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Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på sam-
husningslokaliteter 

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 
24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.  

Sagsfremstilling 
IT- og Telestyrelsen modtog ved brev den 24. juni 2008 en klage fra Cybercity 
(nu Telenor) over TDC s kommercielle priser for 30A- og 60A-strømydelser over 
for Cybercity. 

Cybercity anførte i sit brev, at TDC bør forpligtes til at lade priserne for 30A- og 
60A-strømydelser fremgå af selskabets standardtilbud for samhusning og blive 
underlagt priskontrol.   

Cybercity henviste i sit brev bl.a. til, at TDC i efteråret 2007 har anvendt priser 
for 30A- og 60A-strømydelser, som er markant højere end de reelle omkostninger 
forbundet med udbud heraf som f.eks. afspejlet i den nuværende LRAIC-
baserede prisregulering, der i dag regulerer en række lignende strømydelser (ek-
sempelvis 16A strømydelsen). Cybercity klager på baggrund af, at selskabet 
overgår fra 16A til 30A- og 60A-strømydelser på en række eksisterende sam-
husningslokationer og endvidere efterspørger 30A- og 60A-strømydelserne på en 
række nye samhusningslokaliteter.  

Der har tidligere den 17. april 2008, efter anmodning fra Cybercity, været afholdt 
møde mellem IT- og Telestyrelsen og Cybercity, hvor Cybercity har nævnt pro-
blematikken.   

IT- og Telestyrelsen har den 26. juni 2008 fremsendt klagen fra Cybercity til 
TDC og anmodede i den forbindelse om selskabets bemærkninger senest 15. au-
gust 2008. Herudover blev TDC anmodet om at oplyse om selskabets eget for-
brug af strømforsyning i centralbygninger, teknikhuse og gadeskabe, herunder 
særligt om selskabet selv anvender 30A- eller 60A-strømudtag.  

TDC har i sit svarbrev af 25. august 2008 anført, at TDC s prissætning i forbin-
delse med tilbud på 30A- og 60A-strømudtag ikke er udtryk for en kommerciel 
prissætning, men at de af klagen omhandlede tilbud alle er beregnet ud fra TDC s 
omkostninger til etablering og drift af strømforsyningsanlæg. I de enkelte tilbud 
er der taget hensyn til de konkrete forhold, der er gjort gældende for det enkelte 
individuelle tilbud.  

http://www.itst.dk
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TDC oplyser endvidere i sit svarbrev, at selskabet selv anvender 30A- og 60A-
sikringer.  

Cybercity har med brev af 26. september 2008 kommenteret TDC's brev af 25. 
august 2008. Cybercity finder, at omkostningsdokumentation for 30A- og 60A- 
strømydelserne for henholdsvis nye og eksisterende samhusninger er et an-
liggende alene for TDC at redegøre for.  

På den baggrund anmodede IT- og Telestyrelsen i brev af 21. oktober 2008 på ny 
TDC om at fremsende omkostningsdokumentation for 30A- og 60A-
strømydelserne, herunder at specificere omkostningerne i hhv. oprettelse og lø-
bende forbrug.    

TDC blev endvidere anmodet om at redegøre for, hvilke elementer med tilhøren-
de omkostninger, der skal udskiftes, når der alene foretages et skift til anden 
strømydelse på en eksisterende samhusning, og hvorfor priser for 30A- og 60A- 
strømydelser ikke siden 2006 har været indeholdt i bilag 2 (prisbilaget) i stan-
dardtilbud for samhusning, selvom disse to strømydelser fortsat leveres af TDC, 
jf. side 4 i standardtilbuddets bilag 1.  

IT- og Telestyrelsen gjorde herudover i brevet af 21. oktober 2008 TDC opmærk-
som på § 72, stk. 2, i teleloven1 vedrørende dokumentation for overholdelse af 
forpligtelser pålagt i medfør af §§ 51 og 76a, samt § 72, stk. 4, ifølge hvilken 
IT- og Telestyrelsen kan træffe foreløbig afgørelse med henblik på at sikre over-

holdelse af stk. 1, såfremt den part, som er forpligtet til at udarbejde og indsende 
standardtilbud med tilhørende dokumentation, jf. stk. 2, ikke senest 1 måned ef-
ter, at anmodning herom er fremsat af IT- og Telestyrelsen, har fremlagt til-
strækkelig supplerende dokumentation.  TDC blev derfor anmodet om senest 1 
måned fra brevets dato (21. november 2008) at fremkomme med yderligere op-
lysninger i sagen.   

TDC vendte tilbage ved brev af 21. november 2008, hvori alene er udarbejdet 
omkostningsdokumentation for de tilbud på 48V-strømforsyningsudtag med 60A- 
sikring, som selskabet fremsendte til Cybercity den 19. og 26. oktober 2007, og 
som vedrører henholdsvis 96 og 197 nærmere angivne lokaliteter, jf. bilag 1 og 2 
i TDC s brev.   

Den af TDC fremsendte dokumentation vedrører kun de omkostninger, som TDC 
har opgjort i relation til deres tilbud til Cybercity - tilbud, hvor omkostningerne 
er skønsmæssigt opgjort under hensyn til de af TDC skønsmæssigt ansatte for-
hold, der formodes at være gældende for det enkelte individuelle tilbud.   

TDC har i sit brev 21. november 2008 herudover ikke forholdt sig til de af styrel-
sen rejste spørgsmål om, dels hvilke elementer med tilhørende omkostninger der 
skal udskiftes, når der alene foretages et skift til anden strømydelse på en eksiste-
rende samhusning, dels hvorfor priser for 30A- og 60A-strømydelser ikke siden 
2006 har været indeholdt i bilag 2 (prisbilaget) i standardtilbud for samhusning, 

                                                     

 

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørel-
se nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer.  
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selvom disse to strømydelser fortsat leveres af TDC, jf. side 4 i standardtilbud-
dets bilag 1.  

IT- og Telestyrelsen har den 5. december 2008 anmodet Cybercity om selskabets 
bemærkninger til TDC s brev af 21. november 2008. Cybercity har i sit svarbrev 
af 14. januar 2009 anført, at den af TDC indsendte dokumentation er særdeles 
mangelfuld og derfor ikke giver et retvisende omkostningsbillede  og i sit brev 
peget på en række fejl og mangler i materialet fra TDC.   

Cybercity finder således, at installationsarbejde og dermed det faktiske omkost-
ningsgrundlag for de fleste af bestillingerne primært vil udgøres af den afregning, 
som eksterne leverandører vil fakturere TDC, når de har udført dette arbejde for 
selskabet. Endvidere har Cybercity peget på, om det forhold, at der er tilstrække-
lig strøm- og ventilationskapacitet, eller om der er opsat en fælles strømtavle til 
brug for de udbydere, der måtte ønske samhusning på en lokation, er at opfatte 
som grundinvesteringer, der skal dækkes ind via etableringsprisen for leje af sta-
tivpladsen, og dette uanset om der er eller skal etableres samhusning på lokatio-
nen. De LRAIC-fastsatte pris for samhusningsydelser indeholder også udgifterne 
hertil, således at TDC eventuelt får dækket sine udgifter mere end én gang.  

Cybercity finder det endvidere uigennemskueligt, at TDC i sin omkostningsdo-
kumentation har sammenblandet ikke nærmere specificerede projekteringsom-
kostninger med montage , når denne udgiftspost udgør størstedelen af oprettel-
sesprisen i tilbuddene (op mod 90 pct. af oprettelsesprisen). I den eksisterende 
LRAIC-model indgår etablering og drift af generelle strømforsynings- og ventila-
tionsanlæg, som en integreret del af omkostningsgrundlaget, hvorfor Cybercity 
ikke finder det relevant at indregne omkostninger til afskrivning, drift og vedli-
geholdelse af bestående strømforsynings- og ventilationsanlæg i tilbuddene.   

Cybercity har afslutningsvis i sit brev af 14. januar 2009 oplyst, at Energitilsynets 
prisstatistik viser, at store virksomheder i oktober 2008 betalte 0,695 kr. pr. kWh 
inkl. relevante afgifter.  

IT- og Telestyrelsen sendte den 18. februar 2009 udkast til foreløbig afgørelse i 
høring hos TDC og Cybercity med svarfrist 12. marts 2009. I udkastet lagde IT- 
og Telestyrelen op til at pålægge TDC i sit standardtilbud for samhusning at an-
give en oprettelsespris og en årlig forbrugspris for følgende typer af strømudtag: 
48 VDC 30 A udtag inkl. forbrug (1000 W), 1 stk. 48 VDC 60 A udtag inkl. for-
brug (1000 W) og 1 stk. 48 VDC 60 A udtag inkl. forbrug (2000 W).  

Cybercity svarede med mail den 12. marts 2009 og bemærkede, at de af styrelsen 
anførte priser burde give TDC rigelig dækning for de omkostninger, som TDC i 
henhold til telereguleringen er berettiget til. Endvidere angav Cybercity at være 
enig i, at det er nødvendigt med en afgørelse og i øvrigt at være overordnet enig i 
præmisserne for afgørelsen.   

TDC anmodede den 9. marts 2009 IT- og Telestyrelsen om et møde med henblik 
på at orientere styrelsen om selskabets bemærkninger til udkastet til den foreløbi-
ge afgørelse. Selskabets bemærkninger er fremsendt til IT- og Telestyrelsen ved 
brev af 17. april 2009. TDC har i sit brev bemærket, at der i selskabets standard-
tilbud er anført, at: Såfremt der ønskes andre sikringsstørrelser eller forbrug, til-
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bydes disse på basis af tilbudsgivning.  TDC gør i den forbindelse opmærksom 
på, at der er der tale om accessoriske ydelser, hvorfor priserne er underlagt et 
krav om at være omkostningsrelaterede i overensstemmelse med historiske om-
kostningers metode, jf. telelovens § 51f, stk. 5. Dette gælder, uanset om prisen 
fastlægges i individuelle tilbud, eller som en fast pris i standardtilbuddet.  

TDC anfører i sit svarbrev, at selskabet har valgt at benytte individuelle tilbud 
med baggrund i, at der er store forskelle imellem omkostningerne for forskellige 
kategorier af centralbygninger, ligesom der i sådanne individuelle tilbud kan ind-
regnes den konkrete besparelse ved genanvendelse af eksisterende kabling m.v. 
ved udvidelser fra strømudtag med mindre effekt.  

TDC har endvidere i svarbrev yderligere uddybet selskabets omkostningsdoku-
mentation for de tilbud på 48V strømforsyningsudtag med 60 A sikring, som sel-
skabet tilbød Cybercity i oktober 2007. TDC s omkostningsdokumentation for 
henholdsvis engangsbeløbet og det årlige beløb på forskellige kategorier af cen-
traler er sammenfattet i følgende tabel 1 og tabel 2:   

Kategori 0: 
96 centraler 
u/ udvidelser 

Kategori 1: 
71 af 197 cen-
traler 
m/udvidelser 

Kategori 2: 
75 af 197 cen-
traler 
m/udvidelser 

Kategori 3: 
51  af 197 cen-
traler 
m/udvidelser 
m/udskiftning 

1. Tilbudsgivning 148 148 148 148 
2. Projektering og montage 8.019 8.019 8.019 34.409 
3. Materiel: kabel og sikring 510 510 510 510 
4. Materiel: Udvidelse af ven-
tilationsanlæg  12.222 12.222 12.222 
5. Materiel: Udvidelse af be-
stående strømforsyningsanlæg   3.500  
6. Materiel: Udvidelse af be-
stående strømforsyningsanlæg    24.054 
Omkostninger i alt 8.677 20.898 24.398 71.343 

Tabel 1 TDC s opgjorte omkostninger for engangsbeløb   

Kategori 0: 
96 centraler 
u/ udvidelser 

Kategori 1: 
71 centraler 
m/udvidelser 

Kategori 2: 
75  centraler 
m/udvidelser 

Kategori 3: 
51 centraler 
m/udvidelser 
m/udskiftning 

1. Afskrivning af bestående 
strømforsyningsanlæg, andel 4.728 6.245 8.682 5.543 
2. Afskrivning af bestående 
ventilationsanlæg, andel 4.164 4.007 3.195 3.195 
3. Drift og vedligeholdelse af 
strømforsynings- og ventilati-
onsanlæg 2.640 2.640 2.640 2.640 
4. Beregnet elforbrug 9.034 9.034 9.034 9.034 
Omkostninger i alt 20.566 21.926 23.551 20.412 

Tabel 2 TDC s opgjorte omkostninger for årligt beløb  

TDC har i relation til det beregnede elforbrug i tabel 2 anført, at det i tilbuddene 
til Cybercity ikke fremgik, hvilket forbrug der lå til grund, men TDC nævner ef-
terfølgende at have oplyst over for Cybercity, at tilbuddene er afgivet under for-
udsætning af et gennemsnitsforbrug på 1000 W pr. udtag. Dette forbrug er base-
ret på, at TDC har konstateret, at en fuldbestykket DSLAM (768 kanaler) forbru-
ger 24 A ved normal batterispænding på 53,5 V eller 30 A ved minimal tilladelig 
spænding, svarende til et maksimalt forbrug på ca. 1000 W. Dette forbrug svarer 
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til Cybercitys egne forventninger, idet Cybercity i brev af 24. august 2008 anfø-
rer, at: strømbehovet skønnes at ligge tættere på 1kW end 2kW .  

I marts 2009 har TDC fået antagelserne om dette strømforbrug bekræftet, idet en 
måling på 14 udtag viste et gennemsnitsforbrug på 0,765 kW. Ud af disse 14 ud-
tag dækkede 4 tilsyneladende fuldt bestykkede DSLAM, idet gennemsnitsforbru-
get her var 1,237 kW.  

TDC har i relation til beregningen anført, at prisen for elforbruget er baseret på 
en pris ab lysnettet på 0,75 kr./kWh, men det bemærkes, at effekten på 1kW er 
målt på 48V grænsesnittet. Endvidere peger TDC på, at der i enhver strømforsy-
ning er et tab, så der skal indkøbes en større effekt på 220/380 V AC-snittet, end 
der kan leveres på 48V DC-snittet. Dette tab har TDC skønnet til 25 %. Herud-
over peger TDC på, at der yderligere er behov for et forbrug på 12,5 % til køling 
af strømforsyningsanlægget, idet den heri afsatte effekt skal fjernes, hvis ikke 
strømforsyningsanlægget skal bryde i brand.  

TDC s formel for beregning af den årlige strømomkostning ved et forbrug på 
1kW er således:  

0,75*365*24*(1+0,25+0,125) kr./år = 9.034 kr./år  

Indkøbsprisen ab lysnet på 0,75 kr./kWh finder TDC i øvrigt, at selskabet har sat 
lavt i sin beregning set i forhold til, hvad selskabet aktuelt betaler i gennemsnit 
for 1 kWh. TDC har i den forbindelse bemærket, at når selskabet åbenbart betaler 
mere for strøm end store kunder ifølge Energitilsynets statistik, er det fordi 
TDC s forbrug foregår på en række adskilte forbrugssteder, hvilket betyder, at 
selskabets forbrug pr. forbrugssted ikke er stort nok til at selskabet kan opnå pri-
sen for store kunder, som denne fremgår af Energitilsynets statistik.  

IT- og Telestyrelsen anmodede TDC i e-mail af den 19. maj 2009 om nærmere at 
specificere posten projektering og montage i tabel 1 ovenfor således, at denne 
post blev opdelt på omkostninger til projektering og montage af strøm- og venti-
lationskapacitet og på omkostninger til etablering af strømudtag.   

TDC har svaret med brev af 29. maj 2009 og oplyst for kategori 3 i tabel 1 oven-
for, at beløbet på 34.409 kr. er sammensat af 3.543 kr. til projektering og 30.886 
kr. til montage. TDC har i den forbindelse oplyst, at i de tilfælde, hvor der på ste-
det foretages en udskiftning af strømforsyningsanlæg, indgår etablering af kabel 
og sikring af det enkelte udtag i en samlet arbejdsgang, hvorfor timeantallet ikke 
naturligt kan udspecificeres.  

For kategori 1 og 2 i tabel 1 har TDC oplyst, at beløbet på 8.019 kr. er sammen-
sat af 4.578 kr. til projektering (8,4 timer a 545 kr.) og 3.441 kr. til montage (6,8 
timer a 506 kr.). TDC har herudover med e-mail af 15. juni 2009 oplyst, at de 
nævnte beløb for kategori 1 og 2 dækker etablering af kabel og sikring til udtaget 
og omfatter ikke udvidelser af det fælles strøm- og ventilationsanlæg.       
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Lovgrundlag

 
Kontrol med standardtilbud 
I medfør af telelovens § 72, stk. 1, kontrollerer IT- og Telestyrelsen, at standard-
tilbud udfærdiget i medfør af lovens § 51 c er i overensstemmelse med de for-
pligtelser, som en part er pålagt i medfør af lovens afsnit IV samt regler fastsat i 
medfør heraf. § 72, stk. 1, 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.  

Af telelovens § 73, stk. 1, sidste pkt., fremgår det desuden, at:  

 

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, at:  

Stk. 2. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens påbud efter stk. 1 kan IT- og Tele-
styrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, der er om-
fattet 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.  

Priskontrol 
I medfør af telelovens § 51 f, stk. 1, forstås ved forpligtelse vedrørende priskon-
trol, at parter skal opfylde krav om omkostningsrelaterede priser i forbindelse 
med udbud af bestemte former for samtrafik.  

Af telelovens § 51 f, stk. 7, fremgår, at:  

Ved anvendelsen af den i stk. 5, nr. 1, nævnte  prisfastsættelsesmetode2 kan den 
samlede pris for et samtrafikprodukt maksimalt udgøre en forholdsmæssig andel 
af  omkostningerne på den del af nettet, der anvendes til at gennemføre samtra-
fikken, samt de ekstra omkostninger ved at gennemføre samtrafikken, herunder en 
rimelig forrentning af den investerede kapital, jf. § 51 f, stk. 3.

  

Markedsafgørelser

 

De i denne sammenhæng relevante markeder er engrosmarkedet for fastnetaccess, 
engrosmarkedet for ubundtet adgang3, engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger 
og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb. IT- og Telestyrel-
sen har på disse markeder truffet afgørelse i henhold til telelovens § 51. 

                                                     

 

2 Historiske omkostningers metode (HO-metoden). 
3 Nu engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang. 
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IT- og Telestyrelsen traf den 2. april 2007 tillægsafgørelse angående samhusnings-
forpligtelsen på de ovennævnte fire engrosmarkeder. I tillægsafgørelsen af 2. april 
2007 pålægges TDC i henhold til telelovens § 72, stk. 3, som affattet ved lov nr. 
1598 af 20. december 2006 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerfor-
hold på telemarkedet, en ny samhusningsforpligtelse, som TDC, jf. telelovens § 72, 
stk. 3, har fremsendt standardtilbud for.  

I afgørelserne pålægges TDC en forpligtelse om samhusning, der er udvidet i for-
hold til den tidligere gældende samhusningsforpligtelse.  

I henhold til IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser på de fire relevante marke-
der er TDC bl.a. pålagt:  

1. En priskontrolforpligtelse. 
2. En forpligtelse til at udfærdige standardtilbud for samtrafikprodukterne 

på de enkelte markeder.   

Priskontrol 
Af markedsafgørelserne på engrosmarkederne for fastnetaccess, bredbåndstilslut-
ninger og terminerende segmenter af faste kredsløb fremgår det blandt andet:  

For så vidt angår accessoriske delelementer vedrørende samhusning og tilknytte-
de faciliteter, som ikke er omfattet af IT- og Telestyrelsens årlige afgørelse vedrø-
rende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 
60 af 18. januar 20054, vil modificerede historiske omkostningers metode finde an-
vendelse .  

Af bilag 1 til IT- og Telestyrelsens tillægsafgørelse af 2. april 2007 om samhusning 
fremgår tillige, at historiske omkostningers metode skal finde anvendelse, for så 
vidt angår ydelser vedrørende samhusning og tilknyttede faciliteter, som ikke er 
omfattet af IT- og Telestyrelsens årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af mak-
simale LRAIC-priser .  

På engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, jf. afgørelse af 1. maj 
2009 over for TDC, fremgår det blandt andet:  

Der kan være eksisterende ydelser, som blandt andet ud fra disses beskaffenhed, 
ikke er egnede til at blive modelleret efter LRAIC-metoden. Dette vil blandt andet 
gælde ydelser med begrænset afsætning og ydelser, der ikke har en tæt relation til 
selve adgangsprodukterne. Desuden vil der kunne være nye ydelser, der ikke ind-
går i IT- og Telestyrelsens årlige maksimalprisafgørelser.  

For så vidt angår disse eksisterende og nye ydelser, som ikke er omfattet af IT- 
og Telestyrelsens årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-
priser, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1078 af 31. oktober 2006 om LRAIC-
prisfastsættelsesmetoden, skal historiske omkostningersmetode finde anvendelse.  

TDC skal sikre, at opfyldelsen af priskontrolforpligtelsen sker redeligt, rimeligt og 
rettidigt.

  

                                                     

 

4 Nu bekendtgørelse nr. 1078 af 31. oktober 2006.  
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Standardtilbud 
I henhold til afgørelserne for engrosmarkedet for fastnetaccess, engrosmarkedet for 
ubundtet adgang, engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger og engrosmarkedet for 
terminerende segmenter af faste kredsløb er TDC pålagt at udarbejde standardtil-
bud, jf. telelovens § 51 c, og forpligtelse om priskontrol, jf. telelovens § 51 f.  

Som en del af markedsafgørelserne er der udarbejdet bilag om Rammer for 
udarbejdelse af TDC s standardtilbud for produkter og ydelser omfattet af for-
pligtelsen til at udarbejde standardtilbud . Bilaget angiver, hvilke vilkår m.v. et 
standardtilbud som minimum skal indeholde.   

Af bilagets pkt. 1 om produktbeskrivelse fremgår, at standardtilbuddets produkt-
beskrivelse skal omfatte de produkter og ydelser, der bidrager til at opfylde 
TDC s forpligtelse, og at der skal angives priser for hvert af disse produkter og 
ydelser.   

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Som det fremgår ovenfor skal TDC offentliggøre standardtilbud indeholdende 
blandt andet prisoplysninger vedrørende de enkelte samtrafikprodukter.  

IT- og Telestyrelsen har noteret sig, at priser for 30A- og 60A-strømydelser ikke 
siden 2006 har været indeholdt i bilag 2 (prisbilaget) i standardtilbud for sam-
husning, selvom disse to strømydelser fortsat leveres af TDC, jf. side 4 i stan-
dardtilbuddets bilag 1.   

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det er styrelsens vurde-
ring, at adgang til strømforsyning skal tilbydes som en del af adgangen til sam-
husning, og at prisen skal følge den på samtrafikproduktet samhusning pålagte 
priskontrol.   

Det fremgår således af telelovens § 40, stk. 2, nr. 3, at:  

Stk. 2. Adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller tjenester, jf. 
stk. 1, nr. 1, omfatter bl.a. adgang til 

 

3) fysisk infrastruktur, herunder samhusning eller andre former for fælles 
brug af faciliteter, herunder f.eks. fælles brug af bygninger og kabelkanaler, 
adgang til intern kabling med andre udbydere og anden anvendelse af 
samhusningslokaliteten, der understøtter den samhusningsberettigedes aktiviteter 
på markedet,

  

Adgang for den samhusningsberettigede til strømforsyning må således siges at væ-
re en væsentlig forudsætning for dennes aktiviteter på markedet.  

IT- og Telestyrelsen fastsætter årligt  senest ved afgørelse for 2009 - maksimale 
priser efter LRAIC-metoden, herunder også for strømforsyningsydelserne 48 VDC 
udtag inkl. forbrug (500 W, 200 W og 100W) og 230 VAC 10A udtag, inkl. for-
brug (1000 W).   
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Priserne for 30A- og 60A-strømydelserne er imidlertid ikke på nuværende tids-
punkt omfattet af priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden.   

For så vidt angår accessoriske delelementer vedrørende samhusning og tilknyttede 
faciliteter på ovennævnte fire engrosmarkeder, som ikke er omfattet af IT- og Tele-
styrelsens årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, vil 
historiske omkostningers metode finde anvendelse, jf. de respektive afgørelser for 
de nævnte markeder.  

Med informationerne i tabel 1 og tabel 2 ovenfor har TDC opgjort omkostninger-
ne for henholdsvis engangsbeløb og den årlige pris i de tilbud på 48V strømfor-
syningsudtag med 60 A sikring, som selskabet tilbød Cybercity i oktober 2007, 
og hvor selskabet har afgivet sine tilbud under forudsætning af et gennemsnits-
forbrug på 1000 W pr. udtag.  

I den forbindelse skal styrelsen bemærke, at Cybercity oprindeligt har efterspurgt 
tilbud på henholdsvis 30A- og 60A-strømydelser på lokaliteterne, som baserede 
sig på de indtil 2006 nævnte 30A- og 60A-strømydelser i bilag 2 (prisbilaget) i 
standardtilbud for samhusning.  

TDC har med selskabets omkostningsdokumentation alene fremsendt information 
i form af de omkostninger, som TDC har opgjort i relation til deres tilbud til Cy-
bercity - et tilbud, hvor omkostningerne er skønsmæssigt opgjort under hensyn til 
de forventede forhold, som selskabet har skønnet vil være gældende for de enkel-
te individuelle tilbud og uden hensyn til bl.a., at omkostningerne kan være dæk-
ket via priserne på andre af de ydelser, som nødvendigvis også må forudsættes at 
indgå i en given samhusning, som f.eks. stativplads. I LRAIC-modellen er de lø-
bende driftsomkostninger til køling/ventilation således inkluderet i de fælles si-
teomkostninger.5   

I LRAIC-modellen er den enkelte strømforsyningstjeneste endvidere defineret af 
følgende parametre:6 

 

Materialer 

 

Antal timer til administration (håndtering af ordre m.v.) 

 

Antal timer til en tekniker (fysisk installation) 

 

Årligt forbrug i kWh.  

På denne baggrund har styrelsen i det følgende vurderet de af TDC medtagne 
omkostninger i dokumentationen for henholdsvis oprettelsesprisen og prisen for 
årligt forbrug i kWh.   

Oprettelsesprisen  

Med baggrund i, hvorledes samhusningsydelserne er modelleret i LRAIC-
modellen, er det styrelsens vurdering, at omkostninger til strøm- og ventilations-
kapacitet vil være dækket via de fælles siteomkostninger. Idet omkostningerne i 
LRAIC-modellen også omfatter projektering og montage af strøm- og ventilati-

                                                     

 

5 jf. nederst side 84 i Rapport om Hybridmodellen, December 2002. 
6 jf. øverst side 85 i Rapport om Hybridmodellen, December 2002 
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onskapacitet, skal pkt. 4, 5 og 6 i tabel 1 ovenfor ikke medtages, idet omkostnin-
gerne ellers dækkes dobbelt.  

For så vidt angår pkt. 2 ( projektering og montage ) i tabel 1 ovenfor, gælder, at 
denne post indeholder omkostninger til projektering og montage af strøm- og 
ventilationskapacitet samt strømudtag. Posten projektering og montage skal 
dermed reduceres til kun at omfatte installation(montage) af strømudtag. For ka-
tegori 1 og 2 i tabel 1 har TDC i maj 2009 oplyst, at montage er opgjort til 3.441 
kr. (denne udgift til montage har styrelsen også antaget svarer til udgiften i kate-
gori 0 i tabel 1), mens TDC har opgjort montage for kategori 3 til 30.866 kr. Den 
vægtede udgift til montage baseret på antal centraler i de fire kategorier i tabel 
kan således opgøres til 8.215 kr. (((96+71+75)* 3.441 + 51*30.866)/242).  

På baggrund af de enkelte omkostningstyper i tabel 1 ovenfor suppleret med op-
lysninger fra TDC i maj 2009 kan den omkostningsbaserede oprettelsespris for 
48 VDC strømudtag for strømydelserne 30 A og 60 A opgøres som følger:  

Oprettelsespris for 48 VDC strømudtag 
Tilbudsgivning (jf. tabel 1)   kr.          148,- 
Installation af strømudtag 
(vægtet udgift for montage for de 4 kategorier under ét) -          8.215,- 
Materiel: Kabel og sikring (jf. tabel 1)  -             510,-

 

Omkostningsbaseret oprettelsespris  kr.      8,873,-

  

IT- og Telestyrelsen har således - ud over de af TDC oplyste poster på hhv. 148 
kr. til tilbudsgivning og 510 kr. til kabel og sikring - skønnet, at der alene herud-
over skal medtages omkostninger til montage for i alt 3.441 kr., som oplyst af 
TDC i brev af 29. maj 2009.  

Den årlige pris for 1 kW og 2 kW 
TDC har i den årlige pris medtaget omkostninger til afskrivning, drift og vedlige-
holdelse af strømforsynings- og ventilationsanlæg i sine tilbud til Cybercity ulti-
mo oktober 2007.  

Det er dog IT- og Telestyrelsens opfattelse, at etablering af strøm- og ventilati-
onskapacitet og opsætning af fælles strømtavle til brug for de udbydere, der måtte 
ønske samhusning på en lokation, er at opfatte som grundinvesteringer. Som 
ovenfor nævnt, er de løbende driftsomkostninger til køling/ventilation inkluderet 
i de fælles siteomkostninger i LRAIC-modellen, og er således allerede dækket og 
skal derfor ikke dækkes af priserne for strømudtag.  

I LRAIC-modellen er det således forudsat, at de løbende omkostninger udeluk-
kende dækker strømforbruget7. Givet en omkostning pr. kWh strømforbrug og en 
antagelse om en gennemsnitlig udnyttelsesgrad på 70 % af det maksimale strøm-
forbrug, beregnes i modellen de årlige løbende omkostninger på dette grundlag.  

IT- og Telestyrelsen finder det derfor ikke relevant at indregne omkostninger til 
afskrivning, drift og vedligeholdelse af bestående strømforsynings- og ventilati-
onsanlæg i tilbuddene. Derfor kan pkt. 1-3 i tabel 2 ovenfor ikke medtages.  
                                                     

 

7 jf. midt side 85 i Rapport om Hybridmodellen, December 2002 
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Det betyder, at den årlige pris  ligesom de LRAIC-baserede priser  alene bør 
fastsættes på baggrund af det forventede strømforbrug.  

I det følgende er de omkostningsbaserede årlige priser for strømforbrug pr. time 
på henholdsvis 1 kW og 2 kW vurderet ud fra TDC s dokumentation. Strømfor-
bruget 1 kW er kun relevant i forhold til 30A-strømydelsen, mens både 1 kW og 
2 kW kunne være relevant i forhold til 60A-strømydelsen. Strømforbruget 1 kW 
er i det følgende kun set i forhold til 30 A-strømydelsen.  

TDC har i sit brev af 21. november 2008 anmodet IT- og Telestyrelsen om at 
specificere, på hvilke centraler strømforbrug på 2 kW er relevante. IT- og Tele-
styrelsen skal hertil bemærke, at dette ene og alene må afhænge af hvilken stør-
relse strømforbrug, der efterspørges på de enkelte centraler.  

TDC har i sit brev af 17. april 2009 redegjort for beregningen af det årlige strøm-
forbrug, herunder at det gennemsnitlige forbrug på 1 kW pr. time i selskabets be-
regning er fastsat til 1,375 kW per time, og at selskabet har anvendt en pris på 
0,75 kr. pr. kWh.   

TDC har dog ikke dokumenteret gennemsnitsforbruget på 1 kW pr. time, men har 
oplyst at en måling på 14 udtag viste et gennemsnitsforbrug på 0,765 kW. IT- og 
Telestyrelsen må derfor lægge til grund, at gennemsnitsforbruget på et 48 VDC 
strømudtag 30A har et gennemsnitsforbrug på 0,765 kW pr. time. Det givne mak-
simale strømforbrug per time antages for denne type udtag at udgøre 1 kWh.   

TDC har herudover i sin beregning peget på, at der i enhver strømforsyning er et 
tab, så der skal indkøbes en større effekt på 220/380 V AC-snittet, end der kan 
leveres på 48V DC-snittet. Dette tab har TDC skønnet til 25 %. Herudover peger 
TDC på, at der yderligere er behov for et forbrug på 12,5 % til køling af strøm-
forsyningsanlægget, idet den heri afsatte effekt skal fjernes, hvis ikke strømfor-
syningsanlægget skal bryde i brand. Tages der højde for de nævnte to tab i effekt 
som forudsat af TDC, kan det årlige strømforbrug opgøres til 9.2148 kWh for et 
48 VDC strømudtag med strømydelsen 30A og til 18.4299 kWh for et 48 VDC 
strømudtag med strømydelsen 60A.  

Med baggrund i den af TDC oplyste pris på 0,75 kr. pr. kWh inkl. relevante afgif-
ter, og hvor det gennemsnitlige forbrug er fastsat som 70 pct. af det maksimale 
årlige strømforbrug ovenfor, kan de omkostningsbaserede årlige priser for bestil-
te strømforbrug på henholdsvis 1 kW og 2 kW per time heraf opgøres til:  

Den årlige pris for strømforbrug på: 
1 kW: 9.214 kWh a 75 øre     kr.    6.911,- 
2 kW: 18.429 kWh a 75 øre  kr.  13.822,-   

ooo0ooo  

                                                     

 

8 365*24*0,765*1,375 
9 365*24*2*0,765*1,375 
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På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af tele-
lovens § 72, stk. 1, jf. § 73, stk. 1, følgende   

AFGØRELSE: 
TDC påbydes hermed i standardtilbuddet for samhusning at indarbejde de neden-
for nævnte priser for de angivne accessoriske delelementer og tjenester, som ikke 
er LRAIC-regulerede og derfor reguleres efter historiske omkostningers metode.  

1 stk. 48 VDC 30 A udtag inkl. forbrug (max. 1000 W) 
Engangsbetaling kr.  8.873,- ekskl. moms 
Betaling pr. år kr.  6.911,- ekskl. moms   

1 stk. 48 VDC 60 A udtag inkl. forbrug (max 2000 W) 
Engangsbetaling kr.   8.873,- ekskl. moms 
Betaling pr. år kr. 13.822,- ekskl. moms    

I medfør af telelovens § 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne af-
gørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.  

Klagevejledning: 
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 
1260 København K, tlf.: 3392 9700, e-mail: sttpost@vtu.dk.     

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.  

ooo0ooo  

Kopi af denne afgørelse er d.d. sendt til Telenor.   

Med venlig hilsen   

Dan Asbjørn Smitt 


