Viðauki I
Verðkönnun á leigu á ljósleiðaraþráðum (svörtum ljósleiðara) í aðgangsneti
á Norðurlöndunum1.
Eftirfarandi töflur sýna verð skv. Cullen International og/eða heimasíðu viðkomandi
fjarskiptafyrirtækis. Ekki er lagt mat á heildarkostnað við að leigja ljósleiðaraþráð enda eru
verðin misjöfn eftir svæðum og stundum einnig lengd ljósleiðarans, auk þess sem stofngjöld og
annar viðbótarkostnaður getur verið til staðar.

Svíþjóð2
Vara
FTTB3 per fiber
FTTB per fiber
FTTB per meter
FTTB per meter

Mánaðarverð Gjaldmiðill Skýring
750,00
SEK
Fast gjald - lægsta verð
1.600,00
SEK
Fast gjald - hæsta verð
0,40
SEK
Á hvern metra - lægsta verð
0,83
SEK
Á hvern metra - hæsta verð

Finnland
Vara
FTTB per fiber
FTTB per fiber

Mánaðarverð Gjaldmiðill Skýring
94,604
EUR
Lægsta verð
5
107,50
EUR
Hæsta verð

Danmörk6
Vara
Rå fiber BTO7 per fiber
Rå fiber BTO - per meter
Rå fiber BTO - per meter
Rå fiber BTO - maksimalt ialt9
Rå fiber BTO - maksimalt ialt

1

Mánaðarverð Gjaldmiðill Skýring
394,00
DKK
Fast gjald
0,80
DKK
Á hvern metra í Kaupmannahöfn8
2,30
DKK
Á hvern metra í dreifbýli
1.127,13
DKK
Hámarksverð á mánuði í Kaupmannahöfn
2.393,80
DKK
Hámarksverð á mánuði í dreifbýli

Verð fyrir svartan ljósleiðara í Noregi er ekki birtur þar sem Telenor gefur ekki upp verðin í gjaldskrá sinni.
Verð þessi gilda frá og með 1. janúar 2016.
3
Kallast „Fiber Lägenhet Mellan“.
4
Viðmiðunartilboð Elisa dags. 1. janúar 2017, skv. upplýsingum frá Cullen International.
5
Viðmiðunartilboð Telia Finland dags. 22. mars 2017, skv. upplýsingum frá Cullen International.
6
Verð þessi gilda frá og með 1. júlí 2017.
7
Skilgreining á BTO fibernet skv. heimasíðu TDC: "Et landsdækkende fibernet, der ikke er fuldt ud kablet, da
udbygningsprincippet er drevet af specifikke kundeordrer. Dette fibernet er platform for TDCs build-to-orderløsninger på ex. E-VPN Fiber, Dedikeret fiber osv."
8
Verð er svæðisbundið og skiptist í 5 svæði. Lægsta verðið er í Kaupmannahöfn og hæsta í dreifbýli (á dönsku
"land").
9
Leiguverð er reiknað út frá föstu gjaldi og metragjaldi eftir lengd heimtaugar en tilgreint er hámarksgjald fyrir
heildarleiguverðið.
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