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Afgørelse vedrørende standardtilbud af 11. maj 2009 om udveksling af trafik 
mobil mellem udbydere af telenet og teletjenester på engrosmarkedet for 
terminering af trafik i TDC A/S’ mobilnet (marked 16)  
 

1 Indledning 
Den 11. maj 2009 fremsendte TDC A/S (herefter TDC) et opdateret standardtil-
bud på marked 16 til IT- og Telestyrelsen.  
 
Ifølge telelovens § 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. 
 
I medfør af telelovens § 72, stk. 1, jf. § 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen 
herefter følgende 
 
AFGØRELSE: 
 

• TDC skal tilrette standardtilbuddets pkt. 6.1. (Tilbudte samtra-
fiktjenester), således at det ikke af pkt. 6.1.A fremgår, at terminering 
af trafik fra andre net kræver aftale med TDC. 

 
• TDC skal ændre standardtilbuddets pkt. 6.3. (Bestilling, afbestilling, 

oprettelse og drift), således at der heri henvises til standardtilbuddets 
bilag B og C for så vidt angår leveringstid samt priser for oprettelse 
og drift af samtrafikpunkter.    

 
• TDC skal tilrette standardtilbuddets pkt. 6.6., 3. afsnit (Sikkerhed 

for samtrafiktjeneste), således at pkt. 6.6., 3. afsnit udgår af stan-
dardtilbuddet. 

 
• TDC skal tilrette standardtilbudets pkt. 8. (Afbrydelser, forstyrrelser 

m.v.), således at det gøres klart, at TDC alene kan afbryde samtrafik, 
såfremt afbrydelsen af samtrafik sker med begrundelse i de hensyn, 
der er opregnet i telelovens § 50 eller regler udstedt i medfør heraf. 
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• TDC skal afstemme vilkårene i standardtilbuddets pkt. 16.1.1. (Op-
hævelse ved mangler) og pkt. 16.2.1. (Ophævelse ved forsinkelse 
mv.), således at en bodsbestemmelse ved mangler og forsinkelse ind-
arbejdes i standardtilbuddet. 

 
• TDC skal tilrette standardtilbuddets pkt. 16.4.2 (Ansvarsbegræns-

ninger), således at det præciseres, at TDC kun kan fraskrive sig an-
svar ved afbrydelse af samtrafik, såfremt afbrydelsen af samtrafik 
sker med begrundelse i de hensyn, der er opregnet i telelovens § 50 
eller regler udstedt i medfør heraf. 

 
 

ooo0ooo 
 
 
2 Sagsfremstilling 
Den 24. januar 2006 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse over for TDC på engros-
markedet for terminering af trafik i TDC’s mobilnet (marked 16). 
 
TDC er ved afgørelsen pålagt en forpligtelse til på engrosmarkedet for termine-
ring af trafik i TDC’s mobilnet at udfærdige standardtilbud på adgang til afleve-
ring af trafik med henblik på terminering i TDC’s mobilnet. 
 
TDC har ved mail af 20. marts 2006 indsendt standardtilbud af 20. marts 2006 
mellem udbydere af telenet og teletjenester på engrosmarkedet for terminering af 
trafik i TDC’s mobilnet. 
 
IT- og Telestyrelsen udsendte den 31. marts 2006 TDC’s standardtilbud på en-
grosmarkedet for terminering af trafik i TDC’s mobilnet (marked 16) i høring i 
henhold til telelovens § 72, stk. 3. 
  
I henhold til telelovens § 72 foretog IT- og Telestyrelsen en gennemgang af det 
af TDC udarbejdede standardtilbud med henblik på at sikre opfyldelse af pålagte 
forpligtelser. Styrelsen fandt ved styrelsens gennemgang umiddelbart TDC’s 
standardtilbud mangelfuldt i forhold til de opstillede krav i markedsafgørelsen 
om minimumskrav til standardtilbud, jf. afgørelsens bilag 5, pkt. 3 b. 
 
IT- og Telestyrelsen anmodede på denne baggrund TDC om at indsende et revi-
deret standardtilbud. TDC har herefter ved mail af 20. december 2006 indsendt et 
revideret standardtilbud af 18. december 2006 mellem udbydere af telenet og te-
letjenester på engrosmarkedet for terminering af trafik i TDC’s mobilnet. 
 
IT- og Telestyrelsen sendte den 22. januar 2007 TDC’s standardtilbud i høring i 
henhold til § 72, stk. 3, i teleloven.  
 
IT- og Telestyrelsen vurderede, at en række af de i høringssvarene rejste pro-
blemstillinger mest hensigtsmæssigt burde afklares yderligere med TDC, forin-
den IT- og Telestyrelsen eventuelt traf afgørelse om ændringer i standardtilbud-
det, jf. telelovens §§ 72-73. 
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IT- og Telestyrelsen anmodede på den baggrund ved brev af 12. marts 2007 TDC 
om bemærkninger til en række punkter i et høringsnotat, hvor IT- og Telestyrel-
sen havde angivet, hvor der bl.a. på baggrund af de modtagne høringssvar kunne 
være behov for afklaring eller tilpasning af standardtilbuddet. 
 
TDC fremsendte ved brev af 12. april 2007 selskabets bemærkninger til IT- og 
Telestyrelsen. Heri tilkendegav TDC bl.a., at selskabet ville ændre eller indarbej-
de nærmere angivne vilkår på egen foranledning.  
 
IT- og Telestyrelsen foretog sig på den baggrund på daværende tidspunkt ikke 
yderligere i sagen. 
 
Den 11. maj 2009 fremsendte TDC et opdateret standardtilbud til IT- og Telesty-
relsen.   
 
3 Punkter, hvorom IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse  
IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC ikke har indarbejdet alle de i TDC’s 
brev af 12. april 2007 tilkendegivne formuleringer eller vilkår i standardtilbuddet af 
11. maj 2009. Det drejer sig om følgende punkter: 
 

• Pkt. 6.1. Tilbudte samtrafiktjenester 
• Pkt. 6.3. Bestilling, afbestilling, oprettelse og drift 
• Pkt. 6.6., 3. afsnit Sikkerhed for samtrafiktjeneste  
 

Derudover har IT- og Telestyrelsen ved gennemgang af standardtilbuddet fundet 
anledning til at behandle følgende punkter nærmere: 
 

• Pkt. 2, 2. afsnit Præambel 
• Pkt. 8. Afbrydelser, forstyrrelser m.v.  
• Pkt. 16.1.1. Ophævelse ved mangler og Pkt. 16.2.1. Ophævelse ved for-

sinkelse mv. 
• Pkt. 16.4.2 Ansvarsbegrænsninger 

 
4 Lovgrundlag 
Det i denne sammenhæng relevante marked er terminering af trafik i TDC’s mo-
bilnet (marked 16). IT- og Telestyrelsen traf den 24. januar 2006 afgørelse på 
markedet i henhold til telelovens § 51. 
 
Telelovens § 42 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 af eller 
ændring af aftaler om samtrafik fra andre udbydere af offentlige elektroniske 
kommunikationsnet eller kommunikationstjenester på vilkår eller betingelser, der 
er i overensstemmelse med de pålagte forpligtelser. 
 
I IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse på marked 16 har IT- og Telestyrelsen i 
medfør af lovens § 51a, 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. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

IT- og Telestyrelsen 

 

Side 4

 

  

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. 
 
TDC har på baggrund heraf udarbejdet et standardtilbud vedrørende udveksling 
af trafik mellem udbydere af telenet og teletjenester på engrosmarkedet for ter-
minering af trafik i TDC A/S’ mobilnet (marked 16).  
 
IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at et standardtilbud 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, hvoraf det 
fremgår: 
 
”§ 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, 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 det: 
 
”§ 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 Standardtilbuddets punkt 2, 2. afsnit Præambel 
”Denne aftale er TDC's standardtilbud af 15. august 2007 om udveksling af tra-
fik mellem udbydere af telenet og teletjenester, jf. § 51 c i lovbekendtgørelse nr. 
780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (tele-
loven).”  
 
5.1.1 IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at den angivne dato skal korrigeres til at være 
i overensstemmelse med det aktuelle standardtilbud, som p.t. er dateret 11. maj 
2009. 
 
5.2 Standardtilbuddets punkt 6.1. Tilbudte samtrafiktjenester 
”(…) 
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A) Terminering af trafik fra Operatørens net eller andre net efter aftale med TDC 
i TDCs net.” 
5.2.1 Branchens bemærkninger 
I forbindelse med høringen af 22. januar 2007 tilkendegav branchen, at den havde 
svært ved at se begrundelsen for vilkåret. TDC tilkendegav efterfølgende ved 
brev af 12. april 2007, at selskabet var indstillet på at slette punkt. 6.1., da TDC 
angav, at der ikke længere var forskellige termineringspriser. 
 
5.2.2 IT- og Telestyrelsens vurdering 
Ved en gennemgang af standardtilbuddet af 11. maj 2009 kan IT- og Telestyrel-
sen konstatere, at TDC ikke har ændret bestemmelsen som anført i selskabets 
brev af 12. april 2007. 
 
IT- og Telestyrelsen skal gøre opmærksom på, at styrelsen forstår TDC’s svar så-
ledes, at der er tale om, at vilkåret om, at terminering af trafik fra andre net skal 
efter aftale med TDC, udgår.  
 
IT- og Telestyrelsen skal således gøre opmærksom på, at TDC ved at fjerne hele 
pkt. 6.1. i givet fald ville fjerne grundlaget for aftalens genstand. På baggrund af 
TDC’s oplysninger om, at ”der ikke længere er forskellige termineringspriser, 
kan punkt 6.1. slettes” i selskabets e-mail af 12. april 2007, har IT- og Telestyrel-
sen derfor som nævnt også forstået, at det er den del af vilkåret, der henviser til, 
at der kræves en aftale med TDC for terminering af trafik fra andres net, der kan 
siges at have ændret karakter og således kan udgå af standardtilbuddet.  
 
IT- og Telestyrelsen finder det på den baggrund rimeligt og proportionalt at træf-
fe afgørelse om, at pkt. 6.1.A ændres, således at det ikke fremgår, at terminering 
af trafik fra andre net kræver aftale med TDC. 
 
5.3 Standardtilbuddets punkt 6.3. Bestilling, afbestilling, oprettelse og drift 
 
”Efter bestilling fra Operatøren indretter eller ændrer TDC samtrafikpunkter i 
TDCs net. Leveringstiden samt prisen for oprettelse og drift af samtrafikpunkter 
er specificeret i særskilt aftale herom. 
 
(…).” 
 
5.3.1 TDC’s bemærkninger 
IT- og Telestyrelsen har noteret sig, at TDC i svar på høringen ved brev den 12. 
april 2007 oplyste, at teksten i standardtilbuddet ved en fejl i pkt. 6.3. ikke blev 
korrigeret, og TDC oplyste, at selskabet ville ændre standardtilbuddets pkt. 6.3. 
til følgende ordlyd: 
 
”Efter bestilling fra Operatøren indretter eller ændrer TDC samtrafikpunkter i 
TDC’s net. Leveringstiden samt prisen for oprettelse og drift af samtrafikpunkter 
er specificeret i bilag B og C.” 
 
5.3.2 IT- og Telestyrelsens vurdering 
Ved en gennemgang af standardtilbuddet af 11. maj 2009 kan IT- og Telestyrel-
sen konstatere, at TDC ikke har tilrettet bestemmelsen som anført. 
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Som en del af markedsafgørelserne er der udarbejdet bilag 5 om Rammer for 
udarbejdelse af TDC’s standardtilbud for produkter og ydelser omfattet af forplig-
telsen til at udarbejde standardtilbud jf. Afgørelse af 24. januar 2006 over for TDC 
A/S på engrosmarkedet for terminering af trafik i TDC’s mobilnet. Bilaget angiver, 
hvilke vilkår et standardtilbud som minimum skal indeholde.  
 
Blandt de forhold, der er nævnt under overordnede krav til indhold af standardtil-
bud, er bestillingsprocedurer, leveringstider, netstyring, herunder fejlmeldings-
procedurer. 
 
Bilag B og C til TDC’s reviderede standardtilbud regulerer priser for oprettelse 
samt driftssamarbejde mellem TDC og operatøren.  
 
IT- og Telestyrelsen finder det på den baggrund rimeligt og proportionalt at træf-
fe afgørelse om, at TDC skal bringe standardtilbuddet i overensstemmelse med 
det ovenfor anførte og således ændre bestemmelsen, således at der henvises til 
standardtilbuddets bilag B og C for så vidt angår leveringstid og pris for oprettel-
se og drift af samtrafikpunkter. 
 
5.4 Standardtilbuddets punkt 6.6., 3. afsnit, Sikkerhed for samtrafiktjeneste 
 
”Parterne forpligter sig til kun at føre trafik fra eller gennem eget net til termine-
ring i den anden parts net via eventuelle samtrafikpunkter etableret i henhold til 
særskilt aftale eller som transittrafik via TDC Totalløsninger fastnet.” 
 
5.4.1 TDC’s bemærkninger 
I forbindelse med høringen over det tidligere standardtilbud oplyste TDC ved 
brev den 12. april 2007, at pkt. 6.6., 3. afsnit, kunne fjernes fra standardtilbuddet. 
 
5.4.2 IT- og Telestyrelsens vurdering 
Ved en gennemgang af standardtilbuddet af 11. maj 2009 kan IT- og Telestyrel-
sen konstatere, at TDC ikke har tilrettet pkt. 6.6., 3. afsnit, som anført ved brev af 
12. april 2007. 
 
IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at det fremgår af telelovens § 51 a, stk. 2, at 
udbydere med SMP er forpligtet til at give adgang til sammenkobling af net samt 
udveksling af trafik på alle geografiske positioner, hvor det er praktisk muligt at 
etablere adgang hertil i den pågældende parts net, herunder alle delelementer i 
dette net eller lokaliteter i tilknytning til dette, som den anmodende part fremsæt-
ter ønske om at få adgang til at udveksle trafik med.     
 
IT- og Telestyrelsen finder det på den baggrund rimeligt og proportionalt at træf-
fe afgørelse om, at TDC skal tilrette standardtilbuddet således, at pkt. 6.6., 3. af-
snit, udgår af standardtilbuddet.  
 
5.5 Standardtilbuddets punkt 8 Afbrydelser, forstyrrelser m.v. 
”Parterne er altid berettiget til at afbryde en forbindelse umiddelbart og uden 
forudgående inddragelse af IT- og Telestyrelsen, hvis modtagende part kan do-
kumentere, at trafikken der modtages fra den anden part har forårsaget nedbrud 
af net eller tjenester eller lignende, eller hvis der er overhængende risiko herfor. 
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Afbrydelsen kan kun vedvare så længe den situation eller risiko, der har nødven-
diggjort afbrydelsen, fortsat er til stede. 
 
Parterne er endvidere berettiget til at forårsage afbrydelser, forstyrrelser eller 
ændringer af parternes offentlige telenet og tjenester til gene for leveringen af 
ydelserne efter denne aftale i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nød-
vendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er 
pålagt af tilsynsmyndighederne, jf. abonnementsvilkårene. Parterne informerer 
hinanden om afbrydelser, forstyrrelser og ændringer samt om årsagen hertil med 
længst muligt forudgående varsel. 
 
Endelig er TDC berettiget til at forårsage afbrydelse af administrative IT-
systemer der er stillet til rådighed helt eller delvist for Operatøren med henblik 
på ordreafgivelse eller anden kommunikation mellem Parterne, såfremt dette 
skønnes nødvendigt af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsa-
ger. TDC informerer Operatøren om afbrydelser, forstyrrelser og ændringer 
samt om årsagen hertil med længst muligt forudgående varsel.” 
 
5.5.1 IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at TDC alene kan afbryde igangværende 
samtrafik, såfremt afbrydelsen kan støttes på teknisk begrundende årsager i over-
ensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 671 af 10. juni 2003 om afvis-
ning og afbrydelse af samtrafik, jf. telelovens § 50, samt på medkontrahentens 
væsentlige misligholdelse af sin betalingsforpligtelse eller svigagtige adfærd mv. 
i forbindelse med aftalens tilblivelse eller opfyldelse, jf. Teleklagenævnets afgø-
relser af 4. marts 2008, j.nr. 07-024027, og 9. juni 2008, j.nr. 09-030866.  
 
IT- og Telestyrelsen finder det på den baggrund rimeligt og proportionalt at træf-
fe afgørelse om, at TDC skal tilrette standardtilbuddets pkt. 8, således at det gø-
res klart, at TDC alene kan afbryde samtrafik, såfremt afbrydelsen af samtrafik 
sker med begrundelse i de hensyn, der er opregnet i telelovens § 50 eller regler 
udstedt i medfør heraf. 
 
5.6 Standardtilbuddets punkt 16.1.1. Ophævelse ved mangler og Pkt. 16.2.1. 
Ophævelse ved forsinkelse mv. 
Af standardtilbuddets pkt. 16.1.1. fremgår det, at: 
 
”Operatøren kan hæve kontrakten helt eller delvis, såfremt der i aftaleperioden 
konstateres mangler, der er væsentlige for Operatøren, og såfremt manglerne ik-
ke indenfor rimelig tid er afhjulpet.” 
 
Ydermere fremgår det af pkt. 16.2.1, at: 
 
”Indtræder forsinkelse og/eller udebleven levering gælder dansk rets almindelige 
regler om Operatørens beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet leve-
ring, jf. dog nedenfor om begrænsningerne i TDCs erstatningspligt. 
 
Det er dog en forudsætning for adgangen til at hæve aftalen helt eller delvist, at 
Operatøren forinden i et skriftligt påkrav til TDC har meddelt TDC, at aftalen 
hæves såfremt forsinkelsen ikke er afhjulpet inden en i påkravet given frist. Fri-
sten må ikke være kortere end 20 arbejdsdage, jf. dog 16.5.” 
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5.6.1 IT- og Telestyrelsens vurdering 
Som en del af markedsafgørelsen er der som tidligere nævnt udarbejdet et bilag 5 
om Rammer for udarbejdelse af TDC’s standardtilbud for produkter og ydelser 
omfattet af forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud. Bilaget angiver, hvilke 
vilkår et standardtilbud som minimum skal indeholde.  
 
Blandt de forhold, der er nævnt under minimumskravene, er ”vilkår for økono-
misk kompensation i forbindelse med manglende eller ikke rettidig overholdelse 
eller opfyldelse af en indgået aftale”, jf. pkt. 3 a) i bilag 5. 
 
Ved en gennemgang af nærværende standardtilbud kan IT- og Telestyrelsen kon-
statere, at TDC ikke har indarbejdet vilkår, som ovenfor nævnt, i overensstem-
melse med bilag 5, pkt. 3a), i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 24. januar 2006. 
 
IT- og Telestyrelsen bemærker, at ophævelse på grund af TDC’s misligholdel-
se/forsinkelse og/eller udebleven levering ikke er en reel mulighed for operatøren 
i kraft af TDC’s position på markedet og operatørens afhængighed af at kunne af-
tage det aktuelle produkt. Operatøren kan således ikke vælge en anden leveran-
dør, hvorfor ophævelse som eneste sanktion i tilfælde af misligholdelse fra TDC 
må antages at være meningsløs i sig selv. 
 
En bodsbestemmelse vil efter IT- og Telestyrelsens vurdering generelt kunne tje-
ne til at fremme den samtrafikudbydende parts incitament til at overholde en 
samtrafikaftale og således sikre, at denne udbyder i overensstemmelse med afgø-
relsen opfylder de forpligtelser, som udbyderne er pålagt i medfør af markedsaf-
gørelsen, redeligt, rimeligt og rettidigt. 
 
IT- og Telestyrelsen finder det på den baggrund rimeligt og proportionalt at træf-
fe afgørelse om, at TDC skal afstemme ovennævnte vilkår i standardtilbuddet i 
relevant omfang, således at en bodsbestemmelse ved mangler og forsinkelse ind-
arbejdes i standardtilbuddet. 
 
5.7 Standardtilbuddets punkt 16.4.2 Ansvarsbegrænsninger 
”16.4.2 Ansvarsbegrænsninger 
 
TDC er ikke ansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrel-
ser eller ændringer af TDCs offentlige telenet og tjenester i forbindelse med for-
anstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og 
driftsmæssige årsager og/eller er pålagt af tilsynsmyndighederne, medmindre 
TDC groft uagtsomt har forsømt at begrænse ulemperne herved. 
 
TDC er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder i form af driftstab, tabt fortje-
neste eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller mislig-
holdes.” 
 
5.7.1 IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen bemærker, at TDC på baggrund af bestemmelsens ordlyd har 
et forholdsvist bredt skøn i forhold til at unddrage sig en ansvarsforpligtelse over 
for aftaleparten og tredjemand. 
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IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at TDC alene kan afbryde samtrafik i over-
ensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 671 af 10. juni 2003 om afvis-
ning og afbrydelse af samtrafik, jf. telelovens § 50, samt i tilfælde af medkontra-
hentens væsentlige misligholdelse af sin betalingsforpligtelse eller svigagtige ad-
færd mv. i forbindelse med aftalens tilblivelse eller opfyldelse. IT- og Telestyrel-
sen kan i denne sammenhæng henvise til TDC’s udformning af bestemmelsen i 
standardtilbuddet om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet (marked 8), pkt. 
24.3.2 og 25.5. 
 
IT- og Telestyrelsen finder det på den baggrund rimeligt og proportionalt at træf-
fe afgørelse om, at TDC skal tilrette standardtilbuddets pkt. 16.4.2, således at det 
præciseres, at TDC kun kan fraskrive sig ansvar ved afbrydelse af samtrafik, 
såfremt afbrydelsen af samtrafik sker med begrundelse i de hensyn, der er opreg-
net i telelovens § 50 eller regler udstedt i medfør heraf. 
 

ooo0ooo 
 
 
6 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. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Sebastian Yann Dines 

mailto:sttpost@vtu.dk
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