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Viðauki 2. Verðskrá* 

 

1.1. Leiguverð í tækjahúsum 

Í verðskrá fyrir leigu í tækjahúsum úti á landsbyggðinni eru 4 verðflokkar eftir 

staðsetningu húsanna. Stærðir skápaeininga sem miðast er við í leigu á mánuði eru 

tvær, 60x60sm og 80x80sm.  

  Þéttbýli og salir  Dreifbýli Utan byggðar 

1 skápaeining 60x60x220  22.300 kr.   24.800 kr.  39.700 kr.  

½ skápaeining 60x60x110 10.700 kr.   11.400 kr. 19.850 kr. 

1 skápaeining 80x80x220 34.200 kr.   36.500 kr.  63.500 kr. 

½ skápaeining 80x80x110 17.100 kr.  18.250 kr. 31.750 kr. 

1 rými undir ljósmúffu 60x60x220   10.700 kr.   11.400 kr. 19.850 kr. 

Fermetrar   1.800 kr.     1.900 kr.   3.900 kr.  

 

1.2. Leiguverð í mastri/staur 

Aðstöðuleiga í möstrum Mílu: þar er leigueiningum skipt í fjóra flokka og miðast 

verðskrá við hæð í mastri /staur og umfang búnaðar (flatamál). Þetta er gert til þess 

að koma til móts við óskir frá viðskiptavinum um sanngjarna verðskrá.  

Flokkun á aðstöðu í mastri m.v. staðsetningu og umfang:  

Staðsetning | Flatamál  0 - 0,24 fm 0,25 - 0,74 fm 0,75 - 2,6 fm Yfir 2,6 fm 

20 metrar og hærra 2 3 4 4 

10 – 19,9 metrar 1 2 3 4 

0 – 9,9 metrar 1 1 2 3 

Á húsi  1 1 2 3 

 

Leiga fyrir aðstöðu í mastri eftir flokkum 

Flokkar Þéttbýli og dreifbýli Utan byggðar 

1 5.500 kr.  7.200 kr.  

2 11.100 kr. 14.400 kr. 

3 16.600 kr. 21.600 kr. 

4 22.100 kr. 28.800 kr. 

Verð er án virðisaukaskatts.  

 

 

* Nýtt verð gildir frá 1. janúar 2022. Nýtt heildar viðmiðunartilboð er væntanlegt.  
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1.3. Leiguverð vegna þjóðvegaútboðs Fjarskiptasjóðs 

Annað verð gildir í tækjarýmum sem skilgreind hafa verið samkvæmt útboði 

fjarskiptasjóðs 2007 og gildir sú skilgreining til 7 ára frá undirritun samnings við 

fjarskiptasjóð. Eftir þann tíma falla viðkomandi tækjarými undir almenna verðskrá 

Mílu.   

Leiguverð á mánuði er eftirfarandi:  

Tækjaskápur eða búnaður allt að 60x60x110    7.688 kr. á skáp 

Tækjaskápur eða búnaður frá 60x60x110 að 60x60x220    10.749 kr. á skáp 

Aðstaða í allt að 10 m. hæð      3.071 kr. á loftnet 

Aðstaða í allt að 15 m. hæð      4.607 kr. á loftnet 

Aðstaða yfir 15 m. hæð       6.142 kr. á loftnet 

Leiguverðskrá Fjarskiptasjóðs er tengd byggingavísitölu. 

*Grunnverð, fylgir byggingarvisitölu frá jan.2013.   

 

1.4. Verð fyrir aðgang strengja frá nágrennishýsingu 

 Verð fyrir strengi frá nágrennishýsingu:  

Fyrir fyrsta strenginn í gegnum inntaksrör inn í hverja símstöð greiðast 112.450 

krónur. Fyrir hvern viðbótarstreng sem lagður er samtímis í sama rör, greiðast 

24.096 krónur. Auk þess greiðir þjónustukaupi fyrir hönnun, framkvæmd og efni við 

lagningu strengs samkvæmt verðskrá fyrir útselda vinnu og þjónustu.  

Fyrir aðgang að múffugrind og lagnaleið sbr. viðauka 1, lið 1.5. greiðast 2.350 krónur 

á hverjar 100 línur.  

 

1.5. Verð fyrir aðgang að kopartengigrind 

Verð fyrir aðgang að tengigrind er 905 krónur á mánuði fyrir hverjar 100 línur.   

 

1.6. Afslættir  

Afsláttakjör eru eftirfarandi: 

1. árs samningur: 5% afsláttur, viðbótar uppsagnarfrestur eins mánaðar leiga 

2. ára samningur: 10% afsláttur, viðbótar uppsagnarfrestur tveggja mánaða leiga 

3. ára samningur: 15% afsláttur, viðbótar uppsagnarfrestur þriggja mánaða leiga  
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Útgöngugjald er gjald sem greitt er ef samningi um hýsingu er sagt upp áður en 

umsömdum samningstíma lýkur. Gjaldið bætist við sex mánaða uppsagnarfrest sbr. 

gr.16.3. í samningi.  

 

1.7. Raforkukostnaður   

Þjónustukaupi greiðir beinan rafmagnskostnað við rekstur síns búnaðar. 

Þjónustukaupa ber að upplýsa þjónustusala um áætlaða rafmagnsþörf.Þjónustusali 

mælir 1-2 sinnum á ári raunnotkun og gerir þá leiðréttingar í samræmi við þær 

mælingar.  Verð fyrir rafmagn breytist í samræmi við verðskrá birgja Mílu.  


