
Nefndarsvið Alþingis 
Umhverfis- og samgöngunefnd

Reykjavík, 5. október 2019

Efni: Frá nefndasviði Albingis -  122. mál til umsagnar

Vísað er til tölvupóst frá nefndarsviði Alþingis, dags. 25. september 2019, en 
honum fylgdi frumvarp til laga um ráðstafanir til hagkvæmrar uppbyggingar 
háhraða fjarskiptaneta. Óskað var eftir umsögn um frumvarpið. Hér að neðan 
fer umsögn Sýnar hf. (Sýn) um frumvarpið:

Um er að ræða frumvarp sem áður var lagt fram á 149. löggjafarþingi vorið 2019 
(þskj. 1045, 639. mál), þar sem það gekk til umhverfis- og samgöngunefndar eftir 
fyrstu umræðu. Frumvarpið er nú lagtfram að mestu í óbreyttri mynd. Breyting 
hefur verið gerð á 14. gr. frumvarpsins (gildistökuákvæði) vegna 
endurframlagningar. Þá hafa fáeinar breytingar verið gerðar í greinargerð með 
frumvarpinu í því skyni að bregðast við þeim athugasemdum og gagnstæðu 
sjónarmiðum sem bárust Alþingi við meðferð málsins.

Sýn sendi umsögn við frumvarpið þegar það var lagt fram í fyrra skiptið. Sem fyrr 
fagnar Sýn almennt séð hinu framkomna frumvarpi og styður bæði markmið 
þess og einstök ákvæði. Frumvarpið felur í sér setningu heildarlaga um efni 
tilskipunar (ESB) 2014/61 og tryggir þannig fullnægjandi innleiðingu hennar í 
íslenskan rétt. Tilskipunin byggist á áætlun framkvæmdastjórnar 
Evrópusambandsins sem ber titilinn Stofræn áætlun fyrir Evrópu -Stafræ n tækni 
sem drifkraftur fyrir vöxt í Evrópu og hefur að markmiði að gefa öllum 
Evrópubúum aðgang að hefðbundnu háhraðaneti fyrir árið 2013 og að tryggja 
að fyrir árið 2020 hafi allir Evrópubúar aðgang að mun hraðvirkari nettengingum, 
eða yfir 30 megabitum á sekúndu (Mb/s), auk þess sem a.m.k. 50% heimila hafi 
áskrift að nettengingu sem er yfir 100 Mb/s.

Megin efni fyrri umsagnar laut að skilgreiningunni á efnislegu grunnvirki. Lagði 
Sýn áherslu á að skilgreiningin yrði óbreytt að lögum og þar með að aðgangur að
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sk. svörtum fiber myndi falla utan gildissviðs skilgreiningarinnar og gildissviðs 
laganna. Færði Sýn fyrir því lagarök að önnur niðurstaða færi gegn EES rétti.

Samkvæmt frumvarpstexta hins endurskoðaða frumvarps hefur verið fallist á 
sjónarmið Sýnar. Þannig segir m.a. í almennum athugasemdum:

Skýringin á efnislegu grunnvirki í  2. gr. er tekin orðrétt upp úr tilskipuninni í  
frumvarpið. Skýrt er tekið fram í tilskipuninni að svartur Ijósleiðari fellur ekki 
undir orðskýringuna á efnislegu grunnvirki. Má af því draga þá ályktun að 
hendur EES-ríkja séu bundnarafþví að innleiða orðskýringuna orðrétt í landsrétt 
með sömu takmörkunum og þar greinir, þó heimilt kunni að vera að útvíkka 
orðskýringuna til annarra óvirkra netþátta.

Og áfram segir í skýringu við 2. gr. frumvarpsins:

Almennt er svartur Ijósleiðari talinn vera óvirkur búnaður einn og sér, en í 
tilskipuninni er sérstaklega tiltekið að svartur Ijósleiðari falli þó ekki undir 
orðskýringuna á efnislegu grunnvirki. Má afþví draga þá ályktun að hendur EES- 
ríkjanna séu bundnar a f því að innleiða orðskýringuna í  landsrétt með sömu 
takmörkunum, þó heimilt kunni að vera að útvíkka orðskýringuna til annarra 
óvirkra netþátta s.s. vatnsturna (sé þeim á annað borð til að dreifa í  viðkomandi

Með vísan til þessa afdráttarlausa orðalags í skýringum og frumvarpstexta styður 
Sýn að frumvarpið nái fram að ganga í óbreyttri mynd.

ríki).

Virðingarfyllst,

Páll Asgrímsson, 
lögmaður
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