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Umhverfis- og samgöngunefnd

Vísað er til tölvupósts dags. 22. október sl. þar sem umhverfis- og 
samgöngunefnd Alþingis sendir til umsagnar frumvarp til laga um fjarskipti, 
209. mál á 151. löggjafarþingi. Hér á eftir er umsögn Ríkisútvarpsins ohf. um 
frumvarpið.

Frumvarpið er yfirgripsmikið enda er um að ræða frumvarp að nýrri 
heildarlöggjöf á sviði fjarskiptamála og innleiðingu á mikilvægum 
efnisákvæðum Evrópulöggjafar á þessu sviði á grunni EES-samningsins. 
Mörg atriði frumvarpsins hafa beina og óbeina tengingu við starfsemi RÚV, 
einkum að því er varðar dreifingu efnis. Gríðarleg tækniþróun hefur orðið á 
því sviði á undanförnum árum og fyrirsjáanlegt að sú þróun muni halda áfram 
á næstu árum. Þessi þróun hefur m.a. falið í sér að öllu efni RÚV, hvort heldur 
sem það er framleitt fyrir sjónvarp eða útvarp, er dreift til almennings í 
gegnum tugi mismunandi leiða. Vægi nýrra dreifileiða með tilkomu og þróun 
netsins er sífellt að aukast, og sama á við um þróun og uppbyggingu 
dreifileiða í gegnum farsímakerfi sem og ljósleiðara.

Frekari þróun á þessu sviði mun hafa mikil áhrif á þróun og skipulag 
dreifikerfa RÚV. Mikilvægt er að í því samhengi að horfa til þess sem 
grunnvallarréttinda að tryggja almenning greiðan og hagkvæman aðgang að 
netinu. Með því móti er til lengri framtíðar unnt að byggja upp og viðhalda 
öflugu og hagkvæmu dreifikerfi fyrir efni sem framleitt er af RÚV fyrir 
almenning, þar á meðal er miðlun frétta, upplýsinga, fræðslu og 
afþreyingarefnis. Slíkt aðgengi er einnig til þess fallið að jafna stöðu fólks í 
samfélaginu, tryggja betur aðgengi að stjórnsýslu og þjónustu á vegum hins 
opinbera og þátttöku í almennri umræðu.

Ríkisútvarpið vekur athygli á því að mikil óhagkvæmni fyrir landsmenn er falin 
í núverandi fyrirkomulagi dreifingar. Tilkostnaður RÚV við dreifingu er mikill, 
samningur um núverandi dreifikerfi rennur út 2028 og ljóst er að framtíðin er 
mjög óljós í dreifingarmálum. Verði af innleiðingu DAB+ í hljóðvarpi mun það 
til dæmis hafa í för með sér kostnaðarsamar breytingar. Það er að mati 
Ríkisútvarpsins nauðsynlegt að ræða dreifingarmál algerlega frá grunni og 
vill RÚV eiga gott samtal við umhverfis- og samgöngunefnd um þau mál.
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Ríkisútvarpið vekur athygli á því að í frumvarpinu er ekkert fjallað um 
sjónvarpsdreifingu í gegnum fjarskiptanet. Slík dreifing er orðin mjög 2 / 2
mikilvægur þáttur í fjarskiptum landsmanna og viðamikill þáttur í starfsemi 
fjarskiptafyrirtækjanna, sem jafnframt starfa sum hver á sviði fjölmiðlunar.
Fjölmörg álita- og ágreiningsmál hafa komið upp í þessum efnum. Ákvæði 
þau sem eru í fjölmiðlalögum varðandi flutningsreglur taka að mati 
Ríkisútvarpsins ekki nægjanlega vel utan um breyttan veruleika í þessum 
málaflokki, með þeim gífurlegu tæknibreytingum sem orðið hafa undanfarin 
ár.

Ríkisútvarpið leggur til að ákvæði fjölmiðlalaga um flutningsreglur verði flutt 
í heild sinni yfir í lög um fjarskipti, og jafnframt endurskoðuð.

Ríkisútvarpið bendir að lokum á mikilvægi þess að styrkja enn frekar og 
einfalda skipulag stjórnsýslu á sviði fjarskipta og miðlunar, þannig að hún sé 
sem best í stakk búin til þess að takast á við áframhaldandi þróun og þær 
breytingar sem framundan eru á þessu sviði.

Virðingarfyllst,

Stefán Eiríksson, útvarpsstjóri.


