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Undirbúningur 

• Greiningarskýrsla PFS um var kynnt í lok árs 
2008 

• Innanríkisráðherra (þá samgönguráðherra) fól 
Póst- og fjarskiptastofnun (PFS) 4. nóvember 
2010 að stofna öryggis- og viðbragðsteymi 
vegna netöryggismála 
– Í framhaldi af samþykki ríkisstjórnarinnar á tillögu 

PFS þess efnis 

• Lagafrumvarp nú í meðförum Alþingis 

• Sambærileg þróun og í Evrópu 



Staðan hérlendis 

• Hér hefur vantað 

– Greiningu á raunverulegu ástandi varðandi óværur og mögulegan 

undirbúning árása 

– Lagaheimildir og starfsemi til að kanna stöðu mála og grípa til aðgerða ef 

ástandið gefur tilefni til þess 

– Betri upplýsingamiðlun um öryggisatvik almennt og sérstaklega þau sem 

til þessa hafa verið óséð 

– Samanburð milli fjarskiptafyrirtækja á einkennum sem gæti bent til 

víðtækrar árásar 

– Markviss viðbrögð og samræmingu á landsvísu 

– Landstengilið (NPoC) í samskiptum við CERT í öðrum ríkjum og milli 

aðila hér heima 

– Vettvang þar sem markaðsaðilar geta rætt saman um varnir og leiðir gegn 

netvá, án þess að samkeppnissjónarmið varni því 



Núverandi starfsemi innan 

PFS 
• PFS hefur þegar lagaheimildir til að sinna net- og 

upplýsingaöryggi 

• Vernd og virkni fjarskiptaneta 

• Vernd upplýsinga í fjarskiptanetum 

• Vernd og virkni IP fjarskiptaneta 

• PFS hefur auk þess takmarkað umboð til að sinna 

tilteknum verkefnum og vinna með aðilum á 

fjarskiptamarkaði undir merkjum stofnunarinnar að 

vörnum gegna netvá 

• Búið er að leggja drög að netöryggissveitinni 

• Mönnun, tækjabúnaður, samtarfsaðilar, lagafrumvarp, ...  



Lagafrumvarp m.a. til verndar 

ómissandi innviðum 
• Frumvarp til breytinga á fjarskiptalögum liggur fyrir 

Alþingi 
– 8. grein: Öryggis og viðbragðshópur til verndar 

ómissandi innviðum. 

• Markmið 
– Vernda ómissandi upplýsingainnviði og verja þá gegna 

áföllum 

– Lágmarka tjón og hindra að öryggisatvik breiðist út 

– Skilgreina starfsumhverfi netöryggissveitarinnar 

– Tengiliður innanlands og utan 
• Verður s.k. Þjóðar-CERT og landstengiliður  



Afmörkun frumvarpsins 

• Frumvarpið afmarkar starf stofnunarinnar við vernd 

ómissandi upplýsingainnviða hjá notendahópunum 

• Notendahópar (Netumdæmi) 

– Almenn fjarskiptafélög (skylduaðild) 

• Greiða rekstrargjald sem fjármagnar almenna starfsemi 

– Rekstraraðilar ómissandi upplýsingainnviða (valkvætt) 

• Stjórnsýslan 

• Orkukerfið 

• Fjármálakerfi 

• ... og fleiri (unnið að skilgreiningu) 

• Krefst sérstaks samstarfssamnings og þátttöku í kostnaði 



Verkefni netöryggissveitar 

• Stuðla að aukinni vitneskju okkar um öryggisatvik 
og stöðu mála 

• Veita á hverjum tíma upplýsingar um stöðuna og 
birta söguleg gögn, t.d. á vefsíðu 

• Greina og meðhöndla öryggisatvik 

• Stuðla að efldum almennum forvörnum 

• Leiða hvers konar undirbúning viðbragðs og 
þjálfunar hérlendis, þar með talið sviðsettar æfingar 
innanlands og í samstarfi við önnur ríki og erlenda 
aðila 



Fjöldi tilkynninga í maí 



Gagnaöflun  

• Skiptist í þrjá megin þætti 

– Gögn frá erlendum samstarfsaðilum  

– Almenn fjarskiptafélög 

• Nafnlaus rauntímagögn um umferðarupplýsingar 

• Rafræn skimun um ógnir ef grunur á netárás 

– Uppruni, áfangastaður og tæknilegir eiginleikar 

– Ópersónugreinanleg gögn 

– Rekstraraðilar ómissandi upplýsingainnviða 

• Krefst samstarfssamnings og fyrirfram samþykkis 

– Greina efni fjarskiptasendinga til og frá viðkomandi neti 

– Geta verið persónugreinanleg gögn – kröfur Persónuverndar 



Könnun umferðar innan 

fjarskiptamarkaðarins 

2/12-2011 

Til: Fyrirtækis X 

Frá: Fyrirtæki Y  

23 pakkar 

4700 kg 

 

Fjöldi gáma kannaður 

Eingöngu ef rík ástæða þykir til ! 



Hjá aðilum sem reka ómissandi 

upplýsingainnviða – skv. beiðni 

Innihald skoðað. Ekki gert í almennum fjarskiptanetum 



Ef rökstuddur grunur er um að 

fjarskiptasending innihaldi óværu 

Ekki gert í almennum fjarskiptanetum! 

Umferð hvorki hindruð né stöðvuð 



Skipulag netöryggismála 

innan stjórnsýslunnar 
• Er þörf á að samræma nálgun stjórnsýslunnar um 

– Skipulag á vörnum og viðbragði 

– Lágmarkskröfur, t.d. staðla og viðmið 

– Öryggisflokkun  

– Samræmingu aðgerða, t.d. á neyðarstund 

– Upplýsingamiðlun t.d. um forvarnir, ógnir og viðbrögð 

• Drög að stefnu íslenskra stjórnvalda í almannavarna- og 

öryggismálum 

– Skilgreining ómissandi innviða 

• Stefna stjórnvalda um netöryggi Íslands 

 



Samstarf við stjórnsýsluna 

• Samningur um þjónustuna 

• Bera ábyrgð á eigin öryggismálum 

• Fá viðbótarstuðning við núverandi viðbrögð og varnir  

• Dagleg upplýsingamiðlun um stöðu mála og aðsteðjandi 

ógnir 

– E.t.v. rekstur búnaðar sem skynjar netumferð 

• Þjálfun, æfingar, leiðbeiningar og ráðgjöf 

• Aðstoð við að meðhöndla öryggisatvik  

• Aðgangur að tengslaneti 



 

 

Takk fyrir 


