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Athugasem dir Nova 
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Vísað er til erindis frá nefndasviði Alþingis, dags. 14. desember sl. Með erindinu 
var Nova hf. sent framangreint frumvarp til umsagnar. Þess var óskað að umsögn 
myndi berast eigi síðar en í lok dags 17. desember. Jafnframt er vísað til fundar 
fulltrúa Nova og fulltrúa Sýnar með umhverfis- og samgöngunefnd sem fram fór í 
gærmorgun.

I.
Nova gerir þá almennu athugasemd að sá tími sem gefinn er fyrir félagið til að 
rýna þær breytingar sem felast í frumvarpinu og setja fram athugasemdir um þær 
er alltof skammur. Athugasemdir þessar byggja þess vegna á atriðum sem Nova 
telur nauðsynlegt að benda á við fyrstu sýn.

Af greinargerð með frumvarpinu sýnist Nova ljóst að tilgangur þeirra breytinga 
sem lagðar eru til er að treysta almanna- og öryggishagsmuni sem lúta að virkni 
fjarskiptaneta og fjarskiptaþjónustu og tiltækileika hennar, eins og það er orðað í 
kafla 2 í greinargerð. Tilefni breytinga nú sé tengt þegar orðnum og mögulegum 
breytingum á eignarhaldi fjarskiptainnviða með fjárfestingu erlendra aðila í 
grunnvirkjum og fjarskiptaþjónustu hér á landi. Nova gerir almennt séð ekki
athugasemdir við að þessir hagsmunir séu tryggðir eftir föngum með
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lagasetningu. Á hinn bóginn er nauðsynlegt að vanda mjög vel til slíkrar 
lagasetningar, bæði vegna þeirra miklu almannahagsmuna sem eru tengdir 
öflugri fjarskiptaþjónustu og virkri samkeppni milli fjarskiptafyrirtækja sem og 
hagsmuna fjarskiptafyrirtækjanna sjálfra vegna mikillar fjárfestingar þeirra í 
þeim innviðum sem fjarskiptaþjónusta á Íslandi er reist á.

Ætla má að þegar vísað er í greinargerð með frumvarpinu til breytinga á 
eignarhaldi fjarskiptainnviða sé einkum átt við þær breytingar sem felast í 
kaupum franska félagsins Ardian á Mílu af Símasamstæðunni. Tekið skal fram 
að Nova hefur ekki upplýsingar um hvað nákvæmlega felst í þeim gjörningi en
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Nova gerir ráð fyrir að einhverjar upplýsingar muni koma fram um þær þegar 
tilkynning um þau kaup verður lögð fram hjá Samkeppniseftirlitinu. Af gefnu 
tilefni og vegna spurninga sem fram komu á fundi Nova með nefndinni í gær skal 
tekið fram að sala Nova og Sýnar á svokölluðum óvirkum fjarskiptainnviðum til 
félagsins Digital Bridge Group Inc. (sem um er fjallað í ákvörðun 
Samkeppniseftirlitsins nr. 32/2021) getur ekki talist gefa tilefni til þeirra 
breytinga sem lagðar eru til í frumvarpinu. Í því tilviki er um að ræða sölu á 
svokölluðum sendastöðum sem aðeins tekur til fasteigna, mastra og þessháttar 
eigna en að engu leyti til fjarskiptabúnaðar, þ.e. senda, kapla og annars virks 
búnaðar sem nauðsynlegur er vegna fjarskiptaþjónustu. Allur sá virki búnaður 
sem nauðsynlegur er fyrir Nova til að veita ótruflaða fjarskiptaþjónustu til 
neytenda á Íslandi er í eigu félagsins eða undir yfirráðum þess.

Nova tekur fram að félagið hefur, allt frá stofnun þess árið 2007, verið í
fararbroddi íslenskra fjarskiptafyrirtækja við innleiðingu nýjustu tækni í
þráðlausum fjarskiptum. Innkoma og starfsemi Nova á þeim fjarskiptamörkuðum
þar sem félagið starfar hefur leitt til verulega aukinnar samkeppni og hagsbóta
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fyrir neytendur fjarskiptaþjónustu á Íslandi. Nova hefur staðið fyrir milljarða 
króna uppbyggingu á far- og burðarneti um allt land. Öll þessi kerfi eru staðsett 
á Íslandi og Nova á eða hefur yfirráð yfir öllum undirstöðuþáttum þessa kerfis.

Við starfrækslu þessa fjarskiptanets þarf Nova hins vegar að nýta innviði frá
ýmsum aðilum og í því samhengi er fyrirtækið Míla einn af lykil birgjum félagsins.
Sú breyting sem felst í aðskilnaði og sölu Mílu frá Símanum er, eða getur verið
eftir því hvernig að því er staðið, að mörgu leyti jákvæð að mati Nova. Hún slítur
þá lóðréttu samþættingu sem Símasamstæðan hefur búið að um langt árabil og
sem, að mati Nova, hefur haft takmarkandi áhrif á samkeppni á
fjarskiptamarkaði. Mikilvægt er þó að Míla sæti hér eftir sem hingað til kvöðum
sem stuðli að eðlilegu samkeppnisumhverfi um rekstur þeirra innviða sem Míla
ræður yfir. Samhliða er mikilvægt að fyrirtæki eins og Nova, sem gegnir
lykilhlutverki á íslenskum fjarskiptamarkaði, geti treyst á ótruflaðan og
fullnægjandi aðgang að innviðum sem Míla og/eða aðrir sitja að. Þar skiptir ekki
síst máli aðgengi að stofnlínuþjónustu sem byggir á ljósleiðara um Ísland 
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(svokallaður NATÓ leiðari) sem Síminn/Míla fékk að miklu leyti í sinn hlut við
sölu ríkisins á félaginu árið 2001. Í dag ræður Míla yfir fimm af átta þráðum þessa
strengs og ekki eru fyrirsjáanlegar breytingar á þessari hlutdeild Mílu. Miklir
hagsmunir felast í því að aðgengi að þessum innviðum, eftir atvikum þeim sem
Míla ræður yfir eða öðrum þráðum strengsins, sé tryggt þannig að þeir nýtist með
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hagkvæmum hætti til að efla stofnlínur um Ísland eins og kostur er. Að mati Nova 
blasir við að stofna ber til útboðs ljósleiðaraþráða eins og þegar hefur verið viðrað
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að hálfu ríkisins1. Nova hefur lengi verið á þeirri skoðun að allir innviðir sem 
byggðir hafa verið fyrir tilstuðlan opinbers fjármagns skuli nýttir af 
markaðsaðilum á allan þann hátt sem hægt er fyrir þjónustu til almennings. Að 
mati Nova felst í því mikil sóun að hafa slíka innviði ónýtta engum til gagns.

II.
Breyting á lögum  um fjarskipti nr. 81/2003

Í 1. gr. frumvarpsins koma fram kröfur til fjarskiptafyrirtækja vegna útvistunar 
á „afmörkuðum þáttum starfsemi“ til annaðhvort þriðju aðila eða út fyrir íslenska 
lögsögu. Þessi tilvísun er of almenn og skortir afmörkun á því um hvaða hluta er 
að ræða. Í nútíma fyrirtækjarekstri þykir sjálfsagt að hafa val um að útvista 
starfsemi / verkefnum sem ekki tilheyra megin starfsemi fyrirtækja. Engin ástæða 
er til þess að takmarka möguleika fjarskiptafélaga um of vegna slíkrar útvistunar. 
Einskorða ætti kröfur ákvæðisins vegna útvistunar við kerfishluta sem tilheyra 
grunn- eða kjarnabúnaði fjarskiptanetsins.

Í greinargerð með frumvarpinu er viss afmörkun gefin í skyn þ.e. „að 
rekstrarsamfellu fjarskiptanetsins eða fjarskiptaleynd stafi ógn af útvistuninni“ 
(Um gr. 1). Með hliðsjón af þessu ætti að koma skýrlega fram í lagaákvæðinu sjálfu 
að kröfur á fjarskiptafyrirtæki vegna útvistunar eigi aðeins við um þá innviði sem 
hafa áhrif á rekstrarsamfellu fjarskiptanetsins eða lúta að fjarskiptaleynd kerfis. 
Af gefnu tilefni bendir Nova á að engin erlend útvistun af þessu tagi er viðhöfð af 
hálfu Nova á mikilvægum fjarskiptatengdum innviðum. Allir slíkir innviðir eru í 
rekstri og eigu Nova.
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Í frumvarpinu eru Fjarskiptastofu færðar auknar heimildir til svokallaðra 
sérstakra öryggisúttekta, prófana og eftirlits, sem þá hljóta að vera umfram þær 
sem þó eru fyrir og gerð er grein fyrir á öðrum stað í lögunum. Einnig er heimilað 
að utanaðkomandi aðili framkvæmi þá vinnu fh. Fjarskiptastofu á kostnað 
fjarskiptafyrirtækja.

Nova bendir á að lögin bera ekki með sér nein ákvæði sem takmarka umfang eða 
kostnað vegna framangreinds sértæks eftirlits. Nova mótmælir því að 
fjarskiptafyrirtækjum sé gert að bera einfaldlega allan kostnað vegna hvers konar 
úttekta eða annars konar eftirlits sem Fjarskiptastofu kann að koma til hugar að 
láta framkvæma, eftir atvikum án þess að starfsemi viðkomandi 
fjarskiptafyrirtækis hafi gefið sérstakt tilefni til slíks.

1 https://w w w .stjornarradid.is/library/04-Raduneytin/Utanrikisraduneytid/PDF- 
skjol/15.2.21_Starfshopur_ljosleidaram al_skilagrein_greinargerd_til_rhr_lokautgafa_uppsett.pdf
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Breyting á lögum  um Fjarskiptastofu
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Í c-lið 4. gr. frumvarpsins er mælt fyrir um heimild Fjarskiptastofu til að leggja 
stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem brjóta gegn skyldu til að afhenda Fjarskiptastofu 
réttar, fullnægjandi og uppfærðar upplýsingar skv. 1. og 6. mgr. Getur 
stjórnvaldssektin numið allt að 4% af heildarveltu síðasta rekstrarárs hjá 
fjarskiptafyrirtækinu. Kveðið er á um að stjórnvaldssekt verði beitt hvort sem brot 
er framið af ásetningi eða gáleysi.

Nova mótmælir þessum fyrirætlunum. Sektarákvæði þetta felur í sér refsikennd 
viðurlög. Refsingin er látin liggja við broti sem felur í sér að fjarskiptafyrirtæki 
hafi ekki, að mati Fjarskiptastofu, afhent alveg nógu réttar, fullnægjandi og 
uppfærðar upplýsingar um atriði sem Fjarskiptastofa krefst upplýsinga um. Hér 
er um mjög matskennt atriði að ræða, hvenær upplýsingar eru fullnægjandi í 
þessum skilningi og hvenær ekki. Eðlilegra væri að Fjarskiptastofu væru færðar 
heimildir til að leggja dagsektir á fjarskiptafyrirtæki sem ekki afhenda
skilgreindar upplýsingar samkvæmt stjórnvaldsákvörðun Fjarskiptastofu. Um

/
útfærslu slíks ákvæðis má vísa til 38. gr. samkeppnislaga nr. 44/2005. Í öllu falli 
eru refsiheimildir þessar úr öllu hófi og byggðar á óskýrum og ófullnægjandi 
viðmiðunum.

Virðingarfyllst, 

f.h. Nova hf.

III.
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Gunnar A. Ólafsson
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