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Bls. 1 (af 3) 

 

 

1 Heiti frumvarps og tengsl við þingmálaskrá: 

Heiti frumvarps: 
  

     Er frumvarpið á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar? 
 

                             Já                                     Nei 

 

2 Tilefni og nauðsyn lagasetningar 

 
            Tilefni og nauðsyn lagasetningar eru rakin í almennum athugasemdum með frumvarpi. 
 
 

3 Ákvæði stjórnarskrár og alþjóðlegar skuldbindingar 

Hefur samning frumvarpsins gefið tilefni til að meta hvort það samrýmist stjórnarskrá eða alþjóðlegum skuldbindingum? 

 

            Já, sjá almennar athugasemdir með frumvarpi. 

 

            Nei 

 

4 Samráð við samningu frumvarps 

            Í almennum athugasemdum með frumvarpi er rakið hverja frumvarpið snerti fyrst og fremst og hvernig samráði hafi verið 
háttað, yfirlit gefið yfir samráðsferlið og að hvaða marki það hafi haft áhrif á lokaútgáfu frumvarps.  

 

5 Mat á áhrifum 

a. Almennt mat á áhrifum 

            Í almennum athugasemdum með frumvarpi er að finna almennt mat á áhrifum fyrirhugaðrar lagasetningar.  

b. Hvaða sértæku áhrif af samþykkt frumvarpsins hafa verið metin (og hvar er matið að finna)? 

            Fjárhagsáhrif fyrir ríkið, sbr. 37. gr. laga nr. 55/1991, sjá fylgiskjal með frumvarpi (heimilt að merkja við þótt einungis sé 
búið að senda fjármálaráðuneytinu frumvarpið).  

            Fjárhagsáhrif fyrir sveitarfélög, sbr. 129. gr. laga nr. 138/2011, sjá fylgiskjal með frumvarpi. 

            Áhrif opinberra eftirlitsreglna, enda geymi frumvarpið slíkar reglur, sbr. lög nr. 27/1999, sjá:  
 
 

            Áhrif á fyrirtæki eða tiltekna þjóðfélagshópa, sjá: 
 
.  

            Áhrif á jafnrétti kynjanna, sjá:  
 
 



 Bls. 2 (af 3) 

 

            Áhrif á umhverfið og sjálfbæra þróun, sjá:  
 
 

            Áhrif á stjórnsýsluna, þ.m.t. hvernig hún er í stakk búin að hrinda nýjum lögum í framkvæmd, sjá: 
 
 

            Áhrif á samkeppni, sjá: 
 
 

            Áhrif á möguleika einstaklinga og fyrirtækja að eiga samskipti þvert á norræn landamæri, sjá: 
 
 

            Annað: 
 
 
 

 
 

 

6 Sérstakar málsmeðferðarreglur vegna aðildar að EES 

a. Felur frumvarpið í sér innleiðingu á EES-gerð? 

 

            Já, sjá _____ gr. frumvarps, þar sem vísað er til þeirrar EES-gerðar sem verið er að innleiða, og almennar athugasemdir 
þar sem rakið er hvaða leiðir hafa verið færar til innleiðingar og hvers vegna leið frumvarps hafi orðið fyrir valinu.  
(Frekari aths. ef einhverjar eru:) 

. 

 

Ef já: 
            Í athugasemdum við frumvarpið koma fram þau efnisatriði sem tilgreind eru í 5. gr. reglna forsætisnefndar Alþingis um 

þinglega meðferð EES-mála, sbr. 37. gr. laga nr. 55/1991. (Frekari aths. ef einhverjar eru:)  
 
 

 

            Nei. (Frekari athugasemdir ef einhverjar eru:) 
 

 

b. Felur frumvarpið í sér ríkisaðstoð, sbr. 61. gr. EES-samningsins, sem skylt er að tilkynna Eftirlitsstofnun EFTA 
(ESA)? 

 

            Já. (Nánari upplýsingar, svo sem um dagsetningu tilkynningar:) 
 
 
 

 

            Nei 
 



 Bls. 3 (af 3) 

 

c. Geymir frumvarpið tæknilegar reglur um vöru og fjarþjónustu, sbr. lög nr. 57/2000, sem skylt er að tilkynna 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA)? 

 

            Já. (Nánari upplýsingar, svo sem um dagsetningu tilkynningar:) 
 
 
 

 

            Nei 
 

d. Felast í frumvarpinu ákvæði er varða frelsi til að veita þjónustu (með eða án staðfestu) á Íslandi, sem tilkynna ber 
Eftirlitsstofnun EFTA (ESA), sbr. 1. og 2. gr. reglugerðar nr. 666/2011? 

 

            Já. (Nánari upplýsingar:) 
 
 
 

 

            Nei 
 

 

7 Málfar og lagahefð 
 

Hefur skjaladeild Alþingis lokið yfirlestri frumvarps? 

 

                             Já                                     Nei 

 

8 Önnur atriði sem ráðuneyti vill benda á 
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