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Opfølgning på IT- og Telestyrelsen afgørelse af 29. juni 2009 vedrørende 
standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning på engrosmarkedet for 
fastnetaccess (marked 8)  

Den 29. juni 2009 traf IT- og Telestyrelsens afgørelse over TDC A/S' (herefter 
TDC) standardtilbud om samhusning på marked 8.   

I forbindelse med IT- og Telestyrelsens opfølgning på afgørelsen bad Styrelsen 
ved e-mail den 8. juli 2009 TDC om at redegøre nærmere for punkt 13.5.2 om 
udbetaling i standardtilbud af 26. januar 2009. Et tilsvarende vilkår er, at finde i 
standardtilbuddene på marked 11 og marked 12. IT- og Telestyrelsen bad TDC 
om at redegøre for baggrunden for punkt 13.5.2, sidste afsnit samt hvilke 
omstændigheder der nødvenddigjorde, at operatøren selv skulle fremkomme med 
en liste over registrerede FN-numre med henblik på en senere sammenligning af 
registreringen.  

IT- og Telestyrelsen modtog TDC's bemærkninger den 19. august 2009 på de 
spørgsmål vedrørende udbetaling af og modregning i kompensation, som Styrel-
sen stillede ved e-mail af 8. juli 2009.  

TDC s svar gav IT- og Telestyrelsen anledning til ved e-mail den 21. august 2009 
at anmode TDC om at redegøre nærmere for, hvordan udbetaling af kompensati-
on foregår i praksis.  

IT- og Telestyrelsen har ved e-mail af 4. september 2009 modtaget TDC s 
bemærkninger, hvor TDC redegør for, at selskabet som udgangspunkt udbetaler 
kompensation på baggrund af operatørens oplysninger. Hvis det viser sig, at 
betalingerne bliver substantielle, eller hvis de er åbenbart forkerte, vil TDC have 
mulighed for at gennemgå registreringerne ved manuelt opslag for de hændelser, 
der anmodes om kompensation for.   

På baggrund af det af TDC oplyste, finder IT- og Telestyrelsen ikke grundlag for 
at forfølge sagen nærmere.   

Med venlig hilsen  

Sebastian Yann Dines  
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