeppniseftirlitsins hér að ofan. Þó er athugunarvert 

hvernig forsætisráðherra túlkar niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins sem er svohljóðandi: 

“…með tilliti til starfsemi og markaðsaðstæðna sé starfsemi Hörpu ekki “nær að öllu leyti í 

samkeppni á markaði” í skilningi 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaganna, þ.e. þegar horft er til umfangs 

þeirrar starfsemi sem lýtur að Sinfóníuhljómsveit Íslands og þeirra sjónarmiða sem rakin voru hér 

að framan. 

Samkeppniseftirlitið bendir þó á mikilvægi þess að um þann hluta starfsemi Hörpu sem starfrækt 

er á samkeppnismarkaði (önnur starfsemi en viðskipti við Sinfóníuhljómsveitina) sé gætt eftir 

atvikum að undanþáguákvæði 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga og þeim sjónarmiðum sem þar liggja 

til grundvallar. Verður þannig að tryggja að um þá starfsemi Hörpu sem telst í samkeppni skapist 

ekki ójafnræði í upplýsingaskyldu- og miðlun sem væri óheppilegt fyrir samkeppni á viðkomandi 

markaði eða mörkuðum.” 

Túlkun forsætisráðherra á þessari niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins var á þessa leið:  

“Í umsögn Samkeppniseftirlitsins kemur fram að ekki leiki vafi á því að mikill hluti af starfsemi 

Hörpu falli undir samkeppnisrekstur í skilningi samkeppnislaga. Hins vegar megi draga í efa að 

starfsemi Hörpu er varðar Sinfóníuhljómsveitina fari fram í samkeppni á markaði. Stofnunin 

bendir þó á mikilvægi þess að tryggja verði að um þá starfsemi Hörpu sem telst í samkeppni skapist 
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ekki ójafnræði í upplýsingaskyldu- og miðlun sem væri óheppilegt fyrir samkeppni á viðkomandi 

markaði eða mörkuðum.“ 

Við samanburð á þessum tveim útgáfum af niðurstöðu Samkeppniseftirlitsins, þ.e. umsögn 

Samkeppniseftirlitsins og tilvísun í hana í ákvörðun forsætisráðherra, mætti halda því fram að 

ákveðið misræmi megi finna í þessum tveim útgáfum. Það er í sjálfu sér rétt að 

Samkeppniseftirlitið tekur það fram í umsögn sinni að vafi leiki á um það að sú starfsemi Hörpu 

er varðar Sinfóníuhljómsveitina fari fram í samkeppni á markaði, en í túlkun sinni á niðurlagi 

umsagnarinnar virðist forsætisráðherra draga úr mati Samkeppniseftirlitsins sem var sú að 

starfsemi Hörpu í heild uppfyllti ekki undanþáguskilyrði upplýsingalaganna vegna umfangs 

þeirrar starfsemi er varðaði Sinfóníuhljómsveit Íslands. Því að Harpa hefði, eins og 

Samkeppniseftirlitið orðar það í umsögn sinni einokunarstöðu gagnvart Sinfóníuhljómsveitinni 

sem virðist ekki geta horfið nema nýr aðili byggi dýrt og flókið tónleikahús og bjóði það 

Sinfóníuhljómsveitinni til leigu á lægra verði.  

Þá bendir Samkeppniseftirlitið á í umsögn sinni að mikilvægt er að gæta eftir atvikum að 

undanþáguákvæði 4. tölul. 10. gr. og þeim sjónarmiðum sem þar liggja til grundvallar. 

Sjónarmið Samkeppniseftirlitsins virðast því vera sambærileg þeim er fram koma í 

athugasemdum með frumvarpi upplýsingalaga, þ.e. að undanþáguákvæðinu eigi að beita af 

mikilli varfærni og að sú atviksbundna undanþága sem 4. tölul. 10. gr. hefur að geyma, eigi 

oftast að nægja til að tryggja samkeppnislega hagsmuni fyrirtækja og stofnana í eigu hins 

opinbera.57 Forsætisráðherra virðist þó túlka þetta á þann veg að Samkeppniseftirlitið sé í raun 

að hvetja til þess að Hörpu yrði veitt undanþága til að tryggja að ójafnræði skapist ekki í 

upplýsingaskyldu- og miðlun sem yrði óheppileg fyrir samkeppni viðkomandi markaðar. 

Niðurstaða forsætisráðherra í ákvörðun sinni var svohljóðandi: 

“Í upplýsingalögum er ekki að finna nánari skilgreiningu á viðmiði 3. mgr. 2. gr. "að nær öllu 

leyti". Í greinargerð er notað orðalagið "að langstærstum hluta". Fyrir liggur að tekjur Hörpu 

vegna Sinfóníuhljómsveitar Íslands voru um 14% af rekstrartekjum árið 2014 og þar af leiðir að 

86% rekstrartekna voru vegna samkeppnisrekstrar, auk þess sem hlutur Sinfóníuhljómsveitarinnar 

í rekstrartekjum hefur farið minnkandi. Þá liggur fyrir að af þeim gestum sem heimsóttu Hörpu 

árið 2014 sóttu um 5,2% tónleika Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Tæplega 95% þeirra sem sækja 

Hörpu heim koma því í öðrum erindagjörðum en að sækja tónleika með Sinfóníuhljómsveitinni. 

                                                 
57 Þskj. 223 á 141 lögþ. 2012-2013 athugasemd við 2. gr. lagafrumvarps upplýsingalaga. 
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Þegar litið er til þessa verður að telja að uppfyllt séu skilyrði 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga um að 

starfsemi félagsins sé að nær öllu leyti í samkeppni á markaði.” 

Á þessum forsendum byggði forsætisráðherra ákvörðun sína um að Harpa, tónlistar- og 

ráðstefnuhús ohf., skyldi ekki falla undir gildissvið upplýsingalaga, nr. 140/2012. 

Að öllu framangreindu virtu, virðist forsætisráðherra í þessu tilviki víkja frá umsögn 

Samkeppniseftirlitsins og leggja þess í stað eigin röksemdarfærslu til grundvallar ákvörðunar 

um veitingu undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga. Þar sem slíkar umsagnir eru ekki 

bindandi skv. lögum er ekkert því til fyrirstöðu að forsætisráðherra víki frá umsögn 

Samkeppniseftirlitsins þar sem, líkt og réttilega er tekið fram í ofangreindri ákvörðun, engar 

frekari skilgreiningar er að finna á viðmiði 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga. Hvorki er varðar 

skilgreiningu hugtaksins „nær öllu leyti“ og hvaða mælikvarða skal notast við þegar það er 

metið, né hvað varðar umsögn Samkeppniseftirlitsins sem ákvæði 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga 

gerir kröfu um að aflað sé. Þá er engum orðum að dreifa, hvorki í fyrrnefndu ákvæði 

upplýsingalaga né í lögskýringargögnum er lögunum fylgja, um það hvernig umsagnir 

Samkeppniseftirlitsins skulu unnar, hvaða upplýsinga skal afla þeim til grundvallar eða hvaða 

þýðingu slíkar umsagnir skulu hafa á endanlega ákvörðun forsætisráðherra. Umsagnir 

Samkeppniseftirlitsins í þessum málum eru því aðeins ráðgefandi en ekki bindandi og 

forsætisráðherra virðist af þeim sökum geta ákveðið að notast við aðrar upplýsingar máli sínu 

til stuðnings, líkt og heimsóknartölur í stað rekstrarupplýsinga til að sýna fram á að starfsemi 

opinbers hlutafélags með langtíma þjónustusamning við stjórnvald sé að nær öllu leyti á 

samkeppnismarkaði sbr. ofangreinda ákvörðun um undanþágu til Hörpu, tónlistar- og 

ráðstefnuhúss ohf.  

 

6. Niðurstaða 

Auk þess að gilda almennt um alla starfsemi stjórnvalda sbr. 1. mgr. 2. gr. upplýsingalaga, 

tekur gildissvið laganna einnig til allrar starfsemi lögaðila sem eru í meirihlutaeigu hins 

opinbera sbr. 2. mgr. 2. gr. upplýsingalaga. Nokkur munur er á því hvernig upplýsingalögunum 

er beitt gagnvart aðilum eftir rekstrarformi þeirra. Gildissvið upplýsingalaga tekur alla jafnan 

ekki til starfsemi einkaréttarlegra félaga og sjálfseignarstofnana, nema í þeim tilvikum þegar 

slíkum aðilum er með lögformlegum hætti falið að sinna verkefnum sem kveðið er á um í 

lögum að stjórnvald skuli sinna eða telst að öðru leyti liður í opinberu hlutverki stjórnvalds sbr. 



 

 
28 

 

3. gr. upplýsingalaga. Þegar svo á við tekur gildissvið laganna þó einungis til þess hluta 

starfseminnar sem snýr að hinu opinbera en sá hluti starfseminnar sem er í samkeppni á markaði 

helst áfram undanþegin gildissviði upplýsingalaga. Upplýsingalögin gilda hins vegar sem fyrr 

segir um alla starfsemi lögaðila í meirihlutaeigu hins opinbera, jafnvel þótt starfsemi slíks 

félags sé alfarið í samkeppni við einkaaðila á markaði og þurfa slíkir aðilar almennt að treysta 

á atviksbundnar undanþágur skv. 6. – 10. gr. upplýsingalaga frá upplýsingarétti almennings 

sbr. 5. gr. laganna til að vernda viðkvæmar viðskiptaupplýsingar og samkeppnishagsmuni. 

Erfiðara er fyrir einkaaðila sem falið hefur verið ráðstöfun opinberra fjármuna að bregða fyrir 

sig atviksbundnum undanþáguákvæðum 6. – 10. gr. upplýsingalaga þar sem fyrirmæli 5. gr. 

laganna um upplýsingarétt almennings víkja slíkum sjónarmiðum að jafnaði til hliðar sem og 

almennum þagnarskylduákvæðum sem ætlað er að vernda sömu hagsmuni og ákvæði 6. – 10. 

gr., sbr. 3. mgr. 4. gr. upplýsingalaga. 

Forsætisráðherra getur skv. 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga veitt einkaréttarlegum lögaðilum 

í eigu hins opinbera sem falla undir gildissvið upplýsingalaganna skv. 2. mgr. 2. gr. undanþágu 

frá gildissviði upplýsingalaga að fenginni tillögu hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjórnar og 

umsögn Samkeppniseftirlitsins, að því gefnu að sá aðili uppfylli skilyrði undanþáguákvæðisins 

um að vera að nær öllu leyti í samkeppni á markaði. Undanþáguákvæði 3. mgr. 2. gr. 

upplýsingalaga er fyrst og fremst til hagræðingar við beitingu upplýsingalaga þar sem slík félög 

sem uppfylla skilyrði undanþáguákvæðisins myndu hvort eð er vera undanþegin gildsissviði 

laganna á grundvelli atviksbundnu undanþáguheimildar 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga til 

verndunar samkeppnishagsmuna. Þar af leiðandi ætti ekki að skapast hætta á því að slíkar 

undanþágur stæðu í vegi fyrir upplýsingarétti almennings gagnvart opinberum hagsmunum 

vegna þeirra skilyrða er 3. mgr. 2. gr. gera kröfu um. Slíkar undanþágur standa einkaaðilum 

sem vegna samninga sinna við hið opinbera falla undir gildissvið upplýsingalaga þar af leiðandi 

ekki til boða. Dótturfyrirtæki opinberra fyrirtækja sem falla undir gildissvið upplýsingalaga og 

starfa jafnvel á grundvelli laga eða einkaréttar, geta þó fengið undanþágu frá gildissviði 

upplýsingalaga að skilyrðum 3. mgr. 2. gr. uppfylltum, að starfa nær eingöngu í samkeppni á 

markaði.   

Líkt og fram hefur komið er upplýsingaréttur almennings mjög ríkur þegar kemur að 

hverskonar samningum sem hið opinbera gerir við einkaréttarlega aðila og fela í sér ráðstöfun 

á opinberum hagsmunum. Því skýtur það skökku við að forsætisráðherra hafi veitt Hörpu, 

tónlistar- og ráðstefnuhús ohf. undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga þvert á umsögn 
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Samkeppniseftirlitsins sbr. auglýsingu nr. 1107/2015 um undanþágu lögaðila frá gildissviði 

upplýsingalaga.58 Þar er um að ræða opinbert hlutafélag í sameiginlegri eigu ríkis og 

sveitarfélags sem hefur undir höndum langtímaþjónustusamning við sjálfseignarstofnun sem 

með dómi Hæstaréttar telst vera stjórnvald og er rekin af sömu eigendum. Með því að veita 

Hörpu undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga hefur forsætisráðherra skapað þær aðstæður 

að mögulegt sé, komi til nýrra samninga milli þessara aðila, að Hörpu beri ekki skylda til að 

veita almenningi aðgang að þeim samningi í skjóli undanþáguheimildarinnar. Yrði sú staða að 

raunveruleika myndi slíkt ganga þvert á ákvæði 3. og 5. gr. upplýsingalaga. Aftur á móti hefur 

forsætisráðherra ekki heimild til að undanþiggja stjórnvald frá gildissviði laganna. Þar af 

leiðandi ætti að vera hægt að nálgast slíkan samning, ef til hans yrði stofnað, hjá 

Sinfóníuhljómsveitinni á grundvelli 3. gr. upplýsingalaga sbr. 5. gr. sömu laga. 

Orðalag undanþáguákvæðis 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga er með þeim hætti að skilyrði til 

undanþágu eru óskýr sem leiða til þess að Samkeppniseftirlitinu í umsögn sinni og 

forsætisráðherra í ákvörðun sinni er í sjálfvald sett hvernig þau skilyrði eru túlkuð og hvaða 

mælikvarðar eru lagðir til grundvallar hverju sinni. Það kristallast í máli ePósts þar sem 

Samkeppniseftirlitið byggir jákvæða umsögn sína rökum sem samkvæmt lögskýringagögnum 

eru andstæð inntaki 4. tölul. 10. gr. upplýsingalaga. Þá umsögn leggur forsætisráðherra til 

grundvallar ákvörðun sinni um að veita ePósti undanþágu frá gildissviði upplýsingalaga. 

Þannig er misræmi fólgið í því að undanþáguheimild 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga sem ætluð 

er til hagræðingar við beitingu laganna sé mun víðara ákvæði en ákvæði atviksbundnu 

undanþáguákvæði 6. – 10. gr. upplýsingalaga sem ber að túlka þröngt.  

 

7. Lokaorð 

Það er mat höfundar að skilyrði undanþáguákvæðis 3. mgr. 2. gr. upplýsingalaga þarfnist 

endurskoðunar á þann hátt að orðalagi ákvæðisins verði breytt til samræmis við atviksbundnu 

undanþáguheimildir 6. – 10. gr. laganna þar sem skilyrði fyrir veittri undanþágu eru skýr og 

ber að túlka þröngt. Breyta þarf ákvæðinu á þann veg að skýrt sé hvaða mælikvarða skal notast 

við mat á því hvort aðili uppfylli skilyrði ákvæðisins. Þá þarf að tilgreina betur hvað skal felast 

í umsögn Samkeppniseftirlitsins sem og vægi hennar gagnvart ákvörðun forsætisráðherra, 

                                                 
58 Auglýsing nr. 1107/2015 um undanþágu lögaðila frá gildissviði upplýsingalaga. Birt í B-deild 

Stjórnartíðinda. Útgáfud.: 14. desember 2015. 
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jafnvel þyrfti að breyta ákvæðinu á þann veg að forsætisráðherra skuli jafnan leggja umsögn 

Samkeppniseftirlitsins til grundvallar ákvörðun sinni. Þá gæti það einnig komið til skoðunar 

hvort unnt sé að útfæra ákvæði 3. gr. upplýsingalaga á þann veg að það næði einnig til þeirra 

samninga sem aðilar undanþegnir upplýsingalögum með ákvörðun forsætisráðherra gera við 

hið opinbera og fela í sér ráðstöfun á opinberum hagsmunum. 
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