
        

18. august 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 

Daniel Joel Schalimtzek 

Telefon 3545 0308 

Telefax 3545 0010 

E-post djos@itst.dk  

Sagsnr.   

Dok nr.   

Side 1/11   

    

TDC A/S 
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Fremsendes alene via mail 
     

Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med lanceringen 
af nyt BSA-produkt (5 Mbit/s)  

Cybercity A/S, nu Telenor A/S, (herefter Telenor) har ved brev af 2. marts 2009 
klaget til IT- og Telestyrelsen over mulig diskriminerende adfærd fra TDC A/S

 

(herefter TDC s) side. TDC Branchesalg må ifølge Telenor ved lanceringen i 
2008 af et nyt 5 Mbit/s bredbåndsprodukt med tilhørende bredbåndstelefoni have 
videregivet oplysninger om dette produkt til TDC Detail på et tidligere tidspunkt 
end til selskabets eksterne kunder.1   

IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af telelovens § 76, stk. 1, hermed følgende  

AFGØRELSE:  

IT- og Telestyrelsen finder ikke grundlag for at konstatere, at TDC A/S i 
forbindelse med lanceringen af nyt 5 Mbit/s BSA-samtrafikprodukt med til-
hørende bredbåndstelefoni har handlet i strid med ikke-diskriminations-
forpligtelsen i telelovens § 51 b ved at have videregivet oplysninger om pro-
duktet til TDC Detail på et tidligere tidspunkt end til selskabets eksterne 
kunder.   

ooo0ooo  

Sagsfremstilling

 

I brev af 2. marts 2009 til IT- og Telestyrelsen oplyste Telenor, at TDC Branche-
salg den 19. september 2008 fremsendte et nyhedsbrev til selskabets engroskun-
der om et nyt produkt, som ville blive tilbudt selskabets kunder fra den 1. oktober 
2008, generelt nedsatte priser på de øvrige allerede eksisterende BSA-
hastighedsvarianter samt nye priser for BSA-multikanaler til brug for VoIP. Det 
nye produkt var et BSA-samtrafikprodukt med en hastighed på 5 Mbit/s.2  

IT- og Telestyrelsen anmodede ved e-mail den 3. marts 2009 om TDC s be-
mærkninger til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 18. 

                                                     

 

1 Der er under hele forløbet blevet henvist til Telenors klage af 3. marts, men IT- og Telestyrelsen 

skal for god ordens skyld gøre opmærksom, at klagen er dateret og fremsendt til styrelsen den 2. 

marts 2009.  
2 Det nye produkt skulle ikke lanceres for BSA via ATM, som Telenor anvendte på daværende 

tidspunkt, men kun via BSA via Ethernet (eBSA). 
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marts 2009, og samme dag fremsendte styrelsen TDC s bemærkninger til Telenor 
med anmodning om eventuelle bemærkninger hertil.  

Ved e-mail af 23. april 2009 fremsendte Telenor kommentarer til TDC s udtalel-
se af 18. marts 2009. Telenors kommentarer blev samme dag fremsendt til TDC 
for mulige bemærkninger hertil.  

IT- og Telestyrelsen modtog den 14. maj 2009 TDC s bemærkninger til Telenors 
udtalelse af 23. april 2009. Disse bemærkninger blev fremsendt til Telenor den 
18. maj 2009 med anmodning om eventuelle bemærkninger dertil.   

IT- og Telestyrelsen anmodede den 19. maj 2009 TDC om at fremkomme med en 
trin-for-trin -redegørelse for forløbet i forbindelse med TDC Details lancering 

af kampagnen vedrørende det pågældende detail-bredbåndsprodukt primo okto-
ber 2008. Derudover blev TDC anmodet om at oplyse tidspunktet for, hvornår 
orienteringen om gratis  multikanaler blev forelagt for TDC Branchesalgs kun-
der, herunder TDC Detail, samt om at redegøre for, hvordan TDC Detail i sin 
planlægning af kampagnen primo oktober kunne nå at indarbejde de gratis 
multikanaler, såfremt dette forhold først blev forelagt TDC Detail den 19. sep-
tember 2008.  

IT- og Telestyrelsen modtog den 4. juni 2009 TDC s uddybende bemærkninger 
til ovenstående samt til Telenors bemærkninger til TDC s mail af 14. maj 2009.   

Til brug for IT- og Telestyrelsens behandling og vurdering af sagen anmodede 
styrelsen den 9. juni 2009 TDC om at redegøre for, hvornår TDC inddrog bred-
båndstelefoni i sine overvejelser om det tilbudte detailprodukt. IT- og Telestyrel-
sen anmodede i samme mail TDC om at redegøre for omfanget af den kampagne, 
hvormed det omhandlede produkt blev lanceret, herunder hvilke medier der blev 
anvendt, samt om en redegørelse for forløbet fra den 19. september 2008 til pri-
mo oktober 2008 vedrørende udarbejdelse af markedsføringsmateriale til lance-
ring af det omhandlede produkt.  

På baggrund af en telefonisk henvendelse fra TDC den 19. juni 2009 afholdt IT- 
og Telestyrelsen et møde med TDC den 24. juni 2009 for at få afklaret punkterne 
i styrelsens brev af 9. juni 2009.   

TDC s svar på IT- og Telestyrelsens brev af 9. juni 2009 blev fremsendt til IT- 
og Telestyrelsen den 29. juni 2009.  

IT- og Telestyrelsen fremsendte den 29. juni 2009 TDC s udtalelser af 4. juni 
2009 og 29. juni 2009 til Telenor for eventuelle bemærkninger hertil.   

Samme dag sendte IT- og Telestyrelsen Telenors svar af 4. juni 2009 i høring hos 
TDC, som fremkom med bemærkninger hertil den 10. juli 2009.  

IT- og Telestyrelsen modtog den 28. juli 2009 Telenors bemærkninger til TDC s 
udtalelser af 4. juni 2009 og 29. juni 2009.    
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Parternes anbringender  

Telenors anbringender 
I henvendelsen af 2. marts 2009 gør Telenor rede for, at TDC Branchesalg den 
19. september 2008 udsendte et nyhedsbrev til engroskunderne om, at der fra 1. 
oktober 2008 ville blive tilbudt et nyt BSA-samtrafikprodukt med en hastighed 
på 5 Mbit/s, generelt nedsatte priser på de øvrige allerede eksisterende BSA-
hastighedsvarianter samt nye priser for BSA-multikanaler til brug for VoIP.  

Telenor angiver i brev af 23. april 2009, at selskabet ikke har problemer med, at 
TDC sætter priserne ned, blot er det et problem, hvis TDC internt kommunikerer 
på en sådan måde, at TDC s detailforretning opnår tidligere kendskab til kom-
mende muligheder for mere attraktiv prissætning af et bredbåndsprodukt med 
VoIP, end resten af TDC s kunder hos TDC Branchesalg .  

Telenor oplyser, at TDC s engroskunder allerede den 9. juli 2008 blev gjort be-
kendt med introduktionen af hastighedsvarianten 5 Mbit/s på Ethernet (eBSA). 
Ifølge Telenor var denne meddelelse alene en introduktion af hastighedsvarianten 
5 Mbit/s på Ethernet, hvilket ikke gav TDC Detail de store fordele, idet dette og-
så var kendt for andre udbydere. Derimod betvivler Telenor, at tidspunktet for 
TDC Details kendskab til de særlige favorable vilkår, som hastighedsvarianten 
kunne lanceres med i form af BSA-multikanaler til brug for VoIP, og som ville 
give TDC Detail store fordele, først er den 19. september 2009.   

Telenor anfører, at selskabet finder det bemærkelsesværdigt, at TDC Detail alle-
rede primo oktober 2008 kunne iværksætte en massiv kampagne, der byggede på 
netop på de elementer, som var blevet lanceret af TDC Branchesalg den 19. sep-
tember 2008. Ifølge Telenor var kampagnen med brochurer mv. tilsyneladende 
alene rettet mod de af konkurrenternes slutbrugere, der netop havde såvel telefoni 
som bredbånd hos en anden end TDC.   

Idet kampagnen omfattede bredbåndstelefoni, antager Telenor således, at der ikke 
var tale om et produkt, der var interessant for TDC at markedsføre på samme vis 
over for egne PSTN-kunder.   

Telenor anfører, at det er svært at have tillid til, at der har været en klar adskillel-
se mellem TDC Branchesalg og TDC Detail, når man i praksis oplever at 11 
dage tilsyneladende skulle være nok for TDC Detail til både at udarbejde forret-
ningsplaner, træffe beslutning om at et produkt er egnet til en massiv kampagne 
og dernæst få udarbejdet markedsføringsmateriale og IT understøttelse mv. samt 
herefter at eksekvere kampagnen direkte overfor selektivt udvalgte segmenter af 
markedet (i dette tilfælde de af konkurrenternes bredbåndskunder, der ikke sam-
tidigt aftager PSTN fra TDC).

  

Telenor finder det derfor ikke realistisk at kunne iværksætte en kampagne af det 
nye samtrafikprodukt inden for så kort en periode, hvorfor Telenor mener, at 
TDC Detail må  være oplyst af Branchesalg om kommende muligheder vedrø-
rende priser og produkter noget tidligere end andre udbydere.     

I brev af 4. juni 2009 redegør Telenor for, at der har været afholdt fire møder i 
perioden fra den 19. juni 2008 til den 11. september 2008 mellem en produktchef 
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fra Telenor og TDC s Account Manager.3 På ingen af disse møder, kunne TDC 
Branchesalg give nogen nærmere beskrivelse af eller tidspunkt for, hvornår en 
prisændring ville finde sted. Blot blev det på flere af møderne noteret i referatet, 
at TDC s Account Manager ville undersøge, om der var nyt vedrørende de ud-
meldte eventuelle prisændringer. Dermed fastholder Telenor, at selskabet ikke 
før den 18. september 2008 opnåede kendskab til 1) at der var besluttet prisæn-
dringer, 2) hvor meget det var besluttet at ændre priserne, 3) for hvilke af BSA-
produkterne, hvis ikke alle, man ændrede priserne, samt  ikke mindst  4) fra 
hvornår det ville have effekt. 4  

I modsætning til TDC, som i brev af 14. maj 2009 anfører, at Telenor har haft 
fuldstændig samme muligheder for at forberede tilsvarende produkter og samti-
dig lancering som TDC, bemærker Telenor i brev af 4. juni 2009, at selskabet 

ikke kan produktudvikle eller udarbejde businesscases ud fra TDC Branche-
salgs oplysninger om at man overvejer en ikke nærmere specificeret prisændring, 
for en række ikke nærmere specificerede BSA-produkter på et ikke nærmere spe-
cificeret tidspunkt.

  

I samme brev anfører Telenor, at selskabet er helt uenigt i beskrivelsen af for-
ventningerne og forløbet frem til IT- og Telestyrelsens endelige LRAIC-afgørelse 
den 31. oktober 2008, som anført af TDC i brev af 14. maj 2009. Telenor anfører, 
at selskabet forud for den 2. oktober 2008, hvor IT- og Telestyrelsen offentlig-
gjorde sit udkast til LRAIC-afgørelse, under ingen omstændigheder havde nogen 
forventning om i hvilken retning en LRAIC-afgørelse ville trække TDC s BSA-
priser, ligesom Telenor i perioden mellem udkast til afgørelse og endelig afgørel-
se ikke havde nogen forudanelse om, hvorvidt priserne nu også ville ende på det 
niveau, der var indeholdt i udkastet til afgørelse.   

Derudover bemærker Telenor, at det er klart, at selskabet havde forhåbninger om 
prisnedsættelser som følge af LRAIC-reguleringen, men at udvikle nye produk-
ter/priser på baggrund af disse forhåbninger ville være et risikabelt om ikke naivt 
grundlag at basere sin forretning på.  

I e-mail af 28. juli 2009 finder Telenor det bemærkelsesværdigt, at TDC i hele 
processen frem mod en massiv kampagne med ny hastighedsvariant, markant la-
vere priser samt bedre vilkår for salg af VoIP, alene synes at have forberedt kam-
pagnen på så løst et grundlag, som tilfældet tilsyneladende er.  

Telenor finder det timingsmæssigt at være et heldigt sammentræf for TDC De-
tails allerede planlagte kampagne, at TDC Branchesalg den 19. september 2008 
kunne orientere om forhold vedrørende pris og vilkår, som passede lige præcis på 
det produkt, som den/de ansvarlige i TDC Detail i forvejen havde forestillet sig 
skulle markedsføres, og som der var udarbejdet forretningsplaner for.  

Ydermere anfører Telenor i e-mail af 28. juli 2009, at der ikke er tvivl om, at 
TDC Detail  efter TDC Branchesalgs orientering den 19. september 2008 samt 
TDC s interne godkendelse af kampagnen den 25. september 2008  må have 

                                                     

 

3 Mødet den 11. september 2008 omtales ikke i TDC s brev af 14. maj 2009, hvoraf det fremgår, at 

de omtalte møder blev afholdt frem til den 28. august 2008. 
4 Jf. Telenors brev af 4. juni 2009, s. 4. 
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haft ganske usædvanlig travlt med at korrigere de allerede planlagte markedsfø-
ringsaktiviteter, førend denne kunne iværksættes allerede de første dage af okto-
ber 2008.  

TDC s anbringender 
TDC afviser i sin e-mail af 18. marts 2009 Telenors påstand om, at lanceringen af 
detailproduktet 5 Mbit/s med virkning pr. 1. oktober 2008 var baseret på bran-
chesalgsmeddelelsen den 19. september 2008. TDC anfører, at det er TDC Bran-
chesalgs branchemeddelelse den 9. juli 2008, hvori man introducerede 5 Mbit/s 
på eBSA, der ligger til grund for offentliggørelsen af det nye bredbånds-
detailprodukt.  

I tilknytning hertil finder TDC anledning til principielt at bemærke, at en of-
fentliggørelse af en ændring af et samtrafikprodukt den 19. september 2008 ikke 
udelukker, at TDC i overensstemmelse med telelovens forpligtelser kan lancere et 
detailprodukt den 1. oktober 2008 baseret på den pågældende ændring af 
samtrafikproduktet.

  

TDC anfører i e-mail af 14. maj 2009, at operatørerne i månederne op til beslut-
ningen og offentliggørelsen af de nye priser blev orienteret af TDC Branchesalg 
og opfordret til at komme med input til den kommende prissætning.  

Ifølge TDC overvejede TDC Branchesalg i en længere periode at ændre priserne, 
hvilket både Telenor og TDC Detail var informeret om. Således blev Telenor på 
et samarbejdsmøde allerede den 19. juni 2008 informeret om, at TDC Branche-
salg overvejede at nedsætte priserne på BSA med mere end 10 % med virkning 
fra den 1. august 2008. Forholdet blev drøftet på efterfølgende møder frem til den 
28. august 2008, hvor det fremgår, at TDC Branchesalg stadig overvejede størrel-
sen af nedsættelsen og tidspunkt herfor. Konklusionen på disse længevarende 
overvejelser blev TDC Branchesalgs beslutning om og udmelding af nedsættelse 
af BSA-priserne den 19. september 2008.  

I e-mail af 14. maj 2009 gør TDC rede for, at TDC Detail på baggrund af TDC 
Branchesalgs overvejelser og drøftelser om at introducere 5 Mbit/s-produktet 
forberedte at kunne lancere et nyt 5 Mbit/s-produkt inklusive bredbåndstelefoni. 
TDC anfører, at TDC Detail i planlægningen gik ud fra, at dette produkt ville bli-
ve prissat inden for det gældende LRAIC-prisloft. Alle parter, herunder TDC De-
tail, havde ifølge TDC en forventning om, at den kommende LRAIC-
prisfastsættelse pr. 1. januar 2009 ville nedsætte BSA-priserne, og TDC Detail 
inddrog disse forventninger i sin prisfastsættelse. På baggrund af TDC Branche-
salgs beslutning om og offentliggørelse af nye priser, traf TDC Detail den 25. 
september 2008 beslutning om prissætningen af det nye 5 Mbit/s-produkt.  

På baggrund af ovenstående betragtninger anfører TDC, at Telenor har haft fuld-
stændig samme muligheder for at forberede tilsvarende produkter og samtidig 
lancering som TDC.  

Som svar på IT- og Telestyrelsens brev af 19. maj 2009 fremkom TDC den 4. ju-
ni 2009 med en trin-for-trin -redegørelse, hvori selskabet indledningsvis be-
mærkede, at TDC Details 5 Mbit/s produkt i første omgang blev forberedt som et 
5 Mbit/s-produkt baseret på en 6 Mbit/s BSA-profil. Dette muliggjorde, at TDC 
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Detail således var langt i forberedelserne, da TDC Branchesalg annoncerede et 
nyt 5 Mbit/s BSA-produkt og nye priser den 19. september 2008. Selskabet kun-
ne derfor forholdsvis hurtigt justere og opnå godkendelse af 5 Mbit/s detailpro-
duktet baseret på 6 Mbit/s BSA.  

Af ovenstående brev fremgår det i øvrigt, at processen for lanceringen af 5 Mbit/s 
detailproduktet var følgende:  

Den 10. juli 2008 udsendte TDC Branchesalg en meddelelse til BSA-kunder og 
offentliggjorde på www.tdc.dk, at TDC Branchesalg fra 1. oktober 2008 ville in-
troducere 5 Mbit/s på eBSA.  

TDC Detail indledte medio 2008 overvejelserne om udbud af et 5 Mbit/s detail-
produkt baseret på 6 Mbit/s BSA, idet der på daværende tidspunkt endnu ikke var 
et 5 Mbit/s BSA-produkt til rådighed. Som led i forberedelserne af 5 Mbit/s-
detailproduktet udsendte TDC Detail den 7. august 2008 en høring om eventuel 
kannibaliseringseffekt  til forretningsenhederne i TDC.  

TDC Detail modtog den 14. august 2008 besked fra TDC Branchesalg, som be-
kræftede, at TDC Branchesalg ville introducere hastigheden 5 Mbit/s, men at pri-
sen endnu ikke var fastlagt. Dagen efter, den 15. august 2008, udsendte og offent-
liggjorde TDC Branchesalg en revideret meddelelse om nye eBSA-produkter, 
fortsat uden angivelse af priser. Meddelelsen trådte i stedet for meddelelse af 10. 
juli 2008.  

TDC Detail opnåede den 5. september 2008 en intern godkendelse af detailpro-
duktet 5 Mbit/s Bredbånd City til 244 kr. pr. måned på baggrund af et BSA pro-
dukt på 6 Mbit/s til en engrospris på 314 pr. kvartal.  

TDC Detail opnåede den 15. september 2008 intern godkendelse af 5 Mbit/s alm. 
bredbånd til 244 kr. (fortsat baseret på 6 Mbit/s BSA). Produktet 5 Mbit/s alm. 
bredbånd skulle ikke markedsføres, men var IT-mæssigt en forudsætning for lan-
ceringen af 5 Mbit/s Bredbånd City.  

Den 19. september 2008 modtog TDC Detail en orientering fra TDC Branchesalg 
om nye BSA-priser, herunder for det nye 5 Mbit/s BSA-produkt. TDC Detail 
kunne som følge heraf forholdsvist hurtigt ændre forudsætningerne for de tidlige-
re prisindstillinger. TDC Detail fremlagde på den baggrund en ny prisindstilling 
til intern godkendelse. Abonnementsprisen var uændret på 244 kr. pr. måned, 
men nu med en pris på 0 kr. for oprettelse.  

TDC Detail fremlagde den 23. september 2008 en ny prisindstilling med en kam-
pagnepris på 5 Mbit/s Bredbånd City med bredbåndstelefoni til 229 kr. Samme 
dag opnåedes der intern godkendelse af kampagneprisen. Dagen efter, den 24. 
september 2008, fremlagde TDC Detail en ændring til de allerede godkendte pris-
indstillinger, der indeholdt følgende to ændringer; (i) 5 Mbit/s Bredbånd City 
blev ændret til 240 kr. (prisændringen på -4 kr. skyldtes, at TDC Detail mente, at 
Bredbånd City inklusive Bredbåndstelefoni til en samlet pris på 289 kr. var et 
bedre kommunikationsbudskab), og (ii) kampagneprisen på 5 Mbit/s Bredbånd 
City inklusive Bredbåndstelefoni blev hævet fra 229 kr. til 249 kr.  
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Den interne godkendelse af ændringen af de allerede godkendte prisindstillinger 
(fremsendt 24. september) forelå hos TDC Detail den 25. september 2008.  

På spørgsmålet om, hvornår orienteringen om gratis multikanaler blev forelagt 
for TDC Branchesalgs kunder, herunder TDC Detail, har TDC oplyst, at TDC 
Detail ikke har fået særskilt information vedrørende prisændringen på multikana-
ler.  

I forlængelse af ovenstående, anførte TDC, at ændringen af prisen på multikanal 
ikke har haft indflydelse på prissætningen af TDC Details 5 Mbit/s-produkt, her-
under produktet med bredbåndstelefoni, idet TDC Detail ved fremlæggelse af 
nye prisindstillinger efter den 19. september 2008 i forhold til de tidligere pris-
indstillinger alene ændrede omkostningerne for så vidt angår prisen for 6 Mbit 
BSA til prisen for den nye 5 Mbit BSA.

  

TDC har i brev af 29. juni 2009 anført, at TDC Detail under hele forberedelsen 
(siden august 2008) har haft det inde i overvejelserne, at bredbåndstelefoni skulle 
være en del af det kommende produkt. Det blev dog først endeligt besluttet at 
inddrage bredbåndstelefoni i produktet den 23. september 2008.  

Derudover har TDC oplyst, at der alene var tale om en kampagne, der skulle 
markedsføres som direct mail over for en række kunder, hvor kunderne efterføl-
gende kunne bestille produktet hos TDC ved henvendelse på et bestemt kampag-
netelefonnummer eller på et særskilt website på tdc.dk/5mbit. Kampagnemateria-
let bestod således i trykning af brevpapir, design af website og instruktion af 
salgsmedarbejdere.  

TDC har desuden oplyst, at selskabet sideløbende med TDC Details godkendelse 
af produktet inklusive bredbåndstelefoni arbejdede på at få markedsføringsmate-
rialet klar til udsendelsen i uge 41/2008. Med forbehold for endelig godkendelse 
begyndte TDC Detail således den 19. september 2008 en ændring af kampagne-
materialet, så det inkluderede bredbåndstelefoni med den prissætning, som blev 
endelig godkendt den 23. september 2008. Efter den endelige godkendelse af pro-
duktsammensætning og pris blev kampagnematerialet endeligt godkendt og im-
plementeret, og breve blev udsendt primo uge 41/2008.  

Afgørelsesgrundlaget

  

A. Lovgrundlag   
I medfør af § 76, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarke-
det (teleloven)5 kan IT- og Telestyrelsen behandle sager om overholdelse af lo-
vens afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af 
en klage.   

Det fremgår af telelovens § 51, stk. 1-3, at:  

§ 51. IT - og Telestyrelsen skal pålægge udbydere med en stærk markeds-
position, jf. § 84 d, en eller flere forpligtelser som nævnt i stk. 3, jf. dog § 76 
a. 

                                                     

 

5 Jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 
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Stk. 2.( )  

Stk. 3. Forpligtelser pålagt i medfør af stk. 1 og 2 kan vedrøre 
1) Imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, 

jf. § 51 a, 
2) ikkediskrimination, jf. § 51 b, 
3) gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik, jf. § 51 d, 
4) regnskabsmæssig opsplitning, jf. § 51 e, 
5) priskontrol, jf. § 51 f, og 
6) gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter, jf. § 51 d.

  

Den i § 51, stk. 3, nr. 2, nævnte forpligtelse om ikke-diskrimination er nærmere 
beskrevet i § 51 b, som har følgende ordlyd:  

§ 51 b. Ved forpligtelse til ikkediskrimination, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, forstås, 
at parter navnlig skal sikre, at de under tilsvarende forhold tilbyder andre 
virksomheder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår, og at de 
udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår og af 
samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udbydes til dem selv, deres 
datterselskaber eller partnere.  

Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 omfatter tillige situationer, hvor tjenester, der 
udbydes til parten selv, dennes datterselskaber eller partnere, er sammensat 
af flere samtrafikprodukter, og situationer, hvor sammenlignelige tjenester 
indgår som delelementer i forskellige samtrafikprodukter, f.eks. i form af til-
lægsydelser, tillægstjenester eller faciliteter.

  

Af lovbemærkningerne til § 51 b fremgår blandt andet, at   

Forpligtelsen om ikke-diskrimination indebærer - i overensstemmelse med 
den gældende bestemmelse om ikke-diskrimination og objektivitet - et krav 
om ikke-diskriminerende, rimelig og saglig adfærd på et objektivt grundlag. 
Herved forstås, at vilkårene for to eller flere parter, der anmoder om indgå-
else af en aftale om samtrafik hos den samme part, som udgangspunkt skal 
være ens, hvis forholdene er ens. Desuden indebærer kravet om ikke-
diskrimination, at den, der indgår en aftale om samtrafik med en sådan part, 
har krav på adgang på samme vilkår, som den pågældende part anvender in-
ternt.  

(...)  

Pålæggelse af en forpligtelse til ikke-diskrimination indebærer, at tilsvaren-
de tjenester/faciliteter som udgangspunkt skal tilbydes på samme vilkår og 
af samme kvalitet, uanset den sammenhæng de indgår eller anvendes i. 6  

                                                     

 

6 Jf. lovforslag nr. L 143 af 29. januar 2003 til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbru-
gerforhold på telemarkedet med flere love. 
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Det fremgår også af lovbemærkningerne, at bestemmelsen indholdsmæssigt sva-
rer til den tidligere gældende lovs § 52, 2. pkt. Af lovbemærkningerne til den tid-
ligere lovs § 52 fremgår blandt andet:  

Når udtrykket andre parter, der stiller samme tjenester til rådighed  anven-
des, indebærer det, at forskellige parter, der anmoder om samtrafik, skal be-
handles ikke-diskriminerende, såfremt de befinder sig på samme konkurren-
cemarked for det samtrafikprodukt, der anmodes om.

  

B. Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for ubundtet ad-
gang (marked nr. 12). IT- og Telestyrelsen traf den 2. november 2005 afgørelse 
på markedet i henhold til telelovens § 51.  

TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som havende en stærk markedspo-
sition på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er som følge 
heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 pålagt nedenstående for-
pligtelser for engrosmarkedet:  

 

Forpligtelse om priskontrol, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f. 

 

Forpligtelse om omkostningsregnskab, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 
51 g. 

 

Forpligtelse om ikke-diskrimination, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 51 
b. 

 

Forpligtelse om at udfærdige standardtilbud på de samtrafikprodukter, 
som er omfattet af adgangsforpligtelsen, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 
51 c. 

 

Forpligtelse om gennemsigtighed i forbindelse med samtrafikaftaler, der 
indeholder afvigende betingelser m.v. i forhold til TDC's relevante stan-
dardtilbud, ændringer i eksisterende udbud af samtrafikprodukter og 
kommende nye samtrafikprodukter på markedet, jf. lovens § 51, stk. 3, 
nr. 3 og 6, jf. § 51 d. 

 

Forpligtelse til at foretage regnskabsmæssig opsplitning, jf. lovens § 51, 
stk. 3, nr. 4, jf. § 51 e.  

Forpligtelsen om ikke-diskrimination 
Det fremgår af markedsafgørelsen, at:   

Forpligtelsen om ikke-diskrimination indebærer, at TDC navnlig skal sikre:  

 

at TDC under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der 
udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser, og 

 

at TDC udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på 
samme vilkår og priser og af samme kvalitet, som gælder for tjene-
ster, der udbydes til TDC selv, dettes datterselskaber eller partnere.  

Forpligtelsen omfatter tillige situationer, hvor tjenester, der udbydes til TDC 
selv, dettes datterselskaber eller partnere, er sammensat af flere af de oven-
for anførte samtrafikprodukter, og situationer, hvor sammenlignelige tjene-
ster indgår som delelementer i forskellige af de ovenfor anførte samtrafik-
produkter, f.eks. i form af tillægsydelser, tillægstjenester eller faciliteter.  
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Forpligtelsen indebærer, at TDC, i det omfang selskabet skal imødekomme 
en anmodning om indgåelse eller ændring af aftale om samtrafik, skal sikre, 
at den, der anmoder om samtrafik, oplyses om de vilkår og priser for samtra-
fik, som parten kan kræve, enten fordi vilkårene og priserne er fastsat i et 
standardtilbud, eller fordi vilkårene og priserne findes i andre gældende 
samtrafikaftaler om det pågældende produkt, og således i medfør af ikke-
diskriminationsforpligtelsen skal være opnåelige for den pågældende part. 
Ligeledes skal TDC give oplysning om de sammenhænge, hvori disse vilkår 
og priser indgår.  

Endvidere indebærer forpligtelsen om ikke-diskrimination, at fremkomsten 
af nye underprodukter eller accessoriske produkter inden for et givent ho-
vedprodukt, der er omfattet af adgangsforpligtelsen, ligeledes vil blive om-
fattet af forpligtelsen. Dette sker i det omfang, de nye produkter afsættes in-
ternt eller eksternt.  

(...)  

TDC skal sikre, at opfyldelsen af forpligtelsen om ikke-diskrimination sker 
redeligt, rimeligt og rettidigt.

  

IT- og Telestyrelsens vurdering

 

IT- og Telestyrelsens skal indledningsvis bemærke, at TDC selvsagt er berettiget 
til at forberede en kampagne på baggrund af forventede priser eller lignende, 
uanset om dette må være forbundet med en risiko for, at forventningerne må vise 
sig forkerte. Der er således ikke noget til hinder for en fremgangsmåde, hvorved 
TDC Detail forbereder en kampagne for et produkt, baseret på et eksisterende 
produkt med forventninger om prisnedsættelse, uanset risikoen for, at de to pro-
dukter ikke har samme tekniske egenskaber, eller at de endelige priser ikke ud-
vikler sig ud som forventet.  

Spørgsmålet i denne sag er således ikke, om TDC Detail var berettiget til at for-
berede lanceringen af det omhandlede produkt på det konkrete tidspunkt, men om 
forberedelsen byggede på andre og flere oplysninger, end TDC Details konkur-
renter havde  altså om TDC Branchesalg havde videregivet yderligere oplysnin-
ger til TDC Detail og dermed diskrimineret de øvrige engroskunder.  

Som sagen er oplyst for IT- og Telestyrelsen, har styrelsen ikke fundet med den 
fornødne sikkerhed at kunne lægge til grund, at TDC Branchesalg i den konkrete 
sag har informeret TDC Detail om kommende muligheder vedrørende priser og 
produkter på et tidligere tidspunkt eller i større grad, end det er sket over for sel-
skabets eksterne engroskunder. Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at 
der ikke i den konkrete sag er grundlag for at træffe afgørelse om, at TDC har 
handlet i strid med ikke-diskriminationsforpligtelsen i telelovens § 51 b.  

Dette skyldes, at der ikke skønnes at være grundlag for at tilsidesætte TDC s op-
lysninger om, at TDC Detail allerede i august 2008 valgte at påbegynde forbere-
delsen af kampagnen på baggrund af TDC Branchesalgs overvejelser vedrørende 
prissætning og lanceringstidspunkt. Herunder at TDC Detail tog udgangspunkt i 
et kendt engrosprodukt, en forventning om at BSA-priserne ville falde som følge 
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af LRAIC-prisfastsættelsen pr. 1. januar 2009, og først på baggrund af TDC 
Branchesalgs offentliggørelse af nye priser den 19. september 2008 traf endelig 
beslutning om prissætning af det nye 5 Mbit/s-produkt den 25. september 2008.   

IT- og Telestyrelsen har overvejet Telenors betragtninger om, at selskabet havde 
forhåbninger om, men ingen forventninger til, prisnedsættelse som følge af 
LRAIC-reguleringen, ligesom Telenor i perioden mellem udkast til afgørelse og 
endelig afgørelse om LRAIC-priser ikke havde nogen forudanelse om, hvorvidt 
priserne nu også ville ende på det niveau, der var indeholdt i udkastet til afgørel-
se, og at det således ville være et risikabelt at basere sin forretning på at udvikle 
nye produkter og priser på baggrund af forhåbninger.7  

IT- og Telestyrelsen er enig i, at TDC Details forberedelse af en kampagne på 
baggrund af forventede priser i givet fald har været forbundet med en vis risiko, 
idet priserne kunne være forskellig fra de af TDC Detail forventede. I den forbin-
delse bemærkes, at IT- og Telestyrelsens udkast til LRAIC-afgørelse først forelå 
den 2. oktober 2008, dvs. omtrent samtidig med iværksættelsen af TDC Details 
markedsføringskampagne.   

Dette forhold kan imidlertid i den konkrete sag ikke føre til, at IT- og Telestyrel-
sen kan lægge til grund, at TDC Detail baserede forberedelsen på oplysninger, 
som selskabets konkurrenter ikke havde. Dette skyldes, at styrelsen finder, at dis-
se betragtninger  uanset hvordan de i øvrigt vurderes  alene har karakter af in-
dicier.  

IT- og Telestyrelsen skal for en god ordens skyld præcisere, at TDC ikke har bed-
re forudsætninger for at forudse en endelig afgørelser efter LRAIC-metoden end 
de øvrige selskaber. Dette er dog ikke af afgørende betydning for den konkrete 
sag, idet TDC Branchesalg altid og på eget initiativ kan fastsætte en pris, der er 
lavere end den fastsatte maksimalpris.   

Med venlig hilsen  

Daniel Joel Schalimtzek 

                                                     

 

7 Telenor finder det bemærkelsesværdigt, at TDC i hele processen frem mod en massiv kampagne 

med ny hastighedsvariant, markant lavere priser samt bedre vilkår for salg af VoIP, alene synes at 

have forberedt kampagnen på så løst et grundlag som tilfældet tilsyneladende er , jf. Telenors 

mail af 28. juli 2009.   


