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Efni: Minnisblað til umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis um innanlandsreiki

Minnisblað um innanlandsreiki
Á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis 17. apríl sl. óskaði nefndin eftir því að 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið skilaði nefndinni minnisblaði um innanlandsreiki, 
m.a. með tilliti til þess hvort bæta mætti almenna útbreiðslu farsímaþjónustu í dreifbýli og 
þjóðvegum með reiki milli farsímakerfa.

Útbreiðsla farsímaþjónustu á Íslandi
Útbreiðsla farsímaneta er um og yfir 99% miðað við byggða staði. Hvað varðar landfræðilega 
útbreiðslu þá nær þjónustusvæði farsímafélaganna að meginstefnu um land allt og út á miðin í 
kringum landið, en þó er nokkur munur á útbreiðslu milli fyrirtækja og milli mismunandi 
þjónustutegunda (2G, 3G og 4G). Á landinu eru þó svæði þar sem farsímamerki næst ekki, 
t.d. vegna skugga af fjöllum. Sjá má útbreiðslukort á vefsíðum þjónustuveitenda:

https://www.siminn.is/forsida/simi/dreifikerfi

https://vodafone.is/simi/farsimi-i-askrift/thjonustusvaedi/

https://www.nova.is/farsimi/thjonustusvaedi

Póst- og fjarskiptastofnun hefur gert mælingar á farsímamerkjum á vegum landsins. 
Niðurstöðurnar eru birtar á vef stofnunarinnar;

https://www.pfs.is/fjarskipti/maelingar-a-fjarskiptasambandi-a-vegum/

en þar er að finna upplýsingar um almenna útbreiðslu þjónustu. Stofnunin hefur einnig 
upplýsingar um dekkun hvers þjónustuaðila fyrir sig þó að þær upplýsingar séu ekki enn 
aðgengilegar á vef stofnunarinnar. Samkvæmt upplýsingum frá stofnuninni er heilt yfir ekki 
afgerandi munur á útbreiðslu en það er alltaf einhver munur þar sem fyrirtækin eru ekki öll 
með sömu sendastaði og nota mismunandi búnað og tíðnisvið.

https://www.siminn.is/forsida/simi/dreifikerfi
https://vodafone.is/simi/farsimi-i-askrift/thjonustusvaedi/
https://www.nova.is/farsimi/thjonustusvaedi
https://www.pfs.is/fjarskipti/maelingar-a-fjarskiptasambandi-a-vegum/


Heimildir í fjarskiptalögum
Árið 1999 þegar samkeppni á farsímamarkaði var nýhafin hér á landi var sett ákvæði í 
fjarskiptalög, um skyldu til innanlandsreikis. Það var talið nauðsynlegt til þess að gera nýjum 
aðilum kleift að koma sér fyrir á markaðnum. Ákvæði um innanlandsreiki var fellt brott úr 
lögum um fjarskipti árið 2008 ( Lög 118/2008 um breytingu á lögum nr. 81/2003, um 
fjarskipti, með síðari breytingum), en þá hafði Eftirlitsstofnun EFTA gert athugasemd við 
ákvæðið, enda samrýmdist það ekki tilskipunum um fjarskiptamál frá árinu 2002 sem teknar 
höfðu verið upp í EES samninginn. Ekki er vitað til þess að lagalegar skyldur um 
innanlandsreiki gildi í nokkru öðru EES ríki í dag.

Samkvæmt þessu er ekki heimild í lögum til þess að leggja almenna skyldu á fyrirtæki til þess 
að semja um innanlandsreiki sín á milli. Það er hins vegar mögulegt að koma á reiki, að 
einhverju leyti, eftir öðrum leiðum, en þær leiðir hafa ýmsar takmarkanir.

Reikiskyldur tengdar tíðniuppboðum
Í uppboði á tíðnum fyrir háhraða farnetskerfi sem Póst- og fjarskiptastofnun stóð fyrir á árinu 
2017 voru skyldur til uppbyggingar utan byggða tengdar tíðniheimildum. Þrjú fyrirtæki, 
Síminn, Vodafone og Nova, bera skv. því skyldu til að byggja upp farsímasenda á samtals 14 
stöðum utan byggða. Uppbyggingu á þessum stöðum skal lokið eigi síðar en í árslok 2020. 
Skylt er að veita reikiaðgang að umræddum sendum. Um er að ræða eftirtalda staði:

1. Gestreiðarstaðahál s
2. Hvammshlíðarfjall
3. Sunndalsfjall
4. Ísafjörður
5. Brekkumúli
6. Vegaskarð
7. Fellsendi
8. Hestfjörður
9. Gilj ahólar
10. Bjarnarhafnarfjall
11. Laufafell
12. Krafla
13. Selvogur
14. Kerlingarfjöll

Sjá nánari upplýsinga um staðina í skýrslu Mannvits um útbreiðslu háhraða farnetsþjónustu 
utan byggða, útg. 27. september 2016 (https://www.pfs.is/library/Skrar/Frettaskrar/Skilmalar- 
tidniuppbods Vidauki-2 Skyrsla-Mannvits.pdf).

Samkvæmt tíðniheimildum fyrirtækjanna þriggja, er einnig skylt að ná 99% útbreiðslu á 
byggðum svæðum.

Reikiskyldur tengdar verkefnum fjarskiptasjóðs
Árin 2007 og 2009 bauð fjarskiptasjóður út og samdi við fjarskiptafyrirtækin Símann hf. og 
Vodafone um uppsetningu nauðsynlegra innviða og um 40 GSM senda við þjóðvegi víða á 
landinu með kvöð m.a. um að veita öðrum farsímafyrirtækjum innanlandsreiki er þess 
óskuðu. Það ákvæði var almennt nýtt á báða bóga. Samningar fjarskiptasjóðs runnu út árið 
2014. Ekki reyndist nauðsynlegt að styrkja frekar umræddan rekstur og sömdu Síminn og 
Vodafone beint sín á milli um áframhaldandi gagnkvæmt reikifyrirkomulag á um það bil 10-

https://www.pfs.is/library/Skrar/Frettaskrar/Skilmalar-tidniuppbods_Vidauki-2_Skyrsla-Mannvits.pdf
https://www.pfs.is/library/Skrar/Frettaskrar/Skilmalar-tidniuppbods_Vidauki-2_Skyrsla-Mannvits.pdf


15 styrkum sendum einkum á Vestfjörðum og á Norðausturlandi. Innanlandsreiki er enn í 
boði á örfáum af þessum sendum síðast þegar að fjarskiptasjóður kannaði málið, en 
farsímafélögin hafa á liðnum árum á grundvelli breyttra rekstrarforsendna með aukinni 
almennri farsímanotkun og fjölgun ferðamanna, þétt eigin sendakerfi einnig á þessum styrktu 
svæðum sem hefur gert innanlandsreiki óþarft í auknum mæli. Almennt séð kjósa 
farsímafélögin alls ekki að reika sín á milli jafnvel þó það kunni að vera hagkvæmara að 
einhverju leyti. Þar sem fjarskiptasjóður og Neyðarlínan hafa á liðnum árum byggt nýja 
fjarskiptasendastaði kjósa farsímafélögin ætíð að setja upp eigin senda

Rétt er að ítreka að farsímanotendur á Íslandi geta náð sambandi við 112 óháð farsímakerfi 
og áskrift. Það er mikilvægt öryggisatriði. Almennur aðgangur að farsíma- eða 
farnetsþjónustu er þannig ekki hluti af e.k. lögboðinni grunnþjónustu sem ríkið tryggir 
aðgang að.

Reiki og samnýting skv. frjálsum samningum
Fyrirtæki geta samið um samnýtingu senda og sendistaða, þ.m.t. reiki. Leita þarf samþykkis 
Póst- og fjarskiptastofnunar og Samkeppniseftirlits eftir atvikum.

Farsímafyrirtæki kunna að líta á útbreiðslu nets sem mikilvægan þátt til aðgreiningar í 
samkeppni við önnur fyrirtæki og eru því e.t.v. ekki fús til samninga um reiki. Það þekkist þó 
að fyrirtæki semji um slíka samnýtingu. Til dæmis hafa Vodafone og Nova með sér samstarf 
um rekstur farsímasenda að hluta til. Nefna má einnig að í Bretlandi hefur a.m.k. eitt fyrirtæki 
náð samningum um innanlandsreiki á öllum farsímanetum (https://pebblenetwork.ltd.uk/).

Minnisblað um innanlandsreiki

Á fundi umhverfis- og samgöngunefndar Alþingis 17. apríl sl. óskaði nefndin eftir því að 
samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið skilaði nefndinni minnisblaði um innanlandsreiki, 
m.a. með tilliti til þess hvort bæta mætti almenna útbreiðslu farsímaþjónustu í dreifbýli og 
þjóðvegum með reiki milli farsímakerfa.

Útbreiðsla farsímaþjónustu á Íslandi
Útbreiðsla farsímaneta er um og yfir 99% miðað við byggða staði. Hvað varðar landfræðilega 
útbreiðslu þá nær þjónustusvæði farsímafélaganna að meginstefnu um land allt og út á miðin í 
kringum landið, en þó er nokkur munur á útbreiðslu milli fyrirtækja og milli mismunandi 
þjónustutegunda (2G, 3G og 4G). Á landinu eru þó svæði þar sem farsímamerki næst ekki, 
t.d. vegna skugga af fjöllum. Sjá má útbreiðslukort á vefsíðum þjónustuveitenda:

https://www.siminn.is/forsida/simi/dreifikerfi

https://vodafone.is/simi/farsimi-i-askrift/thjonustusvaedi/

https://www.nova.is/farsimi/thjonustusvaedi

Póst- og fjarskiptastofnun hefur gert mælingar á farsímamerkjum á vegum landsins. 
Niðurstöðurnar eru birtar á vef stofnunarinnar;
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https://www.pfs.is/fjarskipti/maelingar-a-fiarskiptasambandi-a-vegum/

en þar er að finna upplýsingar um almenna útbreiðslu þjónustu. Stofnunin hefur einnig 
upplýsingar um dekkun hvers þjónustuaðila fyrir sig þó að þær upplýsingar séu ekki enn 
aðgengilegar á vef stofnunarinnar. Samkvæmt upplýsingum frá stofnuninni er heilt yfir ekki 
afgerandi munur á útbreiðslu en það er alltaf einhver munur þar sem fyrirtækin eru ekki öll 
með sömu sendastaði og nota mismunandi búnað og tíðnisvið.

Heimildir í fjarskiptalögum
Árið 1999 þegar samkeppni á farsímamarkaði var nýhafin hér á landi var sett ákvæði í 
fjarskiptalög, um skyldu til innanlandsreikis. Það var talið nauðsynlegt til þess að gera nýjum 
aðilum kleift að koma sér fyrir á markaðnum. Ákvæði um innanlandsreiki var fellt brott úr 
lögum um fjarskipti árið 2008 ( Lög 118/2008 um breytingu á lögum nr. 81/2003, um 
fjarskipti, með síðari breytingum), en þá hafði Eftirlitsstofnun EFTA gert athugasemd við 
ákvæðið, enda samrýmdist það ekki tilskipunum um fjarskiptamál frá árinu 2002 sem teknar 
höfðu verið upp í EES samninginn. Ekki er vitað til þess að lagalegar skyldur um 
innanlandsreiki gildi í nokkru öðru EES ríki í dag.

Samkvæmt þessu er ekki heimild í lögum til þess að leggja almenna skyldu á fyrirtæki til þess 
að semja um innanlandsreiki sín á milli. Það er hins vegar mögulegt að koma á reiki, að 
einhverju leyti, eftir öðrum leiðum, en þær leiðir hafa ýmsar takmarkanir.

Reikiskyldur tengdar tíðniuppboðum
Í uppboði á tíðnum fyrir háhraða farnetskerfi sem Póst- og fjarskiptastofnun stóð fyrir á árinu 
2017 voru skyldur til uppbyggingar utan byggða tengdar tíðniheimildum. Þrjú fyrirtæki, 
Síminn, Vodafone og Nova, bera skv. því skyldu til að byggja upp farsímasenda á samtals 14 
stöðum utan byggða. Uppbyggingu á þessum stöðum skal lokið eigi síðar en í árslok 2020. 
Skylt er að veita reikiaðgang að umræddum sendum. Um er að ræða eftirtalda staði:

1. Gestreiðarstaðaháls
2. Hvammshlíðarfjall
3. Sunndalsfjall
4. Ísafjörður
5. Brekkumúli
6. Vegaskarð
7. Fellsendi
8. Hestfjörður
9. Gilj ahólar
10. Bjarnarhafnarfjall
11. Laufafell
12. Krafla
13. Selvogur
14. Kerlingarfjöll

Sjá nánari upplýsinga um staðina í skýrslu Mannvits um útbreiðslu háhraða farnetsþjónustu 
utan byggða, útg. 27. september 2016 (https://www.pfs.is/library/Skrar/Frettaskrar/Skilmalar- 
tidniuppbods Vidauki-2 Skyrsla-Mannvits.pdf).

Samkvæmt tíðniheimildum fyrirtækjanna þriggja, er einnig skylt að ná 99% útbreiðslu á 
byggðum svæðum.

https://www.pfs.is/fjarskipti/maelingar-a-fjarskiptasambandi-a-vegum/
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Reikiskyldur tengdar verkefnum fjarskiptasjóðs
Árin 2007 og 2009 bauð fjarskiptasjóður út og samdi við fjarskiptafyrirtækin Símann hf. og 
Vodafone um uppsetningu nauðsynlegra innviða og um 40 GSM senda við þjóðvegi víða á 
landinu með kvöð m.a. um að veita öðrum farsímafyrirtækjum innanlandsreiki er þess 
óskuðu. Það ákvæði var almennt nýtt á báða bóga. Samningar fjarskiptasjóðs runnu út árið 
2014. Ekki reyndist nauðsynlegt að styrkja frekar umræddan rekstur og sömdu Síminn og 
Vodafone beint sín á milli um áframhaldandi gagnkvæmt reikifyrirkomulag á um það bil 10- 
15 styrkum sendum einkum á Vestfjörðum og á Norðausturlandi. Innanlandsreiki er enn í 
boði á örfáum af þessum sendum síðast þegar að fjarskiptasjóður kannaði málið, en 
farsímafélögin hafa á liðnum árum á grundvelli breyttra rekstrarforsendna með aukinni 
almennri farsímanotkun og fjölgun ferðamanna, þétt eigin sendakerfi einnig á þessum styrktu 
svæðum sem hefur gert innanlandsreiki óþarft í auknum mæli. Almennt séð kjósa 
farsímafélögin alls ekki að reika sín á milli jafnvel þó það kunni að vera hagkvæmara að 
einhverju leyti. Þar sem fjarskiptasjóður og Neyðarlínan hafa á liðnum árum byggt nýja 
fjarskiptasendastaði kjósa farsímafélögin ætíð að setja upp eigin senda

Rétt er að ítreka að farsímanotendur á Íslandi geta náð sambandi við 112 óháð farsímakerfi 
og áskrift. Það er mikilvægt öryggisatriði. Almennur aðgangur að farsíma- eða 
farnetsþjónustu er þannig ekki hluti af e.k. lögboðinni grunnþjónustu sem ríkið tryggir 
aðgang að.

Reiki og samnýting skv. frjálsum samningum
Fyrirtæki geta samið um samnýtingu senda og sendistaða, þ.m.t. reiki. Leita þarf samþykkis 
Póst- og fjarskiptastofnunar og Samkeppniseftirlits eftir atvikum.

Farsímafyrirtæki kunna að líta á útbreiðslu nets sem mikilvægan þátt til aðgreiningar í 
samkeppni við önnur fyrirtæki og eru því e.t.v. ekki fús til samninga um reiki. Það þekkist þó 
að fyrirtæki semji um slíka samnýtingu. Til dæmis hafa Vodafone og Nova með sér samstarf 
um rekstur farsímasenda að hluta til. Nefna má einnig að í Bretlandi hefur a.m.k. eitt fyrirtæki 
náð samningum um innanlandsreiki á öllum farsímanetum (https://pebblenetwork.ltd.uk/).

https://pebblenetwork.ltd.uk/

