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Alþingi
Umhverfis og samgöngunefnd
A k u re y ri, 5. n ó v e m b e r 2 0 2 0

Efni: Umsögn um framvarp til fjarskiptalaga, mál nr. 209, þingskjal nr. 210

T en gir gefur hér með eftirfarandi um sögn á frum varp i til fjarskiptalaga.

Um aðgang að landi og mannvirkjum
I 34. grein er fjallað um heim ild til lagningar fjarskiptastrengja og að gang að landi fyrir fjarskiptam annvirki.
T en gir hefur lagt ljósleiðara í fjölda fjarskiptahú sa og fjarskiptasend a á N orðausturlandi, ásam t því að leggja
fjarskiptalagnir til að tengja sam an b yggð arlög og byggja upp ö flugt og öryggt fjarskiptakerfi. Sam skipti við
land eigend u r eru stór hluti u ndirbúningsvinnu og má segja að sú vinna gangi í flestum tilfellum vel, enda sjá
flestir hag í öruggum fjarskiptu m . Það er þó ekki algilt og í sum um tilfellum er eignarhald flókið, eigendur
ósam m ála auk þess að kröfur landeigenda um greið slur fyrir lagningar gegnum land verða algengari með
hverju ári.
I ljósi þessa te lu r Ten gir hf. brýna þ örf á að einfalda ferli ákvarðana um heim ild til lagninga fjarskiptastrengja,
sem fjallað er um í 34. gr. Fjarskiptalaga. N eyðarlínan ohf. hefur þegar sen t inn um sögn er varðar 34. grein,
um sögn d agsett 5.11.2020. Eins og fram kem ur í um sögn N eyðarlínu eru gildandi reglur um m argt óljósar
og gefa þeim sem vijla ham la lagningu fjarskipta um land sitt mikil fæ ri á að tefja eða hindra fram kvæ m dir
sem eru nauð synlegar í alm annaþágu. Ten gir hf. te ku r undir allt það sem fram kem ur í um sögn Neyðarlínu
varðandi lagnaleiðir og að gang að landi og vil nýta tæ kifæ rið til að ítrekar um sögn þeirra og m ikilvæ gi
hennar.
T en gir hf. styður að 34. grein verði orðuð sam kv. tillögu Neyðarlínu.

Um vernd fjarskiptavirkja
T en gir hf. ó skar eftir því að farið verið yfir ákvæ ði um vernd fjarskiptalagna í 86. gr. fru m varp sin s og það
end ursko ð að . Reglulega reynir á ákvæ ði þetta í starfsem i félagsin s og því m ikilvæ gt að það sé skýrt orðað,
til að fyrirb yggja m istúlkun og deilur vegna bótaábyrgðar. Ten gir hf. reynir ávallt að gæ ta sann girnis þegar
m etið er hvort og þá að hve miklu leyti tjó n valdu r þarf að bera kostnað vegna þess tjóns sem hann veldur,
en í þeim tilfellum sem m ögulega eru höfð í huga í grein þessari, þ.e. grunn ljó sleiðarastrengu r í bakgarði,
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er sjald gæ ft að íbúi beri kostnað af ef ófyrirséð slit ve rðu r á ljósleiðaralögn sem liggur grunnt, hvort sem
hún liggur varin í röri eður ei. Stefna félagsin s er að ávallt skuli leita til félagsin s þegar farið er í fram kvæ m dir
og er lögð mikil áhersla á að h úseigend ur og verktakar leiti upplýsinga um legu lagna félagsin s áður en þeir
fara í fram kvæ m dir. Reynsla félagsin s er að verktakar sem gera sér grein fyrir raunkostnaði vegna tjóns á
fjarskiptalö gnu m , virða þæ r og leggja sig fram í hvívetna við að valda ekki tjóni á þeim .
Það er hins vegar vitað að fjarskiptalagnir, sér í lagi h eim taugar í görðum , liggja oft grunnt. Á starfssvæ ði
Ten gis hf. á það sér í lagi við um eldri lagnir, sem lagðar hafa verið áður en sérhæ fð tæ ki til plæ ginga komu
til sögunnar. Þetta sam a á við um h eim taugar fjarskiptafyrirtæ kja víða um land, þar sem tæ kjako stu r til
ljósleiðaralagninga er takm arkað ur og jafnvel notast við einföld handverkfæ ri til að vinna verkið. Þá liggur í
hlutarins eðli að ljósleiðarastrengir liggja heldur grunnt.
Að ofansögðu er m ikilvæ gt að fjarskiptalagnir njóti vernd ar fjarskiptalaga, á það ekki síður við um
heim taugar innan m arka fasteigna. Ef þæ r nytu ekki lengur verndar, væ ri ljóst að verktakar t.d., hefðu lítinn
hag a f því að leita sér upplýsinga um legu fjarskiptalagna áð ur en farið væ ri í fram kvæ m d ir og tjón
fjarskiptafyrirtæ kja vegna þessa gæ ti orðið verulegt.
Ten gir hf. leggur því til að 86. grein verði orðuð með eftirfarandi hætti, b reytin gar/við b æ tur tilgrein dar
með gulri yfirstrikun:
Ef jarð ra sk eða aðrar fram kvæ m d ir hafa leitt til skem m da á fjarskiptavirkjum eða truflana á
rekstri þeirra skal sá sem þeim hefur valdið þegar í stað tilkynna það til eiganda fjarskiptavirkisins.
Er tjónvaldi jafn fra m t skylt að bæta allt tjón sem af skem m d u nu m leiðir, bæði beint og óbeint, þar
á m eðal viðskiptatap, nem a hann sýni fram á að ekki hafi verið kom ist hjá tjóni þó að fyllstu
aðgæ slu hafi verið gæ tt. Bótaábyrgð skv. 2. m álsl. gildir ekki um jarð stre n gi sem lagðir hafa verið

óvarðir á m inna en 20 cm dýpi innan m arka fasteigna.
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