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Afgørelse efter telelovens § 65 om pålæggelse af begrænsninger på 392 tek-
nikhuse  

Cybercity har ved brev af 8. maj 2007 til IT- og Telestyrelsen anmodet styrelsen 
om at træffe afgørelse om, hvorvidt Cybercitys anmodning om at pålægge be-
grænsninger over for TDC A/S (TDC) på 392 teknikhuse, er rimelig efter telelo-
vens1 § 65.   

I medfør af § 65 træffer IT- og Telestyrelsen følgende   

Afgørelse

  

IT- og Telestyrelsen kan ikke imødekomme Cybercitys principale anmodning 
om at fastsætte vilkår om begrænsninger på de 392 fremskudte centraler som 
værende gældende for den konkrete samtrafikaftale.   

IT- og Telestyrelsen kan delvist imødekomme Cybercitys subsidiære anmod-
ning om, at det er rimeligt at fastsætte et vilkår i den konkrete samtrafikaftale 
om kompensation for degradering af kvaliteten af en given linje som følge af 
TDC s handlinger og/eller undladelser, der kan tilregnes TDC, og som medfø-
rer, at Cybercity ikke kan opretholde selskabets udbud på den pågældende 
linje.   

TDC skal derfor indarbejde en kompensationsordning i parternes aftale om 
rå kobber.  

Sagens baggrund og problemstilling

  

TDC har iværksat en decentralisering af selskabets infrastruktur, hvor TDC flyt-
ter udstyr fra lokalcentraler til decentrale teknikhuse med henblik på at levere hø-
jere båndbredder til slutbrugerne. Netudbygningen medfører dog også en risiko 

                                                     

 

1
 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer, jf. 

lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på te-
lemarkedet med senere ændringer.    



        

IT- og Telestyrelsen  

Side 2/12   

for, at kvaliteten af de øvrige udbyderes eksisterende kobberforbindelser forrin-
ges, idet der kan opstå krydstale på disse forbindelser.  

TDC har for at adressere denne problemstilling indført en række restriktioner i 
form af en Cable Management Plan (CMP), som har til formål at mindske for-
styrrelser mellem forskellige xDSL-teknologier. TDC har i denne plan indført 
spectral shaping og etablering af beskyttelseszoner i kobbernettet. Dette vurde-

res at mindske risikoen for forstyrrelser betydeligt.   

Imidlertid er 392 teknikhuse, som af TDC er blevet defineret som fremskudte 
centraler , ikke blevet omfattet af CMP ens beskyttelsesregler om spectral sha-
ping eller beskyttelseszoner. Kobberlinjer, der passerer disse teknikhuse og vide-
reføres til en central, vil derfor være udsat for en større grad af krydsta-
le/degradering.  

Det grundlæggende spørgsmål i denne sag er, om  og i givet fald i hvilket omfang 
 TDC er forpligtet til at sikre, at de forbindelser, som TDC sælger, kan anvendes 

til at levere bredbånd , eventuelt med en bestemt båndbredde, og/eller om TDC 
skal sikre, at de alternative udbydere kan opretholde det tjenesteudbud, som de 
rent faktisk har anvendt og leveret til slutbrugeren. Dette er blevet benævnt, om 
TDC skal sikre kvaliteten i kobbernettet. Når der i denne afgørelse tales om kva-
litetskrav eller lignende, er det denne problemstilling, der adresseres. 

 

Sagens behandling 
Cybercity har som nævnt ved brev af 8. maj 2007 til IT- og Telestyrelsen anmo-
det styrelsen om at vurdere rimeligheden af at pålægge begrænsninger over for 
TDC på de 392 teknikhuse.   

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 9. maj 2007 om TDC s bemærkninger 
til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 30. maj 2007. 
   
IT- og Telestyrelsen sendte den 31. maj 2007 TDC s bemærkninger med anmod-
ning om en udtalelse til Cybercity. Styrelsen modtog ved brev af 29. juni 2007 
Cybercitys bemærkninger til TDC s brev. Cybercitys bemærkninger har den 2. 
juli 2007 været sendt i høring hos TDC, som sendte selskabets supplerende be-
mærkninger ved brev af 20. juli 2007 til styrelsen.       

Den 10. december 2007 sendte IT- og Telestyrelsen et udkast til afgørelse i hø-
ring hos parterne. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen ved brev af 
14. januar 2008. Cybercity meddelte ved brev af 8. januar 2008, at selskabet ikke 
havde yderligere bemærkninger    

I forbindelse med gennemførelse af markedsanalyse på engrosmarkedet for 
ubundtet adgang (marked 4  tidligere marked 11), har IT- og Telestyrelsen lø-
bende i perioden efter d. 8. januar 2008 haft drøftelser med TDC vedrørende 
spørgsmålet om fastsættelsen af et overordnet kvalitetskrav eller lignende på rå 
kobber/delt rå kobber.  

Under henvisning til at disse drøftelser fremadrettet har betydning, for den i nær-
værende afgørelse behandlede problemstilling, sendte IT- og Telestyrelsen ved 
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brev af 8. januar 2009 TDC s indlæg vedrørende marked 4 i høring hos Cyberci-
ty.  

Cybercity fremsendte ved brev af 22. januar 2009 selskabets bemærkninger.  

TDC s indlæg i forbindelse med marked 4, samt Cybercitys bemærkninger hertil 
angår i alt væsentligt den fremadrettede behandling af spørgsmålet ved marked 4 
afgørelsen. Indlæg og bemærkninger vurderes ikke at have betydning for nærvæ-
rende afgørelse og gengives på denne baggrund ikke videre her.  

IT- og Telestyrelsen beklager, at der først nu er mulighed for at træffe afgørelse i 
sagen. Den meget lange sagsbehandlingstid er blandt andet begrundet i sagens 
ovenstående sammenhæng med lignende problemstillinger i andre sager. 

 

Parternes anbringender  

Cybercitys anbringender     

Cybercity har ved brev af 8. maj 2007 anført, at TDC i sin Cable Management 
Plan har udeladt 392 teknikhuse, idet der er placeret DSLAM er i teknikhuset, og 
TDC på denne baggrund omdefinerer de pågældende teknikhuse til fremskudte 
centraler.   

Yderligere anføres det, at det er vanskeligt at levere en bredbåndsforbindelse på 
et kobberpar, hvis forbindelsen på strækningen mellem central og slutkunde pas-
serer et teknikhus eller -rum med DSLAM installeret, idet linjen er eller kan blive 
udsat for massiv krydstalestøj.  

Cybercity anfører endvidere, at TDC bør pålægges begrænsninger/forholdsregler 
for de 392 omdøbte teknikhuse for derved at minimere risikoen for en endnu me-
re massiv degradering af etablerede linjer.  

Subsidiært har Cybercity anmodet om, at der indføres favorable vilkår for migre-
ring af en abonnent til BSA. Cybercity ønsker såvel en fleksibel ordning for at 
sikre mindst mulig gene for slutbrugeren som lavere priser for BSA-
forbindelserne end de LRAIC-fastsatte priser.  

Supplerende har Cybercity ved brev af 29. juni 2007 anført, at TDC ved brev af 
21. juni 2007 har oplyst branchen om, at man efter en ny opgørelse har konstate-
ret, at det ikke som først antaget er 1 % af rå kobber- og delt rå kobberforbindel-
ser i TDC s net, der vil være berørt af problemstillingen omkring de 392 tek-
nikhuse, men derimod 4,5 % alene for så vidt angår rå kobberforbindelser. Cy-
bercity kan således ikke tilslutte sig TDC s vurdering i brev af 30. maj 2007, 
ifølge hvilken det kun er et fåtal af forbindelser, der vil blive berørt af de 392 
fremskudte centraler.  

TDC s anbringender   

TDC har ved brev af 30. maj 2007 anført, at TDC, i modsætning til hvad Cyber-
city i brev af 8. maj 2007 antyder, ikke har fjernet begrænsninger og shapingkrav 
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fra de 392 teknikhuse. Der er derimod tale om at TDC i Cable Management Pla-
nen blot ikke har indført sådanne begrænsninger.  

TDC har videre anført, at udrulningen i nettet er nødvendiggjort af manglende 
kapacitet på strækningen mellem teknikhus og central til at forsyne samtlige slut-
brugere med stadigt hurtigere bredbåndsløsninger samt af, at det ikke ville være 
muligt for TDC og andre at levere bredbåndsløsninger til 98 % af befolkningen, 
såfremt der lægges shapingkrav på de fremskudte centraler med DSLAM er.  

TDC anfører, at der i forbindelse med udrulningen af DSLAM er til fremskudte 
centraler ligeledes åbnes mulighed for de øvrige udbydere for at tilbyde hurtigere 
bredbåndsforbindelser til flere kunder, hvad enten dette er i form af gensalg af 
TDC s BSA-produkt eller ved opstilling af egne DSLAM er på de fremskudte 
centraler gennem samhusning.   

TDC tilbyder i forbindelse med problemstillingen at indgå i drøftelser med Cy-
bercity om en proces for håndtering af en overgang fra rå kobber til BSA, der sik-
rer mindst mulig gene for slutbrugeren. TDC ønsker ikke i denne forbindelse at 
tilbyde priser under det niveau, der fastsættes i markeds- og LRAIC-afgørelserne.  

TDC har afslutningsvist ved brev af 20. juli 2007 anført, at selskabet fastholder, 
at udbygningen af TDC s net er nødvendig for at kunne tilbyde højere bred-
båndshastigheder til flere og flere husstande. TDC understreger endvidere, at sel-
skabet finder, at hensynet til de mange kunder, der får større muligheder for 
bredbånd, herunder højere båndbredde, ikke kan tilsidesættes af hensynet til de 
operatører, som ønsker at fastholde  men ikke videreudvikle - deres investerin-
ger i DSL-udstyr .  

TDC har i forbindelse med IT- og Telestyrelsens høring over udkast til afgørelse 
anmode om, at det præciseres, hvad der menes med minimumskvalitet . TDC 
redegør i den forbindelse for selskabets opfattelse til spørgsmålet om, hvorvidt 
TDC vil være forpligtet til at kompensere Cybercity, såfremt TDC ved at placere 
DSLAM i et af de 392 teknikhuse er årsag til, at én eller flere af Cybercitys rå 
kobberforbindelser på et tidspunkt degraderes, så det ikke længere kan levere den 
transmissionshastighed, som Cybercity kunne levere til sin slutkunde og faktisk 
leverede til sin slutkunde på det tidspunkt, hvor TDC placerede DSLAM i tek-
nikhuset.  

TDC anfører endvidere, at selskabet ikke mener, at der er hjemmel i teleloven, 
herunder markedsafgørelsen på marked 12, til at pålægge TDC en sådan kompen-
sationsforpligtelse.   

Som begrundelse herfor anfører TDC, at de omhandlede teknikhuse er opstillet i 
en periode, hvor TDC efter de på den tid gældende regler var forpligtet til at lade 
andre udbydere opstille tilsvarende udstyr og tage dette i brug uden shapingkrav. 
Begrænsninger i kabelkapaciteten mellem teknikhus og overordnet central har 
betydet, at opstillingen af DSLAM i teknikhuse i denne periode var nødvendig 
for at imødekomme efterspørgslen efter bredbånd. Når det ikke har været nød-
vendigt for andre at opstille udstyr i teknikhuse i samme periode, skyldes det iføl-
ge TDC, dels at disse har haft adgang til BSA, dels at TDC ved at anvende abon-
nenttrin og DSLAM i teknikhuse har frigjort kapacitet mellem teknikhuse og 
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overordnet central, som andre udbydere, herunder Cybercity, har kunnet anvende 
til at optimere udnyttelsen af deres udstyr placeret på de bagvedliggende centra-
ler.  

IT- og Telestyrelsens vurdering

  

Afgørelsesgrundlaget  

Lovgrundlag   
Af telelovens § 65, stk. 1 og 2, fremgår følgende:  

§ 65. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete tilfælde 
foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om samtra-
fik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en part omfattet af §§ 42 eller 
44, vil være berettiget til at afvise. Afvisningen kan alene ske med henvisning til, 

1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påberåbe sig 
§§ 42, eller 44, 

2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikadgang, som 
den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt at give adgang til, eller 

3) at der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger væsentlige hensyn, der kan 
begrunde en afvisning. 

Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse efter stk.1 kan IT- og Telestyrelsen fastsætte 
rimelige vilkår for levering af et samtrafikprodukt.

  

Det fremgår af lovbemærkningerne2 til telelovens § 65, stk. 2, at:  

Med rimelig vilkår  forstås vilkår, der fastsættes under hensyntagen til dels den 
samtrafikberettigedes muligheder for at konkurrere på det pågældende marked og dels 
den samtrafikforpligtedes reelle muligheder for at levere produktet på de givne vilkår.   

Ved fastsættelse af rimelige vilkår skal IT- og Telestyrelsen tage udgangspunkt i den 
konkrete anmodning, og at vilkårene skal være forholdsmæssige og berettigede i for-
hold til den eller de konkrete markedsforpligtelser, som den samtrafikforpligtede ud-
byder er pålagt i medfør af lovens § 51, og som samtrafikken tilbydes efter.   

Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for ubundtet ad-
gang. IT- og Telestyrelsen traf den 5. januar 2006 afgørelse på markedet i henhold 
til telelovens § 51, og Teleklagenævnet stadfæstede afgørelsen den 10. juli 2006.   

Den 2. april 2007 traf IT- og Telestyrelsen tillægsafgørelse om ubundtet adgang, 
hvor den pålagte samhusningsforpligtelse af 5. januar 2006 blev udvidet.  

IT- og Telestyrelsen har den 1. maj 2009 truffet ny afgørelse på dette marked.   

                                                     

 

2
 Lovforslag nr. L 97 fremsat den 30. november 2005 om forslag til lov om ændring at 

lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om ændring af lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love.   
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Afgørelsen af 1. maj 2009 er endnu ikke trådt i kraft, og nærværende afgørelse 
træffes med henvisning til de i afgørelsen af 5. januar 2006 pålagte forpligtelser.     

Der er således truffet administrativ afgørelse på dette engrosmarked, og forpligtel-
serne for dette marked er trådt i kraft, jf. overgangsbestemmelsen i § 7, stk. 4, i lov 
nr. 450 af 10. juni 2003 som ændret ved lov nr. 1598 af 20. december 2006.  

TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som udbyder med en stærk markeds-
position på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er som følge 
heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 blandt andet pålagt for-
pligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51 a, at imødekomme alle 
rimelige anmodninger om adgang til samtrafik. Dette omfatter blandt andet adgang 
til rå kobber, delt rå kobber og samhusning.   

Det fremgår af markedsafgørelsen, at forpligtelsen om adgang til samtrafik indebæ-
rer, at TDC skal imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til produkter-
ne rå kobber, delt rå kobber og den accessoriske ydelse samhusning.  

Praksis 
IT- og Telestyrelsen traf den 16. februar 2007 i medfør af telelovens § 65 afgørelse 
om kvalitet på delt rå kobber3 på baggrund af en konkret anmodning fra Cybercity.   

I afgørelsen præciseres, at samtrafikproduktet delt rå kobber, som leveres i henhold 
til parternes aftale, skal kunne understøtte levering af bredbåndsforbindelser med 
en minimumskapacitet på 144 kbit/s.  

Det bemærkes, at ovennævnte afgørelse konkret er fraveget af parterne på kom-
merciel basis i relation til parternes samtrafikaftale på området.  

IT- og Telestyrelsens begrundelse  

Hvis IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 65, stk. 1, fastslår, at der er tale 
om en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en samtrafikaftale, kan 
styrelsen fastsætte rimelige vilkår for leveringen af det givne samtrafikprodukt, jf. 
telelovens § 65, stk. 2.  

Telelovens § 65, stk. 1 - adgang til samtrafik   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at betingelserne i telelovens § 65, stk. 1, nr. 
1-3, er opfyldt, idet  

- sagen er indbragt af en part, der som udbyder af offentlige elektronisk 
kommunikationsnet eller -tjenester i medfør af telelovens § 42 er berettiget 
til at anmode om adgang til samtrafik i henhold til reglerne i telelovens af-
snit IV, jf. telelovens § 65, stk. 1, nr. 1, og   

                                                     

 

3
 Afgørelse af 16. februar 2007 om fjernelse af krydstaleforbehold i parternes aftale om 

delt rå kobber, kvalitetskrav for rå kobber forbindelser og SLA i TDC's standardtilbud på 
rå og delt rå kobber.  
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- den samtrafikaftale, som ønskes ændret, omfatter et samtrafikprodukt, som 
TDC i medfør af styrelsens afgørelse på det i sagen relevante engrosmar-
ked er pålagt en forpligtelse til at give andre udbydere adgang til, jf. lovens 
§ 65, stk. 1, nr. 2, og    

- der ikke er konstateret væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvisning i 
henhold til telelovens § 50 eller regler, fastsat i medfør heraf, jf. lovens § 
65, stk. 1, nr. 3.   

På den baggrund er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC er forpligtet til at 
give adgang til samtrafikproduktet rå kobber og delt rå kobber, samt at anmodnin-
gen herom er rimelig i henhold til kriterierne herfor i telelovens § 65, stk. 1.     

Betingelserne for, at IT- og Telestyrelsen ved anmodning herom kan fastsætte ri-
melige vilkår for samtrafikken efter telelovens § 65, stk. 2, er således opfyldt.   

Telelovens § 65, stk. 2  vilkår for samtrafik   

Cybercity har principalt anmodet om, at der for så vidt angår 392 fremskudte ind-
koblingspunkter i TDC s net pålægges begrænsninger i form af shaping eller lig-
nende med henblik på en minimering af krydstale-gener i forbindelser knyttet til de 
pågældende indkoblingspunkter.  

Det bemærkes, at de 392 fremskudte indkoblingspunkter ikke er omfattet af beskyt-
telsesreglerne i den af TDC udarbejdede Cable Management Plan (CMP).   

Subsidiært har Cybercity anmodet om, at der i parternes aftale indsættes vilkår om 
en kompensationsordning i forbindelse med migrering til BSA.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at Cybercitys anmodning vedrører fastsæt-
telse af et vilkår i parternes eksisterende aftale, således at parternes aftale på mar-
kedet også kommer til at omfatte et vilkår om, at de 392 fremskudte indkoblings-
punkter omfattes af CMP eller pålægges begrænsninger i form af shaping og lig-
nende med henblik på sikring af kvaliteten på de rå kobber-/delt rå kobberlinjer, 
der passerer det pågældende indkoblingspunkt. Subsidiært at der indføres vilkår om 
en lempeligere ordning mellem parterne for overførsel af en abonnent til en BSA-
aftale.  

I forbindelse med en vurdering af om det i henhold til teleloven og de forpligtelser, 
TDC er pålagt på engrosmarkedet for ubundtet adgang, vil være rimeligt at pålæg-
ge TDC et specifikt vilkår om shaping og lignende for så vidt angår de 392 frem-
skudte indkoblingspunkter, må det, i forhold til det af parterne om aftaleforholdet 
oplyste, blive vurderet, om der gælder minimumskrav for kvaliteten af henholdsvis 
delt rå kobber og rå kobber, disse produkters kvalitet, eller om der i øvrigt kan ud-
ledes forpligtelser herom i parternes aftale, sammenholdt med telereguleringen i 
øvrigt.  

Om der gælder minimumskrav til kvaliteten for henholdsvis rå kobber og delt rå 
kobber vil således have en afgørende betydning for, om det vil være proportionalt 
og rimeligt at pålægge TDC vilkår om begrænsninger på de 392 fremskudte ind-
koblingspunkter. 
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Det vil i det følgende blive vurderet, om der i henhold til markedsafgørelsen om 
ubundtet adgang gælder minimumskrav til kvaliteten af delt rå kobber og rå kob-
ber.  

Delt rå kobber 
Spørgsmålet om minimumskvalitet for produktet delt rå kobber er behandlet i IT- 
og Telestyrelsens afgørelse af 16. februar 2007 om fjernelse af krydstaleforbehold i 
parternes aftale om delt rå kobber, kvalitetskrav for rå kobber forbindelser og SLA 
i TDC s standardtilbud på rå og delt rå kobber.  

I henhold til afgørelsen indeholder produktet delt rå kobber definitorisk en mini-
mumskvalitet på 144 kbit/s.   

Som anført ovenfor er vilkåret om minimumskvalitet for delt rå kobber gennem 
konkrete kommercielle forhandlinger blevet fraveget i parternes samtrafikaftale. 
Da udgangspunktet for enhver samtrafikaftale i henhold til telelovens § 41, stk. 1, 
er kommercielle forhandlinger, og parterne således i henhold til kommercielle for-
handlinger har behandlet spørgsmålet om kvalitet for delt rå kobber, finder IT- og 
Telestyrelsen, at det i relation til parternes konkrete samtrafikaftale ikke vil være 
proportionalt at pålægge TDC vilkår om begrænsninger på fremskudte indkob-
lingspunkter begrundet i en beskyttelse af kvaliteten på delt rå kobber.  

Rå kobber 
For så vidt angår rå kobberforbindelser er der ikke tidligere af IT- og Telestyrelsen 
truffet afgørelse vedrørende kvaliteten af disse linjer.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det ikke kan udledes af definitionen af 
rå kobber i markedsafgørelsen af 5. januar 2006 på engrosmarkedet for ubundtet 
adgang, at rå kobber skal kunne understøtte bredbånd for at opfylde kriterierne 
for at udgøre en hel rå kobberforbindelse. TDC s forpligtelse til at give adgang til 
rå kobber, som defineret i markedsafgørelsen, kan således godt være opfyldt, selv 
om forbindelsen alene kan anvendes til levering af almindelig telefoni eller faste 
kredsløb med lavere kapacitet. Der er således ikke i markedsafgørelsen eller EU-
direktiverne noget ufravigeligt krav om, at rå kobberforbindelsen  modsat en 
delt rå kobber  skal omfatte en højfrekvent del, der understøtter bredbåndstrafik.         

Det er på baggrund af ovenstående IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der ikke 
ud fra produktets definition i markedsafgørelsen umiddelbart kan udledes et krav 
om, at produktet per definition skal kunne understøtte en på forhånd defineret 
minimumkvalitet, eller at TDC skal stå inde for en sådan ved indgåelse af en afta-
le om rå kobber.    

Der gælder således ikke umiddelbart nogen krav til en rå kobberlinjes kvalitet 
ved leveringen af linjen.   

Det må herefter vurderes, om der i henhold til parternes aftale og telereguleringen 
i øvrigt gælder krav til parterne, der har relation til produktets kvalitet.  
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Det er af parterne ikke oplyst, om der mellem parterne er aftalt vilkår, der forholder 
sig til dette spørgsmål. Spørgsmålet må herefter afgøres ud fra en fortolkning af 
den gældende regulering, og de krav der kan udledes heraf.  

I henhold til telelovens § 1, stk. 1, er formålet med telelovgivningen at fremme 
etableringen af et velfungerende konkurrencebaseret marked for udbud af elek-
troniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for slutbrugerne.   

TDC er som nævnt tidligere forpligtet til at give adgang til rå kobber i henhold til 
markedsafgørelsen.  

TDC er endvidere afskåret fra at nægte adgang eller afbryde en given linje, med-
mindre dette er begrundet i forhold omfattet af telelovens § 50, jf. bekendtgørelse 
nr. 671 af 10. juli 2003 om afvisning og afbrydelse af samtrafik.  

Da en degradering af kvaliteten på en linje forudsætningsvist må sidestilles med en 
delvis afbrydelse af samtrafik, er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC inden 
for aftalens løbetid ikke frit kan råde over de linjer, selskabet har udlejet til anden 
side. Dette hverken i form af handlinger eller undladelser, der helt eller delvist af-
bryder den af Cybercity påbegyndte levering af teleydelser.    

Hvordan dette krav nærmere skal afgrænses, må bero på en vurdering af på den ene 
side Cybercitys interesse i overensstemmelse med telelovens § 1 i at kunne levere 
et konkurrencedygtigt produkt, og på den anden side TDC s interesse i som netejer 
at kunne gennemføre moderniseringer eller lignende af nettet.   

Det kunne eksempelvis pålægges TDC at opretholde en på forhånd defineret mini-
mumkapacitet i den periode, hvor en given aftale løber. Det vil i givet fald medfø-
re, at TDC i hele aftaleperioden skal garantere den kapacitet, som forbindelsen kan 
understøtte på tidspunktet for aftalens indgåelse.  

I mod en sådan ordning taler for det første, at produktet rå kobber sælges/udlejes 
ubeset som en galvanisk linje fra en given slutbruger til et nærmere angivet indkob-
lingspunkt. Der ydes i denne forbindelse ingen garantier for, hvilke transmissions-
kapaciteter den pågældende linje kan understøtte, eller om det overhovedet vil være 
muligt at etablere bredbåndsforbindelser på linjen.  

For det andet er en ordning om en fast minimumskvalitet efter IT- og Telestyrel-
sens opfattelse ikke egnet til at sikre de øvrige detailudbyderes, herunder Cyberci-
tys, mulighed for at konkurrere på markedet, idet der er tale om et dynamisk mar-
ked, hvor teknisk udvikling og innovation til stadighed både muliggør og nødven-
diggør højere bredbåndshastigheder. Dertil kommer, at almindelig fyldning i nettet 
naturligt vil kunne degradere en linje over tid. En fiksering af en given linjes kapa-
citet/kvalitet ved aftaleindgåelsen vil således ikke være begrundet i Cybercitys ak-
tuelle konkurrencemæssige behov og vil derfor være uforholdsmæssigt begrænsen-
de for TDC s muligheder for at disponere over nettet.   

På baggrund heraf er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at en ordning, hvor TDC 
skal garantere en given linjes kapacitet på tidspunktet for leveringen, ikke tager 
udgangspunkt i de aktuelle konkurrenceproblemer. Det vil således efter IT- og Te-
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lestyrelsens opfattelse ikke være proportionalt at pålægge TDC at garantere en gi-
ven kapacitet efter levering af rå kobberforbindelser.   

For at sikre, at en udbyder af bredbånd via rå kobberforbindelser har reelle mulig-
heder for at konkurrere på det relevante marked, er det dog nødvendigt at sikre, at 
den bredbåndskapacitet, som udbyderen leverer til sin slutkunde, som udgangs-
punkt kan opretholdes, og at denne ikke vilkårligt kan forringes afhængigt af, 
hvordan netejeren vælger at udbygge eller definere sit net.  

Hvis TDC som følge af selskabets handlinger kan degradere kapaciteten af de øvri-
ge udbyderes forbindelser for disse lokaliteter i en sådan grad, at forbindelsen ikke 
længere kan understøtte den båndbredde, som parterne har indgået aftale med deres 
slutkunder om, gøres udbydernes adgang til at anvende TDC s kobberforbindelser 
illusorisk og dermed i strid med den pålagte adgangsforpligtelse.   

Styrelsen finder derfor, at det vil være berettiget og rimeligt, at TDC, i de tilfælde 
hvor selskabet har indgået aftale om levering af en rå kobberforbindelse, skal sikre, 
at den aktuelt anvendte transmissionskapacitet på den konkrete kobberforbindelse, 
ikke forringes som følge af TDC s udbygning af accessnettet, indførsel af nye tek-
nologier eller andre handlinger og undladelser. Den aktuelt anvendte transmissi-
onshastighed er den hastighed den konkrete forbindelse har vist sig at kunne under-
støtte, når slutkunden har taget forbindelsen i brug.  

Det er således efter styrelsens vurdering rimeligt, at TDC i forhold til formålet med 
den adgangsforpligtelse, selskabet er pålagt, og aftaleforholdets natur skal sikre den 
transmissionshastighed, der reelt leveres til den til kobberforbindelsen knyttede 
slutbruger, og som er aftalt mellem lejeren af den rå kobber forbindelse og slutbru-
geren. En sådan løsning tilgodeser efter styrelsens vurdering både TDC s mulighe-
der for at udbygge nettet samt de andre udbyderes muligheder for at opretholde de-
res forretningsudbud på markedet. Dermed sikres den samtrafikberettigedes mulig-
hed for at konkurrere på det pågældende marked.  

Det vil forhindre, at TDC kan degradere kapaciteten af de øvrige udbyderes lejede 
kobberforbindelser i en sådan grad, at forbindelserne efterfølgende ikke kan an-
vendes til levering af den med slutkunden aftalte og ibrugtagne kapacitet.   

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at et krav til TDC om at 
sikre, at den aktuelt anvendte transmissionskapacitet på en konkret kobberforbin-
delse ikke forringes, jf. ovenfor, tager udgangspunkt i de konkrete konkurrence-
problemer på markedet, som knytter sig til udbydernes leje af rå kobberforbindelser 
med henblik på udbud af produkter til slutbrugerne, og at en sådan forpligtelse er 
proportional og berettiget under hensyntagen til forpligtelserne pålagt i markedsaf-
gørelsen.   

Forpligtelsen gælder dog ikke i situationer, hvor degraderingen er uden for TDC s 
kontrol, herunder for eksempel almindelige kvalitetsforringelser på eksisterende 
kobberforbindelser som følge af almindelig fyldning i nettet og for eksempel over-
holdelse af offentlige myndigheders afgørelser. Anvendelsen af denne undtagelse 
forudsætter dog, at TDC har foretaget, hvad der med rimelighed må forventes for at 
undgå degraderinger.   
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Ovenstående indebærer derimod, at TDC er forpligtet til at sikre, at den aktuelt an-
vendte transmissionskapacitet på den konkrete kobberforbindelse ikke forringes 
med henvisning til, at TDC for konkrete forbindelser for eksempel har omdefineret 
et teknikhus til en fremskudt central . TDC vil således alene kunne tage forbehold 
for kapaciteten af en given eksisterende kobberforbindelse i det omfang, at dette er 
begrundet i de forhold, som er nævnt i telelovens § 50, jf. bekendtgørelse nr. 671 af 
10. juli 2003 om afvisning og afbrydelse af samtrafik.   

Nærværende afgørelse hverken udvider eller indskrænker TDC s muligheder for 
efter den nuværende teleregulering at afvise en anmodning om samtrafik.   

Herefter udestår en vurdering af, hvordan dette krav kan implementeres i parternes 
samtrafikaftale.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at beslutningen om i hvilket omfang og 
hvorledes TDC vurderer det nødvendigt at indføre begrænsninger, shapingregler, 
beskyttelseszoner og lignende hører under TDC s ret til at råde over nettet, for så 
vidt TDC s råden ikke udhuler forpligtelsen til at give adgang til rå kobber gennem 
efterfølgende degradering af linjen.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at det ikke er rimeligt og 
proportionalt at pålægge TDC at indføre et vilkår i parternes samtrafikaftale om, at 
de 392 fremskudte indkoblingspunkter omfattes af TDC s CMP eller pålægges be-
grænsninger i form af shaping og lignende med henblik på sikring af kvaliteten på 
de rå kobberlinjer, der passerer det pågældende indkoblingspunkt. Det er styrelsens 
vurdering, at et sådant vilkår ikke er forholdsmæssigt og berettiget i forhold til de 
forpligtelser, TDC aktuelt er pålagt på markedet, samt de konkurrenceproblemer, 
der er konstateret i analysen af markedet.   

Det er herefter samlet IT- og Telestyrelsen vurdering, at Cybercitys anmodning om 
at fastsætte bestemte vilkår om begrænsninger på 392 teknikhuse, som værende 
gældende for den konkrete samtrafikaftale, ikke kan imødekommes, idet vilkåret 
efter IT- og Telestyrelsens opfattelse ikke er rimeligt, jf. telelovens § 65, stk. 2.   

For så vidt angår Cybercitys subsidiære påstand om indførelse af særlige vilkår for 
migrering til en BSA-aftale bemærker IT- og Telestyrelsen, at parterne for så vidt 
angår en fleksibel aftale om håndtering af overkoblinger vil kunne indgå en ind-
byrdes, kommerciel aftale herom.  

Den subsidiære påstands andet led om økonomisk kompensation i forbindelse med 
en eventuel migrering til BSA, kan der, i henhold til det af parterne oplyste, ikke 
opnås enighed om.  

I henhold til ovenstående er TDC forpligtet til at opretholde den kapacitet/kvalitet 
på en eksisterende rå kobberlinje, som Cybercity faktisk leverer til en slutbruger. 
Såfremt TDC alligevel som følge af sine dispositioner over nettet foretager hand-
linger eller undladelser, der gør, at TDC ikke er i stand til at opretholde kvaliteten, 
vil TDC som følge heraf kunne have misligholdt parternes aftale. Det er IT- og Te-
lestyrelsens opfattelse, at Cybercity i rå kobberaftalen ikke har relevante mislighol-
delsesbeføjelser i relation til TDC s efterfølgende degradering af linjen, da Cyber-
city ikke kan foretage dækningskøb eller meningsfyldt hæve aftalen.  
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Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC i denne situation skal kompensere 
Cybercity i forhold til kvalitetsforringelsen ved at udarbejde en passende kompen-
sationsordning. Uden en form for kompensation for efterfølgende degradering af 
linjen vil en forpligtelse til at give adgang til rå kobber være illusorisk, og TDC vil 
ensidigt kunne udhule forpligtelsen.  

Det er herefter IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det vil være rimeligt og propor-
tionalt at pålægge TDC at indarbejde en kompensationsordning i parternes aftale 
om rå kobber. Under denne ordning skal TDC i et nærmere angivet omfang kom-
pensere Cybercity i de situationer, hvor TDC i videre omfang end beskrevet oven-
for, degraderer en rå kobberforbindelse,   

En sådan kompensationsordning vil for eksempel kunne udformes således, at Cy-
bercity kompenseres for de merudgifter, selskabet vil have ved indgåelse af en 
BSA-aftale om levering af den forbindelseshastighed, TDC i henhold til ovenstå-
ende skal garantere på den eksisterende forbindelse, med fradrag af Cybercitys 
eventuelle sparede omkostninger.  

Kompensationsordningen kan efter IT- og Telestyrelsens opfattelse som udgangs-
punkt ikke have en længere løbetid, end hvad Cybercitys aftaleforhold til slutbru-
geren i relation til den af TDC garanterede kvalitet tilsiger.  

Særligt vedrørende TDC s bemærkninger til udkast til afgørelse  

I relation til den af TDC anførte forståelse af omfanget af den i udkastet til afgø-
relse indeholdte forpligtelse skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at forståelsen 
isoleret set er korrekt, om end ikke fuldt ud dækkende.  

IT- og Telestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke alene kan tales om placering 
af DSLAM som værende udtryk for en handling foretaget af TDC, der forringer 
kvaliteten af forbindelser udlejet til andre udbydere, således at disse udbydere ik-
ke længere kan opretholde deres udbud.   

Det følger således, at TDC i henhold til nærværende afgørelse skal sikre kvalite-
ten af kobberforbindelserne på en sådan måde, at TDC skal kompensere Cyberci-
ty i forbindelse med handlinger eller undladelser foretaget i relation til de 392 
teknikhuse, der ikke er omfattet af TDC s Cable Management Plan, i tilfælde 
hvor Cybercity ikke længere kan opretholde et allerede leveret udbud.  

Handlinger omfattet af denne afgørelse omfatter, men er ikke begrænset til, ud-
bygninger i nettet, som eksempelvis placering af DSLAM i teknikhusene. Andre 
dispositioner foretaget direkte eller indirekte af TDC i sin egenskab af netejer, 
der medfører kvalitetsforringelser, der betyder, at Cybercity ikke kan opretholde 
et allerede påbegyndt udbud, er ligeledes omfattet.   

Klagevejledning

  

IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 
1260 København K, tlf.: 33 92 97 00, e-mail: sttpost@vtu.dk.   
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En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at IT- og Te-
lestyrelsen har truffet afgørelse i sagen.    

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 
569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 
4.000 kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil 
blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.      

 Med venlig hilsen   

 Anders Lønvig 
 Fuldmægtig 


