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1. Inngangur og samantekt 
Inngangur
Innleiðing Kóðans svokallaða felur í sér að efnisákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og -ráðsins um 
setningu evrópskra reglna um fjarskipti eru tekin upp í íslensk lög um fjarskipti. Sem slík varða ný lög 
um fjarskipti að sjálfsögðu mikla hagsmuni Nova bæði tengt daglegri rekstrarumgjörð sem og þróun 
fjarskipta sem er stöðugt viðfangsefni félagsins.

Á haustdögum 2020 sendi Nova inn umsögn um lagafrumvarpið til umhverfis- og samgöngunefndar. 
Að auki kynnti Nova athugasemdir og áhyggjur sínar fyrir nefndinni á fundi þann 11. febrúar 
síðastliðinn. Eins og fram kom í umsögn og kynningu Nova eru almennt ekki gerðar athugasemdir við 
innleiðingu lagafrumvarpsins en stóra áhyggjuefnið er 87. gr. frumvarpsins sem felur í sér opnar og 
óljósar heimildir til meiriháttar inngripa í rekstrargrundvöll fjarskiptafyrirtækja, þar á meðal Nova.

Talsverður fjöldi af umsögnum hafa verið sendar inn og eru opinberar vegna frumvarpsins.

Af hálfu Nova er í þessu minnisblaði sérstaklega fjallað um sjónarmið sem fram koma í Samantekt 
samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytis til nefnda Alþingis vegna athugasemda er bárust varðandi 87. 
gr. frumvarps um fjarskipti, dagsett 23.11.2020, en Nova gerir í kafla 2 hér að neðan ýmsar 
athugasemdir við þá samantekt.

Í kafla 3 er fjallað um lagaleg atriði er varða 87. gr. gerðar eru athugasemdir við greinina sem slíka og 
útskýrt hver augljós áhrif hennar eru á eignir fjarskiptafélaga og hvernig sú skerðing sem kemur til 
mun leiða af sér bótaskyldu ríkissjóðs. Fyrirsjáanlegt tjón hleypur á milljörðum króna.

Í kafla 4 er fjallað um fjarskiptaumhverfi á Íslandi frá sjónarhóli Nova. Farið er yfir hver núverandi 
staða er en einnig er leitast við að skýra út hvers vegna inngrip í birgjaval hefur mikil og neikvæð áhrif 
á rekstur og þróun fjarskipta og hver áhrif þess verða á Íslandi tengt auknum kostnaði, lakari þjónustu 
og röskun á samkeppni. Einnig er farið yfir þau áhrif sem inngrip, af því tagi sem 87. gr. frumvarpsins 
er ætlað að heimila, mun hafa á rekstur Nova. Í lok kaflans er einnig fjallað um nokkrar mismunandi 
leiðir við lagasetningu sem farnar hafa verið á Norðurlöndum og hver staða þeirra mála er.
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Sam antekt
Mikilvægt er að halda áfram þeirri jákvæðu farnetsþróun sem átt hefur sér stað á undanförum 
misserum á Íslandi. Hvergi má slaka á í þeirri þróun til að anna áfram stigvaxandi þörfum neytenda, 
enda er nýting farneta og þráðlausra fjarskipta sífellt mikilvægari í nútíma samfélagi sem kallar á 
kröfur um æ meiri skilvirkni við leik og störf. Af fjarskiptum sprettur einnig mikil gróska í formi 
nýsköpunar í atvinnulífi sem og við daglegt líf sem reiðir sig í sífellt meira mæli á snjalltækni af ýmsu 
tagi.

Að óbreyttu stefnir 87. gr. frumvarps til nýrra fjarskiptalaga miklum hagsmunum fjarskipta á Íslandi í 
uppnám sem leitt getur til stöðnunar, seinkað verulega tækniþróun ýmiskonar og dregur auk þess 
mikinn mátt úr samkeppni. Óljós markmið 87. gr. valda strax miklu tjóni fyrir neytendur án þess að ná 
tilgangi um aukna vernd / öryggi til handa þegnum landsins.

Fyrir liggur að það ríkir fákeppni á innviðamarkaði þráðlausra fjarskipta á heimsvísu en birgjar eru þar 
aðeins fjórir þ.e. Ericsson og Nokia frá Skandinavíu ásamt Huawei og ZTE frá Kína. Í samantekt 
ráðuneytisins virðist það að sumu leiti gera sér grein fyrir þessari staðreynd en þrátt fyrir það er 
ekkert fjallað um afleiðingar þess að beita jafn íþyngjandi birgja takmörkunum og boðað er með 87. 
gr. frumvarpsins. Í stað þess að meta þær alvarlegu afleiðingar sem munu koma upp fjallar 
ráðuneytið um hvert fjarskiptaþróun gæti stefnt. Í því samhengi er mikið fjallað um svokallaða 
fjölbreytnistefnu og þá breyttu heimsmynd sem birtist þegar og ef sú stefna nær að ryðja sér rúms í 
fjarskiptum.

Þá er löng umfjöllun um svokallaða „Open RAN" tækni högun sem er ein útfærsla á innviðum 
fjarskipta, sem getur leitt af sér meiri fjölbreytni í aðkomu birgja að lausnum. Að mati Nova getur 
það vissulega haft góð áhrif á fjarskiptaþróun ef sú tækni högun verður að veruleika en því miður á 
hún enn langt í land þar sem margar tæknilegar áskoranir og hindranir þarf enn að yfirstíga til þess að 
Open RAN geti talist raunhæfur kostur fyrir almennan fjarskiptamarkað.

Það er því ekki fyrr en í fyrsta lagi eftir 3-5 ár að slíkar lausnir gætu komið til en jafnvel þær spár eru 
háðar verulegri óvissu. Umfjöllun um Open RAN högun á þessu stigi felur því ekki í sér neina lausn á 
þeim vandamálum sem setning og beiting 87. gr. frumvarpsins mun skapa. Lögfesting og beiting 87. 
gr. frumvarpsins mun að miklu leiti útiloka Huawei frá því að vera birgi á íslenskum fjarskiptamarkaði. 
Það eru þær raunverulegu afleiðingar sem ákvæðið myndi hafa.

Þá er í samantekt ráðuneytisins fjallað um að áhrifin lúti aðeins að nýjum búnaði og séu því ekki 
afturvirk, þ.e. hafi ekki áhrif á búnað sem fyrir er og hafi því ekki takmarkandi áhrif t.d. á frekari 
uppbygginu fjarskiptainnviða og samkeppni. Þessar fullyrðingar standast ekki skoðun.

Ein helsta áskorunin í þróun og rekstri fjarskipta er að láta mismunandi kynslóðir af tækni vinna 
þannig að samfella sé í þjónustu til viðskiptavina, enda búnaður notenda með mismunandi 
eiginleikum. Notendur á íslenskum farnetsmarkaði nýta t.d. tæknikynslóðir sem flestir þekkja undir 
heitunum: 2G, 3G, 4G, 4.5G og 5G. Stafurinn G í þessu samhengi stendur fyrir enska orðið generation, 
eða kynslóð. Samþætting milli fjarskiptatæknikynslóða er takmörkum bundin. Núverandi staða er sú 
að segja má að 4G þjónusta myndi vissa tengingu milli kynslóða; bæði þeirrar sem fyrir hefur verið 
lengi og þeirrar sem er að ryðja sér rúms. Það má því segja að þau fjarskiptakerfi sem þegar hafa 
verið byggð séu forsenda fyrir þeirri 5G þjónustu sem komin er nú þegar og þeirri 5G þjónustu sem til 
stendur að byggja upp.

Óbreytt ákvæði 87. gr. mun því ekki aðeins hægja á eðlilegri þróun heldur myndi hún, þvert á það 
sem byggt virðist á í minnisblaði ráðuneytisins, að auki ýta út fyrri kynslóðum af fjarskiptabúnaði með 
tilheyrandi afskriftum á búnaði sem tilheyrir núverandi 3G og 4G þjónustu. Augljóst er að kostnaður
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og tjón vegna þessa mun hlaupa á milljörðum króna. Blasir þá sú staðreynd við Nova að í stað þess að 
standa í metnaðarfullri uppbyggingu á 5G neti sem styður við jákvæða uppbygginu fjarskiptaþjónustu 
á Íslandi þarf að fara í risastórt verkefni til þess að taka niður núverandi þjónustuinnviði með 
tilheyrandi stöðnun og afturför í þjónustu. Gera má ráð fyrir að slík útskipting og enduruppbygging 
búnaðar gæti tekið um 2-4 ár. Þá má segja að í stað þess að geta náð forskoti og styðja vel við 
notendabúnað sem nýtir nýjustu tæki sem þegar eru komin á markað, s.s. eins og iPhone 12 og 
Samsung S20 sem þegar styðja 5G, þá þyrfti að fara í mjög kostnaðarsamar aðgerðir við útskiptingu 
búnaðar án þess að sú aðgerð myndi leiða til nokkurra framfara í þjónustu. Í þessu samhengi er einnig 
rétt að nefna að mikil þörf er á áframhaldandi þróun farneta en stöðug aukning notkunar er milli ára. 
Þannig var t.d. um 280% aukning á netnotkun viðskiptavina Nova á tímabilinu 2018 til 2020. 4G net 
eru víða komin að þolmörkum og því mikil þörf á aukinni afkastagetu. Mikilvægt er því að engar tafir 
verði á framþróun farneta.

Nova hefur verið í fararbroddi í þróun og uppbyggingu fjarskiptaþjónustu á Íslandi allt frá stofnun 
félagsins árið 2007. Nova er í dag eigandi og rekstraraðili burðarnets á landsvísu sem og farnets af 
fullkomnustu gerð þar sem fjárfest hefur verið fyrir milljarða króna. Öll uppbygging hefur verið í 
samræmi við lagalegar kröfur og lögmæt skilyrði sem sett hafa verið af hálfu stjórnvalda. Fjárfestingar 
Nova og fjárhagslegir hagsmunir félagsins í þessu samhengi njóta eignarréttarverndar 72. gr. 
stjórnarskrárinnar og myndi skerðing núverandi réttinda með lögum, jafnvel þótt slík skerðing teldist 
styðjast við almenningsþörf, leiða til bótaskyldu úr hendi ríkissjóðs.

Að mati Nova er því mjög misráðið að fara fram með þá tillögu sem felst í 87. gr. frumvarpsins. Sé 
talið nauðsynlegt að fyrir hendi séu úrræði sem gera íslenskum stjórnvöldum almennt séð kleift að 
bregðast við "skipulagslegum" öryggisógnum sem Íslandi stafar hætta af þurfa íslensk stjórnvöld og 
löggjafinn einfaldlega að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hægt sé að fást við slíkar ógnir með 
úrræðum sem taka rétt og eðlilegt tillit til réttaröryggis og hagsmuna þeirra sem öryggisráðstafanir 
beinast gegn eða hafa áhrif á. Við blasir að íslenska ríkið verður skaðabótaskylt gagnvart þeim 
fjarskiptafyrirtækjum sem verða fyrir barðinu á tilvist og beitingu 87. gr. frumvarpsins. Tjón þeirra 
myndi hlaupa án nokkurs vafa á milljörðum króna. Ekkert var að þessu vikið í umsögn ráðuneytisins.

Hvað sem þessu líður er sú fyrirætlan sem felst í 87. gr. frumvarpsins, að því er varðar möguleikann til 
viðbragða gegn "skipulagslegri" öryggisógn, öldungis ófullnægjandi á alla mælikvarða lýðræðislegs 
réttarríkis, eins og Íslands. Með frumvarpinu, einkum 3. og 4. mgr. 87. gr., er lagt upp með að Alþingi 
framselji vald til ráðherra til að setja reglugerð sem megi fela í sér að búnaður í tilteknum hlutum 
innlendra farneta, sem teljist viðkvæmir með tilliti til almannahagsmuna og öryggis ríkisins, skuli í 
heild eða að hluta vera frá framleiðenda í ríki sem Ísland á í öryggissamstarfi við eða ríki innan EES. 
Það sem þetta felur í raun í sér, þótt ráðuneytið tali af fremsta megni í kringum það, er að framselt er 
vald til ráðherra til að útiloka Huawei sem birgja gagnvart íslenskum fjarskiptafélögum varðandi 
uppbyggingu farneta.

Afleiðing setningar og eftir atvikum beitingar 87. gr. frumvarpsins verður því sú að tefja og hindra 
nýsköpun og innleiðingu stafrænnar tækni sem gegnir lykilhlutverki í framþróun íslensks samfélags.
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2. Athugasemdir vegna minnisblaðs ráðuneytis
Inngangur
Hér að neðan er fjallað um þau sjónarmið sem fram koma í Samantekt samgöngu- og 
sveitastjórnarráðuneytis til nefnda Alþingis vegna athugasemda er bárust verðandi 87. gr. frumvarps 
um fjarskipti, dagsett 23.11.2020, en einkum er farið yfir síðari hluta þeirrar samantektar (bls. 5-7) er 
lýtur að kaflanum „Viðbrögð við umsögnum um 87. grein frumvarpsins".

Fákeppni og takm arkanir
Fyrir liggur að það ríkir mikil fákeppni á innviðamarkaði þráðlausra fjarskipta á heimsvísu, þ.e. að 
helstu birgjar fjarskiptafyrirtækja eru aðeins 3-4 þ.e. Ericsson og Nokia frá Skandinavíu og Huawei 
(ásamt ZTE) frá Kína.

Í samantekt ráðuneytisins á bls. 4 segir: „Vaxandi óánægju hefur gætt alþjóðlega m eðþað aðþróun  
5G tækni sé annars vegar bundin við kínverskt fyrirtæki og hins vegar tvö skandinavísk fyrirtæki. Bæði 
sé það óásættanleg fákeppni og ýmsum þróuðum tækniríkjum finnst óásættanlegt að eiga enga 
aðkomu að tæknilegri þróun varnarmála 21. aldar innan eigin lögsögu."

Þá segir einnig í skýrslunni1 „Huawei, 5G, and China as a Security Threat" sem gefin var út af CCDCOE 
(The NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence) sem ráðuneytið vísar til: „The rise of 
Huawei is exemplary o f the Chinese national policy o f technological superiority: the past few  years 
have seen the company grow into the largest telecoms equipment manufacturer in the world. In 
2018, it passed Apple as the second largest producer of smartphones after Samsung. It is currently 
the only company that can produce 'at scale and cost' all the elements of a 5G network, with its 
closest competitors Nokia and Ericsson not yet able to offer a viable alternative".

Í samhengi við þessa stöðu sem ríkir í dag þarf að skoða röksemdir ráðuneytisins við umsögnum þar 
sem fjallað var um „meinta útilokun einstaka framleiðenda frá íslenskum farnetum", en ráðuneytið 
segir:

„ Í ýmsum umsögnum virðist gengið út frá því að ákvæði 87. greinar leiði til þess að ákveðinn 
framleiðandi verði útilokaður frá íslenskum farnetsmarkaði og virðist þá einkum horft til 3. mgr. 
Hvorki í  greininni né greinargerð kemur þó fram að það standi til, enda er engu þar beint gegn 
ákveðnum framleiðanda, ríki né heimssvæði."

Hér er um beinan útúrsnúning að ræða þar sem augljóst er að af tveimur kostum þ.e. að velja búnað 
frá skandinavísku eða kínversku fyrirtæki þá rúmast aðeins þau skandinavísku inni í núverandi tillögu
3. mgr. Við núverandi aðstæður og í fyrirsjáanlegri framtíð, þar sem mögulegir birgjar eru aðeins þeir 
sem að ofan eru nefndir, blasir við að í reynd er ákvæði 87. gr. frumvarpsins beint gegn Huawei.

Enn fremur segir ráðuneytið í framhaldi: „Hugsanlegar takmarkanir byggja ekki á því að einstakir 
framleiðendur, ríki eða heimssvæðiséu sett á svartan lista." Um þessa fullyrðingu gildir að mati Nova 
það sama og áður segir. Orðalag 3. mgr. um hvaðan búnaður má koma býr í raun til svartan lista yfir 
öll þau lönd sem ekki rúmast þar þ.e. lönd sem eru ekki „ríki sem Ísland á öryggissamstarf við eða ríki 
innan Evrópska efnahagssvæðisins."

Takm arkan ir á búnaði
Um takmörkun á búnaði segir í samantekt ráðuneytisins: „Hins vegar getur mat á skipulagslegu 
öryggi samkvæmt 3. mgr. leitt til takmarkana á notkun búnaðar í  tilteknum viðkvæmum hlutum

1 https://ccdcoe.org/library/publications/huawei-5g-and-china-as-a-security-threat/
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fjarskiptakerfis. Slíkar takmarkanir byggja á auknum kröfum um traust til þessa búnaðar, 
framleiðanda búnaðar og þeirrar þjónustu sem hann veitir." Af hálfu ráðuneytisins er ekki fjallað um 
umfang og afleiðingar beitingu slíkar greinar.

Ráðuneytið gefur því ekki álit á þeirri alvarlegu stöðu sem mun koma upp verði ákvæðinu beitt þar 
sem ljóst er að fjarskiptafyrirtæki þyrftu að skipta út mjög miklu af búnaði með tilheyrandi kostnaði 
og afskriftum á fjárfestingum.

Svo virðist sem ráðuneytið gefi sér að hægt sé að takmarka búnað frá einum framleiðanda og fá 
annan sambærilegan frá öðrum, án mikillar fyrirhafnar, en sú er ekki raunin. Nova hefur átt í 
samskiptum við Ericsson, Nokia og Huawei til að ræða möguleika á slíkum útskiptum með 
samþættingu við núverandi búnaði í huga. Allir umræddir aðilar eru á sama máli um að slík útskipti 
séu ekki möguleg nema einnig sé skipt um búnað fyrir þær kynslóðir af fjarskiptatækni sem fyrir eru í 
notkun. M.ö.o. þýðir slík breyting að skipta þyrfti út miklu af búnaði sem tilheyrir núverandi 3G og 4G 
þjónustu, með tilheyrandi kostnaði og afskriftum á núverandi fjárfestingum.

Með vísan til þessa stenst heldur ekki sú nálgun sem sett er fram í minnisblaði ráðuneytisins að 
beiting 87. gr. frumvarpsins myndi eingöngu taka til nýs búnaðar. Í reynd myndi tilvist og beiting 
greinarinnar kalla á víðtæk útskipti núverandi búnaðar.

Open RAN fjö lbreytn istefnan
Í stað þess að meta þær alvarlegu afleiðingar sem fjallað er um hér að ofan fjallar ráðuneytið mikið 
um, en þó með fremur ómarkvissum hætti, hvert fjarskiptaþróun gæti stefnt, og segir: „Rétt er að 
benda á að almenn þróun á 5G farnetsmarkaði virðist vera íá tt  til„Open RAN"fjölbreytnistefnunnar. 
Það er sú sýn sem íslensk stjórnvöld horfa til þótt þau ráði litlu um alþjóðlega þróun þessara mála. 
Stefnan felur ísé r  mikið uppbrot á framleiðslu 5G búnaðar og gefur mörgum framleiðendum vél- og 
hugbúnaðar kost á að vera með, hugsanlega einnig á Íslandi. Stefnan felur jafnframt ísé r  ákveðna 
ógn við stöðu beggja þeirra framleiðenda sem eru nú rí'kjandi á íslenskum farnetsmarkaði."

Nova gerir ekki athugasemd við að Open RAN (O-RAN) högun gæti breytt miklu um samsetningu 
birgja þegar fram líða stundir, en fullnægjandi lausnir að þessu leyti sem byggja á Open RAN högun 
eru ekki raunhæfur kostur fyrir almennan fjarskiptamarkað fyrr en í fyrsta lagi eftir 3-5 ár og eru 
jafnvel slíkar spár háðar verulegri óvissu. Open RAN högun felur því ekki í sér neina lausn á þeim 
vandamálum sem setning og beiting 87. gr. frumvarpsins mun skapa.

Helstu áskoranir og hindranir fyrir því að Open RAN sé í dag raunhæfur kostur eru m.a.:

a) Óljóst er hvort O-RAN lausnir geti stutt við þá tækni sem fyrir er, þ.e. eru samhæf við 
núverandi búnað (e. integration & interoperability). Þær lausnir sem nú eru í prófunum og 
snúa að umræddri högun eru flestar á nýjum fjarskiptanetum þar sem engin þjónusta er fyrir 
og því ekki þörf á samþættingu.

b) Ekki er ljóst hvenær hugbúnaðarhlutar sem eiga að tilheyra nýrri O-RAN kynslóð verða 
nægilega hraðvirkir til þess að geta komið í stað þess vélbúnaðar sem í dag er nauðsynlegur 
til að skila þeim afköstum sem 5G þjónustur krefjast (e. performance issues). Afköst og mikill 
skalanleiki (e. high scalability) búnaðar er nauðsynlegur til þess að hægt sé að byggja 
almennar farsímaþjónustur sem bjóða uppá mikla samtíma notkun fyrir viðskiptavini.

c) Flókin samþáttun kerfa frá mismunandi framleiðendum (e. multi vendor integration) er mikil 
áskorun. Sá búnaður sem til er og nú er framleiddur fer eftir stöðlum sem eru nýlegir. 
Mismunandi útfærslur á stöðlum leiða oft til flókinnar samþáttunnar þar sem allir birgjar 
þurfa að vera samstiga og spila í takt til þess að þjónustur virki saman. Í gegnum tíðina hafa 
slík tækniverkefni ævinlega verið tæknilega flókin, áhættu- og kostnaðarsöm.
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d) Skortur á samhæfðum búnaði, við samskiptastaðla sem enn eru í mótun. Þó svo að nær allur 
fjarskiptabúnaður sé hannaður og þróaður á þann hátt að samskiptahlutar eigi að nýta 
stöðluð samskipti (e. standard protocols) þá eru útfærslur mismunandi og megin virkni oft 
háð öðrum hlutum frá sömu aðilum.

Lausnir á ofangreindum áskorunum sem þó eru ekki tæmandi taldar innifela í öllum tilvikum 
umfangsmikil verkefni með hátt flækjustig.

Sú fullyrðing ráðuneytisins að „Stefnan (fjölbreytnistefna) felur jafnframt í sér ákveðna ógn við stöðu 
þeirra beggja framleiðenda sem eru nú ríkjandi á íslenskum farnetsmarkaði" er órökstudd og í raun úr 
lausu lofti gripin. Ef til vill byggir þetta á því að ráðuneytið gefur sér að með einföldum hætti geti 
Open RAN lausnir leitt til breytinga á möguleikum annarra birgja til að hasla sér völl í samkeppni við 
þá leiðandi birgja sem fyrir eru í dag. Árétta ber að lausnir sem byggja á Open RAN högun eru ekki til 
staðar í dag í því horfi sem þyrfti að vera til að geta haft þau áhrif og um þróun mála næstu árin er 
ómögulegt að spá. Nær allir helstu fjarskiptabirgjar eru í faghópi ásamt hundruðum annarra 
fyrirtækja í The O-RAN ALLIANCE sem mótar RAN þróun til framtíðar, en einnig eru fyrirtækin meðal 
þeirra sem eru hvað virkust í þróun staðla á fjarskiptamarkaði sem nauðsynlegur er fyrir framþróun. 
Hvort Open RAN sem slíkt muni breyta miklu um stöðu mála í framtíðinni hvað þetta varðar er allt 
óvíst um.

Einokunarstaða og útilokunaráhrif
Með umfjöllun sinni um Open RAN virðist ráðuneytið m.a. freista þess að koma sér undan 
málefnalegum svörum um þá hættu sem bent var á í umsögnum að beiting ákvæðisins, með 
tilheyrandi útilokun Huawei eins og staðan er í dag, gæti leitt til einokunarstöðu eins birgja (þ.e. 
Ericsson sem í dag er í reynd sá valkostur sem helst kæmi til greina í stað Huawei, með öllum þeim 
kostnaði og tjóni sem því myndi þó fylgja).

Í tilsvörum ráðuneytisins segir: „Athugasemdir voru gerðar um að 87. greinin gæti stuðlað að einokun 
eins framleiðanda á íslenskum fjarskiptamarkaði (einn aðili tók jafnframt fram að það væri ekkert 
athugavert við að farnetskerfi á Íslandi væru meira eða minna háð búnaði frá öðrum framleiðanda)."

Hér virðist Nova sem vísað sé til umsagnar félagsins en í stað þess að fjalla málefnalega um líklega 
einokunarstöðu og þann vanda sem þá myndi skapast er snúið útúr umsögninni með þeim hætti að 
sleppa seinni hluta skýringar, en texti umsagnar Nova var svo hljóðandi:

"Að mati Nova felst ekkert sjálfstætt vandamál íþ v í að farnetskerfi á Íslandi séu á landsvísu meira 
eða minna háð búnaði frá tilteknum framleiðanda. Meginmáli skiptir það sem tekið er á í 3. mgr., sbr. 
hér að neðan, að búnaður sem notaður er á Íslandi í  uppbyggingu farnetskerfa, standist málefnalegar 
kröfur m.t.t. öryggis og almannahagsmuna. Þá er minnt á að uppbygging farnetskerfa á Íslandi er í  
dag byggð á búnaði frá tveimur framleiðendum, þ.e. Huawei annars vegar og Ericsson hins vegar 
og engar vísbendingar eru um breytingar hvað þetta varðar. Fæst því ekki séð að neitt tilefni sé til 
þess að lögfesta ákvæði a f þessu tagi."

Það sem framangreint felur í sér af hálfu Nova er að svo lengi sem íslensk fjarskiptafyrirtæki hafa 
fullnægjandi eða lágmarks valkosti um sitt birgjaval þá telur félagið að ekki felist sjálfstætt vandamál í 
því að farnetskerfi séu á landsvísu meira eða minna háð búnaði frá tilteknum framleiðanda, enda 
standist sá búnaður málefnalegar kröfur m.t.t. öryggis og almannahagsmuna. Lögfesting og beiting 
87. gr. frumvarpsins mun hins vegar útiloka Huawei fyrir fram frá því að vera birgi á íslenskum 
fjarskiptamarkaði. Það eru þær raunverulegu afleiðingar sem ákvæðið hefur, þótt ráðuneytið reyni
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eftir fremsta megni að beina athyglinni frá þeim raunveruleika. Eftir stendur þá í raun aðeins Ericsson 
(sem er birgi Símans) eða í besta falli einnig Nokia. Staða þessara birgja gagnvart öllum íslenskum 
farnetsrekendum yrði mun sterkari en hún er í dag vegna þeirrar samkeppni sem Huawei veitir og af 
þessu myndi hljótast meiriháttar tjón og kostnaður. Augljóst er að kjör íslensku 
fjarskiptafyrirtækjanna varðandi nauðsynlegan búnað til áframhaldandi uppbyggingar farneta á 
Íslandi verða verri sem aftur mun beinlínis þýða að hagur íslenskra neytenda fjarskiptaþjónustu 
versnar.

Að mati Nova hefði verið nær í umsögn ráðuneytisins að fjalla með efnislegum og málefnalegum 
hætti um framangreind vandamál sem eru bein afleiðing af lögfestingu og beitingu 87. gr. í stað þess 
að snúa útúr umsögn með framangreindum hætti.

Fjölbreytnistefnan
Í umfjöllun ráðuneytisins um 2. mgr. segir m.a.: „ Í 2. mgr. 87 gr. er gerð krafa um fjölbreytni búnaðar. 
Þetta er ífu llu  samræmi við framangreinda fjölbreytnistefnu og ein af grunnkröfum 
Verkfærakistunnar. Erlendis verður ekki séð að hún hafi vakið neikvæð viðbrögð (t.d. ekki hjá þeim 
framleiðendum sem eru ríkjandi hérlendis). Í umsögnum var gerð athugasemd við 2. mgr. og ákvæði 
hennar þótti o f takmarkandi. Í Verkfærakistunni og í  löggjöf flestra ríkja er þessari kröfu þó beint að 
sérhverju fjarskiptafyrirtæki. Stjórnvöldum var vel ljóst að einstök fjarskiptafyrirtæki gætu átt erfitt 
með að byggja upp kerfi með búnaði frá fleirum en einum framleiðanda. Þess vegna er 87. greinin 
(með vísan til 78. greinar) útfærð þannig að fjölbreytnikrafan gildi um farnet á Íslandi í  heild og að 
henni sé ekki beint gegn einstökum fyrirtækjum. Jafnframt að hún sé ekki afturvirk heldur taki til 
uppsetningar á nýjum búnaði. Krafa um fjölbreytni og væntanlega þróun markaðar á grunni 
fjölbreytnistefnunnar eru þvíhvorki áfangar til einokunar né skerðingar samkeppnishvata."

Hér er aftur verið að nota rök um hugsanleg áhrif nýrrar hönnunar (Open RAN) sem er enn ókomin og 
óvíst er hvenær og nákvæmlega hvaða áhrif muni hafa. Eins og áður segir kunna mörg ár að líða 
þangað til. Þá er einnig nefnt að krafan taki aðeins til uppsetningar á nýjum búnaði en litið er fram hjá 
þeim raunveruleika að nýr búnaður þarf að vera samþættur þeim búnaði sem fyrir er svo virkni geti 
skilað sér til notenda. Nánar er fjallað um tæknilega samþáttun í kaflanum Nánar um farsím anet/  
farnet hér að neðan þar sem farið er yfir þann ómöguleika að skipta út og inn búnaði frá mismunandi 
framleiðendum, á þann hátt sem ráðuneytið virðist halda að sé mögulegt, og halda rekstrarsamfellu.

Áhugaverð er sú fullyrðing að ofan að „Stjórnvöldum var vel Ijóst að einstök fjarskiptafyrirtæki gætu 
átt erfitt með að byggja upp kerfi með búnaði frá fleirum en einum framleiðanda." Með því hlýtur 
einnig að vera ljóst að bann við búnaði frá framleiðanda sem þegar er nýttur hefur í för með sér að 
þróun fjarskiptaþjónustu er sett á bið þar til þau áhrif fjölbreytnistefnunnar, sem ráðuneytið byggir 
málflutning sinn að verulegu leyti á, eru komin fram. Augljóst er að þetta gengur ekki upp. Það sem 
mun gerast í raun er að fyrirtæki sem nýta þann búnað sem sætir útilokun vegna beitingar 87. gr. 
verða ósamkeppnishæf og í reynd verður gæðum og hagkvæmni í uppbyggingu fjarskiptaþjónustu á 
Íslandi fórnað og um leið hagsmunum neytenda. Við blasir að íslenska ríkið verður skaðabótaskylt 
gagnvart þeim fjarskiptafyrirtækjum sem verða fyrir barðinu á tilvist og beitingu 87. gr. frumvarpsins. 
Tjón þeirra myndi hlaupa án nokkurs vafa á milljörðum króna. Ekkert var að þessu vikið í umsögn 
ráðuneytis.

Ó sagt í m innisblaði
Þess má að auki geta að í samantekt samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytis er ekkert fjallað um 
nokkur mikilvæg atriði sem komið höfðu fram í almennum umsögnum. Þar hafði t.d. verið fjallað um 
neikvæð áhrif sem munu skapast við tilvist 87. gr. frumvarpsins á hagkvæma uppbyggingu fjarskipta 
og hafa neikvæð áhrif á samkeppni í landinu, en samhljómur var um þessi mál í umsögnum
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Samkeppniseftirlitsins, Póst- og fjarskiptastofnunar og Nova. Ekki var fjallað um kostnað sem rekja 
má til lagasetningar sem hlýst af áhrifum augljósra bótamála fjarskiptafyrirtækja á hendur íslenska 
ríkinu sem munu hlaupa á milljörðum. Ekki var fjallað um alvarleika þess að seinka verulega 
uppbyggingu 5G á Íslandi en megin rök ráðuneytisins fyrir því að slíkt sé boðlegt á Íslandi eru sögð 
vera góð staða ljósleiðarauppbyggingar um landið. Að mati Nova er þar á ferð hættuleg ályktun þar 
sem farþjónustur þjóna í eðli sínu öðrum tilgangi en fast-tengdar netþjónustur.

3. Lagaleg atriði
Í fyrstu umsögn Nova til umhverfis- og samgöngunefndar voru gerðar rökstuddar athugasemdir við 
lagaleg atriði sem varða 87. gr. frumvarpsins. Þeim athugasemdum var fylgt eftir og þær skýrðar 
nánar á fundi Nova með umhverfis- og samgöngunefnd. Í tilefni af minnisblaði ráðuneytisins frá 23. 
nóvember sl. og í framhaldi af samskiptum við nefndina skal eftirfarandi áréttað:

Nova er í dag eigandi og rekstraraðili farnets af fullkomnustu gerð sem byggt hefur verið upp á 
grundvelli samstarfs við Huawei sem lykilbirgja. Öll þessi uppbygging hefur verið í samræmi við 
lagalegar kröfur og lögmæt skilyrði sem sett hafa verið af hálfu stjórnvalda frá einum tíma til annars. 
Fjárfestingar Nova og fjárhagslegir hagsmunir félagsins, sem nema milljörðum króna í þessu 
samhengi, njóta eignarréttarverndar 72. gr. stjórnarskrárinnar. Skerðing slíkra réttinda með lögum, 
jafnvel þótt slík skerðing teldist styðjast við almenningsþörf, leiðir til bótaskyldu úr hendi ríkissjóðs.

Samkvæmt minnisblaði ráðuneytisins er 87. gr. frumvarpsins ætlað að mæta öryggisógnum af 
tvíþættu tagi. Annars vegar sé um að ræða tæknilegar öryggisógnir og hins vegar svokallaðar 
skipulagslegar öryggisógnir. Síðarnefnda atriðið er skýrt þannig af hálfu ráðuneytisins í minnisblaði 
þess að því sé ætlað að "takast á við ógnir aðrar en þær sem bregðast má við með tæknilegum 
lausnum eingöngu. Einkum (en ekki eingöngu) er hér um að ræða ógnir a f manna völdum, þar á 
meðal ógnir vegna hugsanlegrar misbeitingar búnaðar". Af þessari skilgreiningu verður lítið ráðið um 
hvaða ógnir er í raun verið að tala um. Ógnir vegna "hugsanlegrar misbeitingar búnaðar" tengjast 
augljóslega ekki fjarskiptatækninni sem slíkri enda ætti hún þá heima undir skilgreiningu á "tæknilegu 
öryggi".

Hvað sem þessu líður er sú fyrirætlan sem felst í 87. gr. frumvarpsins, að því er varðar möguleikann til 
viðbragða gegn "skipulagslegri" öryggisógn, öldungis ófullnægjandi á alla mælikvarða lýðræðislegs 
réttarríkis, eins og Íslands. Með frumvarpinu, einkum 3. og 4. mgr. 87. gr., er lagt upp með að Alþingi 
framselji vald til ráðherra til að setja reglugerð sem megi fela í sér að búnaður í tilteknum hlutum 
innlendra farneta, sem teljist viðkvæmir með tilliti til almannahagsmuna og öryggis ríkisins, skuli í 
heild eða að hluta vera frá framleiðenda í ríki sem Ísland á í öryggissamstarfi við eða ríki innan EES. 
Það sem þetta felur í raun í sér, þótt ráðuneytið tali af fremsta megni í kringum það, er að framselt er 
vald til ráðherra til að útiloka Huawei sem birgja gagnvart íslenskum fjarskiptafélögum varðandi 
uppbyggingu farneta. Þessari heimild geti ráðherra beitt án þess að neitt liggi fyrir um að neinar 
öryggisógnir í tæknilegu tilliti stafi af búnaði Huawei. Nægjanlegt sé að utanríkis- og 
dómsmálaráðherra hafi gefið ráðherra umsögn. Engar kröfur eru gerðar til forms eða efnis þeirra 
umsagna. Ekki er gert ráð fyrir aðkomu Póst- og fjarskiptastofnunar, sem er sérfræðistjórnvaldið á 
sviði fjarskiptamála, og ekki er gert ráð fyrir neinu samráði við hagsmunaaðila. Þá má benda á að hér 
á landi er starfandi þjóðaröryggisráð, sbr. lög nr. 98/2016. Í öllu falli telur Nova einboðið að ef setja á 
heimildir í lög vegna viðbragða við "skipulagslegri öryggisógn" þá ætti undirbúningur að beitingu 
slíkra heimilda að eiga sér stað með aðkomu þjóðaröryggisráðs. Benda má á að í því ráði eiga sæti 
utanríkis- og dómsmálaráðherrar.
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Rök ráðuneytisins fyrir því að fara þurfi þá leið hér á landi sem boðuð er í frumvarpinu virðast einkum 
vera þau að önnur lönd hafi á sínum snærum stjórnvöld og stofnanir, sem og sérstaka öryggislöggjöf, 
sem geri þessum löndum kleift að meta og bregðast við allskonar öryggisatriðum. Hér á landi sé slíkri 
löggjöf og stofnunum ekki til að dreifa. Því virðist lagt upp með að stytta leiðina, sleppa öllum 
sjálfstæðum og faglegum undirbúningi, en eftirláta einfaldlega ráðherra að gera það sem honum 
sýnist. Til viðbótar er ráðgert að eina gagnið (umsögn ráðherra) sem leggur grunn að beitingu þessa 
víðtæka valds sé undanskilið upplýsingarétti. Málsmeðferð af framangreindu tagi er í brýnni 
andstöðu við allar meginreglur sem lagasetning og stjórnsýsla á Íslandi byggir almennt á.

Að mati Nova er því mjög misráðið að fara fram með þá tillögu sem felst í 87. gr. frumvarpsins. Sé 
talið nauðsynlegt að fyrir hendi séu úrræði sem gera íslenskum stjórnvöldum almennt séð kleift að 
bregðast við "skipulagslegum" öryggisógnum sem Íslandi stafar hætta af þurfa íslensk stjórnvöld og 
löggjafinn einfaldlega að gera nauðsynlegar ráðstafanir til að hægt sé að fást við slíkar ógnir með 
úrræðum sem taka rétt og eðlilegt tillit til réttaröryggis og hagsmuna þeirra sem öryggisráðstafanir 
beinast gegn eða hafa áhrif á. Að sjálfsögðu færi best á því að slíkar ráðstafanir væru útfærðar í 
almennum lögum en teldi ríkisstjórn Íslands að landinu stafaði bráð hætta af "skipulagslegri" ógn af 
einhverju tagi getur hún hvenær sem er lagt frumvarp fyrir Alþingi sem ætlað væri að bregðast við því 
ástandi.

Með vísan til framangreinds áréttar Nova þá afstöðu sem lýst var í fyrra minnisblaði félagsins, einnig 
að því er varðar þær breytingar sem að mati félagsins væri rétt að gera á 87. gr. frumvarpsins. Sé 
afstaða umhverfis- og samgöngunefndar þrátt fyrir allt sú að rétt sé að framselja vald af einhverju 
tagi til ráðherra vegna þeirra sjónarmiða sem reifuð eru í minnisblaði ráðuneytisins gerir Nova til vara 
þá tillögu að ákvæði 87. gr. frumvarpsins verði orðað með eftirfarandi hætti:

"Við þróun og uppbyggingu farneta í íslenskri lögsögu skal grípa til ráðstafana til að bregðast við 
áhættuþáttum er varða brýna almannahagsmuni og öryggi.

Telji Póst- og fjarskiptastofnun hættu á að farnetskerfi á landsvísu séu eða geti orðið mjög háð búnaði 
frá einum framleiðanda er stofnuninni, á grundvelli öryggishagsmuna, heimilt að binda leyfi skv. 27. 
gr. skilyrðum er stuðla að fjölbreytni í gerð búnaðar.

Að fenginni umsögn Póst- og fjarskiptastofnunar getur ráðherra kveðið á um í reglugerð að búnaður í 
tilteknum hlutum innlendra farneta, sem teljast viðkvæmir með tilliti til almannahagsmuna og öryggis 
ríkisins, skuli uppfylla áhættumat er lýtur að almannahagsmunum og öryggi ríkisins og fullnægja að 
öðru leyti öryggiskröfum í samræmi við þennan VII. kafla laganna."

Framangreind tillaga er samhljóða tillögu sem sett var fram í umsögn Sýnar hf. til umhverfis- og 
samgöngunefndar. Hún felur annars vegar í sér breytingu á 3. mgr. 87. gr. frumvarpsins og 
niðurfellingu 4. mgr. ákvæðisins. Með þeim breytingum sem lagðar eru til er þess freistað að tryggja 
að beiting hinnar víðtæku heimildar sem ákvæðið felur í sér byggi á faglegum undirbúningi og 
almennum forsendum. Sem fyrr er mjög þýðingarmikið að beiting heimildar af þessu tagi eigi sér ekki 
stað nema að fenginni umsögn Póst- og fjarskiptastofnunar enda fer sú stofnun með heildareftirlit 
varðandi uppbyggingu og rekstur farneta á Íslandi og er það stjórnvald sem býr yfir langmestri 
þekkingu og reynslu á því sviði. Til álita kæmi einnig að aflað væri umsagnar þjóðaröryggisráðs, sbr. 
það sem áður segir þar um. Mikilvægt er einnig að setning reglugerðar samkvæmt heimild í 3. mgr.
87. gr. byggi á faglegu áhættumati. Við vinnslu slíks áhættumats sé unnt að afla upplýsinga frá 
nágrannaþjóðum, að því leyti sem þær teljast geta haft þýðingu, sem og upplýsinga frá fagráðherrum 
á borð við utanríkis- og dómsmálaráðherra.
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Að því er varðar 4. mgr. 87. gr. frumvarpsins þá telur Nova að fella eigi hana á brott. Í 
upplýsingalögum eru nú þegar heimildir til að undanskilja viðkvæmar upplýsingar upplýsingarétti, 
m.a. með tilliti til almannahagsmuna. Sama gildir varðandi upplýsingarétt aðila máls samkvæmt 
ákvæðum stjórnsýslulaga.
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4. Nova umfjöllun
Um Nova
Nova hefur verið í fararbroddi í þróun og uppbyggingu fjarskiptaþjónustu á Íslandi allt frá stofnun 
félagsins árið 2007 og oft verið fyrst með fjarskiptanýjungar sem hafa leitt af sér mikil og jákvæð áhrif 
fyrir íslenska neytendur, á samkeppni og tækniþróun. Nova hefur varið milljörðum króna í 
uppbyggingu fjarskiptainnviða m.a. með uppbyggingu farsíma- og burðarnets sem þjónar 
viðskiptavinum um land allt.

Nova á og rekur eigið farsíma- og netkerfi á landsvísu og hefur átt ánægðustu viðskiptavinina í 
farsímaþjónustu síðustu 12 ár, samkvæmt Íslensku ánægjuvoginni. Nova er þjónustufyrirtæki á Íslandi 
sem veitir fjarskipta- og samskiptaþjónustu og hefur rutt braut nýrrar fjarskipta- og samskiptatækni á 
Íslandi. Nova hefur snjallvætt íslensk heimili og einfaldað fólki lífið í leik og starfi með hjálp 
tækninnar. Nova hefur trú á þráðlausum fjarskiptum og hyggst leiða þá þróun á Íslandi til framtíðar.

Ýmis tímamót í sögu Nova:

2006 - Nova hf. stofnað
2007 - 3G rekstrarleyfi. Nova opnar formlega 1. desember.
2007 - 3G til viðskiptavina og frítt Nova í Nova.
2013 - 4G/LTE þjónusta, fyrst íslenskra símafyrirtækja.
2016 - Ljósleiðara bætt við vöruframboðið.
2017 - Frítt í Alla, frí símtöl í alla innanlands.
2017 - Fyrstu 4,5G sendarnir í loftið.
2017 - Volte, hágæða talþjónusta í farsíma.
2017 - Nova og Símafélagið sameinast.
2018 - NovaTV, ókeypis sjónvarpsþjónusta án myndlykils.
2019 - Prófanir á fyrsta 5G sendinum á Íslandi.
2020 - 5G farsíma- og netþjónusta, fyrst allra á Íslandi.

2020 - ESIM - úrlausn.

2021- 5G í Apple farsíma.

Hvers vegna 5G?
Eins og sjá má á mynd hér að neðan er mikill og stöðugur vöxtur í net notkun viðskiptavina Nova. 
Þannig má t.d. sjá að notkun í janúar 2018 var um 1.300 TB og ári síðar um 2.200 TB eða um 41% 
aukning. Einnig sést að á þremur árum þ.e. frá upphafi árs 2018 og til loka ársins 2020 er aukning úr 
1.300 TB í um 5.000 TB en það er aukning sem nemur um 280%
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Fjarskiptanet, notkun ÍGB

5 .000.000

Reynsla Nova er sú að stöðug aukning er á gagnanotkun milli ára og eru 4G net á nokkrum svæðum 
komin að þolmörkum. Því er rík þörf fyrir aukin afköst til að gæði þjónustu uppfylli kröfur 
viðskiptavina. Þarfir og kröfur viðskiptavina aukast með betri tækjum og meiri notkun en 5G tæki frá 
t.d. Apple og Samsung, sem nýta meiri hraða, eru þegar komin á markað.

Mikilvægi birgjasambands og takmarkað framboð
Fremstu framleiðendur á 5G fjarskiptabúnaði á heimsvísu eru í raun aðeins þrír þ.e. Ericsson, Huawei 
og Nokia. Myndir hér að neðan sýna markaðshlutdeild fjarskiptabirgja sem og mat á tæknilegri stöðu 
þeirra m.t.t. markaðshlutdeildar.

M ark a ð sh lu td e ild  á h e im svísu  2018  (R A N ) Lykil b irg ja r á fja rsk ip ta m a rk a ð i e ftir  tæ kn ile g ri stö ð u , 2018

Ef kæmi til þeirra takmarkana sem boðaðar eru með 87. gr. frumvarpsins væri aðeins hægt að velja 
um tvo birgja þ.e. Ericsson og Nokia.

Það verkefni að koma á nýju birgjasambandi sem skilar sér í fjarskiptalausnum til viðskiptavina er 
langtíma verkefni. Nova telur að það myndi taka um 8-12 mánuði að fá tilboð í tæknilausnir sem ná 
sambærilegri þjónustu og Nova býður í dag. Í framhaldi af því væri hægt að skipta út lausnum og
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innleiða nýjar á 12-24 mánuðum. Það myndi því taka 2-3 ár að komast á þann stað í rekstrinum sem 
Nova er þegar á í dag , en skipta þarf út miklu magni af búnaði til að koma að nýjum birgja.

Nova hefur verið í birgjasambandi við Huawei frá árinu 2007 þegar 3G innleiðing hófst á Íslandi og 
hefur því tekið virkan þátt í þróun innviða á Íslandi frá þeim tíma. Sú viðskiptavild sem Nova hefur hjá 
Huawei er árangur langrar samvinnu sem byggir á gagnkvæmu trausti og hefur byggst upp á löngum 
tíma. Mjög skýr og efnisleg rök þyrftu því að vera fyrir því að Nova myndi slíta því sambandi, ekki síst 
þar sem að í litlu landi eins og Íslandi er enn flóknara en ella að laða að góða samstarfsaðila.

Fjarskiptanet Nova núverandi staða og þróun 

Inngangur
Fjarskipti eru í eðli sínu í stöðugri þróun og hófst t.d. 5G innleiðing hjá Nova fyrir um þremur árum. 
Þau plön sem er unnið eftir og ná til næstu fimm ára taka mið af því hvernig tækjabúnaður notenda 
og annarra raðast inn í tíma eftir því sem tækni í 5G þróast. Í þeirri fyrstu kynslóð af 5G tækni, sem 
núverandi 5G þjónusta Nova byggir á, starfa saman 4G og 5G kerfi og mynda þannig 5G þjónustu til 
viðskiptavina, en sú tækni er kölluð 5G NSA.

Ein helsta áskorunin í þróun og rekstri á fjarskiptatækni er að láta kynslóðir af tækni vinna saman til 
að mynda þá heild sem notendur nýta. Áætlanir fjarskiptafyrirtækja og birgja fyrir þróun fjarskipta 
gera því ráð fyrir samspili tæknikynslóða og því hvernig ný kynslóð af tækni muni falla að þeirri 
tæknisamfellu sem fyrir er.

Notendabúnaður er mismunandi og styður mismikið við eldri og nýrri tækni sem í notkun er. 
Endabúnaður spilar stóran þátt í því hversu hratt er hægt að veita þjónustu til viðskiptavina en mjög 
hröð þróun er á því sviði núna.

Þau fjarskiptakerfi sem Nova hefur þegar byggt eru forsenda fyrir þeirri 5G uppbyggingu sem er í 
gangi og framundan er að því gefnu að nýttur sé sami birgi2 eða búnaður sem getur unnið að fullu 
með því sem fyrir er, en sem fyrr segir eru slíkar lausnir ekki fyrir hendi.

Birgjar og plön um uppbyggingu
Núverandi högun fjarskiptanets Nova er að mestu byggt upp á búnaði frá tveimur birgjum (e. dual 
vendor) þar sem því verður við komið. Þannig er burðarnet fjarskiptanets að mestu byggt upp á 
búnaði frá Nokia en kjarnabúnaður og sendar farsímanets á tækni frá Huawei. Út frá tæknilegum 
sjónarmiðum og rekstraráhættu þjónar því búnaður frá þessum tveim birgjum helstu þáttum 
farsímanets innviða hjá Nova.

Augljóst er að útilokun megin birgja Nova mun leiða til meiri einsleitni í rekstrinum og auka áhættu, 
sem að því leyti gengur þvert gegn markmiðum um öruggari fjarskipti á Íslandi. Það er ný og áður 
óþekkt öryggisógn fyrir Nova að þurfa hugsanlega að skipta út megin birgja sínum í fjarskiptarekstri.

2 Þó svo að ekki sé hróflað við því sem þegar hefur verið byggt upp er hafin ákveðin þróun sem leiðir 
að 5G í dag og til framtíðar, en þar hefur þegar verið tekið tillit til með hvaða hætti eldri tækni og ný 
tækni tvinnast saman (2G,3G, 4G, 4,5G, 5G NSA, 5GDSS,5GSA).
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Nánar um burðarnet
Nova á og rekur burðarnet sem myndar hring um Ísland með fjölda tengipunkta. Hlutverk burðarnets 
er að flytja ýmiskonar fjarskiptanotkun til miðlægs fjarskiptakjarna sem sinnir fjarskiptaþjónustunni. 
Tengipunktar í burðaneti mynda tengileiðir fyrir fjarskiptasenda, fyrirtækjanet og netnotkun 
einstaklinga. Að auki þjónar burðarnetið samtengingum innanlands sem og tengileiðum til útlanda.

. Sauðárkrókur Akureyri m .

Hvammstangi /

Mykkunoimur *
fjörður •   A

Borgarnci a  

Akranes • .

4 •
•ykpvlk y  •  n

C -' \  Hveragorðl /

/
.— Hel̂  HvolsvOllur

KirkjubæjaHdaustur

B u rð a n e t Nova lok á rs  2020

Nánar um farsímanet / farnet
Farsímanet Nova telur 618 sendastaði víðsvegar um landið. Mismunandi kynslóðir af tækni (2G, 3G, 
4G, 5G) eru í „í loftinu" á sendastöðum háð þjónustuþörf á hverjum stað sem og möguleikum til 
gagnaflutnings.

Fjöldi eftir tækni
2G: 435 sendar 
3G: 454 sendar 
4G: 366 sendar 

5G: 20 sendar

F ars ím an e t Nova lok árs 20 20

Mynd hér að ofan sýnir sendastaði um Island og tilgreinir fjölda senda eftir tæknikynslóð.
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Samþáttun milli kynslóða af tækni er afar mikilvæg til þess að upplifun notenda sé samfelld og ekki 
komi upp þjónusturof þegar símtæki og önnur tæki notenda færast til á þjónustusvæðum.

Möguleikar á samþáttun kynslóða af fjarskiptatækni eru takmarkaðir, sem flækir verulega samspil, 
rekstur og virkni fjarskiptaeininga. Þannig er ekki sjálfgefið að mismunandi kynslóðir tækninnar geti 
unnið saman. Þetta er ein helsta áskorun framleiðanda á tækni þ.e. að samfella sé í núverandi 
þjónustu við framþróun tækninnar. Staðlar gegna þar lykilhlutverki en mismunandi útfærslur 
tækninnar gera þó samþáttun mjög flókna.

Mynd hér að neðan er ætlað að skýra út þá möguleika sem eru til staðar í dag.

26 3G

4G/4.5G

V olte
5G DSS

5G NSA
5GSA

2G,3G,4G,5G

Sam sp il m illi tæ kn ikyn sló ð a

Eins og sjá má á mynd hér að ofan myndar 4G einskonar "lím" milli eldri tæknikynslóða 2G og 3G við 
þá 5G tækni sem þegar er komin og eftir atvikum framundan er. Núverandi staða er sú að ef breyta 
þarf um birgja í 5G þarf að skipta út öllum 4G búnaði að auki til að geta tengt saman tæknikynslóðir 
sem eru í notkun. .

M at á áhrifum
Eins og rakið hefur verið hér að farman koma margvísleg verkefni til vegna útskipta og 
enduruppbyggingar á fjarskiptakerfum komi til áhrifa 87. gr. frumvarps sem lagt hefur verið til. Brýn 
þörf verður fyrir fjárfestingum sem munu aðeins skila sömu fjarskiptaþjónustu og nú er veitt nema nú 
með nýjum birgjum. Að mati Nova koma í kjölfarið ýmiskonar neikvæð áhrif á neytendur og rekstur 
fjarskipta sem rakin eru nánar hér að neðan.

Áhrif á íslenska neytendur & samfélagið
Öflug fjarskipti leiða almennt af sér ýmiskonar tækifæri og framfarir inn í samfélagið þar sem virk 
samkeppni ríkir en nú er hætta á að samkeppnisaðhald minnki og einn aðili verði aftur ráðandi á 
markaði sem leiðir af sér hægari þróun. Vel er þekkt að með aukinni fjarskiptatækni spratt upp mikil 
gróska í öðrum greinum s.s. með innkomu ýmiskonar app-lausna í símtæki sem og ýmiskonar lausna í 
formi snjalltækja. Enn fleiri tækifæri eru framundan með nýrri kynslóð fjarskiptaneta og því er hætta 
á að allar tafir þróunar leiði af sér glötuð tækifæri.

Viðskiptavinir gera sífellt meiri kröfur á netþjónustu enda verður mikilvægi hennar sífellt meira í 
nútíma samfélagi. Núverandi staða á íslenskum markaði er sú að viðskiptavinir Nova nýta lang mest

17



af gæðum farnets. Þannig fer um 50,6%3 af farnetsumferð á Íslandi um net Nova. Því er fyrirsjáanlegt 
að áfram muni netþjónustan hafa mikla þörf fyrir aukna afkastagetu.

Öflug fjarskipti skapa tækifæri til að hagnýta tæknina við nýsköpun og þróun samfélaga.

Samantekt neikvæðra áhrifa:

• Þróun fjarskiptauppbyggingar seinkar og gæði minnka.

Uppbygging netþjónustu heldur ekki í við þróun símtækja og annarra tækja.

Þarfir markaðar verða meiri en möguleg afkastageta netþjónustu.

• Neikvæð og takmarkandi áhrif á hagkvæma uppbyggingu fjarskiptainnviða.

Hægir á tækifærum stafrænnar þróunar.

Dýrari lausnir við uppbyggingu og þróun innviða.

• Verð fjarskiptaþjónustu mun hækka verulega.

Hækkun fjarskiptaþjónustu hefur áhrif á vísitölu til hækkunar verðlags.

• Dregur úr uppbyggingu netþjónustu víða um land.

Mun auka aðstöðumun landsbyggðar.

• Samkeppnishæfni minnkar.

Tækniþróun verður hægari og dregur úr samkeppnishæfni Íslands.

Öflug nýsköpun byggir ekki síst á aðgangi að því nýjasta og besta sem tækniheimurinn 
hefur upp á að bjóða.

3 Tölfræðiskýrsla PFS um íslenska fjarskiptamarkaðinn á fyrri hluta ársins 2020
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Áhrif á rekstur Nova
Þegar viðskiptalegum hagsmunum markaða er snúið á hvolf eins og stefnir í mun samningsstaða við 
enn færri aðila en fyrr mun breyta stöðu Nova til hins verra gagnvart nauðsynlegum birgjum. Hagræði 
í formi betri samningsstöðu, afsláttakjara og annað slíkt í eðlilegu viðskiptaumhverfi glatast og blasir 
við óhagræði og enn minni samkeppni en áður. Forskot sem þegar hefur áunnist, glatast.

Áhrif á fjárhag, þróun og rekstur fjarskipta

Samantekt neikvæðra áhrifa:

• Tafir á þróun tækifæra og uppbyggingu.

Óvissa um framhald á 5G uppbyggingu.

Tafir uppbyggingar gætu numið 2 -  4 árum.

• Rekstrarkostnaður hækkar, neikvæð samkeppnisáhrif.

Rekstrarkostnaður fjarskipta hækkar og hefur langvarandi neikvæð rekstraráhrif. 

Hækkun kostnaðar leiðir til minni getu til að veita samkeppnisaðhald.

Nýjar samkeppnishindranir á minni aðila fjarskiptamarkaðar.

Aðstöðumunur mun skapast fyrir fjarskiptafyrirtæki sem eru neydd til að koma upp 
nýjum megin birgjasamböndum.

• Fjárhagslegt tjón.

Afskrifa þarf milljarða fjárfestingar vegna útskipta á búnaði.

Einskiptiskostnaður áætlaður að lágmarki 6-8 milljarðar króna.

Afskriftir viðskiptasambanda mjög verulegir.

• Neikvæð áhrif á öryggi og þróun fjarskiptareksturs.

Öryggi í rekstri fjarskiptaneta brothætt á útskiptitíma birgja 3-5 ár.

Kyrrstaða verður í þróun fjarskipta á útskiptitíma.

Samanburður -  áhrif frá ýmsum löndum
5G uppbyggingu miðar hvað best í Finnlandi enda hefur þar verið farin sú leið að mæla fyrir um 
skipun öryggisnefndar þar sem eiga sæti bæði fulltrúar öryggisstofnana og fjarskiptafyrirtækja sem 
hafa það hlutverk að meta öryggiskröfur út frá faglegum viðmiðum.

Í Noregi hefur verið mótuð sú leið að á grundvelli viðeigandi öryggislöggjafar og í samráði við 
fjarskiptafyrirtæki, sé gerð krafa um að helmingur búnaðar sem notaður verði í svonefndum 
viðkvæmum hlutum farneta verði frá birgjum sem hafa vottun ríkisins og er sú ákvörðun tekin í 
kjölfar ítarlegrar málsmeðferðar sem mælt er fyrir um í lögum um þjóðaröryggi og 
stjórnvaldsfyrirmælum sem byggja á þeim lögum.
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Í Svíþjóð er uppbygging 5G neta í uppnámi eftir að fjarskiptayfirvöld, eftir greiningar öryggisstofnana, 
hafa mælt fyrir um að ekki megi nota búnað m.a. frá Kína. Héraðsdómur í Stokkhólmi hefur fallist á 
að fresta réttaráhrifum þeirrar ákvörðunar sem tekin var meðan rekið er mál fyrir dómstólum um 
hvort ákvörðunin standist stjórnarskrá og stjórnsýslulög.

5. Lokaorð
Öflug og hagkvæm fjarskipti eru mikilvæg forsenda fyrir nauðsynlegri uppbyggingu og nýsköpun í 
íslensku atvinnulífi og samfélagi. Miklar breytingar og framfarir, m.a. á grundvelli stafrænnar tækni, 
eru á næsta leiti. Þetta felur í sér mikil tækifæri fyrir Ísland og Íslendinga en til þess að hægt verði að 
grípa þau tækifæri og efla hag neytenda og almennings er lykilatriði að vernda rekstrar- og 
samkeppnisumhverfi fjarskiptafyrirtækja. Ákvæði 87. gr. frumvarps til fjarskiptalaga, verði það að 
lögum, vegur alvarlega að möguleikum farsímafyrirtækja til að leiða og knýja áfram framangreinda 
þróun sem og að verja og viðhalda fjárfestingum sínum vegna uppbyggingar farneta. Ekki aðeins mun 
þetta leiða til bótaskylds tjóns úr ríkissjóði upp á milljarða króna heldur munu öll fyrirtæki og 
almenningur á Íslandi finna fyrir þessum afleiðingum í formi hærra verðs og lakari gæða. Með 
hliðsjón af þessu er sú fyrirætlan sem felst í 87. gr. frumvarpsins mjög misráðin. Að því leyti sem talin 
er þörf á að ná fram markmiðum um öryggi ber íslenska ríkinu að gera það með 
réttaröryggissjónarmið og stjórnarskrárvarin réttindi að leiðarljósi.
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