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Umsögn Gagnaveitu Reykjavíkur um frumvarp til laga um fjarskipti, 209. mál

Gagnaveita Reykjavíkur ehf. (GR) vísar til ofangreindrar umsagnarbeiðni sem birt var þann 22.
október 2020 þar sem GR var sent til umsagnar frumvarp til laga um fjarskipti, 209. mál, 210.
þingskjal á 151 löggjafarþingi 2020-2021.
Gagnaveita Reykjavíkur fagnar tækifæri til umsagnar um frumvarp til nýrra fjarskiptalaga, til
innleiðingar kóðans í íslensk lög. Af þessu tilefni vísar GR til fyrri umsagna sinna er varða innleiðingu
kóðans í íslensk lög.
Það er einnig ósk GR að farið verði yfir ákvæðið um vernd fjarskiptalagna í 86. gr. frumvarpsins og
það endurskoðað til að fyrirbyggja ágreining. Mikilvægt er að ákvæðið sé bæði skýrt og orðað þröngt
svo minni líkur verði á mistúlkun, t.a.m. ef upp kæmi mál þar sem deilt væri um bótaábyrgð.
Tillaga GR er að 86. gr. verði þannig orðuð á eftirfarandi hátt og er smávægileg breyting frá fyrri
tillögu GR:
Ef jarðrask eða aðrar framkvæmdir hafa leitt til skemmda á fjarskiptavirkjum eða truflana á
rekstri þeirra skal sá sem þeim hefur valdið þegar í stað tilkynna það til eiganda
fjarskiptavirkisins. Er tjónvaldi jafnframt skylt að bæta allt tjón sem af skemmdunum leiðir,
bæði beint og óbeint, þar á meðal viðskiptatap, nema hann sýni fram á að ekki hafi verið
komist hjá tjóni þó að fyllstu aðgæslu hafi verið gætt. Bótaábyrgð skv. 2. málslið gildir ekki
um jarðstrengi sem lagðir hafa verið óvarðir á minna en 20 cm dýpi innan marka fasteigna.

Fyrir hönd Gagnaveitu Reykjavíkur,

Jóhann Sveinn Sigurleifsson

