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Nova hefur sent tvær umsagnir og eitt minnisblað um ný fjarskiptalög
05.nóv. 2020: Umsögn Nova um frumvarp til fiarskiptalaga
11. feb. 2021: Fundur með umhverfis- og samgöngunefnd, Nova kynning
30. apr. 2021: Minnisblað Nova um frumvarp til nýrra fjarskiptalaga

- Nova fjallar sérstaklega um "Samantekt samgöngu- og sveitastjórnarráðuneytis"
22. jan. 2022, Fundur með umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis
14. apr. 2022: Umsögn Nova um frumvarp til fiarskiptalaga



FRUMVARP TIL NÝRRA FJARSKIPTALAGA - 87. GR. im©w\
• Markmið fjarskiptalaga almennt lúta að öruggum, hröðum og hagkvæmum fjarskiptum.
• Með hliðsjón af þeim markmiðum eru væntingar til fjarskiptafyrirtækja um uppbyggingu /

tæknilega fullkominna fjarskiptakerfa sem gera neytendum kleift að nýta bestu nútíma / 
fjarskiptatækni á hagstæðu verði. / S

• Nova hefur á grundvelli lögmætra væntinga sinna til gildandi leikreglna tekið virkan þátt í þessari 
uppbyggingu með miklum tilkostnaði. / // .

• Ákvæði 87. gr. frumvarpsins setur verulegt strik í alla reikninga varðandi fyrirliggjandi 
uppbyggingu og fjárfestingar sem og framtíðarfjárfestingar. / // /y/y/

• 87. gr. felur í sér opnar og óljósar heimildir til meiriháttar inngrips í rekstrarforsendur Nova./^
• Setning ákvæðisins ein og sér mun valda óvissu, töfum og tjóni.
• Beiting heimildarinnar myndi baka Nova stórtjón sem og viðskiptavinum félagsins og öllum 

almenningi.
• Ákvæði 87. gr. frumvarps í núverandi mynd og beiting 3. mgr. 87. gr. fæli í sér bótaskylda 

skerðingu eignarréttinda Nova með hliðsjón af 72. gr. stjórnarskrár.



HVER ER HÆTTAN, HVAÐ ER Í HÚFI? im©w\

Íslenskir neytendur

• Neikvæð og takmarkandi áhrif á hagkvæma uppbyggingu 
fjarskiptainnviða.

Uppbygging heldur ekki í við þróun símtækja og annarra tækja.
Þarfir markaðar verða meiri en afkastageta fjarskiptakerfa.

• Samkeppnishæfni minnkar.
Tækniþróun verður hægari og dregur úr samkeppnishæfni Íslands.
Dýrari lausnir við uppbyggingu og þróun innviða.
Verð fjarskiptaþjónustu hækkar vegna aukins kostnaðar.
Hægir á tækifærum stafrænnar þróunar.
Öflug nýsköpun byggir ekki síst á aðgangi að því nýjasta og besta sem 
tækniheimurinn hefur upp á að bjóða.

• Dregur úr uppbyggingu netþjónustu víða land.
Mun auka aðstöðumun landsbyggðar.

Fjarskiptafyrirtæki - Nova

• Tafir á þróun tækifæra og uppbyggingu.
Fjárfestingaráhætta
Óvissa um framhald á 5G uppbyggingu.
Tafir uppbyggingar gætu numið 2 - 4 árum.

• Rekstrarkostnaður hækkar, neikvæð samkeppnisáhrif. 
Rekstrarkostnaður fjarskipta gæti hækkað um meira en 20%. 
Hækkun kostnaðar leiðir til minni getu til að veita 
samkeppnisaðhald.

• Fjárhagslegt tjón.
Afskrifa þarf milljarða fjárfestingar vegna útskipta á búnaði. 
Einskiptiskostnaður áætlaður að lágmarki 6-8 milljarðar 
króna.

• Neikvæð áhrif á öryggi og þróun fjarskiptareksturs. 
Öryggi í rekstri fjarskiptaneta brothætt á útskiptitíma birgja 
3-5 ár.
Kyrrstaða verður í þróun fjarskipta á útskiptitíma.
Enn meiri einsleitin í birgja notkun.



NOVA ÁHERSLUR TIL BREYTINGA Á 87. GR. FRUMVARPS IMI@^

• Ákvarðanir um hvers kyns tæknilegar öryggiskröfur til farneta, þar á meðal vegna birgjavals, eiga / 
heima hjá Fjarskiptastofu að fengnum sjónarmiðum fjarskiptafyrirtækja og annarra /
hagsmunaaðila. /

• Fjarskiptafélag getur komið með tillögur að úrbótum eftir ábendingar / tilmæli Fjarskiptastofu 
sem byggja á mati fagaðila. /

• Öryggiskröfur sem og aðrar kröfur eiga að vera málefnalegar og fyrirsjáanlegar. /
• 3. mgr. 87. gr. felur í sér víðtækt valdframsal til ráðherra á óljósum og óskýrum grundvelli.
• Tryggja verður rétt hagsmunaaðila til aðgangs að gögnum og upplýsingum og til endurskoðunar á 

takmörkunum varðandi aðgengi að gögnum. /
• Tryggja verður möguleika til málskots vegna íþyngjandi beitingar á heimild 3. mgr. 87. gr.

• Útfæra verður ákvæði um bætur til fjarskiptafyrirtækja sem verða fyrir skaða og fjártjóni við 

setningu og beitingu 87.gr.
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.. .  ... Nova
Tillaga að breytingum



Tillaga im©w\
Ákvæði 1. mgr. 87. gr. orðist svo: "Við þróun og uppbyggingu farneta í 
íslenskri lögsögu er heimilt að grípa til ráðstafana til að bregðast við
áhættuþáttum er varða brýna almannahagsmuni og öryggi".

Ákvæði 2. mgr. 87. gr. falli brott.

Ákvæði 3. mgr. 87. gr. orðist svo: "Ráðherra er heimilt, að fenginni
umsögn frá ráðherrum sem fara með utanríkis- og varnarmál, 
almannavarnir og löggæslu, og að fengnu áliti Fjarskiptastofu, sem 
byggja skal á ítarlegu öryggismati og unnið skal í samráði við 
fjarskiptafyrirtæki sem beinna hagsmuna hefur að gæta, að kveða á um í 
reglugerð að mikilvægur búnaður í tilteknum hlutum innlendra farneta, 
sem teljast viðkvæmir með tilliti til almannahagsmuna og öryggis 
ríkisins, skuli í heild eða að hluta uppfylla málefnaleg skilyrði um 
tæknilega útfærslu og öryggi."

Ákvæði 4. mgr. 87. gr. falli brott.
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... Nova til vara 
tillaga 2 að breytingum



Tillaga til vara : im©w\
Ákvæði 1. mgr. 87. gr. orðist svo: 
"Við þróun og uppbyggingu farneta í íslenskri lögsögu er heimilt að grípa til 
ráðstafana til að bregðast við áhættuþáttum er varða brýna almannahagsmuni 
og öryggi".

Ákvæði 2. mgr. 87. gr. orðist svo: 
„Telji Fjarskiptastofa hættu á að farnet á landsvísu séu eða geti orðið mjög háð 
búnaði frá einum framleiðanda er stofnuninni, á grundvelli 
öryggishagsmuna og að undangengnu öryggismati sem unnið skal í 
samráði við leyfishafa, heimilt að binda leyfi skv. 27. gr. skilyrðum er stuðla 
að fjölbreytni í gerð búnaðar, setja slík skilyrði í reglum um tilkynningu 
þráðlauss sendabúnaðar skv. 3. mgr. 27. gr., eða grípa til annarra viðeigandi 
ráðstafana. Leyfishafa skal veittur fullnægjandi frestur til að uppfylla 
þau skilyrði og ráðstafanir sem Fjarskiptastofa ákveður.“

Confidential. Not for distribution.



Framhald:
Ákvæði 3. mgr. 87. gr. orðist svo:
„Að fengnum umsögnum ráðherra sem fara með utanríkis- og varnarmál, 
almannavarnir og löggæslu, og gegn greidslu bóta úr ríkissjóði til eiganda 
innlends fjarskiptanets vegna tjóns eða kostnaðar, getur ráðherra kveðið á 
um í reglugerð að búnaður í tilteknum hlutum innlendra fjarskiptaneta, sem 
teljast viðkvæmir með tilliti til almannahagsmuna eða þjóðaröryggis, skuli í 
heild eða að ákveðnu hlutfalli vera frá framleiðanda í ríki sem Ísland á 
öryggissamstarf við eða ríki innan Evrópska efnahagssvæðisins. Í reglugerð skv. 
1. málsl. getur ráðherra jafnframt heimilað notkun búnaðar frá öðrum ríkjum, 
hafi hann verið samþykktur til sambærilegra nota af ríkjum sem Ísland á 
öryggissamstarf við. “

im©w\

Hvað 4. mgr. 87. gr. varðar ítrekar Nova fyrri athugasemdir en gerir ekki tillögu 
um breytingar á henni fari svo að Alþingi telji rétt að lögfesta ákvæði af þessu 
tagi.
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