
        

15. juli 2009  

IT- og Telestyrelsen 

Holsteinsgade 63 

2100 København Ø 

Telefon 3545 0000 

Telefax 3545 0010 

E-post itst@itst.dk 

Netsted www.itst.dk 

CVR-nr. 26769388  

Sagsbehandler 

Charlotte Robson 

Telefon 3545 0273 

Telefax 3545 0010 

E-post cro@itst.dk  

Sagsnr. 08-047400  

Dok nr.   

Side 1/2   

   
TDC A/S 
regulering@tdc.dk

       

Fremsendes alene via e-mail  

  

  

Opfølgning på TDC s reviderede standardtilbud på engrosmarkedet for 
ubundtet adgang (marked 11)  

Den 11. november 2008 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse efter telelovens § 72, 
stk. 1, jf. § 73, stk. 1, vedrørende TDC s standardtilbud af 6. februar 2006 og 13. 
oktober 2006 om produkter på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11).   

I afgørelsen blev TDC pålagt at indarbejde de i afgørelsen nævnte ændringer i 
standardtilbud om rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for ubundtet 
adgang.  

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

IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse med henblik på kontrol af standardtil-
bud, jf. telelovens § 72, stk. 1, modtaget opdaterede standardtilbud om rå kobber 
og delt rå kobber den 10. december 2008.  

Den 7. maj 2009 har IT- og Telestyrelsen modtaget det senest reviderede standard-
tilbud om produkter på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11) fra TDC 
på baggrund af styrelsens afgørelse af 11. november 2008.  

IT- og Telestyrelsen iværksatte den 14. maj 2009 en høring af branchen over 
TDC s reviderede standardtilbud. Styrelsen modtog i den forbindelse svar fra 
bl.a. Telia.  

På baggrund af Telias høringssvar har IT- og Telestyrelsen fundet anledning til at 
anmode TDC om at besvare en række spørgsmål, jf. styrelsens brev af 12. juni 
2009 til TDC.  

IT- og Telestyrelsen modtog TDC s besvarelse af de pågældende spørgsmål den 
8. juli 2009.  

I forbindelse med IT- og Telestyrelsens vurdering af de reviderede standardtilbud 
har styrelsen ligeledes fundet anledning til at stille TDC et spørgsmål vedrørende 
pkt. 23 om fortrolighed. TDC har i brev af 29. november 2007 oplyst, at selska-
bet ville foretage en ændring af bestemmelsen. På baggrund heraf valgte IT- og 
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Telestyrelsen i første omgang ikke at træffe afgørelse over for TDC vedrørende 
dette punkt.  

IT- og Telestyrelsen konstaterede dog ved gennemgangen af de reviderede stan-
dardtilbud, at den pågældende ændring ikke var foretaget. Styrelsen anmodede 
ved e-mail af 19. maj 2009 TDC om en forklaring på dette.  

TDC besvarede IT- og Telestyrelsens henvendelse d. 20. maj 2009 med oplys-
ning om, at det var en fejl, at TDC ikke havde fået denne præcisering med i opda-
teringen af standardtilbuddene. TDC vil sørge for, at ændringen kommer med ved 
næstkommende opdatering af standardtilbuddene. Dette oplyser TDC vil ske i 
forbindelse med selskabets fremsendelse af et nyt standardtilbud, som følge af 
IT- og Telestyrelsens afgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk net-
værksinfrastruktur (marked 4).  

IT- og Telestyrelsen skal hermed meddele TDC, at styrelsen på det foreliggende 
grundlag ikke agter at foretage sig yderligere i sagen.   

Med venlig hilsen   

Charlotte Robson  


