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Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud af 16. maj 20081 om 
transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter af 
faste kredsløb (marked 13) 

Indledning 
Den 17. april 2008 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse vedrørende TDC s 
standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser på engrosmarkedet for 
terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13).   

I afgørelsen blev TDC påbudt i selskabets standardtilbud at indarbejde de i 
afgørelsen nævnte ændringer om henholdsvis transmissionskapacitet og adgang 
til at ophæve aftale om samtrafik.   

I forbindelse med afgørelsen anmodede IT- og Telestyrelsen endvidere om at 
modtage en tilbagemelding fra TDC om resultatet af en analyse, som selskabet 
under behandlingen af standardtilbuddet havde stillet styrelsen i udsigt at ville 
gennemføre vedrørende muligheden for at forkorte de maksimale leveringstider.  

Ifølge telelovens2 § 73, stk. 3, skal den part, der har udarbejdet standardtilbud, 
når IT- og Telestyrelsen har truffet endelig afgørelse efter § 73, stk. 1, senest en 
måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.  

IT- og Telestyrelsen modtog i den forbindelse med henblik på kontrol af 
standardtilbud, jf. telelovens § 72, stk. 1, den 19. maj 2008 et opdateret 
standardtilbud med bilag på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste 
kredsløb, dateret 16. maj 2008 (marked 13).   

IT- og Telestyrelsen har efterfølgende og senest den 3. april 2009 modtaget 
reviderede standardtilbud med bilag fra TDC på det pågældende marked.3  

                                                     

 

1 Senest revideret af TDC den 3. april 2009. 
2 Jf. lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. 

juni 2007 med senere ændringer.  
3 Det af TDC senest fremsendte standardtilbud med bilag på markedet har ikke indeholdt ændringer 

i forhold til de bestemmelser i TDC s standardtilbud af 16. maj 2008, som IT- og Telestyrelsen i det 

nærværende har valgt at behandle, ligesom standardtilbuddet med bilag, herunder bemærkningerne 

fra branchen, ikke har givet styrelsen anledning til at træffe yderligere afgørelse over for TDC. 

http://www.itst.dk
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Sagsfremstilling 
I forbindelse med IT- og Telestyrelsens opfølgning på afgørelsen af 17. april 2008 
vedrørende TDC s standardtilbud på marked 13 konstaterede styrelsen ved brev af 
19. juni 2008, at TDC på en række punkter havde rettet ind i overensstemmelse 
med et høringsnotat af 29. november 2007 og afgørelsen af 17. april 2008. IT- og 
Telestyrelsen tilkendegav samtidig, at styrelsen kunne konstatere, at der stadig var 
udeståender for så vidt angik omfanget af transmissionskapacitet omfattet af 
aftalen, vilkåret om leveringstider samt vilkåret om dagbod på kr. 5.000,- som i 
standardtilbuddet sås knyttet til en bestemmelse om TDC s adgang til at ophæve og 
afbryde et forhold efter kriterier fastsat i medfør af telelovens § 50, stk. 3.  

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 19. juni 2008 TDC om at implementere 
styrelsens afgørelse vedrørende transmissionskapacitet i standardtilbuddet, at give 
styrelsen en tilbagemelding om resultatet af selskabets analyse af muligheden for at 
forkorte de maksimale leveringstider samt at uddybe baggrunden for, at selskabet i 
det omhandlede standardtilbud har knyttet et vilkår om dagbod på kr. 5.000,- for 
operatøren til situationer, hvor TDC er afskåret fra at ophæve eller afbryde et 
forhold efter kriterier fastsat i medfør af telelovens § 50, stk. 3.  

Den 15. juli 2008 modtog IT- og Telestyrelsen TDC s bemærkninger til styrelsens 
brev af 19. juni 2008.  

Ved e-mail af 20. januar 2009 fremsendte IT- og Telestyrelsen et udkast til 
afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud om transmissionsydelser på 
engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb i høring hos TDC. 
IT- og Telestyrelsens udkast til afgørelse omhandlede dels en afgørelse for så 
vidt angår det fremsendte standardtilbuds vilkår om TDC s leveringstider, dels en 
afgørelse vedrørende TDC s indførelse af et vilkår om ret til en dagbod på kr. 
5.000,- i relation til selskabets adgang til at ophæve og afbryde et forhold med en 
operatør efter kriterier fastsat i medfør af telelovens § 50, stk. 3.   

Den 11. februar 2009 modtog IT- og Telestyrelsen TDC s bemærkninger til 
styrelsens udkast til afgørelse i sagen. TDC s bemærkninger for så vidt angår 
standardtilbuddets vilkår om TDC s leveringstider gennemgås nærmere nedenfor. 
For så vidt angår TDC s indførelse af et vilkår i standardtilbuddet om ret til 
dagbod i relation til en bestemmelse i standardtilbuddet om TDC s adgang til at 
ophæve og afbryde et forhold efter kriterier fastsat i medfør af telelovens § 50, 
stk. 3, bemærker TDC, at selskabet  såfremt IT- og Telestyrelsen måtte 
fastholde afgørelsen på dette punkt  er indstillet på at flytte dette kriterium for 
anvendelse af dagbod til et selvstændigt afsnit i standardtilbuddet, således at det 
ikke gøres afhængig af, om TDC er afskåret fra at ophæve eller afbryde et 
forhold efter kriterier fastsat i medfør af telelovens § 50, stk. 3. TDC oplyser i 
den forbindelse, at selskabet ikke finder, at der ved en sådan flytning af vilkåret 
vil ske nogen indholdsmæssig ændring af TDC s ret til dagbod i henhold til 
standardtilbuddet.  

Den 23. februar 2009 modtog IT- og Telestyrelsen et revideret bilag 7 til TDC s 
standardtilbud om transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende 
segmenter, som styrelsen ved e-mail af 26. februar 2009 sendte i høring i branchen, 
jf. telelovens § 72, stk. 3, med svarfrist den 13. marts 2009. 
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IT- og Telestyrelsen modtog høringssvar fra Banedanmark, Hi3G og Telia 
henholdsvis den 26. februar 2009, den 13. og den 16. marts 2009. 
Høringssvarene4 har ikke givet IT- og Telestyrelsen anledning til at foretage sig 
yderligere over for TDC.  

Den 3. april 2009 modtog IT- og Telestyrelsen et revideret standardtilbud med et 
revideret bilag 2 vedrørende transmissionsydelser på engrosmarkedet for 
terminerende segmenter af faste kredsløb.  

Den 1. maj 2009 modtog IT- og Telestyrelsen en e-mail fra TDC med en 
tilbagemelding om den analyse af de gældende leveringstider for faste kredsløb, 
som selskabet tidligere i sagen havde oplyst over for styrelsen at ville 
gennemføre.  
Ved e-mail af 11. maj 2009 sendte IT- og Telestyrelsen TDC s senest reviderede 
standardtilbud med bilag 2 i høring i branchen, jf. telelovens § 72, stk. 3, med 
svarfrist den 26. maj 2009.  

Ved høringsfristens udløb den 26. maj 2009 har IT- og Telestyrelsen modtaget 
høringssvar fra henholdsvis HEF Bredbånd, Forbrugerstyrelsen, Forenede 
Danske Antenneanlæg (FDA), Økonomi- og Erhvervsministeriet, 
Advokatsamfundet og Telia. Høringssvarene5 har ikke givet IT- og Telestyrelsen 
anledning til at foretage sig yderligere over for TDC.  

ooo0ooo  

IT- og Telestyrelsen har på baggrund af sagens omstændigheder fundet det 
nødvendigt, at der træffes afgørelse for så vidt angår TDC s standardtilbud med 
bilag af 16. maj 20086 vedrørende vilkår om leveringstider. Under henvisning til 
TDC s bemærkninger af 11. februar 2009 vedrørende selskabets vilkår om dagbod 
har styrelsen på baggrund af forvaltningsretlige proportionalitetsbetragtninger 
vurderet, at en afgørelse om at pålægge TDC at flytte dette vilkår om dagbod til en 
anden bestemmelse i standardtilbuddet vil gå ud over, hvad formålet med 
afgørelsen kræver. IT- og Telestyrelsen har således ikke fundet anledning til at 
træffe afgørelse om TDC s vilkår i standardtilbuddet om dagbod.  

For så vidt angår omfanget af transmissionskapacitet omfattet af TDC s gældende 
standardtilbud har IT- og Telestyrelsen fundet anledning til at rette en anmodning 
til selskabet om en præcision af standardtilbuddet, jf. nærmere herom side 11 

Øvrig vurdering .   

Gennemgang af standardtilbuddet 
Pkt. 4.2 Leveringsbetingelser (aftalens bilag 1):

  

TDC har i det omhandlede standardtilbuds bilag 1 indsat et vilkår om TDC s 
leveringstider. Følgende fremgår således af TDC s standardtilbuds bilag 1:  

                                                     

 

4 Branchens høringssvar kan læses på IT- og Telestyrelsens hjemmeside. 
5 Branchens høringssvar kan læses på IT- og Telestyrelsens hjemmeside. 
6 Som revideret af TDC den 3. april 2009. 
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4.2 Leveringsbetingelser  

Operatøren kan løbende afgive bestillinger på Transmissionskapacitet. 
Bestilling skal ske skriftligt og skal indeholde oplysning om følgende: 

 
dato for afsendelse, 

 

hvorvidt bestilling sker i overensstemmelse med eventuel prognose, 

 

type af Transmissionskapacitet, 

 

ønsket leveringstidspunkt, 

 

kontaktperson hos Operatøren, 

 

angivelse af termineringspunkt, herunder postadresse og lokale 
suppleret med detaljeret beskrivelse af billede eller tegning, samt 
eventuel oplysning om termineringsstik og/eller termineringsstandard 
og 

 

adgangsforhold.   

Forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig med 2Mbit/s, som 
bestilles af Operatøren efter at have været anført i prognoser i henhold til 
Bilag 3 om planlægning og prognoser, skal leveres af TDC inden for 40 
dage efter afgivelse af ordrebekræftelse. For øvrige forbindelser med en 
kapacitet mindre end eller lig med 2Mbit/s gælder, at TDC skal levere 
mindst 90 % af forbindelserne inden for 60 dage efter afgivelse af 
ordrebekræftelse.   

Leveringstiden kan forlænges som følge af forhold uden for TDC s kontrol, 
herunder særlige fysiske forhold, der besværliggør levering, forhold som 
bevirker et særligt stort tidsforbrug (indhentelse af gravetilladelser, behov 
for ekspropriation, myndighedskrav om koordinering med andre 
ledningsejere, forbud fra offentlige myndigheder m.v.) samt situationer 
omfattet af Force majeure, herunder hos underleverandør.

  

Branchens bemærkninger:

   

Telia har i forbindelse med IT- og Telestyrelsens tilsyn med TDC s 
standardtilbud på marked 137 under henvisning til standardtilbuddets bilag 1 
vedrørende leveringsbetingelser anført, at de heri fremsatte leveringstider ikke er 
acceptable. Telia har anført, at dette specielt gælder, hvor der er tale om TDC s 
eksisterende net, hvor der ikke skal udføres anlægsarbejder. Telia mener, at 
leveringstiderne maksimalt bør være 30 dage for prognosticerede leverancer og 
60 dage for øvrige leverancer.   

TDC s bemærkninger:

  

TDC har i forbindelse med IT- og Telestyrelsens tilsyn med TDC s 
standardtilbud på marked 138 under henvisning til det omhandlede bilag 1 oplyst, 
at leveringstiderne er fastsat under hensyntagen til TDC s kapacitet til at foretage 
de nødvendige arbejder, der er forbundet med levering af de omhandlede ydelser. 

                                                     

 

7 Jf. IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 29. januar 2008 og afgørelse af vedr. TDC's 
standardtilbud på marked 13 (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb)  j.nr.: 
06-012049. 
8 Se note 6. 



    

IT- og Telestyrelsen        

5

Det har ifølge TDC eksempelvis særligt betydning for længden af leveringstiden, 
om der skal ske anlægsarbejder. TDC har på den baggrund samlet set vurderet, at 
selskabet vil kunne tilbyde de gældende leveringstider. TDC har videre oplyst, at 
de gældende leveringstider imidlertid er forblevet uændrede gennem en længere 
periode, og at selskabet er indstillet på at foretage en nærmere analyse af 
muligheden for at forkorte de maksimale leveringstider.   

TDC oplyste i forbindelse med behandlingen af nærværende sag ved brev af 15. 
juli 2008 til IT- og Telestyrelsen, at selskabet fortsat var indstillet på at foretage 
en nærmere analyse af muligheden for at forkorte de maksimale leveringstider, 
som beskrevet i et høringsnotat af 29. november 2007. TDC oplyste videre, at 
denne analyse ville blive gennemgået i sammenhæng med en analyse af SLA-
parametre såvel for terminerende segmenter som for andre produkter. TDC 
oplyste i den forbindelse endvidere, at en sådan analyse endnu ikke var foretaget, 
og der derfor ikke på daværende tidspunkt forelå resultater heraf, som TDC 
kunne fremsende til IT- og Telestyrelsen.  

Ved høringssvar af 11. februar 2009 har TDC over for IT- og Telestyrelsen 
tilkendegivet, at selskabet under henvisning til styrelsens udkast til afgørelse af 
20. januar 2009 ikke finder, at det vil være rimeligt og proportionalt at fastsætte 
en maksimal leveringstid, der er kortere end den, der fremgår af det gældende 
standardtilbud. TDC anfører i den anledning bl.a., at selskabet efter 
forsyningspligtreglerne alene skal opfylde krav til en gennemsnitlig leveringstid. 
TDC henviser endvidere til, at det gældende krav på forsyningspligtområdet til 
gennemsnitlig leveringstid for 2 Mbit/s-kredsløb er fastsat til 39 dage for 99 pct. 
af ordrerne, hvorfor den omhandlede maksimale grænse i standardtilbuddet på 40 
dage efter selskabets opfattelse faktisk er mindre gunstig for TDC end de vilkår, 
som TDC tilbyder på detailniveau. TDC anfører endvidere, at en henvisning 
alene til standardaftalerne for rå kobber ikke kan være relevant i forbindelse med 
IT- og Telestyrelsens begrundelse for en ændring af det eksisterende 
standardtilbud, idet standardtilbuddene for rå kobber forudsætter, at leverancen 
sker på eksisterende anlæg, hvor der ikke skal udføres anlægsarbejder. Ifølge 
TDC kræver leverance af faste kredsløb i visse tilfælde anlægsarbejder, hvilket er 
mere tidskrævende.  

Ved en e-mail af 1. maj 2009 har TDC oplyst over for IT- og Telestyrelsen, at 
selskabet nu har færdiggjort en analyse for kalenderåret 2008 af de gældende 
leveringstider for faste analoge kredsløb af henholdsvis 64kbit-, n*64kbit- og 
2Mbit-kredsløb.  For så vidt angår 2 Mbit/s-kredsløbene har analysen vist, at der 
samlet i 2008 har været 70 ordrer med en gennemsnitlig leveringstid på 14,6 
dage, og at seks af disse ordrer havde en leveringstid på over 30 dage, hvor den 
længste var på 56 dage. TDC medgiver i den forbindelse, at leveringstiderne for 
selskabets 2 Mbit/s-kredsløb således synes at være i strid med dels 
standardtilbuddets SLA, jf. bilag 4, hvoraf det fremgår, at 95 pct. af ordrerne skal 
leveres inden for 30 dage, dels bilag 1, hvori det fremgår, at 2 Mbit/s-kredsløb i 
tilfælde af, at der er afgivet prognose, skal leveres inden for 40 dage. TDC 
anfører imidlertid, at selskabets analyse af leveringstiderne har vist, at disse er 
begrundet i to forhold, nemlig ”(i) Enten er leverancedatoen udsat fra kundens 
side i perioden efter beordring, (ii) eller også er der tale om kredsløb til tekniske 
installationer, mobilmaster, hvor TDC udarbejder tilbud på anlægsarbejde.” 
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TDC anfører i den forbindelse, at disse to situationer er omfattet af bestemmelsen 
i standardtilbuddets bilag 1, pkt. 4.2, sidste afsnit, hvoraf det bl.a. fremgår, at 
leveringstiden kan forlænges som følge af forhold uden for TDC’s kontrol, jf. 
nærmere citatet ovenfor under pkt. 4.2 om leveringsbetingelser. TDC anfører på 
den baggrund afslutningsvis, at selskabets analyse af leveringstiderne for faste 
kredsløb ikke giver selskabet anledning til at ændre formuleringer i det gældende 
standardtilbud, herunder ændre eller forkorte de gældende maksimale 
leveringstider.  
Lovgrundlag   
Det for denne afgørelse relevante marked er engrosmarkedet for terminerende 
segmenter af faste kredsløb (marked 13). IT- og Telestyrelsen traf den 13. februar 
2006 afgørelse på markedet i henhold til telelovens § 51.  

Den 2. april 2007 traf IT- og Telestyrelsen en tillægsafgørelse på marked 13, i 
henhold til hvilken den pålagte samhusningsforpligtelse blev udvidet i forhold til 
den hidtil gældende.  

§ 42 i teleloven angiver, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet 
eller kommunikationstjenester, der er pålagt forpligtelser i medfør af lovens 
§§ 51 og 76 a, skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller 
ændring af aftaler om samtrafik fra andre udbydere af offentlige elektroniske 
kommunikationsnet eller tjenester på vilkår eller betingelser, der er i 
overensstemmelse med de pålagte forpligtelser.  

I IT- og Telestyrelsens afgørelse på marked 13 har styrelsen i medfør 
af telelovens § 51 a, jf. § 51, stk. 3, nr. 1, bl.a. pålagt TDC at imødekomme alle 
rimelige anmodninger om adgang til samtrafik for de produkter, der er omfattet 
af markedsafgrænsningen på marked 13.  

I samme afgørelse har IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 51 c pålagt 
TDC en forpligtelse til at offentliggøre et standardtilbud for adgangen til disse 
produkter. Denne forpligtelse er nærmere beskrevet i bilag 5 til afgørelsen.  

TDC har på baggrund heraf udarbejdet et standardtilbud om transmissionsydelser 
på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb.  

IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbuddet er udfærdiget i 
overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne 
telelovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, jf. telelovens § 72, stk. 1, som 
har følgende ordlyd:  

§ 72. IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør 
af § 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i 
medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.

  

I medfør af telelovens § 73, stk. 1, meddeles resultatet af IT- og Telestyrelsens 
kontrol, jf. § 72, stk. 1, den part, der har udarbejdet standardtilbud.    
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Af telelovens § 73, stk. 1, sidste pkt., fremgår det:  

§ 73. IT- og Telestyrelsen kan som led heri påbyde ændringer af vilkår og priser i 
standardtilbud, der strider mod forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af 
denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.

  

Af telelovens § 73, stk. 2, fremgår det:  

Stk. 2. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens påbud efter stk. 1 kan IT- og 
Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, der er 
omfattet af standardtilbuddene.

  

Når endelig afgørelse er truffet efter telelovens § 73 stk. 1, skal den part, der har 
udarbejdet standardtilbud senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte 
denne i et opdateret standardtilbud, jf. telelovens § 73, stk. 3.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Ad punkt 4.2 Leveringsbetingelser (aftalens bilag 1):

  

Det fremgår af TDC s standardtilbud med bilag af 16. maj 20089, at de fastsatte 
maksimale leveringstider for prognosticerede forbindelser med en kapacitet 
mindre end eller lig med 2 Mbit/s leveres af TDC inden for 40 dage efter 
afgivelse af ordrebekræftelse. For øvrige forbindelser med en kapacitet mindre 
end eller lig med 2 Mbit/s har TDC en maksimal leveringstid for mindst 90 pct. 
af forbindelserne på 60 dage efter afgivelse af ordrebekræftelse.  

Ved vurderingen af, om det er rimeligt at pålægge TDC at forkorte den 
nuværende maksimale leveringstid på 40 dage for prognosticerede forbindelser, 
finder IT- og Telestyrelsen det indledningsvis relevant i et vist omfang at 
sammenholde leveringstiderne på engrosniveau, som TDC har fastsat i 
standardtilbuddet, med TDC s gennemsnitlige leveringstider for faste kredsløb på 
slutbrugerniveau. En sammenholdelse af leveringstiderne på henholdsvis engros- 
og slutbrugerniveau er efter styrelsens opfattelse relevant for vurderingen af 
rimeligheden af leveringstiderne på engrosniveau, idet en længere leveringstid på 
TDC s engrosniveau end på TDC s slutbrugerniveau vil virke hæmmende for den 
frie konkurrence på markedet. Dette skyldes, at det selvsagt er essentielt for 
alternative udbydere, at deres kunder vil kunne serviceres hurtigst og bedst muligt, 
og disse udbydere som minimum vil kunne tilbyde deres kunder en leveringstid, 
der svarer til den, som TDC kan tilbyde over for selskabets slutbrugere. 
Engrosleveringstiden har derfor betydning for, hvordan der kan konkurreres på 
parameteret leveringstid over for kunderne.  

IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse konstateret, at der for TDC s egen 
levering af faste kredsløb til slutbrugere 

 

omfattet af selskabets forsyningspligt 
på slutbrugerniveau 

 

er fastsat krav for så vidt angår 2- og 4-trådstilslutning om 
en gennemsnitlig leveringstid for 95 pct. af ordrerne på 29 dage fra 
ordrebestilling. Ydermere er det fastsatte minimumskrav for den gennemsnitlige 
levering af forbindelser med en kapacitet på 2 Mbit/s for 99 pct. af ordrerne 
fastsat til 39 dage fra ordrebestilling.   

                                                     

 

9 Som revideret af TDC den 3. april 2009. 
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IT- og Telestyrelsen bemærker således, at TDC s gennemsnitlige leveringstider for 
faste kredsløb på slutbrugerniveau er kortere end  eller på niveau med 

 
TDC s 

maksimale leveringstider på engrosniveau. Dette finder IT- og Telestyrelsen kan 
gøre det vanskeligt for en alternativ udbyder af faste kredsløb at garantere en kunde 
en leveringstid, der svarer til TDC s maksimale leveringstid på slutbrugermarkedet.  

Allerede på grundlag heraf finder IT- og Telestyrelsen, at ovennævnte forskelle i 
TDC s leveringstider på henholdsvis engros- og slutbrugerniveau er udtryk for, at 
den maksimale leveringstid for de prognosticerede forbindelser på engrosniveau i 
en vis udstrækning bør kunne forkortes.  

IT- og Telestyrelsen bemærker i den forbindelse yderligere, at det fremgår af 
marked 13-standardtilbuddets bilag 5, Service Level Agreement, at der ved 
leveringen af prognosticerede forbindelser med en kapacitet på mindre end eller lig 
med 2 Mbit/s er indsat en SLA, hvor den gennemsnitlige leveringstid er fastsat til 
15 arbejdsdage. IT- og Telestyrelsen finder tillige på den baggrund, at det må være 
muligt for TDC at forkorte den maksimale leveringstid for de prognosticerede 
forbindelser på engrosniveau i forhold til den gældende leveringstid, idet styrelsen 
hertil bemærker, at TDC tidligere i sagsforløbet har oplyst at ville foretage en 
analyse af muligheden for at forkorte de maksimale leveringstider, og at denne 
analyse vil blive gennemgået i sammenhæng med en analyse af SLA-parametre 
såvel for terminerende segmenter som for andre produkter. IT- og Telestyrelsen 
bemærker i den forbindelse, at det fremgår af TDC’s e-mail af 1. maj 2009, at 
den af selskabet nu foretagne analyse af leveringstiderne for faste kredsløb netop 
bl.a. er foretaget på baggrund af en sammenholdelse med TDC’s standardtilbuds 
SLA, jf. bilag 4.  
Derudover bemærker IT- og Telestyrelsen, at TDC i medfør af afgørelsen af 13. 
februar 2006 på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb 

 

bilag 5, Rammer for udarbejdelse af TDC s standardtilbud for produkter og 
ydelser omfattet af forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud på engrosmarkedet 
for terminerende segmenter af faste kredsløb 

 

er pålagt i relevant omfang at 
afstemme standardtilbud med ordlyden af bilag 5, punkt 2, vedrørende overordnede 
krav til indhold af standardtilbud. Det fremgår heraf bl.a.:  

Nedenfor anførte typer vilkår i standardtilbud skal i relevant omfang afstemmes 
med tilsvarende typer vilkår i andre standardtilbud, der måtte være udfærdiget som 
følge af en forpligtelse pålagt TDC på andre markeder i medfør af telelovens § 51, 
stk. 1, jf. § 51 c.  

- Bestillingsprocedurer. 
- Leveringstider. 
- Netstyring, herunder fejlmeldingsprocedurer. 
- Typiske reparationstider. 
- Procedurer for kontakt til slutbrugere. 
- Ændringer i slutkundeforhold. 
- Gyldighedsperiode og genforhandling.

  

IT- og Telestyrelsen har i tilknytning hertil noteret, at det fremgår af TDC s 
standardtilbud for henholdsvis rå kobber, delt rå kobber og bit stream access 
(BSA), at den maksimale leveringstid i henhold til TDC s standardtilbud for disse 
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produkter er 20 arbejdsdage for ordrer med teknikerbesøg og henholdsvis 10 eller 
18 dage for Gør-Det-Selv BSA med samproduktion/delt rå kobber og BSA uden 
samproduktion/rå kobber regnet fra TDC s modtagelse af operatørens bestilling.  

IT- og Telestyrelsen kan således konstatere, at leveringstiderne for bl.a. rå kobber, 
delt rå kobber (marked 11) samt BSA (marked 12), som baseres på rå 
kobberforbindelser, i henhold til standardtilbuddene er væsentlig kortere end den 
omhandlede leveringstid for terminerende segmenter af faste kredsløb. IT- og 
Telestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det fremgår af 
markedsafgrænsningen på marked 13, jf. afgørelsen af 13. februar 2006 over for 
TDC på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb, at 
terminerende segmenter af faste kredsløb også kan leveres via TDC s 
kobberforbindelser. Marked 13 omfatter dog alle terminerende segmenter af faste 
kredsløb uanset teknologi.   

På baggrund af en samlet vurdering af de ovennævnte omstændigheder finder IT- 
og Telestyrelsen det således rimeligt, at den omhandlede maksimale leveringstid 
for prognosticerede forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig med 2 
Mbit/s forkortes.  

Ved rimelighedsvurderingen af en forkortelse af den omhandlede maksimale 
leveringstid for de prognosticerede forbindelser har IT- og Telestyrelsen navnlig 
lagt vægt på, at TDC s maksimale leveringstid på engrosniveau ud fra et 
konkurrencemæssigt hensyn kan virke hæmmende for den frie konkurrence på 
markedet, idet en alternativ udbyder af faste kredsløb selvsagt er afhængig af de 
leveringstider, der udbydes på engrosniveau, i forhold til de garanterede 
leveringstider denne selv kan tilbyde på slutbrugerniveau. En forkortelse af den i 
standardtilbuddet omhandlede leveringstid vil efter IT- og Telestyrelsens opfattelse 
endvidere i højere grad afspejle den nuværende SLA i TDC s standardtilbud, hvor 
den gennemsnitlige leveringstid er på 15 arbejdsdage.  

IT- og Telestyrelsen bemærker endelig, at TDC over for styrelsen tidligere i 
sagsforløbet har tilkendegivet, at de omhandlede leveringstider for 
prognosticerede forbindelser har været uændrede igennem en længere periode, og 
at selskabet har været indstillet på at foretage en nærmere analyse af muligheden 
for at forkorte de maksimale leveringstider.  

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det ændrer styrelsens vurdering i sagen, at TDC 
på baggrund af en nu gennemført analyse af leveringstiderne for faste kredsløb 
konkluderer, at der ikke er anledning til at forkorte de gældende leveringstider, idet 
TDC henviser til, at de tilfælde, hvor TDC har overskredet den omhandlede frist, er 
tale om situationer, som ligger uden for TDC s kontrol.  

Ved IT- og Telestyrelsens samlede vurdering af, at den omhandlede maksimale 
leveringstid for prognosticerede forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig 
med 2 Mbit/s bør forkortes, finder styrelsen imidlertid også og ud fra en 
rimelighedsbetragtning, at der bør skelnes mellem prognosticerede kredsløb, der 
kræver anlægsarbejder, og kredsløb, der ikke kræver anlægsarbejder. IT- og 
Telestyrelsen anerkender herved som af TDC anført i sagen, at det kan have en 
betydning for længden af leveringstiden af de prognosticerede kredsløb, hvorvidt 
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der skal foretages anlægsarbejder eller ej. IT- og Telestyrelsen bemærker hertil, at 
Telia i sine bemærkninger til sagen tillige har henvist til denne sondring.  

IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund, at det vil være rimeligt og 
proportionalt at pålægge TDC at ændre det omhandlede standardtilbud, således at 
den maksimale leveringstid for prognosticerede forbindelser med en kapacitet på 
mindre end eller lig med 2 Mbit/s, som ikke kræver anlægsarbejde, fastsættes til 20 
arbejdsdage, regnet fra tidspunktet for TDC s modtagelse af operatørens bestilling.  

For så vidt angår prognosticerede forbindelser med en kapacitet mindre end eller 
lig med 2 Mbit/s, som kræver anlægsarbejder, vil den maksimale leveringstid 
efter standardtilbuddet fortsat være 40 dage efter afgivelse af ordrebekræftelse.  

IT- og Telestyrelsen skal afslutningsvis pointere, at styrelsens afgørelse om at 
pålægge TDC at forkorte den omhandlede leveringstid ikke alene er begrundet i 
en henvisning til standardaftalerne på rå kobber eller alene i en henvisning til 
TDC's leveringstider på forsyningspligtområdet, men er baseret på en samlet 
vurdering af de ovenfor omhandlede omstændigheder.   

For så vidt angår det omhandlede standardtilbuds vilkår om levering af øvrige 
forbindelser, har branchen ikke gjort indsigelser over for den maksimale 
leveringstid på 60 dage. IT- og Telestyrelsen har derfor på nuværende tidspunkt 
ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring af denne leveringstid. IT- 
og Telestyrelsen forbeholder sig imidlertid ret til at revurdere den maksimale 
leveringstid for øvrige forbindelser på et senere tidspunkt, såfremt dette måtte blive 
aktuelt.  

Øvrig vurdering:

  

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC  som påbudt i styrelsens afgørelse 
af 17. april 2008 vedrørende standardtilbud af 16. maj 2008 om 
transmissionsydelser  har indskrevet type 2-access-ben, som indgår i produktet 
n*64 kbit/s i standardtilbuddet. IT- og Telestyrelsen skal imidlertid bemærke, at det 
ikke klart fremgår af det omhandlede standardtilbud, at der er tale om ét samlet 
produkt, hvori der både indgår type 1-access-ben10 og type 2-access-ben. IT- og 
Telestyrelsen skal anmode om, at dette forhold bringes i orden.   

ooo0ooo        

                                                     

 

10 Det bemærkes, at TDC i forbindelse med standardtilbudsbehandlingen på marked 13 anerkendte, 
at de 2 Mbit/s-accesskredsløb, der indgår i n*64 type 1-access-ben, er omfattet af standardtilbuddet, 
jf. høringsnotat af 29. januar 2008 vedrørende TDC s standardtilbud for transmissionsydelser (marked 
13 - engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb). 
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I medfør af telelovens § 72, stk. 1, jf. § 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen 
således følgende    

AFGØRELSE:

  

TDC A/S skal herved i standardtilbud om transmissionsydelser på 
engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13):  

 

ændre bestemmelsen i punkt 4.2 i bilag 1 om leveringsbetingelser 
således, at den maksimale leveringstid for prognosticerede 
forbindelser med en kapacitet på mindre end eller lig med 2 Mbit/s, 
som ikke kræver anlægsarbejde, fastsættes til 20 arbejdsdage regnet 
fra tidspunktet for TDC's modtagelse af operatørens bestilling    

ooo0ooo    

Klagevejledning  
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 
1260 København K, tlf.: 33 92 97 00, e-mail: sttpost@vtu.dk.  

En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at IT- og 
Telestyrelsen 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   

Charlotte Stausholm 


