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Viðauki 2a - Verðskrá leigulína í stofnneti 

Lengdarmælingar vegalengda í verðskrá Mílu miðast við stystu leið eða loftlínu á milli endapunkta 

stofnlína á viðkomandi lagnaleið. Miðað verður við að vegalengd verði mæld sem stysta leið á milli 

þeirra staða sem línan nær til, þ.e. beinlínuvegalengd, í stað raunvegalengdar viðkomandi 
leigulína. Vegalengdin verður reiknuð út frá hnitum (staðsetningarpunktum). 

1. Verðskrá 
Verð í þessum viðauka er án virðisaukaskatts. 

1.1. Stofnlína (leigulína) 

 

1.2. Varið samband (á einungis við um Stofnlínur) 

 

1.3. Krosstengingar (á einungis við Stofnlínur) 

 

Mánaðarverð               Km verð             Stofnverð 

64 kb/s 2.911      114 96.386 
128 kb/s 3.976 156 96.386 

256 kb/s 5.432 213 96.386 

512 kb/s 7.420 291 96.386 

2 Mb/s 13.699 538 96.386 
45 Mb/s 40.733 1.599   96.386 

155 Mb/s 57.565 2.260 96.386 
622 Mb/s 91.053 3.575 96.386 

 

 

Mánaðarverð Km verð Stofnverð 

64 Kb/s 4.366 174 96.386 
128 Kb/s 5.964 237 96.386 

256 Kb/s 8.147 324 96.386 
512 Kb/s 11.130 444 96.386 

2 Mb/s 17.124 819 96.386 

45 Mb/s 61.100 3325 96.386 
155 Mb/s 96.174 3.754 96.386 

622 Mb/s 156.412 6106 96.386 
 

 

Mánaðarverð Stofnverð 

Höfuðborgarsvæðið 1.782 11.010 

Utan höfuðborgarsvæðisins 2.228 28.951 
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1.4. Muxgjald (á einungis við um Stofnlínur) 
Lýsing Mánaðarverð Stofnverð 

Höfuðborgarsvæðið 1.782 11.010 

Utan höfuðborgarsvæðisins 2.228 28.951 
 

 
 

1.5. Ethernet á milli stöðva (leigulína) 

 

*Verð er birt með fyrirvara um samþykki Póst og fjarskiptastofnunar. 

1.6. Gigabit Ethernet (leigulína) 

*Verð er birt með fyrirvara um samþykki Póst og fjarskiptastofnunar. 

 

Mánaðarverð Km Stofnverð 

2 Mb/s 13.699 538 96.386 
6 Mb/s 22.459 882 96.386 
10 Mb/s 28.263 1.110 96.386 
20 Mb/s 30.668 1.204 96.386 
26 Mb/s 33.617 1.320 96.386 
48 Mb/s 41.664 1.636 96.386 
50 Mb/s 42.263 1.659 96.386 
    

100 Mb/s 49.813 1.956 96.386 

150 Mb/s* 56.945 2.236 96.386 
200 Mb/s* 62.616 2.458 96.386 

300 Mb/s* 71.581 2.810 96.386 
400 Mb/s* 78.709 3.090 96.386 

 

 

Mánaðarverð Km Stofnverð 

0,5 Gb/s 84.724 3.326 96.386 

1 Gb/s 106.499 4.181 96.386 
2 Gb/s 133.871 5.256 96.386 

    

    

4 Gb/s* 168.277 6.607 96.386 

5 Gb/s* 181.136 7.112 96.386 

6 Gb/s* 192.369 7.553 96.386 
10 Gb/s* 277.691 7.947 96.386 
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1.7 Ljóslína (leigulína) 

 

 
1.8 Færslu og breytingagjöld leigulína 

Lýsing Mánaðarverð Stofnverð 

Flutningur á sambandi - 48.193 

Breyting á bitahraða (bandvídd) - 5.500 

Breyting á sambandi eða rásum - 5.500 

 

 
 

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. Stofnlínur 
Fast verð á mánuði miðast við hverja línu og verð fyrir hvern km. reiknast af vegalengd 

línunnar milli símstöðva. Við leigu á stofnlínu þarf einnig að greiða fyrir notendalínu í 

hvorn enda. Stofngjald fyrir uppsetningu og tengingu á leigulínum sem eru utan 

ljósleiðarahringsins og eru óvenju kostnaðarsamar er ákveðið sérstaklega. 

2.2. Krosstengingar 
Krosstengibúnaður er notaður við að flytja eina eða fleiri 64 Kb/s rásir úr einum 2 Mb/s 

straumi yfir á annan 2 Mb/s straum. Þ.e.a.s. rás sem á upptök sín í ákveðnum straumi 

er flutt yfir í annan straum. Krosstengibúnaður er t.d. notaður til flytja rásir frá GSM 

símstöð til sendistöðva. Rásirnar frá símstöð koma þá í 2 Mb/s straum og tengjast inn 

á hlið í krosstengibúnaði. Önnur hlið tengjast hinum ýmsu sendistöðvum. Búnaðurinn 

sér síðan um að tengja rásirnar frá símstöðinni yfir á viðeigandi hlið. Verð er fyrir hvert 
hlið. 

2.3. Leigulínur á etherneti á milli stöðva 
Hægt er að leigja gagnaflutningshraða í 2Mb/s skrefum allt upp í 400 Mb/s. Einnig eru 
hægt að leigja gígabit ethernet frá 0,5 Gb/s upp í 10 Gb/s. 

 

Mánaðarverð Stofnverð 

Ljósleiðari milli stöðva í þéttbýli eitt par, pr.km 20.528 96.386 

Ljósleiðari milli stöðva í dreifbýli eitt par, pr.km 8.850 
96.386 

Ljóslína milli stöðva, í þéttbýli einn þráður, pr.km 17.484 96.386 

Ljóslína milli stöðva í dreifbýli, einn þráður, pr.km 7.538 96.386 
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2.4. Flutningur ethernetsambanda á milli staða 
Verð fyrir flutning á samböndum á milli staða byggir á kostnaði í hverju tilfelli fyrir sig. 

2.5. Afturköllun ethernetsambanda 
Ef hætt er við leigu á ethernetsambandi eftir að uppsetning er hafin þá er innheimt 
afturköllunarverð sem er tvískipt. 

2.6. Aðskilið samband í stofnlínukerfinu 
Leigi viðskiptavinur fleiri en eitt samband á milli tveggja staða getur hann óskað eftir því 

að samböndin fari ekki sömu leið í gegn um fjarskiptakerfið. Leiðirnar eru sítengdar. Ef 
bilun verður á einu sambandi, helst afkastageta annarra leiða sem ekki verða fyrir bilun. 

2.7. Varið samband 
Á sambandið er settur vari sem skiptir sjálfkrafa yfir á aðra leið í bilanatilfellum. Þessi 

aðferð er ákjósanleg fyrir þá sem vilja halda fullri bandbreidd ef bilanir verða. 

Varasambandið er aðeins notað ef um bilun á sambandi er að ræða. Þessi þjónusta er 

eingöngu í boði þar sem sambandið fer um SDH kerfi Mílu. Mánaðarverð fyrir sambönd 

með vara er 50% hærra en fyrir einföld sambönd. 

2.8. Ljóslína 
Verðskrá fyrir ljóslínur gildir einungis fyrir ljóslínur sem þegar eru til staðar hjá 

fjarskiptaneti Mílu ehf. Ef um er að ræða línur eða tengingar sem þarf að framkvæma 

sérstaklega byggist verð fyrir það á tilboðum. Við tengingu á ljóslínu greiðist stofn- og 

mánaðarverð. 

2.9. Ljóslínur á milli stöðva 
Verðskrá fyrir ljóslínur á milli símstöðva gildir einungis fyrir ljóslínur sem þegar eru til 

staðar hjá fjarskiptaneti Mílu ehf. Míla selur ekki nýjar ljóslínur á milli símstöðva vegna 

takmarkaðs fjölda í kerfinu. Mánaðarverð fyrir ljóslínu á milli símstöðva gildir því 

einungis um þær ljóslínur sem þegar eru í leigu. Mánaðarverð er háð vegalengd og 

miðast hún við vegalengdina frá símstöð sem nettengipunktur liggur í gegnum og að 

þeirri símstöð sem línan endar á. Þéttbýli er skilgreint sem þyrping húsa þar sem búa 

a.m.k. 50 manns og fjarlægð milli húsa fer að jafnaði ekki yfir 200 metra. Dreifbýli er 

skilgreint sem það svæði sem liggur utan skilgreiningarinnar á þéttbýli. 

2.10. Háhraðasambönd 
Míla getur boðið hærri hraða en 2 Gb/s á ákveðnum stöðum á landshringnum, 

samkvæmt nánara samkomulagi og þar sem tæknilega er mögulegt að bjóða þá 

þjónustu. 

2.11. Afslættir 
Afslættir vegna leigulína í stofnneti eru eftirfarandi:  

 3ja ára samningur 15% afsláttur – viðbótaruppsagnarfrestur 3 mánuðir  
 2ja ára samningur 10% afsláttur – viðbótaruppsagnarfrestur 2 mánuðir  
 1 árs samningur 5% afsláttur – viðbótaruppsagnarfrestur 1 mánuður  
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Enginn afsláttur er veittur af krosstengingum. 
 

2.12. Uppsagnarfrestur 
Uppsagnarfrestur fyrir leigulínur skal almennt vera einn mánuður. 

Viðbótaruppsagnarfrestur sem tilgreindur er í grein 2.11 kemur til viðbótar almennum 

uppsagnarfresti. 


