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Tilvísun: Þingskjal 545 — 404. mál.

Síminn hf. (hér eftir „Síminn") þakkar fyrir tækifæri til þess að koma á framfæri 
athugasemdum við tillögu til þingsályktunar um stefnu í fjarskiptum fyrir árin 2019-2033. 
Síminn fangar því að Alþingi setji metnaðarfulla stefnu í fjarskiptamálum og telur að það sé 
til mikils að vinna að, ekki aðeins viðhalda heldur styrkja stöðu Íslands á þeim vettvangi. 
Síminn telur rétt að nota tækifærið og koma með ábendingar um atriði sem mætti skýra betur 
eða skerpa á í stefnu í fjarskiptamálum.

Athugasemdir sem beinast að inngangi þingsályktunartillögu

Í inngangi þingsályktunartillögu Alþingis eru taldir upp liðir a)-f) um atriði sem leggja ber 
áherslu á. Að mati Símans eru um jákvæð atriði að ræða en þó vantar nokkur atriði sem eru 
nauðsynleg til þess að efla samkeppni til lengri tíma.

Fyrra atriði lýtur að innviðum sem hið opinbera hefur fjárfest í, þ.e. sveitarfélaögin og ríkið 
sjálft eða fyrirtæki sem eru eigu ríkis eða sveitarfélaga, hvort sem um beint eða óbeint 
eignarhald er að ræða. Þannig telur Síminn að bæta þurfi við lið g) sem er „að 
fjarskiptainnviðir sem hið opinbera hefur lagt, þ.m.t. fyrirtæki sem eru beint eða óbeint í  eigu 
hins opinbera, verði nýttir með skilvirkum hætti og fjarskiptafyrirtækjum gert kleift að fá 
óvirkan aðgang að slíkum innviðum á jafnræðisgrundvelli."

Víða hefur hið opinbera eða aðilar á þeirra vegum lagt ljósleiðara að heimilum á undanförnum 
árum. Lykilatriði í þessari ljósleiðaravæðingu á vegum opinberra aðila er að virk og 
raunveruleg samkeppni þrífist á þessum kerfum, þ.e. að fjarskiptafyrirtæki sem nýta slíka 
innviði geti stjórnað eigin tæknilegum innviðum en séu ekki háð fjárfestingastefnu og vilja 
opinbera aðila hverju sinni. Lagning ljósleiðara er stærsta og erfiðasta fjárfestingin en þegar 
ljósleiðarinn hefur verið lagður er kostnaðurinn sokkinn að mestu leyti. Hins vegar verður 
viðvarandi þörf fyrir rekstur og viðhald fjarskiptabúnaðar sem er tengdur við ljósleiðara. Í því
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sambandi er áríðandi að fjarskiptafyrirtæki séu ekki háð vilja og stöðu opinbera aðila heldur 
geti fjárfest og rekið eigin búnað sem mætir þörfum viðskiptavina viðkomandi fyrirtækis. Ella 
er hætta á því að framþróun sé í höndum eins aðila, samkeppni í þjónustu, gæðum og 
verðlagningu verði einsleit og Íslandi dragist aftur úr á sviði fjarskipta til lengri tíma. Það er 
staðreynd að það reynist einkaðilum erfitt að keppa við opinbera aðila einkum vegna þess að 
þeir eru ónæmir fyrir aðhaldi markaðarins, hluthöfum, lánadrottnum og neytendum. Þess 
vegna er mikilvægt að umsvif hins opinbera vegi ekki að grundvelli virkrar samkeppni og það 
er gert með því að takmarka umsvif opinberra aðila við lagningu ljósleiðara líkt og gert er 
með verkefninu Ísland Ljóstengt.

Síðara atriðið lýtur að þekkingu og menntun á sviði fjarskipta. Síminn leggur því til að bætt 
verði við lið h) sem segir „efla og stuðla að öflugri kennslu, rannsóknum og nýsköpun á sviði 
fjarskip tastarfsemi."

Síminn telur að það væri eðlilegt að Ísland setji sér það markmið að efla menntun og nýsköpun 
á sviði fjarskiptastarfsemi. Með svokallaðri 5G væðingu munu tækifæri fyrir nýjar lausnir fyrir 
atvinnulífið og neytendur aukast og á sama tíma eykst þörfin fyrir örugg og hagkvæm 
fjarskipti. Til þess að fjarskiptafyrirtæki geti mætt þessum kröfum markaðarins þá verða þau 
að hafa aðgang að hæfum starfsmönnum. Þess vegna er áríðandi að íslenska menntakerfið 
leggi áherslu á að efla menntun á sviði fjarskipta sem styður íslensk fjarskiptafyrirtæki og þar 
með neytendur til lengri tíma. Þá er það ekki síður mikilvægt að það séu fyrir hendi hvatar til 
þess að innlend fyrirtæki taki þátt í að þróa og búa til lausnir fyrir atvinnulífið og neytendur 
og þess vegna rétt að leggja sérstaklega áherslu að efla rannsóknir og nýsköpun á sviði 
fjarskiptastarfsemi. Síminn hefur stutt háskóla á Íslandi til þess að efla fjarskiptakennslu og 
rannsóknir en það er mikilvægt að ríkið leggi sitt á vogarskálarnar til þess að tryggja 
fullnægjandi þekkingu á sviði fjarskipta. Styður þetta við þá framtíðarsýn að Íslandi verði í 
fremstu röð á sviði fjarskipta og sköpun verðmæta.

Því skal haldið til haga að í fimm ára fjarskiptaáætlun kemur fram að það eigi að meta tækifæri 
til að auka fjarskiptarannsóknir og kennslu. Síminn telur að það eigi að vera metnaðarfyllri 
sýn á menntun og kennslu en að aðeins eigi að meta tækifæri til að auka hana. Þess vegna 
eigi framangreind tillaga Símans í lið h) að koma fram í stefnu Íslands fyrir næstu 15 ár.

Athugasemdir sem beinast að framtíðarsýn og meginmarkmiðum

Síminn telur framtíðarsýn Íslands vera jákvæða og meginmarkmiðin séu ágæt. Síminn leggur 
áherslu að fyrra meginmarkmiðið sé sérstaklega jákvætt og telur vert að bæta við orðinu 
„raunverulegum" á undan orðinu „þörfum." Í gegnum tíðina hafa stjórnvöld, og er það ekki 
einskorðað við innlend stjórnvöld, í of miklum mæli lagt kvaðir á fyrirtæki um að bjóða eða 
breyta kerfum vegna þess að þau töldu að eftirspurn væri eftir tiltekinni þjónustu eða 
lausnum. Dæmi eru um að lagasetning hafi skyldað fyrirtæki að bjóða tilteknar lausnir sem 
hafi kostað fleiri tugi milljóna í innleiðingu sem hafi síðan leitt í ljós að neytendur höfu engan 
áhuga á. Fjármunir sem eru nýttir í slík verkefni verða ekki nýttir í önnur verkefni og þannig 
verður til sóun á fjármunum. Stjórnvöld eru ekki endilega besti dómarinn á það hverjar þarfir 
neytenda eða atvinnulífsins eru, heldur þeir aðilar sem eru í daglegum samskiptum við þessa 
aðila. Þess vegna verður að mati Símans að bæta við þriðja meginmarkmiðinu sem segir að 
„stjórnvöld stuðli að þv í með hvetjandi hætti að fjarskiptafyrirtæki geti mætt þörfum
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markaðarins á hverjum tíma." Með þessu er tryggð sú stefna að stjórnvöld eiga að einblína á 
að aðstoða fjarskiptafyrirtæki að efla þjónustu sína en ekki að setja íþyngjandi kvaðir.

Með því að hvetja fyrirtæki að taka áhættu með því að fjárfesta í verkefnum sem þau telja að 
höfði til neytenda í stað þess að stjórnvöld skipi fyrir um hvaða verkefni fyrirtæki eigi að 
ráðast í eru hvatar í hagkerfinu til skynsamlegri nýtinga fjármuna. Þá geta of íþyngjandi kvaðir 
leitt til þess að rekstrarkostnaður verður of hár sem gerir fjarskiptafyrirtækjum erfitt að mæta 
því markmiði að fjárfesta í samræmi við þarfir viðskiptavina og verðleggja þjónustuna með 
eðlilegum hætti.

Athugasemdir sem beinast að markmiðum og áherslum

Síminn telur ekki tilefni til þess að gera athugasemdir við markmið um aðgengileg og greið 
fjarskipti og tekur heilshugar undir mikilvægi þess að samband Íslands við umheiminn sé 
tryggt og að verðlagning á gagnasamband um sæstreng sé sanngjörn og notendur 
fjarskiptaþjónustu sé ekki látnir greiða niður aðra starfsemi sem einnig er nýtt um sama 
streng.

Undir liðnum „2.3. Markmið um hagkvæm og skilvirk fjarskipti" er það mat Símans að það 
verði að taka afdráttarlaust fram í lið 2.3.6 að fjarskiptafyrirtækjum verði veittur aðgangur 
að fjarskiptainnviðum í eigum hins opinbera með óvirkum hætti, þ.e. ,rörum, aðstöðu sem og 
ljósleiðara án búnaðar. Sem rök fyrir því hvers vegna slíkur aðgangur að innviðum sem eru í 
eigu opinberra aðila, má vísa til ákvörðunar Eftirlitstofnunar EFTA í máli vegna lagningu 
ljósleiðara að vegum hins opinbera í Skeiða- og Gnúpverjahreppi en þar sagði:

„Such passive network access should in turn help facilitate effective
competition at downstream levels of the value chain and promote the
provision of competitive and affordable services to end-users."1 (leturbr.
Símans)

Síminn telur að framangreind tilvitnun sé til marks um að þótt það geti í ákveðnum aðstæðum 
verið jákvætt að hið opinbera aðstoði við að leggja ljósleiðara, sé aftur á móti mikilvægt að 
hið opinbera gangi lengra. Þess vegna leggur Síminn til að liður 2.3.6. verði svohljóðandi: 
„Nýta beri fjarskiptainnviði, í  beinni eða óbeinni eigu, opinbera aðila, með skilvirkum hætti í 
því skyni að efla öryggi og/eða samkeppni, þ.m.t. með því að veita fjarskiptafyrirtækjum 
aðgang að óvirkum innviðum á jafnræðisgrundvelli, s.s. með nýtingu á aðstöðu, húsnæði, 
rörum og ljósleiðara án endabúnaðar (svokölluðum svörtum ljósleiðara)." Slíkur aðgangur 
mun að mati Símans auka getu fjarskiptafyrirtækja, sem eru ekki í eigu opinberra aðila, til 
þess að fjárfesta með sjálfbærum hætti í virkum tæknibúnaði ofan á ljósleiðara og þar með 
auka samkeppni.

1 Málsgrein 76 í ákvörðun Eftirlitsstofnunar EFTA um lagningu ljósleiðara í Skeiða- og Gnúpverjahreppi frá 13. 
nóvember 2013, nr. 444/13/COL. Til útskýringar þá er hugtakið óvirkur aðgangur skilgreindur í ákvörðuninni sem 
svohljóðandi í neðanmálsgrein 24 á bls. 9 í ákvörðuninni: „Passive network access refers to access to the 
passive network without any electronic equipment, i.e. physical network elements such as ducts, fibre, etc."
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Síminn verður að benda á að, ef opinberir aðilar þrýsta einkaaðilum út af markaðnum eða 
takmarka umsvif þeirra við afmarkaðan hluta markaðarins þá dregur það úr getu aðila sem 
starfa undir raunverulegu aðhaldi markaðarins að nýta tekjur sínar til þess að fjárfesta. Þannig 
er hætt við að umsvif opinberra aðila á stærri markaðssvæðum landsins, þ.e. 
höfuðborgarsvæðinu, leiði til þess að geta markaðsaðila til þess að nota tekjur sínar til þess 
að fjárfesta utan þess svæðis verði takmarkaðri. Þannig kemur réttilega fram í 
þingsályktunartillögunni að það sé enn óleyst hvernig þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins og 
Eyjafirði verði ljósleiðaravætt.

Það er mat Símans að það verði einnig að bæta við lið 2.3.12 sem segir að „stefna skuli að 
því að draga úr gjöldum á fjarskiptafyrirtæki umfram almenn opinber gjöld." Víða kemur fram 
í þingsályktunartillögu að það sé áhersla á hagkvæma og ódýra fjarskiptaþjónustu. Eftir sem 
áður er engin áherslu á í þingsályktunartillögunni að hið opinbera taki til skoðunar opinber 
gjöld sem lögð eru á fjarskiptafyrirtæki sem er ekki lögð á önnur fyrirtæki. Netöryggi er til að 
mynda svið sem snertir alla en engu að síður er fjármagn til rekstrar Netöryggissveitar PFS 
sótt til fjarskiptafyrirtækja en ekki úr almannasjóðum. Hið sama má segja um alþjónustusjóði 
sem eiga að fjármagna framboð á alþjónustu en lítið hefur verið um greiðslur úr slíkum sjóðum 
vegna fjarskiptaþjónustu. Það leiðir til þess að innheimta á gjöldum til þess að fjármagna slíka 
sjóði orkar tvímælis. Þá eru fjölmörg gjöld lögð á talsíma- og farsímaþjónustu s.s. tíðnigjöld, 
númeragjöld og fleira. Að mati Símans ættu þessu gjöld að vera tekin til endurskoðunar í því 
skyni að fella gjöldin niður eða lækka þau, sem og önnur rekstrargjöld sem eru lögð á 
fjarskiptafyrirtæki. Til þess að ná fram hagkvæmri og ódýrri þjónustu er eðlilegt að hið 
opinbera taki til skoðunar hvort það sé ekki eðlilegt að hagræða með sömu kröfum og 
fjarskiptafyrirtæki gera. Í öllu falli er eðlilegt að hagræðingarkröfur nái ekki aðeins til
fjarskiptafyrirtækja heldur einnig hjá hinu opinbera.

Til þess að fjarskiptafyrirtæki geti byggt upp öflug farsímakerfi er lykilatriði að hafa aðgang 
að stöðum til þess að setja upp senda. Skortur á aðgengi, hvort sem það er vegna
aðstöðuleysis eða hárrar verðlagningar, kemur niður á neytendum. Hið opinbera er hérna í
lykilstöðu sem eigandi fasteigna víða um land, bygginga og landssvæðis, hið opinbera getur 
tryggt að farsímarekendur hafi greiðan aðgang að þessum byggingum til þess að setja upp 
senda. Þá fer hið opinbera með verulegt hlutverk í uppbyggingu nýrra hverfa á grundvelli 
skipulagsmála. Með komandi fimmtu kynslóð farsímakerfa mun vera aukin krafa um þéttleika 
senda sem gerir þetta hlutverk hins opinbera enn mikilvægara, einkum sveitarfélaga, 
vegagerðarinnar og annarra stofnana sem eru leiðandi í vegamálum og skipulagsmálum.

Þess vegna telur Síminn rétt að bæta við lið 2.3.13 sem segir að „hið opinbera skal leitast við 
að tryggja fjarskiptafyrirtækjum aðstöðu í  og við byggingar í  eigu hins opinbera til þess að 
setja upp senda fyrir farnetsþjónustu og að skipulagsyfirvöld tryggi að gert sé ráð fyrir 
sendum vegna farnetsþjónustu við mótun á fyrirkomulagi byggðar og umhverfis." Hið 
opinbera hefur það í hendi sér að tryggja einfaldleika og gagnsæi við uppsetningu á 
farsímasendum og þannig aukið möguleika á skilvirkri og hagkvæmri þjónustu og eðlilegt að 
ef það er krafa um hagkvæm fjarskipti að þeim sem eiga að bjóða slíka þjónustu sé tryggður 
möguleikinn á því að setja upp kerfið með sem hagkvæmustum hætti.

Síminn telur eðlilegt að það komi fram nýr liður, 2.3.14. sem segir að „Póst- og 
fjarskiptastofnun skuli forgangsraða verkefnum með gagnsæjum og upplýstum hætti þar sem
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lögð verður áhersla á að birta markaðsgreiningar á 2-3 ára fresti." Samkeppniseftirlitið hefur 
forgangsraðað verkefnum þar sem tímafrestir eru lögbundnir og þess getur eftirlitið lokið 
rannsókn á samrunum innan nokkurra mánuða og innan þess ramma sem samkeppnislög 
mæla fyrir um. Forgansröðun Samkeppniseftirlitsins er skýr og þekkt, auk þess að byggja á 
lögum. Póst- og fjarskiptastofnun hefur fleiri starfsmenn en Samkeppniseftirlitið og ætti því 
að geta klárað markaðsrannsóknir á mun styttri tíma en Samkeppniseftlitið klárar rannsóknir 
samruna, sem eru oft á tíðum mun flóknari mál. Þess má geta að PFS hefur fleiri starfsmenn 
en Neytendastofa en engu að síður er málshraðri hjá þeirri stofnun talsvert hraðari.

Staðreyndin er hins vegar sú að PFS hefur ítrekað dregið það að klára markaðsrannsóknir í 
fleiri ár, án þess að málefnalegar ástæður séu fyrir því að þessi verkefni virðast oft vera 
neðarlega í forgangi. Dæmi eru um að markaðsrannsóknir, sem eiga að vera gerðar á 2-3 ára 
fresti sé ekki lokið fyrir en á 5-6 ára fresti. Þannig birti PFS ákvörðun vegna 
bitastraumsmarkaðar í ágúst 2014 á grundvelli greiningar frá árinu 2012-2013. Núna árið 
2019 hafa ekki en verið birt drög að nýrri greiningu þótt eldri greining sé yfir sex ára gömul 
og að mati Símans útséð að ákvörðun muni ekki birtast á þessu ári miðað við fyrri 
framkvæmd, enda á eftir að birta drög að greiningu og fá álit Eftirlitsstofnunar EFTA.

Í mörgum tilfellum ætti gagnaöflun að vera einföld og fyrirsjáanleg. Hættan verður þess vegna 
að kvaðir á fyrirtækjum sé haldið við í fjölda ára, lengur en nauðsynlegt er, eða nýir aðilar ná 
markaðsráðandi stöðu og þeir starfi án kvaða á sama tíma og keppinautar sem njóta ekki 
lengur markaðsráðandi stöðu starfa undir mjög íþyngjandi kvöðum.

Síminn vill einnig taka fram að undir lið 2.3.7. kemur fram að uppfærsla regluverks eigi að 
stuðla að framförum, fjárfestingum og samkeppni. Síminn telur að um jákvætt markmið sé 
að ræða. Hins vegar verður ekki hjá því komast að leggja áherslu á að innleiðingu sé hraðað 
þar sem of sein uppfærsla getur leitt til þess að tækifæri fari forgörðum. Uppfærsla 
fjarskiptalöggjafarinnar hefur ekki verið sem skyldi hér á landi. Enn er til dæmis ekki lokið 
innleiðingu á tilskipun ESB 2014/61 um hagkvæma uppbyggingu breiðbandsneta þar sem 
kveðið er á um skyldu til samnýtingar innviðaframkvæmda og óvirkra mannvirkja á borð við, 
möstur, rör og tengiskápa. Um þá tilskipun ritaði forstjóri Póst- og fjarskiptastofnunar í 
inngangi að árskýrslu stofnunarinnar fyrir árið 2015: „PFS telur að ná megi fram sparnaði 
sem nemur hundruðum milljóna með því að innleiða þessa tilskipun"

Stjórnvöld eru í lykilhlutverki þegar kemur að því að stuðla að jákvæðri þróun og 
þjóðahagslega hagkvæmri fjárfestinga á fjarskiptamarkaði. Þróunin á þessum markaði er 
mjög ör og mikilvægt er að löggjöfin taki mið af því. Hætt er við því að ef innleiðing á löggjöf 
dragist þá nýtist ekki tækifærin sem í henni felast og löggjöfin nái ekki tilgangi sínum með 
fullnægjand hætti.

Niðurlag

Síminn áréttar að það er mat félagsins að Ísland hafa alla burði til þess að vera áfram í fremstu 
röð á sviði fjarskipta og upplýsingatækni. Til þess þarf að skapa jákvæðar forsendur og hvata 
fyrir sjálfbærar fjárfestingar í fjarskiptatækni og nýta fjárfestingar sem hið opinbera hefur 
þegar lagt með skilvirkum hætti þar sem litið er til þess að efla samkeppni með 
raunverulegum hætti en ekki aðeins ásýndarlega. Efla þróun, nýsköpun og rannsóknir á sviði
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fjarskipta. Styrkja menntun á sviði fjarskiptastarfsemi í víðtækum skilningi. Þar hefur hið 
opinbera vissulega lykilhlutverk að skapa vettvang þar sem fjarskiptafyrirtæki geti veitt öfluga 
þjónustu um allt land og að sama skapi tryggt að kvaðir og rekstur hins opinbera feli ekki í 
sér samkeppnishindranir.

Virðingarfyllst, 
f.h. Símans hf.,

Eiríkur Hauksson, yfirlögfræðingur
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