
Alþingi

Umhverfis- og samgöngunefnd

VÍsað er til neðangreindrar umsagnarbeiðnar vegna frumvarps um farsÍmasamband á þjóðvegum. Í 
frumvarpinu er lagt til að óslitið farsímasamband á þjóðvegum falli undir alþjónustu og að 
Fjarskiptastofu verði heimilt að leggja kvaðir á fjarskiptafyrirtæki um að koma upp og reka 
fjarskiptavirki í því skyni að tryggja farsímasamband á þjóðvegum.

Sýn hf. gerir verulegar athugasemdir við frumvarpið:

Í fyrsta lagi myndu lagafyrirmæli um að óslitið farsímasamband á þjóðvegum falli undir alþjónustu 
vera í ósamræmi við tilskipun (ESB) 2018/1972 frá 11. desember 2018 um setningu evrópskra reglna 
um fjarskipti (e. European Electronic Communications Code Directive eða EECC-tilskipunin), sem 
stundum er vísað til sem „Kóðans". Samkvæmt þingmálaskrá á að endurflytja frumvarp til nýrra 
fjarskiptalaga til að innleiða Kóðann (fyrst flutt á 150. löggjafarþing 2019-2020.
Þingskjal 1354 — 775. mál).

Í frumvarpinu er að finna ákvæði í X. kafla sem lúta að alþjónustu. Neytendum skal á viðráðanlegu 
verði tryggður aðgangur að gagnaflutningsþjónustu sem tryggir nothæfa internetþjónustu og 
símaþjónustu með tilgreindum gæðum, þ.m.t. tenging sem liggur að baki, á lögheimili eða aðsetri 
samkvæmt skráningu hjá Þjóðskrá Íslands. Þjónustutegundir innan alþjónustu eru ekki bundnar 
tiltekinni tækni. Ekki er því lengur gert ráð fyrir að binda síma- og gagnaflutningsþjónustu innan 
alþjónustu við fastanetið. Við ákveðnar aðstæður getur jafnvel verið ódýrara og hagkvæmara að nýta 
farnetstækni. Ef neytandi á tilteknum stað hefur aðgang að farnetsþjónustu sem uppfyllir skilgreind 
gæðaviðmið á hann ekki rétt á því til viðbótar að fá einnig aðgang að fastanetsþjónustu undir 
merkjum alþjónustu. Þá er réttur til alþjónustu ekki fortakslaus og getur verið háður takmörkunum 
vegna kostnaðar, landfræðilegra aðstæðna eða annars óhagræðis.

Að binda alþjónustu við tiltekna tækni (farsímasamband á þjóðvegum) er skv. framansögðu í 
andstöðu við Evrópskar reglur og myndi raska samkeppnisstöðu íslenskra fjarskiptafyrirtækja.

Íöðru lagi er kostnaðarlega mjög óraunhæft að mæla fyrir um slíka skyldu. Til að tryggja óslitið 
farsímasamband á öllum mögulegum þjóðvegum þyrfti að líkindum setja tugi milljarða í uppbyggingu 
og rekstur.

Íþriðja lagi er því mótmælt sem haldið er fram að fjarskiptafélög hafi ekki áhuga á að tryggja 
fjarskipti á vegum landsins. Kort á vef Fjarskiptastofu sýnir að það eru afar fáir vegkaflar sem eru 
alveg sambandslausir og raunar eru mælingarnar það gamlar að nú þegar er búið að gera úrbætur á 
nokkrum þeirra, s.s. í Njarðvík í Borgarfirði eystra og Heydal í Ísafjarðardjúpi. Einnig er samvinna 
fjarskiptafélagana í samstarfi við Neyðarlínunni að skila því að verið er að bæta sambandið víðar og 
verður sambandið á þeim svæðum eins fyrir alla notendur óháð þjónustuaðila. Það má segja að allir 
séu að leggja sitt af mörkum í þessu verkefni.

Með vísan til alls framangreinds leggst Sýn alfarið gegn frumvarpinu og leggur til að Alþingi einhendi 
sér þess í stað að fjalla um frumvarp um heildarendurskoðun fjarskiptalaga, en meðferð þess hefur 
þegar dregist úr hömlu.
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