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Afgørelse vedrørende TDC A/S’ standardtilbud om henholdsvis fast opera-
tørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8)  
 
1 Indledning 
Den 19. december 2008 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse efter telelovens § 73, 
stk. 1, jf. § 72, stk. 1, vedrørende TDC A/S’ (herefter TDC) standardtilbud om 
henholdsvis fast operatørvalg af 12. juni 2006 og gensalg af tjenester m.v. på 
fastnetområdet af 12. september 2007. 
 
I afgørelsen blev TDC pålagt at indarbejde de i afgørelsen nævnte ændringer i 
standardtilbud om henholdsvis fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på 
fastnetområdet. 
 
Når IT- og Telestyrelsen har truffet afgørelse efter telelovens § 73, stk. 1, skal 
den part, der har udarbejdet standardtilbuddet, udmønte afgørelsen i et opdateret 
standardtilbud senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, jf. lovens § 73, stk. 
3. 
 
IT- og Telestyrelsen har modtaget opdaterede standardtilbud om henholdsvis fast 
operatørvalg af 13. januar 2009 og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet af 
26. januar 2009, 13. februar 2009 og 25. juni 2009. 
 
I medfør af telelovens § 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen hermed følgende 
 
AFGØRELSE: 
 
TDC A/S skal i standardtilbuddet om fast operatørvalg (marked 8): 
 

• Indsætte en bestemmelse, således at operatøren er berettiget til kom-
pensation, såfremt udførelsen af en FO-ordre ikke er foretaget senest 
på den i standardtilbuddets punkt 4.2 angivne frist.  

 
TDC A/S skal i standardtilbuddet om gensalg af tjenester m.v. på fastnetom-
rådet (marked 8): 
 

• Ændre standardtilbuddets punkt 5, 4. og 12. afsnit, samt punkt 6.1, 
1. afsnit, således at det fremgår, at gensalg også omfatter engroskøb 
af de nævnte tjenester med henblik på videresalg til engroskunder 
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• Ændre standardtilbuddet, således at der i standardtilbuddet eller bi-
lagene hertil indskrives typiske fejlretningstider for produkter ved-
rørende gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet. 

 
Efter telelovens § 73, stk. 3, skal TDC, senest en måned efter denne afgørelse er 
truffet, udmønte afgørelsen i opdaterede standardtilbud. 
 
2 Sagsfremstilling 
IT- og Telestyrelsen modtog fra TDC opdaterede standardtilbud med reviderede 
bilag om fast operatørvalg den 13. januar 2009 og gensalg af tjenester m.v. på 
fastnetområdet (marked 8) den 26. januar 2009, 13. februar 2009 og 25. juni 
2009. 
  
I forbindelse med IT- og Telestyrelsens behandling af ovennævnte standardtilbud 
har styrelsen dog kunnet konstatere, at TDC ikke har indarbejdet nærmere angiv-
ne formuleringer eller vilkår, som TDC ved selskabets brev af 27. juni 2008 har 
tilkendegivet at ville indarbejde, samt alle de i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 
19. december 2008 påbudte ændringer af standardtilbuddene.  
 
IT- og Telestyrelsen gjorde ved brev af 26. maj 2009 TDC opmærksom på de vil-
kår, som TDC ved brev af 27. juni 2008 havde tilkendegivet at ville ændre, samt 
de vilkår, som efter styrelsens vurdering ikke implementerede styrelsens afgørel-
se af 19. december 2008.  
 
IT- og Telestyrelsen modtog den 15. juni 2009 bemærkninger fra TDC til styrel-
sens brev af 26. maj 2009. 
 
En gennemgang af TDC’s e-mail af 15. juni 2009 gav IT- og Telestyrelsen an-
ledning til den 24. juni 2009 at anmode TDC om yderligere bemærkninger. 
 
IT- og Telestyrelsen modtog den 10. august 2009 TDC’s bemærkninger til styrel-
sens brev af 24. juni 2009. 
 
IT- og Telestyrelsen sendte den 19. august 2009 udkast til nærværende afgørelse i 
høring hos TDC. TDC’s bemærkninger til udkastet til afgørelse forelå den 14. 
september 2009. 
 
3 Punkter, hvorom IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse  
IT- og Telestyrelsen har fundet det nødvendigt at træffe afgørelse om følgende 
punkter: 
 
Standardtilbud om fast operatørvalg af 13. januar 2009 
 

• Standardtilbuddets punkt 4.2 vedrørende sanktioner 
 
Standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet af 25. juni 2009 
  

• Standardtilbuddets punkt 5, 4. og 12. afsnit vedrørende definition af ”af-
tale om Gensalg” og ”Gensalg” 

• Standardtilbuddets punkt 6.1, 1. afsnit vedrørende aftalens genstand 
• Typiske fejlretningstider 
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4 Lovgrundlag 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for fastnetaccess 
(marked 8). IT- og Telestyrelsen traf den 6. oktober 2005 afgørelse på markedet i 
henhold til telelovens § 51, og Teleklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 8. 
maj 2006.  
 
I IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse på marked 8 har IT- og Telestyrelsen i 
medfør af lovens § 51 a, jf. § 51, stk. 3, bl.a. pålagt TDC at imødekomme alle ri-
melige anmodninger om adgang til samtrafik for de produkter, der er omfattet af 
markedsafgrænsningen på dette marked. 
 
I samme markedsafgørelse har IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 51 c, 
pålagt TDC 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 kontrollerer standardtilbuddene i medfør af telelovens § 72, 
stk. 1, hvoraf det fremgår, at: 
 
”§ 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. Det fremgår 
ligeledes af telelovens § 73, stk. 1, sidste pkt., at: 
 
”§ 73, stk. 1, sidste pkt.: 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: 
 
”§ 73, stk. 2: I forbindelse med IT- og Telestyrelsens påbud efter stk. 1 kan IT- 
og Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, 
der er omfattet af standardtilbuddene.” 
 
Når endelig afgørelse er truffet efter § 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. § 73, stk. 3. 
 
5 Gennemgang af de punkter i standardtilbuddet, hvorom der træffes af-

gørelse  
 
5.1 Standardtilbud om fast operatørvalg af 13. januar 2009, punkt 4.2 ved-
rørende sanktioner 
 
Punkt 4.2: 
 
”I forbindelse med afgivelse af konkrete FO-ordrer skal der ske overførsel af 
kun-de-ID, i form af slutbrugerens TDC telefonnummer og kundenummer fra 
Operatøren til TDC. Ønsker samme kunde FO etableret for flere telefonnumre vil 
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angivelse af ét kundenummer være tilstrækkeligt. TDC udfører FO-ordren på 
maksimalt 3-5 arbejdsdage regnet fra FO-ordrens modtagelse.” 
 
5.1.1 IT- og Telestyrelsens vurdering 
I henhold til den nuværende formulering udfører TDC FO-ordren på maksimalt 
3-5 arbejdsdage regnet fra FO-ordrens modtagelse. 
  
Af TDC’s brev af 27. juni 2008 fremgår det, at selskabet er indstillet på at indfø-
re en bod i standardtilbuddet. Ved en gennemgang af standardtilbud om fast ope-
ratørvalg af 13. januar 2009 kan IT- og Telestyrelsen dog konstatere, at TDC ikke 
har indført en bestemmelse om bod. 
 
TDC anfører i brev af 15. juni 2009, at selskabet ved førstkommende revision af 
standardtilbuddet er indstillet på at indføre følgende bodsbestemmelse: 
 
”Såfremt udførelsen sker efter 6 arbejdsdage eller mere, refunderes betalingen. 
Refusion sker kvartalsvist og forudsætter, at operatøren inden 1 måned efter 
kvartalets afslutning sender TDC en lise [liste] i excel eller andet aftalt format 
med angivelse [af] telefonnummer og kundenummer for de ordrer, for hvilke ope-
ratøren påberåber sig refusion.” 
 
Standardtilbuddets nuværende formulering medfører således, at TDC ifølge afta-
len skal udføre FO-ordren på maksimalt 5 arbejdsdage. TDC’s foreslåede formu-
lering medfører imidlertid, at operatøren først er berettiget til kompensation, så-
fremt udførelsen ikke senest er foretaget på den 6. arbejdsdag. Dette vil give 
TDC de facto én ekstra dag fra misligholdelsens indtræden, til operatøren er be-
rettiget til kompensation, hvilket IT- og Telestyrelsen ikke ser nogen rimelig be-
grundelse for. 
 
På baggrund af ovenstående er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC’s fo-
reslåede formulering af vilkåret for kompensation medfører, at bestemmelsen vil 
mangle den fornødne sammenhæng med vilkåret om udførelsestidspunkt. 
 
TDC anfører i e-mail af 14. september 2009, som indeholder selskabets bemærk-
ninger til IT- og Telestyrelsen afgørelsesudkast på nærværende marked, at sel-
skabet er indstillet på at indsætte en bestemmelse i standardtilbuddet, således at 
operatøren er berettiget til kompensation, såfremt udførelsen af en FO-ordre ikke 
er foretaget senest på den i standardtilbuddets punkt 4.2 angivne frist. 
 
IT- og Telestyrelsen finder på denne baggrund, at det er rimelig og proportionalt 
at pålægge TDC at indsætte en bestemmelse i standardtilbuddet, som ovenfor an-
ført. 
 
5.2 Standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet af 25. ju-
ni 2009, punkt 5, 4. og 12. afsnit vedrørende definition af ”aftale om Gen-
salg” og ”Gensalg” 
 
Punkt 5, 4. afsnit: 
 
”Ved aftale om Gensalg forstås aftaler om en gros salg af tjenester og tillægstje-
nester med henblik på Gensælgerens videresalg heraf til egne Slutkunder, jf.  IT- 
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og Telestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2005 på engrosmarkedet for fastnetac-
cess samt senere ændringer heraf.” 
 
Punkt 5, 12. afsnit: 
 
”Ved Gensalg forstås aftaler om en gros salg af tjenester og tillægstjenester med 
henblik på Gensælgerens videresalg heraf til egne Slutkunder, jf. IT- og Telesty-
relsens afgørelse af 6. oktober 2005 på engrosmarkedet for fastnetaccess samt 
senere ændringer heraf.” 
 
5.2.1 IT- og Telestyrelsens vurdering 
TDC anfører i bestemmelsen, at definitionen af gensalg er i overensstemmelse 
med IT- og Telestyrelsens afgørelse 6. oktober 2005 på engrosmarkedet for fast-
netaccess. IT- og Telestyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at engroskøb af 
tjenester med henblik på videresalg (”aftale om Gensalg” og ”Gensalg”), i hen-
hold til ovennævnte markedsafgørelse, skal forstås som samtrafikproduktet ”tje-
nesteudbyderadgang”, som er defineret ved ”engroskøb af tjenester, der udbydes 
af TDC til en ikke på forhånd afgrænset kreds af slutbrugere. Forpligtelsen om-
fatter engroskøb af eksisterende slutbrugerprodukter med henblik på videresalg 
til slutbrugere eller engroskunder.”(IT- og Telestyrelsens understregning.) 
 
Det er dermed IT- og Telestyrelsens vurdering, at der ikke er overensstemmelse 
mellem TDC’s og markedsafgørelsens definition af en ”aftale om Gensalg” og 
”Gensalg”, idet TDC’s nuværende definitioner ikke inkluderer videresalg til en-
groskunder.  
 
På baggrund af ovenstående finder IT- og Telestyrelsen, at det er rimeligt og pro-
portionalt at pålægge TDC at ændre definitionerne, således at de tilpasses i over-
ensstemmelse med markedsafgørelsens definition, hvorefter gensalg også omfat-
ter engroskøb af de omhandlede tjenester med henblik på videresalg til engros-
kunder. 
 
5.3 Standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet af 25. ju-
ni 2009, punkt 6.1, 1. afsnit vedrørende aftalens genstand 
 
”Ved denne Aftale sælger TDC på fastnetområdet Tjenester og tillægstjenester til 
Gensælgeren med henblik på Gensælgerens gensalg af de nævnte tjenester og til-
lægstjenester til egne Slutkunder i Gensælgerens eget navn og for Gensælgerens 
egen regning.” 
 
5.3.1 IT- og Telestyrelsens vurdering 
I markedsafgørelsen på marked 8 har IT- og Telestyrelsen pålagt TDC en forplig-
telse til at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafikpro-
dukter. Denne forpligtelse omfatter samtrafikproduktet engroskøb af tjenester – 
abonnementer og trafik – med henblik på videresalg til slutbrugere eller engros-
kunder. 
 
TDC har tidligere indvilget i at ændre standardtilbuddet, således at det kommer 
til at fremgå heraf, at gensælgere kan erhverve gensalgsprodukter med henblik på 
videresalg til egne engroskunder. 
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En gennemgang af det gældende standardtilbud viser dog, at ovenstående rettelse 
af aftalen ikke er forekommet, og det er fortsat IT- og Telestyrelsens opfattelse, 
at den nuværende formulering af vilkåret er begrænset til at give adgang til vide-
resalg af produktet til slutkunder, hvilket er i strid med markedsafgørelsen.  
 
På baggrund af ovenstående finder IT- og Telestyrelsen, at det er rimeligt og pro-
portionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret, således at det fremgår, at gensalg 
også omfatter engroskøb af de omhandlede tjenester med henblik på videresalg til 
engroskunder. 
 
5.4 Typiske fejlretningstider 
 
5.4.1 IT- og Telestyrelsens vurdering 
Som en del af markedsafgørelsen på marked 8 er der udarbejdet bilag om ”Ram-
mer for udarbejdelse af TDC’s standardtilbud for produkter og ydelser omfattet 
af forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud”. Bilaget angiver bl.a. overordnede 
krav til indholdet af standardtilbuddet. Bilaget fastsætter rammerne for alle de 
samtrafikprodukter, som TDC skal give adgang til og dermed også engroskøb af 
tjenester – abonnementer og trafik – med henblik på videresalg til slutbrugere el-
ler engroskunder. 
 
Blandt de forhold, der nævnes under minimumskravene, er typiske reparationsti-
der, jf. punkt 2 i bilag 5 til IT- og Telestyrelsens afgørelse om engrosmarkedet 
for fastnetaccess (marked 8). 
 
Standardtilbuddet for gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet skal således in-
deholde vilkår om typiske reparationstider/fejlretningstider. 
 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at formålet med kravet om at angive typi-
ske fejlretningstider er at skabe gennemsigtighed for de øvrige udbydere på mar-
kedet med hensyn til, hvad der kan forventes i en fejlsituation. 
 
TDC har i høringssvar af 27. juni 2008 oplyst, at selskabet var indstillet på at 
indarbejde en SLA over typiske leverings- og fejlretningstider i standardtilbud-
det, i det omfang TDC havde tilstrækkelige og sammenlignelige erfaringer til at 
opstille en sådan SLA.  
 
I brev af 15. juni 2009 har TDC dog anført, at selskabet endnu ikke har det erfa-
ringsgrundlag, der henvises til i TDC’s brev af 27. juni 2008, idet leverings- og 
fejlretningsforholdene er under forandring. 
 
Der er i denne sammenhæng tale om et produkt, som er blevet afsat på markedet i 
en længere årrække, herunder afsat internt til TDC med henblik på salg af telefo-
ni til selskabets egne slutkunder. Det er derfor IT- og Telestyrelsens opfattelse, at 
dette må medføre, at der foreligger et tilstrækkeligt og omfattende erfarings-
grundlag, som gør TDC i stand til at oplyse typiske fejlretningstider i standardtil-
buddet. Disse typiske fejlretningstider, som ifølge TDC på nuværende tidspunkt 
er under forandring, vil herefter kunne opdateres i takt med, at ændringerne ud-
mønter sig i nye typiske fejlretningstider.  
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IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund, at det er rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC i standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet el-
ler bilagene hertil at indskrive typiske fejlretningstider for samtrafikproduktet 
engroskøb af tjenester – abonnementer og trafik – med henblik på videresalg til 
slutbrugere eller engroskunder. 
 
 

ooo0ooo 
 
 
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 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 
kr. 4.000 for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil 
blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Daniel Schalimtzek 
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