Viðauki
við ákvörðun Póst- og fjarskiptastofnunar nr. 1/2009
Fyrirmæli um breytingar
Póst- og fjarskiptastofnun mælir fyrir um eftirfarandi breytingar á viðmiðunartilboði Mílu
fyrir opinn aðgang að heimtaugum, dags. 11. júlí 2008, sem tekur gildi frá og með 1. apríl
2009. Að öðru leyti skal umrætt viðmiðunartilboð og viðaukar þess vera óbreyttir.

1. Kafli 16 í viðmiðunartilboðinu orðist svo:
16.1 Gildistaka og gildistími - nýr viðsemjandi
Þegar um er að ræða viðsemjendur sem ekki hafa þegar undirritað samning um aðgang
að heimtaug við Mílu tekur tilboðið gildi við undirskrift beggja aðila undir samning
þennan. Samningur er ótímabundinn en getur tekið breytingum í samræmi við grein 16.2.
16.2 Breytingar á samningi vegna nýs viðmiðunartilboðs
Þegar í gildi er samningur um aðgang að heimtaug milli Mílu og leigutaka leysir nýtt
viðmiðunartilboð um aðgang að heimtaug, sem samþykkt hefur verið af Póst- og
fjarskiptastofnun, hinn fyrri af hólmi, án sérstakrar undirskriftar, með fyrirvara um
hugsanlegar breytingar af hálfu úrskurðarnefndar fjarskipta- og póstmála eða
dómstóla.“
16.3 Uppsögn samnings
Leigutaki getur sagt samningnum upp með skriflegum hætti með eins mánaðar fyrirvara
miðað við mánaðarmót.“

2. Kafli 1 í viðauka 1a orðist svo:
„Í boði er eftirfarandi aðgangur að heimtaug:
Fullur aðgangur að neðra og efra tíðnisviði heimtaugarinnar.
Skiptur aðgangur þar sem eitt fjarskiptafyrirtæki leigir neðri tíðnihlutann fyrir
talsíma og annað efri tíðnihlutann fyrir gagnaflutning, þ.e.
a. Aðgangur að heimtaug þar sem neðra tíðnisviðið er eingöngu notað.
b. Aðgangur að heimtaug þar sem efra tíðnisviðið er eingöngu notað.
Ofangreindur aðgangur getur verið að allri heimtauginni eða að hluta hennar
(heimtaugarhluti/subloop)“

3. Kafli 4 í viðauka 1a fellur brott:
Kafli 4 í viðauka 1a sem ber yfirskriftina „Yfirtaka á heimtaug“ fellur brott. Önnur
kaflanúmer í viðaukanum uppfærast til samræmis við það.
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4. Kafli 7 í viðauka 1a orðist svo (verður kafli 6):
„Uppsögn á heimtaugaleigu skal tilkynnt leigusala skriflega eða á rafærnu formi með
minnst eins mánaðar fyrirvara miðað við mánaðarmót. Leiga á heimtaug verður ekki
framseld þriðja aðila“

5. Ákvæði 6. tölul. 2. kafla viðauka 1a orðast svo:
„Almennt skal ljúka viðgerð vegna bilunar á stakri línu innan sólarhrings frá því að hún
er tilkynnt. Í erfiðustu undantekningartilvikum, t.d. á stöðum sem eru langt frá mönnuðum
bækistöðvum Mílu, skal viðgerð lokið eigi síðar en 10 dögum eftir tilkynnta bilun. Að
minnsta kosti 95% viðgerða skal lokið innan sólarhrings frá tilkynntri bilun.“

6. Kafli 5.1 í viðauka 1a orðast svo (verður kafli 4.1):
„Innan tveggja vinnudaga frá því að umsækjandi hefur veitt allar upplýsingar og gefið
skýringar á vafaatriðum skal leigusali staðfesta móttöku umsóknarinnar og að
upplýsingar séu fullnægjandi.
Innan þriggja vinnudaga frá því að fullnægjandi umsókn berst skal leigusali tilkynna
umsækjanda hvenær hægt verður að tengjast heimtauginni. Afhenda skal heimtaug eigi
síðar en sjö vinnudögum eftir móttöku fullnægjandi umsóknar. Þetta á þó einungis við
þar sem koparheimtaug er til staðar. Leigusali skal upplýsa umsækjanda um að heimtaug
sé tilbúin til notkunar. Leigusala er heimilt að áskilja mest eins mánaðar lágmarksleigu
fyrir aðgang að heimtataug. Leigusali skal gæta jafnræðis, milli allra leigutaka hvað
afgreiðslu umsókna varðar.“

7. Kafli 8.6 í viðauka 1a orðast svo (verður kafli 7.6):
„Leigusali skal tilkynna leigutaka um verðbreytingar með a.m.k. mánaðar fyrirvara
miðað við mánaðamót frá því Póst- og fjarskiptastofnun hefur samþykkt ný verð.“

8. Kafli 3.2 í viðauka 1b orðast svo:
„Leigusali skal svara innan viku frá því að umsókn berst frá leigusala, og búið er að
semja um kostnað við yfirferð umsóknar og leggja fram tilskyldar tryggingar, hvort
nægilegt húsnæði sé til að uppfylla tilteknar óskir um aðstöðuleigu.
Í því tilfelli að óskað er eftir aðstöðuleigu í símstöð á svæði þar sem ekki er fastur
starfsmaður hefur leigusali 2 vikur til að svara umsókn um aðstöðuleigu.“

9. Ákvæði 4. tölul. 2. kafla viðauka 1a orðast svo:
„Sé ákveðið fjarskiptafyrirtæki að veita þjónustu á tiltekinni heimtaug, er ekki hægt að
veita öðru fjarskiptafyrirtæki fullan aðgang að þeirri heimtaug.“
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10. Ákvæði 3. tölul. 1. mgr. 3. kafla viðauka 1a orðast svo:
„Heimilisfang og íbúðarnúmer endanotanda.“

11. Kafli 3.3 í viðauka 1b skal orðast svo:
„Leigusala er að fengnu samþykki Póst- og fjarskiptastofnunar heimilt að óska
bankatryggingar fyrir væntanlegum útlögum kostnaði leigusala sem hlýst af
aðstöðuleigunni og ekki er eðlilegt að sé innifalið í verði fyrir aðstöðuleigu að mati
stofnunarinnar.“

12. Ákvæði 2. mgr. kafla 4.2 í viðauka 1b fellur brott.
Ákvæði 2. mgr. kafla 4.2 í viðauka 1b um að verð fyrir aðstöðuleigu breytist í samræmi
við byggingarvísitölu er fellur brott.

13. Kafli 4.5 í viðauka 1b orðast svo:
„Gjald fyrir strengi frá nágrennisaðstöðuleigu:
a. Fyrir fyrsta strenginn í gegnum inntaksrör inn í hverja símstöð greiðast
112.450 kr. Fyrir hvern viðbótarstreng sem lagður er samtímis í sama rör
greiðast 24.096 kr.
b. Fyrir aðgang að múffugrind og lagnaleið sbr. Gr. 2.5 greiðast 2.350 kr. á
hverjar 100 línur.“

14. Kafli 4.6 í viðauka 1b orðast svo:
„Gjald fyrir aðgang að tengigrind er 760 kr. á mánuði fyrir hverjar 100 línur.“

15. Kafli 4.4 í viðauka 1b orðast svo:
„Leigutaki greiðir þann rekstrarkostnað sem ekki er innifalinn í leigugjaldi fyrir
aðstöðuleigu (t.d. rafmagnsnotkun).“

16. Kafli 4.3 í viðauka 1b orðast svo:
„Leigutaki greiðir þann raunkostnað, sem hlýst af breytingum á húsnæði til að
aðstöðuleiga sé möguleg, sem er umfram þann kostnað sem sanngjarnt er að leggja á
leigusala og hefur ekki í för með sér mikla aukningu á fjárhagslegri byrði fyrir hann. Það
sama á við um kostnað við lagnir og lagnaleiðir að tækjaskápum. Náist ekki samkomulag
milli aðila getur PFS ákveðið kostnaðarskiptinguna.“

17. Ákvæði 10. tölul. 2. kafla viðauka 1a orðast svo:
„Komi til þess, af ástæðum er leigutaki ber ábyrgð á, að rýma þurfi eða breyta húsnæði á
forræði Mílu ehf., þar sem strengir fjarskiptafyrirtækja liggja, bera eigendur viðkomandi
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strengja hver um sig þann kostnað sem af slíkum breytingum leiðir. Náist ekki
samkomulag milli aðila getur PFS ákveðið kostnaðarskiptinguna.“

18. Kaflar 8.1–8.4 í viðauka 1a (sem verða kaflar 7.1–7.4) orðast svo:
a. Gjaldaliðurinn „Heimtaug – flutningur númers“ í kafla 8.1 skal nema 2.040 kr.
b. Gjaldaliðurinn „Heimtaug – stofngjald, nýtenging“ í kafla 8.1 skal nema 2.155
kr.
c. Gjaldaliðurinn „Heimtaug – stofngjald, flutningur númers“ í kafla 8.2 skal nema
2.950 kr.
d. Gjaldaliðurinn „Heimtaug – stofngjald, nýtenging“ í kafla 8.2 skal nema 2.155
kr.
e. Gjaldaliðurinn „Heimtaug – stofngjald“ í kafla 8.3 skal nema 2.155 kr.
f. Gjaldaliðurinn „Flutningur þjónustu á aðra heimtaug“ í kafla 8.4 skal nema
2.155 kr.
g. Gjaldaliðurinn „Grunnverð fyrir aðgang að heimtaug (neðra tíðnisvið)“ í kafla
8.1 skal nema 862. kr.
h. Gjaldaliðurinn „Fullur aðgangur að heimtaug“ í kafla 8.2 skal nema 1.147 kr.
i. Gjaldaliðurinn „Aðgangur að efra tíðnisviði heimtaugar“í kafla 8.3 skal nema
285 kr.
j. Gjaldaliðurinn „Flutningur á línu af fjölsíma“ í köflum 8.1-8.4 skal nema 8.663
kr.

19. Gjaldaliðurinn „útskipting á línu“ fellur brott í köflum 8.1-8.4 í
viðauka 1a.
Gjaldaliðurinn „útskipting á línu“ fellur brott í köflum 8.1-8.4 (sem verða kaflar 7.1-7.4).

20. Gjaldaliðurinn „Yfirtaka á heimtaug vegna breytingar í VoIP“
fellur brott úr kafla 8.2
Gjaldaliðurinn „Yfirtaka á heimtaug vegna breytingar í VoIP“ fellur brott úr kafla 8.2
(sem verður kafli 7.2).

21. Ákvæði 5. mgr. 8. kafla viðauka 1a (sem verður 5. mgr. 8. kafla)
skal hljóða svo:
„Nú hættir leigutaki að leigja skiptan aðgang að neðra tíðnisviði heimtaugar og skal
leigutaki að efra tíðnisviði heimtaugar þá greiða leiguverð eins og um fullan aðgang að
heimtaug sé að ræða skv. töflu 8.2.“
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22. Kafli 8.5 í viðauka 1a (sem verður kafli 7.5) orðast svo:
„Óski leigutaki eftir mælingu á línu, skal leigusali verða við slíkum óskum. Leigutaki
getur óskað eftir verðtilboði í mælingarnar. Reynist lína biluð er Mílu óheimilt að
innheimta gjald fyrir mælinguna.“
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