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Hej Markedskontor

   

Telia har modtaget høring over standardtilbud af 2. april 2009 vedrørende transmissionsydelser på 
engrosmarkedet for terminerende segmenter og har følgende kommentarer til standardtilbudet.   

1) Pkt. 14.4 bør henvise til pkt. 33, hvor parterne kan til- eller fravælge konventionalbod. Dette vil skabe en 
bedre sammenhæng i aftalen. 
2) Formuleringen "viser sig" er ikke særlig præcis og bør erstattes af begreber som sandsynliggøre eller 
godtgøre. 
3) Pkt. 3.7 i bilag 2 er uklart på flere punkter:  
    - Skal bodsbeløbet på 5.000 kr. betales pr. uberettiget fejlmelding?  
    - Hvis konventionalbod fravælges udgør betalingen da 1 startgebyr og 1 times teknikerbesøg, dvs. i alt 862 
kr.?  
    - Eller kan der være flere teknikere på samme opgave, som hver især honoreres med et gebyr på 1 
teknikerbesøg?  
    - Hvis der er tale om et beløb på maksimalt 862 kr., kan begrebet "medgået tid" efter Telias vurdering ikke 
anvendes, da der i praksis er tale om en konventionalbod     på et noget mindre beløb. Forskellen på de to 
beløb er en faktor 5. Hvordan forklares dette? 
    - Bemærkningsfeltet f.s.v.a. "Betalingen udgør startgebyr plus max én times teknikerbesøg" synes således 
ikke at stemme overens med beskrivelsen af ydelsen i pkt. 4 under 3.7, hvor der står teknikerbesøg pr. time. 
Dette bør præciseres.   

Hvis der er spørgsmål til ovenstående eller styrelsen ønsker en uddybning heraf, kan jeg kontaktes på 
nedenstående tlf.nr. eller e-mailadresse.   

Med venlig hilsen/Best regards   

Marianne Linaa Steiness 
Legal Advisor  
Regulatory Affairs, Legal & External Affairs  
Mobile +45 28278170 Telephone +45 82337000 
Marianne.linaa.steiness@teliasonera.com

  

Telia, Part of TeliaSonera Group, Head Office 
Holmbladsgade 139, 2300 Copenhagen, Denmark  
www.teliasonera.com   
www.telia.dk      
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Til rette vedkommende

  

http://vtu.fsd.csc.dk/vtukoncp/DOK928149
http://www.teliasonera.com
http://www.telia.dk
mailto:chsta@itst.dk]


IT- og Telestyrelsen har fra TDC A/S den 3. april 2009 modtaget et revideret standardtilbud samt et revideret 
bilag 2 vedrørende transmissionsydelser på engrosmarkedet for terminerende segmenter (Marked 13). 

Ændringerne vedrører pkt. 14.4 "Konventionalbod ved forgæves fejlretning" og pkt. 33 "Konventionalbod".  

I henhold til telelovens § 72, stk. 3, skal standardtilbud sendes i høring hos de interesserede parter i 
branchen. 

IT- og Telestyrelsen skal på den baggrund anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til ovennævnte 
tilretninger i standardtilbuddet samt i bilaget senest

 
tirsdag den 26. maj 2009, hvor bemærkningerne bedes 

sendt til  mk@itst.dk. 

Mvh.   

Charlotte Stausholm  
Specialkonsulent; cand.jur. 
Markedskontoret 
Direkte telefon: + 45 3545 0214 
E-mail: chsta@itst.dk

     

Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling   
IT- og Telestyrelsen 
Holsteinsgade 63 
DK-2100 København Ø 
Telefon: +45 3545 0000  
Fax: +45 3545 0010 
E-mail: itst@itst.dk  
www.itst.dk 

  
Page 2 of 2

03-06-2009

http://www.itst.dk

