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Viðauki 1a 

Verðskrá fyrir samtengingarþjónustu Símans 

- gildir frá 1. júlí 2019 

1 Tengingar 

1.1 Tenging við símstöð og svæði 

Vegna kostnaðar við stjórnun, skráningar í kerfi Símans og aðgang að tækjabúnaði 

greiðist eftirfarandi: 

 

 
1 Ef greina þarf umferð til viðsemjanda milli aðskildra kerfa er litið svo á að viðsemjandi sé 

með fleiri en eitt kerfi. 
2 Innifalið í þessu verði er stjórnunarkostnaður og skráning í kerfi Símans. 
3 Innifalið í þessu verði er stjórnunarkostnaður og viðhald skráninga í kerfum Símans. 

1.2 Leigulínur 

Viðsemjanda býðst að leigja línur að samtengingarpunktum Símans samkvæmt 

heildsöluverðskrá um leigulínur. 

2 Símaumferð 

2.1 Lúkning símaumferðar (e. termination) frá neti viðsemjanda til 

fastanets Símans 

Fyrir símaumferð frá neti viðsemjanda sem endar í hefðbundnum símanúmerum í 

fastaneti Símans greiðist samkvæmt neðansögðu: 

 

Tegund þjónustu Mínútutaxti 

Fastanet lúkning 0,12 kr/mínútu 

 

 

Liður Tegund þjónustu Stofngjald Mánaðarlegt gjald 

1 Tenging kerfis viðsemjanda1 inn á  

samtengingarsvæði Símans 
400.000 kr2 33.000 kr/mán3 

2 Tenging á straumi 70.000 kr/2Mbit 6.000 kr/2Mbit 

3 Tenging á straumi (heildarfj.> 10) 50.000 kr/2Mbit 3.000 kr/2Mbit 

4 Tenging á merkjasambandi 70.000  kr/64 Kbit 20.000 kr/64 Kbit 
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2.2 Lúkning símaumferðar (e. termination) frá neti viðsemjanda til 

farsímaneta Símans 

Fyrir símaumferð frá neti viðsemjanda til farsímaneta Símans greiðist samkvæmt 

neðansögðu: 

 

Tegund þjónustu Verð frá kr/mínútu 

GSM/UMTS 1. 1. 2017 0,96 

 

2.3 Lúkning símaumferðar (e. termination) frá neti viðsemjanda til 

flökkuþjónustu Símans 

Fyrir símaumferð frá neti viðsemjanda sem endar í flökkuþjónustu Símans greiðist 

samkvæmt neðansögðu: 

 

Tegund þjónustu Mínútutaxti 

Flökkuþjónusta lúkning 0,12 kr/mínútu 

 

2.4 Umflutningur símaumferðar (e. transit) í gegnum net Símans milli 

nets viðsemjanda og annarra neta innanlands 

Fyrir símaumferð í gegnum net Símans milli nets viðsemjanda og annarra neta 

innanlands greiðist samkvæmt neðansögðu:  

 

Tegund þjónustu Mínútutaxti Tengigjald 

Umflutningur 0,15 kr/mínútu 0,34 kr/tengingu 

 

Til viðbótar eru innheimt lúkningargjöld sem Síminn þarf að standa skil á gagnvart 

öðrum viðsemjendum ásamt 5% álagi vegna innheimtukostnaðar. 

Semja verður sérstaklega um umferð sem notar IP sem burðarlag yfir 

samtengingarpunktinn. 
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2.5 Upphaf símaumferðar (e. origination) í fastaneti Símans sem lýkur í 

öðru fjarskiptaneti 

 

Tegund þjónustu Mínútutaxti 

Fastanet upphaf 0,50 kr/mínúta 

 

2.6 Aðgangur að gjaldfrjálsum þjónustunúmerum (800-númer) 

Fyrir símaumferð frá fastaneti Símans  til nets viðsemjanda  greiðist samkvæmt 

neðansögðu, (sjá einnig viðauka 3a - gr. 2.2.6): 

 

Tegund þjónustu Mínútutaxti 

Aðgangur að 800 númeri 0,50 kr/mínútu 

2.7 Aðgangur að símtölum á yfirverði (900-númer) 

Fyrir þessa þjónustu er gerður sérstakur samningur við hvern og einn 

þjónustuveitanda og hvert 900-númer. 

2.8 Aðgangur að álagsþjónustu 

Fyrir þessa þjónustu er gerður sérstakur samningur við hvern og einn 

þjónustuveitanda og hvert númer. 

2.9 Internettengingar 

Verðskrá fyrir aðgang að internet innhringingu er sú sama og lúkning símaumferðar í 

fastaneti Símans (sjá 2.1). 

2.10 Önnur þjónustunúmer 

Aðgangur er veittur samkvæmt eftirfarandi verðskrá: 

 

Tegund þjónustu Mínútu 

taxti 

Tengi 

gjald 

1818            Upplýsingar um innlend símanúmer 0,12  

1811            Upplýsingar um erlend símanúmer 0,12  

Áframtenging  í  1818 0,86 0,27 

112              Neyðarnúmer 0,  

1411, 1422  Tal- og faxhólf 0,12  

1700-1899   Ýmis símanúmer 0,12  

1446            Skeytaþjónusta 0,12  
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755 7755     Fundarsími 7,00 0,68 

 

Viðsemjandi greiðir þjónustugjöld beint til upplýsingaveitu fyrir upplýsingar um 

símanúmer og áframtengingu.  Vegna áframtengingar eru innheimt lúkningargjöld 

sem Síminn þarf að standa skil á gagnvart öðrum viðsemjendum ásamt 5% álagi 

vegna innheimtukostnaðar. 

3 Merkjaumferð 

3.1 Lúkning á SMS 

Tegund þjónustu Tengigjald 

SMS skilaboð 3,85 kr/skilaboð 

MMS skilaboð* 8,00 kr/skilaboð 

*Samið er sérstaklega um MMS skilaboð þar sem umferð fer ekki um talsímanet. 

3.2 Farsímaupplýsingar 

Tegund þjónustu Magngjald 

SCCP skeyti 0,0 kr/1.000 MSU 

3.3 Önnur merkjaumferð 

Gjaldtaka fyrir merkjaumferð sem ekki er gjaldfærð með símtalagjöldum né í liðum 

3.1 eða 3.2 er sem hér segir, (sjá einnig viðauka 3a – gr. 2.3.3): 

Tegund þjónustu Magngjald 

SS7 Merkjaumferð 0,0 kr 
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4 Forval 

4.1 Aðgangstenging 

Fyrir aðgangstengingu frá notanda í fastaneti Símans  til nets viðsemjanda  greiðist 

samkvæmt neðansögðu: 

 

Tegund þjónustu Mínútuverð 

Aðgangstenging 0,50 kr/mínútu 

4.2 Forval (valið forval) 

Notandi velur sjálfur forval á undan símanúmeri í fastanetinu og því ekki um 

sambærilegt gjald að ræða og í föstu forvali. 

4.3 Fast forval (FF-sjálfgefið forval)** 

Fyrir afgreiðslu forvals í fastaneti greiðist samkvæmt neðansögðu: 

Tegund þjónustu Tengigjald 

Fast forval innanlands 1.294 kr/breytingu 

Fast forval til útlanda 1.294 kr/breytingu 

Fast forval innanlands og til útlanda í sömu beiðni 1.294 kr/breytingu 

Magngjald fyrir 100 tengingar eða meira í einu 647 kr/breytingu 

Flýtigjald * 200 kr/breytingu 

* Flýtigjald skal greiðast ef óskað er sérstaklega eftir hraðari afgreiðslu en 2 virkir dagar. 

** Auk ofangreindra gjalda innheimtir Síminn hjá viðsemjanda skv. gjaldskrá fyrir afnot af 

sérþjónustum. 

4.4 Fast forval – einn heildstæður reikningur (FFER)** 

4.4.1  

Fyrir  FFER í fastaneti greiðast mánaðar- og tengigjöld samkvæmt neðansögðu: 

Tegund þjónustu 
Mánaðar- og 

tengigjöld 

Aðgangur að símstöð - POTS (pr. port í stöð),sjá 

afsláttartöflu. 
2.120  kr./mán.  
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Veittur er afsláttur af ofangreindumánaðargjaldi miðað við fjölda tenginga 

skv. neðangreindri töflu. 

 
Fjöldi tenginga Mánaðargjald 

með afslætti 

Afsláttur 

0 - 999                 2.120 kr.  0,00% 

1.000 - 1.999                 2.031 kr.  4,20% 

2.000 - 2.999                 2.012 kr.  5,10% 

3.000 - 3.999                 1.984 kr.  6,40% 

4.000 – 4.999                 1.948 kr.  8,10% 

5.000 og fleiri                 1.901 kr.  10,30% 

 
 

 

Tegund þjónustu 
Mánaðar- og 

tengigjöld 

Aðgangur að símstöð - ISDN-grunntenging (pr. port í stöð) 

og neðra tíðnisviði heimtaugar 
2.320 kr./mán. 

Aðgangur að símstöð – ISDN stofntenging (30 rásir) innan 

símstöðvar 
9.952 kr./mán. 

Aðgangur að símstöð – ISDN stofntenging (30 rásir) milli 

símstöðva 
22.561 kr/mán. 

ISDN stofntenging (30 rásir) milli símstöðva - gjald pr. km 632 kr/mán. 

Beint innval númerasería*** – pr. númer 32 kr/mán. 

FFER aukanúmer**** – pr. númer 66 kr/mán. 

Fast forval (FF) breytt í FFER 1.294 kr/breytingu 

POTS eða ISDN breytt í FFER 1.294 kr/breytingu 

FFER breytt í Fast forval (FF) 1.294 kr/breytingu 

Breyting á sérþjónustum 1.294 kr/breytingu 

Magngjald fyrir 100 tengingar eða meira í einu 647 kr/breytingu 

Flýtigjald * 200 kr/breytingu 

* Flýtigjald skal greiðast ef óskað er sérstaklega eftir hraðari afgreiðslu en 2 virkir dagar. 

** Auk ofangreindra gjalda innheimtir Síminn hjá viðsemjanda skv. gjaldskrá fyrir afnot af 

sérþjónustum. 

***  Beint innval númerasería - númer sem úthlutað er fyrir innval af PFS:  

Samfelld sería 10 númera (ein eða fleiri í röð), sem byrja á xxx xxx0 og enda á xxx xxx9. 

Samfelld sería 100 númera (ein eða fleiri í röð), sem byrja á xxx xx00 og enda á xxx xx99.  

**** Aukanúmer: Númer ekki í innvalsröð - t.d. aukanúmer með ISDN grunntengingu. 
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Mánaðargjald fyrir aðgang að símstöð (POTS/ISDN) tekur mið af línufjölda (þ.e. fjölda 

heimtauga). Það þýðir t.d. að ef aðalnúmer PBX tengingar eða innval á grunntengingu er tengt 

á tvær IDSN heimtaugar er mánaðargjald tvöfalt fyrir slíka tengingu. 

 

4.4.2  

Stofngjöld -  Bein innvöl og stofntengingar (eingreiðsla við tengingu þjónustunnar). 

Tegund þjónustu Stofngjald 

Stofntenging ISDN 88.747 kr. 

Beint innval 100 númer 12.749 kr. 

Beint innval 10 númer 3.506 kr. 

Stofnverð PBX-tengingu 5.054 kr. 

Stofnverð fyrir hverja línu í PBX 632 kr. 

Viðtökugjald númeraseríu* 6.362 kr. 

Viðtökugjald talsíma – pr. Umframnúmer* 160 kr. 

 

* viðtökugjald á við um rétthafabreytingu 

4.5 Aðgangur að sérþjónustu 

Fyrir aðgang notenda í föstu forvali  (FF) eða föstu forvali – einn heildstæður 

reikningur (FFER) í fastanetinu, að sérþjónustum (sbr. viðauka 3a), greiðast kr. 40 

/mán. fyrir hvert  númer (Sjá einnig breytingagjald skv. gr. 4.4.1) 

4.6 Aðrar þjónustubeiðnir vegna FFER 

Viðsemjandi greiðir jafnframt fyrir afgreiðslu annarra þjónustubeiðna vegna FFER:  

Lýsing Verð 

Nýtenging 4.460 kr 

Flutningur á heimasíma 4.460  kr 

Geymsla á síma (allt að 24 mán.) 1.294 kr 

Endurtenging á sama stað 4.460 kr 

Númeraskipti 1.294 kr 

 

5 Númeraflutningur 

Fyrir númeraflutning á númerum í talsímanetum Símans til annarra 

fjarskiptafyrirtækja greiðist samkvæmt neðansögðu:  
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Tegund þjónustu Verð 

Númeraflutningur á stökum símanúmerum * 440 kr./númer 

Númeraflutningur innval 10 númera röð, ein eða fleiri 8.750 kr.  

Númeraflutningur innval 100 númera röð, ein eða fleiri 8.750 kr. 

**Uppfletting í númeragrunni fyrir innkomandi umferð/kerfi 

í skiptistöðvar Símans, ef viðsemjandi notar ekki 

númeragrunn fyrir númeraflutning. Lágmarksgjald á mánuði 

0,10 kr/uppfl. 

 

50.000 kr. 

 

*  Ef um er að ræða númeraflutning á staðbundnu símanúmeri þarf að greiða gjald skv. 

viðmiðunartilboði fyrir opinn aðgang að heimtaugum, (sjá verðskrá hjá Mílu ehf.) 

Þegar númer eru flutt frá öðru fjarskiptafyrirtæki til Símans vegna fasts forvals greiðir 

viðsemjandi fyrir flutning á númeri til Símans skv. verðskrá viðkomandi fjarskiptafyrirtækis. 

**Þessi þjónusta er ekki í boði við beintengingu farsímaneta. 

6 Aðrir gjaldaliðir 

Breytingar á stillingum í stöð er samkvæmt verðskrá um útselda vinnu hjá 

sérfræðingum Símans. 

Kostnaður vegna vinnu við prófanir er samkvæmt verðskrá um útselda vinnu hjá 

sérfræðingum Símans. Eftir atvikum er gjaldfært fyrir sérstakan búnað sem notast 

við prófanir (háð samkomulagi um umfang prófana). 

6.1 Upplýsingar um samtengiumferð  

Sé þess óskað getur Síminn yfirleitt útvegað upplýsingar um samtengiumferð vegna 

reikningagerðar viðsemjanda. Fer uppgjör milli Símans og viðsemjanda þá  fram 

samkvæmt þeim gögnum sem Síminn útvegar.  

Tegund þjónustu Verð pr. mán.  

Uppl. um samtengiumferð, m.v. 12 mánaða samning. 350.000,- kr. 

Uppl. um samtengiumferð, án samnings. 450.000,- kr. 

 


