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Efni: Frumvarp til laga um Fjarskiptastofu - yfirlit yfir umsagnir

Umhverfis- og samgöngunefnd hefur óskað eftir afstöðu samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis 
varðandi umsagnir sem borist hafa til nefndarinnar um frumvarp til laga um Fjarskiptastofu.

Umsagnirnar hafa að geyma ábendingar sem margar hverjar hafa þegar verið teknar til skoðunar 
innan ráðuneytisins, en einnig er þar að finna nýjar ábendingar.

Ráðuneytið hefur yfirfarið umsagnir sem borist hafa.

Til einföldunar eru ábendingarnar settar upp í töflu, en nánar er farið í hvert atriði að neðan.

Ábending Umsagnaraðili Tillaga ráðuneytis

1. GAF sé uppfærður í 
rauntíma

Byggðastofnun Ómöguleiki fyrir hendi.

Takmörkun upplýsinga í 
GAF

Persónuvernd Lagt til að samþykkja 
breytinguna.

GAF
gagnaöflunarheimildir of 
víðtækar og samráð 
nauðsynlegt vegna 
afhendingu gagna

Síminn Ráðuneytið telur rétt að 
stofnuninni sé gert viðvart 
um að hafa skuli samráð 
um afhendingu gagna, en 
telur að öðru leyti ekki rétt 
að takmarka 
gagnaöflunarheimildir 
hvað þetta varðar, enda 
gegnir gagnagrunnurinn 
mikilvægu hlutverki við 
stefnumótun og 
uppbyggingu.

2. Rekstrargjald verði 
lækkað

Míla, SA&SI, Síminn, Sýn, 
Viðskiptaráð

Ráðuneytið fellst ekki á 
framkomin sjónarmið hvað 
varðar lækkun



rekstrargjalds.

3. Gagnrýni á málshraða 
hjá stofnuninni

Míla, Síminn, Viðskiptaráð Ekki tilefni til breytinga á 
frumvarpinu

4. Sameining stofnana Hlynnt: SA&SI, Síminn, 
Sýn, Viðskiptaráð

Mótfallin: SE

Ekki ráðlegt að sameina 
stofnanir nema að 
undangenginni ítarlegri 
greiningarvinnu og 
undirbúningi.

5. Málskotsheimild PFS Hlynnt: SE 

Mótfallin: Míla

Lagt til að ákvæði 
frumvarpsins verði 
samþykkt óbreytt.

6. Stjórn yfir stofnunina Míla Matskennt, en felur í sér 
töluverðan kostnað og er 
ekki til þess fallið að bæta 
úr málshraða. Lagt til að 
ákvæðið verði samþykkt 
óbreytt.

7. Lækkun á tíðnigjaldi Síminn Lagt til að ákvæði 
frumvarpsins verði 
samþykkt óbreytt.

8. Flytja netöryggissveit til 
almannavarnardeildar 
ríkislögreglustj óra

Viðskiptaráð Lagt til að ákvæði 
frumvarpsins verði 
samþykkt óbreytt.

9. Takmörk á hvað forstjóri 
PFS geti setið lengi, lagt til 
2 tímabil (max 10 ár)

Síminn Lagt til að ákvæði 
frumvarpsins verði 
samþykkt óbreytt.

10. Neytendakvartanir 
verði fluttar til 
kærunefndar vöru- og 
þjónustukaupa

Kærunefnd vöru- og 
þjónustukaupa

Lagt til að ákvæði 
frumvarpsins verði 
samþykkt óbreytt, en 
skoðað verði hvort 
æskilegt sé að gera 
breytingar á reglum er 
varða neytendavernd í 
fjarskiptum.

11. Aðgangur að svörtum 
ljósleiðara

Síminn Lagt til að ekki verði 
fjallað um svartan 
ljósleiðara í frumvarpi til 
laga um Fjarskiptastofu.

12. Lagt til að 
persónuvernd í fjarskiptum 
(e-privacy) eigi að færast 
alveg til Persónuverndar

Persónuvernd Gerð ekki tilbúin og því 
ekki tímabært að meta það.



13. Útfæra betur aðkomu PFS Lagt til að ákvæði
PFS í frumvarpsins verði
almannavarnarástandi í samþykkt óbreytt, en að
fjarskiptalög skoðað verði hvernig megi

útfæra þessi atriði í
framhaldi í samstarfi við
hlutaðeigandi aðila.

1. Þrjár umsagnir hafa að geyma ábendingar um ákvæði er lúta að gagnagrunni almennra 
fjarskiptaneta (GAF). Þau ákvæði eru samhljóða ákvæðum í frumvarpi til laga um fjarskipti 
sem einnig eru í þinglegri meðferð á Alþingi.

Byggðastofnun bendir á í umsögn sinni að æskilegt sé að gagnagrunnurinn sé ávallt 
uppfærður í rauntíma. Ráðuneytið tekur undir það sjónarmið en þar sem það er vandkvæðum 
bundið að tryggja rauntímaskráningu upplýsinga, telur ráðuneytið óráðlegt að það sé kveðið á 
um það í lögum. Gagnagrunnurinn er nýr og enn í vinnslu, enn er unnið að því að staðreyna 
upplýsingar í honum. Það er því ómögulegt að tryggja rauntímaupplýsingar að svo stöddu. 
Aftur á móti er að sjálfsögðu reynt að tryggja sem réttastar upplýsingar og ætla má að eftir 
því sem fram líða stundir að gagnagrunnurinn verði áreiðanlegri, með ítarlegri skráningum.

Síminn bendir á það í umsögn sinni að fyrirtækið telji gagnaöflunarheimildir of víðtækar, og 
að það þurfi að tryggja samráð við fjarskiptafyrirtækin um það á hvaða formi afhenda skuli 
upplýsingar.

Loks bendir Persónuvernd á að æskilegt væri að bæta við 2. ml. 4. mgr. 10. gr. 
frumvarpsins að einnig sé heimilt að taka mið af persónuverndarsjónarmiðum við 
ákvörðun um takmörkun aðgengis að upplýsingum.

Ráðuneytið telur rétt að orðið sé við tillögu Persónuverndar hvað þetta varðar. Þá mun 
ráðuneytið einnig árétta við stofnunina að haft sé samráð við fjarskiptafyrirtæki um 
afhendingu gagna, en telur ekki þörf á frekari breytingum á ákvæðum frumvarpsins er 
lúta að gagnagrunni almennra fjarskiptaneta.

2. Fimm umsagnir hafa að geyma ábendingar frá aðilum á fjarskiptamarkaði og 
hagsmunasamtökum þeirra um að lækka ætti rekstrargjald sem lagt er á
fj arskiptafyrirtæki.

Rekstrargjaldi sem lagt er á fjarskiptafyrirtæki, er ætlað að standa undir kostnaði sem 
hlýst af eftirliti með starfsemi á sviði fjarskipta. E r þar átt við kostnað sem hlýst af 
stjórnun, eftirliti og framkvæmd laga um fjarskipti. Þar sem kröfur um netöryggi í 
fjarskiptum eru skilgreindar í lögum um fjarskipti falla þær einnig undir þessa 
skilgreiningu og er því engin breyting hér á frá núverandi fyrirkomulagi, og fellur 
eftirlit sem snýr að netöryggismálum fjarskiptafyrirtækja undir þessa skilgreiningu.

Jafnvel þótt gjaldið hafi verið hækkað árið 2012, þá er vegna vaxandi netógna enn 
meiri ástæða nú en áður til að viðhalda sterku eftirliti með netöryggi, sem er 
órjúfanlegur þáttur fjarskipta. Það rúmast innan heimilda eftirlits með 
fjarskiptafyrirtækjum, nú líkt og árið 2012. Sá hluti netöryggismála sem lýtur að 
eftirliti með öðrum geirum getur að sjálfsögðu ekki verið fjármagnaður af



rekstrargjaldi fjarskiptafyrirtækja, og er því fjármagnaður með öðrum hætti. 
Rekstrargjaldinu er ekki ætlað að standa undir þeim aukna kostnaði vegna 
netöryggismála sem snýr að öðrum geirum samfélagsins. Aukin starfsemi á sviði 
netöryggis var kostnaðarmetin í aðdraganda setningar laga nr. 78/2019 um öryggi net- 
og upplýsingakerfa mikilvægra innviða og fær stofnunin aukna fjárveitingu vegna 
þeirra verkefna á sviði netöryggis.

Ekki er gert ráð fyrir auknum kostnaði í frumvarpi til laga um Fjarskiptastofu, né 
breytingum á fyrirkomulagi rekstrargjalds. Ráðuneytið telur engin gild rök standa til 
þess að lækka rekstrargjald að svo stöddu.

3. Þrjár umsagnir hafa að geyma gagnrýni á málshraða hjá stofnuninni, þ.e. Míla, Síminn 
og Viðskiptaráð.

Varðandi gagnrýni um hæga úrvinnslu mála hjá stofnuninni, þá má nefna að með þeim 
lagabreytingum sem hér eru lagðar til er leitast við að draga úr verkefnum sem 
tengjast ekki fjarskiptastarfsemi, t.d. með því að leggja til flutning eftirlits með 
póstþjónustu til Byggðastofnunar. Einnig má nefna að hægt væri að hækka 
rekstrargjald til þess að fjölga starfsfólki hjá stofnuninni sem sinnir 
markaðsgreiningum og þess háttar verkefnum og þannig bæta málshraða, en 
ráðuneytið telur að ekki yrði tekið vel í það af markaðsaðilum að hækka 
rekstrargjaldið.

4. Í fimm umsögnum var fjallað um möguleikann á sameiningu stofnana. Fjórar þeirra, 
þ.e. umsagnir SA&SI, Símans, Sýn og Viðskiptaráðs hvetja til þess að sameiningar 
stofnana verði skoðaðar í hagræðingarskyni. Samkeppniseftirlitið er aftur á móti 
mótfallið þeirri hugmynd að sameina Póst- og fjarskiptastofnun við 
Samkeppniseftirlitið.

Ráðuneytið telur ekki tilefni til sameiningu stofnana að þessu sinni. Unnin var skýrsla 
um möguleika á sameiningu nokkurra stofnana árið 2015, en í ljós kom að það 
reyndist ekki heppilegur kostur á þeim tímapunkti af ýmsum ástæðum. Sameining 
stofnana er umfangsmikil aðgerð og enn flóknari ef málaflokkar viðkomandi stofnana 
heyra undir mismunandi ráðuneyti. Ráðuneytið telur að vanda þurfi til verka ef 
sameina eigi stofnanir og það sé því ekki tímabært nú.

5. Í tveimur umsögnum er fjallað um málskotsheimild PFS, sem í gildandi lögum er háð 
samþykki ráðherra, en er í frumvarpinu gert ráð fyrir að svo verði ekki lengur, líkt og 
einnig kemur fram í frumvarpi til laga um fjarskipti (Kóðafrumvarpi), en þar var lögð 
til breyting á málsskotsheimild stofnunarinnar vegna úrskurða úrskurðarnefndar. 
Samkeppniseftirlit telur þetta mikilvæga heimild, sambærilega við heimild SE í 1. 
mgr. 41. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005, en M íla telur ekki heppilegt að þessi heimild 
stofnunarinnar sé án takmarkana. Ráðuneytið telur ekki þörf á að breyta ákvæði 
frumvarpsins hvað þetta varðar.

6. Ein ábending barst um að æskilegt væri að setja stjórn yfir stofnunina.

Ráðuneytið tók það til skoðunar við vinnslu frumvarpsins. Það telur ekki fýsilegt að



leggja það til að svo stöddu, þar sem annars vegar væri það líklegt til lengja 
málsmeðferðartíma, og hins vegar væri töluverður kostnaður falinn í því að koma á 
stjórn yfir stofnuninni, en það er vissulega matskennt.

7. Í einni umsögn er lögð til lækkun á tíðnigjaldi (Síminn). Ráðuneytið telur mikilvægt 
að tekið sé sanngjarnt gjald fyrir tíðnir, enda er um takmarkaðar auðlindir að ræða. 
Með því að taka gjald fyrir tíðnir er m.a. hægt að tryggja innkomu sem getur 
auðveldað stjómvöldum að byggja upp fjarskiptainnviði þar sem markaðsöflin duga 
ekki til. Ráðuneytið leggur til að gjaldtaka fyrir tíðnir verði óbreytt.

8. Í einni umsögn er lagt til að netöryggissveit verði flutt til almannavarnardeildar 
ríkislögreglustjóra, en sú ábending kemur frá Viðskiptaráði. Þegar hefur verið látið á það 
reyna hvort að samlegðaráhrif liggi í slíku samstarfi en Netöryggissveitin var staðsett í 
húsnæði Ríkislögreglustjóra um skeið, en nú hefur verið snúið frá því fyrirkomulagi. 
Ráðuneytið telur því ekki ástæðu til að breyta þessu að svo stöddu.

9. Í einni umsögn er lagt til að takmörk séu á því hversu lengi forstjóri stofnunarinnar getur 
setið. Skipunartímabil er 5 ár og er það nú án takmarkana. Síminn leggur til að forstjóri ætti 
aðeins að geta setið 2 tímabil (hámark 10 ár). Ráðuneytið telur mikilvægt að að samræmi sé 
milli stofnana hvernig skipunartíma og mögulegum takmörkunum á setu í embætti sé háttað.

10. Í einni umsögn leggur Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa til að neytendakvartanir verði 
alfarið fluttar til nefndarinnar og ekki verði gert ráð fyrir lagaheimild fyrir neytendur að 
kvarta til Póst- og fjarskiptastofnunar. Ráðuneytið tekur undir að það sé æskilegt fyrir 
neytendur að geta kvartað á einn stað. Reglur um neytendavernd í fjarskiptum eru byggðar á 
Evróputilskipunum og því telur ráðuneytið að ítarlegri greiningarvinna þurfi að fara fram 
áður en hægt sé að taka undir þetta atriði.

11. Í einni umsögn er fyrirkomulag varðandi svartan ljósleiðara gagnrýnt (Síminn). Ráðuneytið 
telur ekki rétt að reglur um svartan ljósleiðara séu teknar sérstaklega fyrir í frumvarpi til laga 
um Fjarskiptastofu.

12. Í einni umsögn er lagt til að persónuvernd í fjarskiptum (e-privacy) verði alfarið færð til 
Persónuverndar. Persónuvernd telur það villandi að Póst- og fjarskiptastofnun fjalli um 
tiltekna þætti persónuverndar og æskilegra að allt er varðar persónuvernd myndi falla beint 
undir Persónuvernd. Ráðuneytið telur rétt að þetta verði skoðað þegar ný e-privacy tilskipun 
hefur verið gefin út.

13. Loks telur Póst- og fjarskiptastofnun í umsögn sinni rétt að tiltekin atriði varðandi aðkomu 
stofnunarinnar að almannavarnarmálum verði skilgreint betur í fjarskiptalöggjöf. Ráðuneytið 
tekur undir það en telur æskilegt að það verði unnið og útfært í samstarfi við hlutaðeigandi 
aðila.



Ráðuneytið mun taka þær umsagnir sem þarfnast ítarlegri skoðunar og vinna úr þeim með viðeigandi 
hætti en að mati ráðuneytisins ættu þær ekki að hafa áhrif á það frumvarp sem hér er til umfjöllunar.

Fyrir hönd ráðherra

Guðbjörg Sigurðardóttir Vera Sveinbjörnsdóttir

Fylgiskj.: Fylgiskjal 1


