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Barablu Mobile Limited 
legal@barablu.com           

Afgørelse vedrørende Barablus reviderede standardtilbud af 2. juli 20091 på 
engrosmarkedet for terminering i Barablu Mobile Limiteds mobilnet (mar-
ked 16)  

1 Indledning 
Den 29. september 2008 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse over for Barablu på 
engrosmarkedet for terminering i Barablu Mobile Limiteds mobilnet (marked 
16).   

I afgørelsen blev Barablu bl.a. pålagt en forpligtelse om på selskabets engros-
marked for mobilterminering at udfærdige standardtilbud på adgang til aflevering 
af trafik med henblik på terminering i Barablus mobilnet.2  

Ifølge telelovens3 § 72, stk. 2, skal den part, som er blevet pålagt en forpligtelse 
om udfærdigelse af standardtilbud, senest samtidig med offentliggørelsen af 
standardtilbuddet indsende dette samt dokumentation for overholdelse af forplig-
telser pålagt i medfør af telelovens afsnit IV og regler fastsat i medfør heraf til 
IT- og Telestyrelsen.  

IT- og Telestyrelsen modtog i den forbindelse og med henblik på kontrol, jf. tele-
lovens § 72, stk. 1, den 8. januar 2009 et standardtilbud fra Barablu på engros-
markedet for terminering i Barablu Mobile Limiteds mobilnet (marked 16).   

IT- og Telestyrelsen har efterfølgende den 2. juli 2009 modtaget et revideret 
standardtilbud på markedet fra Barablu.        

                                                     

 

1 Revideret i forhold til Barablus tidligere fremsendte standardtilbud af 8. januar 2009. 
2 IT- og Telestyrelsen traf tillige den 29. september 2008 en Bedste Praksis-3-afgørelse, som på-

lagde Barablu en forpligtelse om fastsættelse af mobiltermineringspriser. 
3 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. 

juni 2007 med senere ændringer. 

http://www.itst.dk
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I medfør af telelovens § 73, stk. 1, jf. § 72, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen 
herefter følgende  

AFGØRELSE:  

Barablu skal herved i standardtilbud om terminering i Barablu Mobile Li-
miteds mobilnet:  

 

indføre en kompensationsbestemmelse, som skal sikre modparten 
et tilstrækkeligt alternativ til ophævelse af aftalen, og som skal 
kunne tjene til at fremme den samtrafikudbydende parts incita-
ment til at overholde en samtrafikaftale og således sikre, at denne 
udbyder i overensstemmelse med afgørelsen redeligt, rimeligt og 
rettidigt opfylder de forpligtelser, som udbyderen er pålagt i 
medfør af markedsafgørelsen  

 

ændre bestemmelserne i punkt 18 vedrørende Governing law 
and jurisdiction og punkt 19.5 og 19.6 vedrørende Dispute re-
solution således, at der i stedet for engelsk ret og værneting 
henvises til brugen af dansk lovgivning og værneting  

 

ændre bestemmelsen i punkt 5.6 vedrørende Charges and pay-
ment således, at der i stedet for betaling af morarente i form af 

4% per annum above LIBOR henvises til reglerne om mora-
rente i den danske rentelov  

 

justere termineringsprisen i Annex 1, Schedule 3 til 0,74 DKK 
således, at denne bringes i overensstemmelse med IT- og Telesty-
relsens Bedste Praksis afgørelse af 29. september 2008  

 

indskrive typiske reparationstider i Annex 3 til standardtilbuddet 
for de tilfælde, hvor der er tale om netværksfejl, som påvirker 
modparten   

ooo0ooo   

2 Sagsfremstilling 
Barablu indsendte som nævnt den 8. januar 2009 et standardtilbud på engrosmar-
kedet for terminering i Barablu Mobile Limiteds mobilnet til IT- og Telestyrel-
sen, jf. styrelsens afgørelse af 29. september 2008 over for Barablu.  

Den 22. januar 2009 iværksatte IT- og Telestyrelsen en høring af branchen i hen-
hold til telelovens § 72, stk. 3, over Barablus standardtilbud af 8. januar 2009.  

Ved høringsfristens udløb  den 19. februar 2009  havde IT- og Telestyrelsen 
modtaget høringssvar fra Hi3G, som anførte, at Barablus standardtilbud burde 
følge dansk telelovgivning og være underlagt dansk værneting.  



        

IT- og Telestyrelsen  

Side 3/10   

Ved e-mails af henholdsvis 19. maj 2009 og 11. juni 2009 samt ved brev af 25. 
juni 2009 til Barablus advokat, Søren Chr. Søborg Andersen, anmodede IT- og 
Telestyrelsen om at få tilsendt nogle bilag til selskabets standardtilbud af 8. janu-
ar 2009, idet styrelsen under sagens behandling var blevet opmærksom på, at der 
i det omhandlede standardtilbud var henvist til nogle bilag, som manglede.  

IT- og Telestyrelsen modtog den 2. juli 2009 et revideret standardtilbud fra Ba-
rablu, som indeholdt de efterspurgte tilføjelser for så vidt angik de omhandlede 
manglende bilag.  

Den 3. juli 2009 iværksatte IT- og Telestyrelsen endnu en høring af branchen i 
henhold til telelovens § 72, stk. 3, over det fremsendte reviderede standardtilbud 
fra Barablu.  

Ved høringsfristens udløb  den 14. august 2009  havde IT- og Telestyrelsen 
modtaget høringssvar fra henholdsvis Advokatsamfundet og fra Hi3G.  

IT- og Telestyrelsen har gennemgået Barablus reviderede standardtilbud af 2. juli 
2009, herunder branchens kommentarer, med henblik på en vurdering af, om der 
er anledning til at pålægge Barablu at ændre visse vilkår i standardtilbuddet, jf. 
telelovens §§ 72 og 73.  

3 Punkter, hvorom IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse  
IT- og Telestyrelsen har efter en nærmere vurdering af Barablus reviderede stan-
dardtilbud af 2. juli 2009 og de i den forbindelse fremkomne bemærkninger fra 
branchen for nuværende fundet det nødvendigt at træffe afgørelse over for Ba-
rablu om følgende punkter:  

 

Økonomisk kompensation 

 

Lovgivning og værneting  standardtilbuddets punkt 5, 18 og 19 

 

Termineringspris  standardtilbuddets Annex 1, Schedule 3 

 

Typiske reparationstider  standardtilbuddets Annex 3  

4 Lovgrundlag 
Det for denne afgørelse relevante marked er engrosmarkedet for terminering 
I Barablu Mobile Limiteds mobilnet (marked 16). IT- og Telestyrelsen traf den 
29. september 2008 afgørelse på markedet i henhold til telelovens § 51.  

§ 42 i teleloven angiver, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikations-
net 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 overens-
stemmelse med de pålagte forpligtelser.  

I IT- og Telestyrelsens afgørelse på marked 16 har styrelsen i medfør 
af telelovens § 51 a, jf. § 51, stk. 3, nr. 1, bl.a. pålagt Barablu at imødekomme al-
le rimelige anmodninger om adgang til samtrafik for de produkter, der er omfattet 
af markedsafgrænsningen på marked 16.  
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I samme afgørelse har IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 51 c pålagt 
Barablu en forpligtelse til at offentliggøre et standardtilbud for adgangen til disse 
produkter. Denne forpligtelse er nærmere beskrevet i bilag 5 til afgørelsen.  

IT- og Telestyrelsen har i tillæg den 29. september 2008 truffet afgørelse over for 
Barablu efter Bedste Praksis-3-metoden og herved tillige pålagt selskabet en 
forpligtelse om fastsættelse af mobiltermineringspriser. Forpligtelsen indebærer:  

 

at Barablus (daværende) takst for terminering af taletrafik i virtuelle mo-
bilnet skal nedsættes til 64 øre pr. minut, 

 

og at implementeringen af den ved afgørelsen regulerede pris skal ske i 
trin frem mod fuldt regulerede priser, således at første nedsættelse skal 
ske senest den 1. november 2008, hvor den gennemsnitlige pris for ter-
minering af taletrafik i Barablus virtuelle mobilnet maksimalt må udgøre 
92 øre pr. minut. Anden nedsættelse skal ske senest 1. maj 2009, hvor 
den gennemsnitlige pris for terminering af trafik i Barablus mobilnet 
maksimalt må udgøre 74 øre pr. minut.  

Barablu har på baggrund af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 29. sep-
tember 2008 udarbejdet et standardtilbud om terminering i Barablu Mobile Limi-
teds mobilnet.  

IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbuddet er udfærdiget i overens-
stemmelse 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.  

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 Te-
lestyrelsen 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.  
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5 Gennemgang af de punkter i standardtilbuddet, hvorom der træffes af-
gørelse   

5.1 Økonomisk kompensation  

5.1.1 Branchens bemærkninger 
Branchen har ikke haft bemærkninger vedrørende dette forhold.  

5.1.2 IT- og Telestyrelsens vurdering 
Af bilag 5 til IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. september 2008 over for Ba-
rablu fremgår de nærmere rammer for selskabets udarbejdelse af standardtilbud, 
omfattet af den af styrelsen fastsatte standardtilbudsforpligtelse.  

Det fremgår heraf, at Barablus standardtilbud på engrosmarkedet for terminering 
i Barablu Mobile Limiteds mobilnet bl.a. skal indeholde vilkår for økonomisk 
kompensation i forbindelse med manglende eller ikke rettidig overholdelse eller 
opfyldelse af en indgået aftale.  

IT- og Telestyrelsen bemærker, at Barablus reviderede standardtilbud af 2. juli 
2009 på det omhandlede marked ikke  udover bestemmelser om vilkår for op-
hævelse  indeholder bestemmelser om operatørens misligholdelsesbeføjelser i 
forbindelse med Barablus misligholdelse/forsinkelse og/eller udebleven levering, 
og altså dermed ikke indeholder vilkår om økonomisk kompensation.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at ophævelse på grund af Barablus mis-
ligholdelse ikke er en reel mulighed for en operatør i kraft af Barablus position på 
markedet og operatørens afhængighed af at kunne aftage det aktuelle produkt. 
Operatøren kan således ikke reelt vælge en anden leverandør, hvorfor ophævelse 
som eneste sanktion i tilfælde af misligholdelse fra Barablu må anses for at være 
uden reel betydning for operatøren.  

Det er således også på den baggrund, at IT- og Telestyrelsen i forbindelse med 
fastsættelsen af standardtilbudsforpligtelsen i bilag 5 har vurderet, at en bods-
bestemmelse indarbejdet i aftalen er rimelig og proportional i forhold til de mar-
kedsforpligtelser, som Barablu i øvrigt er pålagt i afgørelsen i medfør af telelo-
vens § 51.  

Dertil fremgår det i forarbejderne til telelovens § 51, stk. 4, at:  
Et eksempel på et sådant krav er fastsættelse af minimumskrav til kon-

traktsvilkår om økonomisk kompensation for manglende overholdelse eller opfyl-
delse af den indgåede aftale, f. eks. I forbindelse med levering.

  

I obligationsretten er det almindeligt antaget, at i tilfælde, hvor det vil være van-
skeligt for en kreditor at præstere tilstrækkelig bevis for omfanget af tab som føl-
ge af misligholdelse (hvor tabet er vanskeligt at opgøre, eller hvor tabet næppe 
kan kræves erstattet i sin helhed efter almindelig erstatningsretlige regler), kan 
kreditor lette og styrke sin position og øge erstatningskravets betydning som 
middel til mangelfri og rettidig opfyldelse af en kontrakt ved i kontrakten at ind-
føje en bestemmelse, der fikserer størrelsen af den erstatning, som debitor skal 
betale i tilfælde af misligholdelse af en bestemt art, og eventuelt tillige forhøje 



        

IT- og Telestyrelsen  

Side 6/10   

beløbet, således at erstatningen bliver rundelig og måske større, end hvad tabet 
overhovedet kan antages at ville kunne beløbe sig til.  

En bod er således en måde, hvorpå der kan sikres økonomisk kompensation for 
manglende overholdelse af vilkår, uden at det pålægges kreditor at løfte bevis-
byrden for størrelsen af det økonomiske tab efter de almindelige regler i erstat-
ningsretten, der ville gælde i mangel af en bodsbestemmelse. En bod kan således 
betragtes som et vist minimumskrav om økonomisk kompensation ved manglen-
de overholdelse af vilkår. 
En bodsbestemmelse vil efter IT- og Telestyrelsens vurdering fremme Barablus 
incitament til at overholde en aftale og således sikre, at Barablu redeligt, rimeligt 
og rettidigt i overensstemmelse med markedsafgørelsen af 29. september 2008 
opfylder de forpligtelser, som selskabet er pålagt i medfør afgørelsen.   

Det forhold, at det omhandlede standardtilbud ikke indeholder bestemmelser om 
økonomisk kompensation bevirker ifølge IT- og Telestyrelsen, at Barablu ikke 
har det fornødne incitament til at overholde aftalen over for en operatør.     

IT- og Telestyrelsen pålagde på den baggrund ved afgørelsen af 29. september 
2008 i bilag 5 en forpligtelse for Barablu til at indføre en bestemmelse i selska-
bets standardtilbud vedrørende operatørens adgang til økonomisk kompensation i 
forbindelse med manglende eller ikke rettidig overholdelse eller opfyldelse af 
den indgåede aftale.  

IT- og Telestyrelsen finder det således nødvendigt under henvisning til denne 
konkretiserede standardtilbudsforpligtelse i bilag 5 til afgørelsen af 29. september 
2008 at træffe afgørelse over for Barablu om, at selskabet i det omhandlede revi-
derede standardtilbud af 2. juli 2009 skal indføre en bestemmelse vedrørende 
operatørens adgang til økonomisk kompensation i forbindelse med manglende el-
ler ikke rettidig overholdelse eller opfyldelse af den indgåede aftale.  

5.2 Lovgivning og værneting  standardtilbuddets punkt 5, 18 og 19  

Pkt. 5 CHARGES AND PAYMENT:

  

Pkt. 5.6

 

Where Operator fails to pay any amount due under this Agreement before the 
Due Date then Barablu shall be entitled to receive, and Operator shall be obli-
ged to pay interest at the rate of 4% per annum above LIBOR from the Due Date 
until payment of the overdue amount which interest shall be calculated on a daily 
basis and shall not be compounded.  

Pkt. 18 GOVERNING LAW AND JURISDICTION:

  

Pkt. 18.1

 

This Agreement and all matters relating to it shall be governed by and construed 
and interpreted in accordance with the laws of England and Wales. Subject to 
Clause 19.6 and Clause 5.7 of this Agreement the Parties both submit to the ju-
risdiction of the courts of England and Wales.   
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Pkt. 18.2

 
Notwithstanding the foregoing and subject to Clause 19.6 and Clause 5.7 of this 
Agreement, nothing herein shall prevent a Party from referring any matter to the 
NRA in accordance with any right (if any) either Party may have to request a de-
termination or other appropriate steps for the resolution of any dispute arising 
out of this Agreement.  

Pkt. 19 DISPUTE RESOLUTION:

  

Pkt. 19.5

 

Within 7 days of the date of receipt of a request to escalate the Dispute to board 
level, the Parties agree to negotiate in good faith to resolve the Dispute. In the 
event that the Parties are unable to resolve the Dispute within 30 days of the date 
of commencement of such negotiations then this dispute resolution procedure 
shall be deemed to have been exhausted and either Party shall then be entitled to 
refer the Dispute to the courts of England and Wales or the NRA.  

Pkt. 19.6

 

Subject to Clause 19.7 below, the Parties shall follow the dispute resolution pro-
cedure detailed above before referring any Dispute to the courts of England and 
Wales or the NRA in accordance with Clause 18.  

5.2.1  Branchens bemærkninger 
Hi3G har i forbindelse med IT- og Telestyrelsens tilsyn med Barablus standard-
tilbud på marked 16 ved høringssvar af såvel 19. februar 2009 som af 14. august 
2009 anført, at Barablus standardtilbud bør følge dansk telelovgivning og være 
underlagt dansk værneting.  

5.2.2 IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det fremgår af Barablus reviderede standardtilbud af 2. juli 2009 i henholdsvis 
punkt 18 vedrørende Governing law and jurisdiction og punkt 19.5 og 19.6 
vedrørende Dispute resolution , at Barablu henviser til brugen af engelsk lov-
givning og værneting.  

I standardtilbuddets punkt 5.6 vedrørende Charges and payment henviser Ba-
rablu for så vidt angår morarente til betaling af en rente i form af 4% per annum 
above LIBOR .  

Barablu udbyder terminering af opkald i sit mobilnet på det danske marked. I 
kraft heraf er selskabet under henvisning til den danske telelov, jf. telelovens § 2, 
underlagt tilsyn fra danske myndigheder som udbyder af en elektronisk kommu-
nikationstjeneste. Det relevante marked er i henhold til markedsafgørelsen af 29. 
september 2008 geografisk afgrænset til Danmark.  

Der er i den danske telelov bestemmelser, som henviser visse tvister mellem afta-
leparterne til IT- og Telestyrelsen, herunder blandt andet § 65 om rimelige an-
modninger om samtrafik, ligesom IT- og Telestyrelsen i henhold til telelovens § 
76 kan påtale manglende overholdelse af forpligtelser med videre pålagt i hen-
hold til den danske telelov.    
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IT- og Telestyrelsen skal påpege, at forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud 
udspringer af den gennemsigtighedsforpligtelse, jf. telelovens § 51 d, som Ba-
rablu bl.a. er pålagt ved styrelsens afgørelse af 29. september 2008.  

Gennemsigtighedsforpligtelsen skal blandt andet sikre, at enhver operatør har 
mulighed for at vurdere det pågældende produkt i forhold til lignende produkter 
på tilstødende markeder. Der lægges i denne forbindelse navnlig vægt på sam-
menligneligheden mellem Barablus standardtilbud og øvrige lignende standard-
tilbud på markedet.  

Under henvisning til ovenstående, samt at dansk ret og almindeligt dansk værne-
ting må være det aftalemæssige udgangspunkt for aftaler på det danske marked, 
er det IT- og Telestyrelsens grundlæggende opfattelse, at det ligeledes som ud-
gangspunkt bør være dansk lovgivning og værneting, som skal finde anvendelse i 
forbindelse med eventuelle fremtidige tvister mellem Barablu og en operatør, der 
har indgået aftale i henhold til standardtilbuddet.  

Det forhold, at Barablu har hovedsæde i London4, skal efter IT- og Telestyrelsens 
opfattelse ikke være afgørende for, hvilken lovgivning og hvilket værneting som 
skal gælde for retsforhold mellem Barablu og en operatør, idet det afgørende i 
denne sammenhæng er, på hvilket geografisk marked Barablu konkret agerer og 
tilbyder sit produkt.  

IT- og Telestyrelsen skal for en god ordens skyld påpege, at et standardtilbud 
skal betragtes som et minimumstilbud, hvortil der på grundlag af kommercielle 
forhandlinger kan forekomme afvigelser. Barablu og andre operatører vil således 
i de tilfælde, hvor parterne kan opnå enighed herom, i en kommerciel aftale til en 
hver tid kunne fravige bestemmelser i et standardtilbud, herunder bestemmelser 
om lovvalg og værneting.  

IT- og Telestyrelsen finder således, at Barablu skal ændre bestemmelserne i 
punkt 18 samt i punkt 19.5 og punkt 19.6 i selskabets reviderede standardtilbud 
af 2. juli 2009, hvori der henvises til brugen af engelsk lovgivning og værneting, 
og i stedet henvise til dansk lovgivning og værneting.  

IT- og Telestyrelsen finder tillige, at Barablu i det omhandlede standardtilbud 
skal ændre bestemmelsen i punkt 5.6, som henviser til betaling af morarente i 
form af 4% per annum above LIBOR , idet styrelsen finder, at der rettelig skal 
henvises til reglerne om morarente i den danske rentelov.  

5.3 Termineringspris  standardtilbuddets Annex 1, Schedule 3  

Annex 1, Schedule 3 CHARGES, CALL TERMINATION SERVICE:

  

Barablu s Mobile Number Ranges 
As published by the NRA 
Barablu shall at all times notify Operator in writing giving details of new number 
ranges allocated to them and amendments to existing number ranges   

                                                     

 

4 Barablu har tillige en dansk postadresse og korresponderer gennem dansk advokat. 
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Mobile Voice Call Termination (DKK per minute) 
At all times: 0.92 DKK  

5.3.1 Branchens bemærkninger 
Hi3G har ved høringssvar af 14. august 2009 anført, at termineringsprisen på 
0,92 DKK bør ændres i forhold til den til enhver tid gældende regulering.  

5.3.2 IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det fremgår af Barablus omhandlede standardtilbud af 2. juli 2009 Annex 1, 
Schedule 3 , at Barablus gældende termineringspris for terminering af opkald i 
Barablu Mobile Limiteds mobilnet udgør 92 øre pr. minut.  

IT- og Telestyrelsens tillægsafgørelse af 29. september 2008, som blev truffet ef-
ter Bedste Praksis-3-metoden , pålægger Barablu at nedsætte sin gennemsnitlige 
termineringspris for taletrafik for perioden fra den 1. november 2008 til den 30. 
april 2009 til maksimalt at måtte udgøre 92 øre pr. minut, og fra den 1. maj 2009 
og frem til maksimalt at måtte udgøre 74 øre pr. minut. Dermed skal Barablu ju-
stere sin gældende termineringspris til maksimalt at udgøre 74 øre pr. minut, så-
ledes at denne bringes i overensstemmelse med styrelsens prisafgørelse.  

5.4 Typiske reparationstider  standardtilbuddets Annex 3  

Annex 3, OPERATIONS AND MAINTENANCE PROCEDURES:

  

A) Fault conditions in the BARABLU network

  

In the event of fault conditions in the Barablu s network that affect the Operator, 
The Operator shall submit a fault report to Barablu by telephone and subse-
quently by Email (the numbers and addresses are stated in Section D) and Ba-
rablu shall take necessary actions to investigate the fault. If the fault is identified 
in the Barablu s network Barablu will do their best effort to rectify the fault. If 
necessary Barablu will work together with the operator for any join investiga-
tions  

B) Fault conditions in the Operator network

  

In the event of fault conditions in the Operator s network that affect Barablu, Ba-
rablu shall submit a fault report to the Operator by telephone and subsequently 
by E-mail (the numbers and addresses are stated in Section D) and the Operator 
shall take necessary actions to investigate the fault. If the fault is identified in the 
Operator s network the Operator will do their best effort to rectify the fault. If 
necessary the Operator will work together with Barablu for any join investiga-
tions.  

5.4.1 Branchens bemærkninger 
Branchen har ikke haft bemærkninger vedrørende dette forhold.  

5.4.2 IT- og Telestyrelsens vurdering 
Af bilag 5 til IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. september 2008 over for Ba-
rablu fremgår de nærmere rammer for selskabets udarbejdelse af standardtilbud.  
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Det fremgår heraf, at Barablus standardtilbud på engrosmarkedet for terminering 
i Barablu Mobile Limiteds mobilnet bl.a. skal indeholde vilkår vedrørende typi-
ske reparationstider.  

IT- og Telestyrelsen bemærker, at det af Barablus reviderede standardtilbud af 2. 
juli 2009, Annex 3, fremgår, at parterne i forbindelse med modtagelsen af en 
fejlmelding skal tage de fornødne skridt til fejlsøgning, og at parterne  når fejlen 
er identificeret i eget net  skal gøre deres bedste for at gennemføre en fejlret-
ning.  

Under henvisning til den konkretiserede standardtilbudsforpligtelse i bilag 5 til 
afgørelsen af 29. september 2008 over for Barablu finder IT- og Telestyrelsen så-
ledes, at Barablu i forbindelse med sådanne netværksfejl, som påvirker modpar-
ten, skal indskrive de typiske reparationstider herfor i standardtilbuddet.   

ooo0ooo   

Nærværende afgørelse fra IT- og Telestyrelsen træffes som nævnt ud fra en nær-
mere vurdering af Barablus reviderede standardtilbud af 2. juli 2009 og de i den 
forbindelse fremkomne bemærkninger fra branchen. Styrelsen udelukker ikke 
hermed, at styrelsen efterfølgende kan finde behov for at træffe afgørelse om an-
dre punkter i forbindelse med en genoptagelse af sagen.  

6 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 


