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Viðauki 2b verðskrá leigulína í aðgangsneti 
 

1. Verðskrá  
Verð í þessum viðauka er án virðisaukaskatts. 
 
 

1.1. Leiga á notendalínum án endabúnaðar 

 
Grunnlína fyrir gagnaflutning Tveir leggir Einn leggur 
  Mánaðarverð Stofnverð Mánaðarverð Stofnverð 
Grunnlína 2ja víra fyrir gagnaflutning 2.772 13.300 1.386 6.650 
Grunnlína 4ra víra fyrir gagnaflutning 5.544 13.300 2.772 6.650 

 
Hliðræn lína innan stöðvarsvæðis  Tveir leggir Einn leggur 
fyrir tal frá 300 - 3400 hz Mánaðarverð Stofnverð Mánaðarverð Stofnverð 
2ja víra lína                2.084 13.300 1.042 6.650 
4ra víra lína                4.168 13.300 2.084 6.650 

 

1.2. Leiga á notendalínum með endabúnaði 

 
Stafræn lína í notendakerfi, Tveir leggir Einn leggur 
innan sama stöðvarsvæðis Mánaðarverð Stofnverð Mánaðarverð Stofnverð 
64 Kbita 4.790 89.272 2.651 73.063 
128 Kbita 4.790 89.272 2.651 73.063 
256 Kbita 7.291 89.272 3.901 73.063 
512 Kbita 7.708 89.272 4.110 73.063 
2 Mbita 8.541 89.272 4.527 73.063 

 
Stafræn lína á milli Tveir leggir 
stöðvarsvæða Mánaðarverð Stofnverð 
64 Kbita 5.302 146.127 
128 Kbita 5.302 146.127 
256 Kbita 7.803 146.127 
512 Kbita 8.220 146.127 
2 Mbita 9.053 146.127 

 

1.3. Sérlausnir á etherneti 

Þjónustan hefur verið felld út úr viðmiðunartilboði Mílu fyrir leigulínur, samkvæmt 
ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 2/2013 
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1.4. Ljóslína  

 
	  	   Mánaðarverð Stofnverð 
Ljóslína,notendalínuhluti, eitt par  16.583 96.680 
Ljóslína, notendalínuhluti, einn þráður 11.608 96.680 

 

1.5. Ljóslína í götuskáp  

 
Ljóslína í götuskáp Mánaðarverð 

1 ljósþráður 5.804 kr 

2 ljósþræðir 8292 kr 

3 ljósþræðir 10.780 kr 

4 ljósþræðir 13.268 kr 

 
 
* Engir afslættir gilda um vörur í aðgangshluta leigulína.  
 

1.6. Flutningur 

 
 Verð 
Grunn/ hliðræn lína (Innan svæðis) 8.884 
Stafræn lína innan svæðis 31.415     
Stafræn lína á milli svæða 45.497     

 

1.7. Breytingar á flutningsgetu 

 
 Verð	  
Stafræn lína innan svæðis 16.899     
Stafræn lína á milli svæða 28.164     

 

1.8. Afturköllun 

 
 Verð	  
Vinna hafin við uppsetningu á línu 8.884     
Vinna hafin við uppsetningu á endabúnaði 36.614    
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2. Verðskilmálar 
Verðskrá þessi gildir fyrir línur að húskassa hjá notanda og uppsetningu búnaðar í 
tengipunkti notanda ef það á við.  Allar innanhússlagnir eru á ábyrgð og kostnað 
notanda. 
 

2.1. Leiga á notendalínum án endabúnaðar 

Fyrir notendalínur er reiknað fast verð á mánuði óháð vegalengd, fyrir hvorn legg 
sem liggur frá nettengipunkti notanda að símstöð og frá símstöð að nettengipunkti 
notanda eigi það við.  Leiga á notendalínum án endabúnaðar: 
 
Við tengingu greiðist afgreiðsluverð og síðan fast verð á mánuði. 
Allar fjárhæðir miðast við eina línu, þ.e. línuhluta frá notanda til símstöðvar og frá 
símstöð til notanda. Við leigu á hliðrænni línu á milli stöðvarsvæða þarf einnig að 
greiða fyrir 64 Kbita stofnlínu. 
 

2.2. Leiga á línuhluta (einum enda) 

Við tengingu greiðist afgreiðsluverð og síðan fast verð á mánuði. 
Verð miðast við línuhluta frá notanda til símstöðvar. 
 

2.3. Leiga á stafrænum línum innan sama stöðvarsvæðis 

Við tengingu greiðist stofnverð og afgreiðsluverð og síðan fast verð á mánuði. 
Allar fjárhæðir í verðtöflu miðast við línuhluta frá notanda til símstöðvar og frá 
símstöð til notanda.  
 

2.4. Leiga á stafrænum notendalínum á milli stöðvasvæða 

Við tengingu greiðist stofnverð og afgreiðsluverð og síðan fast verð á mánuði.  Verð 
miðast við línuhluta frá notanda til símstöðvar og frá símstöð til notanda.  Við leigu á 
stafrænni línu á milli stöðvarsvæða þarf einnig að greiða fyrir samsvarandi stofnlínu. 
 

2.5. Leiga á stafrænum línuhluta (einum enda) 

Við tengingu greiðist stofngjald og afgreiðslugjald og síðan fast verð á mánuði. 
Verð miðast við línuhluta frá notanda til símstöðvar. 
Við leigu á stafrænum línuhluta á milli stöðvarsvæða þarf einnig að greiða fyrir 
samsvarandi stofnlínu. 
 

2.6. Flutningur  

Greiða þarf ákveðið afgreiðsluverð þegar sótt er um flutning á leigulínum. 
Þegar um er að ræða flutning á leigulínu sem áður var innan sama stöðvarsvæðis en 
verður á milli tveggja stöðvarsvæða, þarf auk þess að greiða stofnverð.  
Ef um er að ræða flutning á línu þar sem báðir línuhlutar eru fluttir, telst það ekki sem 
flutningur heldur sem ný lína.  Mánaðarverð fyrir línu og endabúnað er skv. almennri 
verðskrá. 
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2.7. Breytingar á flutningsgetu 

Við breytingu á flutningsgetu þarf að greiða afgreiðsluverð. 
Mánaðarverð fyrir uppfærða línu og endabúnað er skv. almennri verðskrá. 
 

2.8. Afturköllun 

Ef hætt er við leigu eftir að uppsetning er hafin þá er innheimt afturköllunarverð sem 
er tvískipt. 
 

2.9. Afslættir 

*Enginn afsláttur gildir um leigulínur í aðgangsneti.  
 


