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Efni: Umsögn um frumvarp til breytinga á fjarskiptalögum nr. 70/2022., mál 
nr. S-43/2023.

I. Inngangur

Vísað er til tilkynningar í samráðsgátt stjórnvalda, dags. 24. febrúar 2023 um 
frumvarp til breytinga á fjarskiptalögum og fleiri lögum. Hvað varðar sveitarfélög 
liggur fyrir að 1. gr. frumvarpsins hefur áhrif á hagsmuni þeirra og telur sambandið 
nauðsynlegt að koma á framfæri athugasemdum við fyrirhugaða lagasetningu. 

Í 1. gr. frumvarpsins er að finna nýtt ákvæði sem sett er í 38. gr. a fjarskiptalaga. Í 
ákvæðinu felst að veita skuli opinn heildsöluaðgang að almennum fjarskiptanetum, 
sem byggð eru upp með ríkisaðstoð í þeim tilgangi að auka aðgengi notenda að 
háhraðaþjónustu. Mælt er fyrir um að verð fyrir slíkan aðgang skuli byggja á 
verðsamanburði og auk þess er Fjarskiptastofu heimilt að veita undanþágu frá 
kröfu um að heildsöluaðgangur byggi á verðsamanburði ef fyrirhuguð nýting muni 
ekki standa undir slíku heildsöluverði. 

Í langflestum tilvikum eru þau ríkisstyrktu fjarskiptanet sem um ræðir, fjarskiptanet 
sem sveitarfélög hafa byggt upp í gegnum verkefnið „Ísland ljóstengt“. 
Sveitarfélögin eru því grundvallarhagsmunaaðili þegar tekin er ákvörðun um hvort 
ríkisvaldið eigi að hafa aðkomu að breytingum á gjaldskrá sveitarfélaganna. 

II. Umsögn um einstök atriði frumvarpsins

Ekki eru athugasemdir við 1. mgr. 1. gr. Það sem fram kemur í umræddu ákvæði er 
jafnframt í samræmi við þá skilmála sem fyrir liggja um „Ísland ljóstengt“ og því 
enginn vafi á að veita skuli aðgang til þeirra fjarskiptafyrirtækja sem þess óska, 
þetta eigi að vera „opin aðgangskerfi“. Það er jafnframt hagur eigenda þessara 
innviða að heimila sem mesta notkun á sínum netum. 

Aftur á móti er nauðsynlegt að gera athugasemdir við 2. mgr. ákvæðisins. Verð fyrir 
aðgang að slíkum fjarskiptanetum skal að jafnaði byggja á verðsamanburði eða á 
þeim meginreglum um heildsöluverð sem Fjarskiptastofa hefur beitt á sömu eða 
svipuðum heildsölumörkuðum skv. 52. gr. laganna. Hins vegar er Fjarskiptastofu 
heimilt að veita undanþágu frá kröfu um að heildsöluaðgangur skuli byggja á 
verðsamanburði ef „fyrirhuguð nýting á fjarskiptanetinu muni ekki standa undir 
slíku heildsöluverði“. Í þessu ákvæði getur því falist að ef fjarskiptafélagi tekst að 
sýna fram á að notkun notenda á tilteknum farsímasendi á fáförnum stað, verði það 
lítil að þær tekjur sem af honum hljótast dugi ekki fyrir rekstri á viðkomandi sendi 
geti Fjarskiptastofa fyrirskipað að gefinn verði afsláttur af leigunni á ljósleiðaranum 
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til viðkomandi farsímasendis. Telja sveitarfélögin slíkar undanþágur ekki 
forsvaranlegar.

Þegar þessi lagabreyting er könnuð er nauðsynlegt að líta til forsögunnar, sem felst 
í því að sömu fjarskiptafélög hafa talið að ekki séu markaðslegar forsendur til þess 
að byggja upp ljósleiðarakerfi á þeim svæðum þar sem sveitarfélögin hafa byggt 
upp fjarskiptainnviði. Þessi kerfi hafa verið byggð upp, ekki eingöngu með 
ríkisstyrkjum heldur að stærstum hluta á ábyrgð og kostnað eigenda sveitarfélaga 
og íbúa sveitarfélaga með greiðslu á tengigjöldum. Í þessu felst því að í verulega 
mörgum tilvikum eru líkur til þess að fyrirhuguð nýting á viðkomandi svæði í hinum 
dreifðari byggðum muni ekki standa undir heildsöluverði. Slíkar ákvarðanir gætu 
gert rekstur innviðanna óarðbæra og valda því að sveitarfélög séu dæmd til þess að 
selja þessi innviði frá sér á hrakvirði, til sömu fjarskiptafélaga og fengið hafa aðgang 
að umræddum innviðum á afslætti vegna mögulegra ákvarðana Fjarskiptastofu. 

Fyrir liggur nýlegur úrskurður Samskiptastofu frá 2. desember 20211 sem varðaði 
verðlagningu fyrir aðgang að ljósleiðaraneti Borgarbyggðar þar sem setja átti upp 
fjarskiptasenda í fjalllendi. Var lagður ljósleiðari að næsta tengipunkti ljósleiðara 
Borgarbyggðar en fjarskiptafélög sættu sig ekki við þá verðskrá sem Borgarbyggð 
hafði sett upp vegna slíks aðgangs. Raunverulegar líkur eru því á að fjarskiptafélög 
muni nýta sér umrædda undanþágu til þess að fá lækkun á gjaldskrám sveitarfélaga 
um slíkan aðgang undir eðlilegu kostnaðarverði. 

Í slíkum tilvikum sem að framan greinir getur markmið tengingar verið til tryggingar 
fjarskiptaöryggis, s.s. með uppsetningu fjarskiptasenda. Sambandið telur að við 
slíkar aðstæður sé það ekki sveitarfélaganna að bera kostnað við að bæta fjarskipti 
vegna öryggissjónarmiða heldur skuli ríkisvaldið fremur styrkja slíkar framkvæmdir 
og þann kostnað sem orðið getur af slíkum öryggisaðgerðum. Það eigi þó að vera 
val sveitarfélaga að styrkja slíkar framkvæmdir með afslætti af gjaldskrá sinni en 
ekki skylda þeirra. 

Telur sambandið að ekki skuli veittur afsláttur frá kostnaðarverði aðgangs að 
ljósleiðaranetinu við þessar kringumstæður enda geti það valdið því að kostnaður 
við rekstur fjarskiptainnviða verði óarðbærari og leggja þurfi hærri álögur á aðra 
notendur kerfisins. Í kafla 6 í frumvarpinu þar sem fjallað er um mat á áhrifum er 
ekkert komið að þeim áhrifum sem þetta kann að hafa á rekstur fjarskiptainnviða 
sveitarfélaga. Telur sambandið að ganga þurfi í slíka kostnaðargreiningu áður en 
frumvarp þetta verði að lögum. 

Þá liggur fyrir að velta þarf fyrir sér því hvort samkeppnislög geti komið í veg fyrir 
að veita skyldi slíkar undanþágur frá greiðslu kostnaðarverðs enda ber 
sveitarfélögunum að verðleggja aðgang sinn að fjarskiptainnviðum sínum með 
þeim hætti að ekki sé verið að undirbjóða þann markað sem um ræðir. 

Auk þess er nauðsynlegt að veittar séu frekari leiðbeiningar en gert er í ákvæði 1. gr. 
og umfjöllun í frumvarpinu til þess hvenær heimilt sé að veita slíkar undanþágur. 
Veruleg áhætta felst í því ef veita á fjarskiptafyrirtækjum undanþágu frá eðlilegum 
rekstrarkostnaði fjarskiptaneta í hinum dreifðari byggðum þegar fyrir liggur að ekki 
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voru markaðslegar forsendur til að byrja með til þess að byggja upp 
fjarskiptainnviði á viðkomandi svæðum. Þetta getur jafnframt valdið því að önnur 
sveitarfélög veigri sér við því að ganga til ljósleiðarauppbyggingar ef 
fjarskiptafyrirtæki geta fengið aðgang að kerfinu með afskiptum ríkisvaldsins með 
verulegum afslætti. Slíkt gengur beinlínis gegn markmiðum fjarskiptalaga í 1. mgr. 2. 
gr. laganna að tryggja aðgengileg, greið, hagkvæm, skilvirk og örugg fjarskipti í 
landinu.

III. Niðurlag

Að lokum vill Samband íslenskra sveitarfélaga ítreka að það telur 1. gr. frumvarpsins 
almennt til bóta en nauðsynlegt sé að skilyrða aðgang fjarskiptafyrirtækja að 
fjarskiptainnviðum sveitarfélaga við að greitt sé kostnaðarverð til samræmis við 
aðstæður á viðkomandi stað. Ákvæðið gæti því mun fremur snúist um 
úrskurðarvald Fjarskiptastofu til þess að meta hvert eðlilegt aðgangsgjald sé með 
tilliti til kostnaðar viðkomandi fjarskiptanets. Óskar sambandið eftir því að frekara 
samráð verði haft við sveitarfélögin til þess að lagasetning þessi gangi ekki beinlínis 
gegn þeim markmiðum sem að er stefnt með verkefninu „Ísland ljóstengt“. 
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