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Fremsendes alene via e-mail 

Afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud på engrosmarkedet for 
bredbåndstilslutning (marked 12) 

Indledning 
Den 14. december 2007 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse efter telelovens § 73, 
stk. 1, jf. § 72, stk. 1, vedrørende TDC s standardtilbud af 14. august 2006 om 
produkter på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12).   

I afgørelsen blev TDC pålagt at indarbejde de i afgørelsen nævnte ændringer i 
standardtilbud for henholdsvis lokaladgang til bredbåndskapacitet over TDC s 
kobberabonnementslinier (BSA-Lokal), adgang til bredbåndskapacitet over 
TDC s abonnementslinier (BSA) og ATM-transmission af BSA-trafik (ATM-
BSA) på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning.   

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 henholds-
vis adgang til bredbåndskapacitet over TDC s kobberabonnentlinier af 29. febru-
ar 2008 (BSA), om lokaladgang til bredbåndskapacitet over TDC s kobberabon-
nentlinier af 2. april 2008 (BSA-Lokal) og om ATM-transmission af BSA-trafik 
af 2. april 2008 (ATM-BSA).   

TDC har senest den 5. maj 2008 fremsendt opdaterede standardtilbud for alle tre 
bredbåndstilslutningsprodukter.  

Sagsfremstilling 
Ved brev af 6. december 2007 tilkendegav TDC over for IT- og Telestyrelsen i 
relation til styrelsens høring over udkast til afgørelse af 15. november 2007 ved-
rørende TDC s standardtilbud på marked 12 bl.a., at selskabet på egen foranled-
ning ville indarbejde en bods- og kompensationsordning i selskabets standardtil-
bud. Styrelsen fandt på den baggrund ikke anledning til ved afgørelsen af 14. de-
cember 2007 at træffe afgørelse vedrørende bod og kompensation.   

IT- og Telestyrelsen gjorde ved brev af 17. april 2008 TDC opmærksom på de 
vilkår, som TDC ved brev af 6. december 2007 på egen foranledning havde til-

http://www.itst.dk


        

IT- og Telestyrelsen  

Side 2/15   

kendegivet at ville ændre, samt de vilkår som efter styrelsens vurdering ikke im-
plementerede styrelsens afgørelse af 14. december 2007 om standardtilbud. I bre-
vet redegjorde styrelsen for, hvilke vilkår der ikke var i overensstemmelse med 
henholdsvis TDC s brev af 6. december 2007 og styrelsens afgørelse af 14. de-
cember 2007.   

IT- og Telestyrelsen modtog på baggrund heraf den 5. maj 2008 fra TDC opdate-
rede standardtilbud for produkter på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning 
(marked 12). IT- og Telestyrelsen konstaterede i den forbindelse, at TDC havde 
tilrettet standardtilbuddene, herunder 

 

som tilkendegivet 

 

indarbejdet vilkår om 
bod og kompensation.      

Ved brev af 2. juni 2008 sendte IT- og Telestyrelsen de opdaterede standardtilbud 
i høring. Høringen blev begrænset til følgende vilkår:  

1. Standardtilbud om adgang til bredbåndskapacitet over TDC s kobberlinier 
af 5. maj 2008, pkt. 17.4 om kompensation.  

2. Standardtilbud om lokaladgang til bredbåndskapacitet over TDC s kobber-
linier af 5. maj 2008, pkt. 17.4 om kompensation.  

3. Standardtilbud om ATM-transmission af BSA-trafik af 5. maj 2008, pkt. 
19.4 om kompensation ved mangler.  

Ved høringsfristens udløb den 16. juni 2008 havde IT- og Telestyrelsen modtaget 
et høringssvar fra Telia.   

Ved brev af 26. juni 2008 fremsendte IT- og Telestyrelsen Telias høringssvar til 
TDC med henblik på bemærkninger. I forlængelse heraf anmodede styrelsen 
TDC om at uddybe baggrunden for, at selskabet i de omhandlede standardtilbud 
vil knytte et vilkår om dagbod på kr. 5.000,- for operatøren til situationer, hvor 
TDC er afskåret fra at afbryde eller ophæve et forhold efter kriterier fastsat i 
medfør af telelovens § 50, stk. 3. Særligt ønskede styrelsen en nærmere forklaring 
på, i hvilke situationer TDC vurderer, at dette vilkår ville kunne blive relevant. 
Styrelsen anmodede endvidere TDC om at redegøre for dagbodens størrelse på 
kr. 5.000,- ved operatørens misligholdelse, f.eks. set i forhold til TDC s forplig-
telse til at yde kompensation ved egen misligholdelse, jf. pkt. 17.4.2 i standard-
tilbuddene for så vidt angår BSA og BSA-Lokal.   

Den 17. juli 2008 modtog IT- og Telestyrelsen TDC s bemærkninger til Telias 
høringssvar samt bemærkninger til de af styrelsen fremførte forhold.  

Ved e-mail af 25. august 2008 anmodede IT- og Telestyrelsen TDC om at frem-
komme med yderligere bemærkninger til sagen, idet TDC i brev af 17. juli 2008 
ikke havde adresseret alle relevante forhold.   

Den 5. september 2008 modtog IT- og Telestyrelsen TDC s yderligere bemærk-
ninger til sagen.  

Ved e-mail af 22. december 2008 fremsendte IT- og Telestyrelsen et udkast til 
afgørelse vedrørende TDC s standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstil-
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slutning i høring hos TDC. Styrelsens udkast til afgørelse omhandlede dels en af-
gørelse for så vidt angår de fremsendte standardtilbuds vilkår om TDC s kompen-
sationsforpligtelse, dels en afgørelse vedrørende TDC s indførelse af et vilkår om 
ret til en dagbod på kr. 5.000,- i relation til selskabets adgang til at ophæve og af-
bryde et forhold med en operatør efter kriterier fastsat i medfør af telelovens § 50, 
stk. 3.   

Den 28. januar 2009 modtog IT- og Telestyrelsen TDC s bemærkninger til styrel-
sens udkast til afgørelse i sagen. TDC s bemærkninger for så vidt angår standard-
tilbuddenes vilkår om TDC s kompensationsforpligtelse gennemgås nærmere ne-
denfor. For så vidt angår TDC s indførelse af et vilkår i standardtilbuddene om 
ret til dagbod i relation til en bestemmelse i standardtilbuddene om TDC s ad-
gang til at ophæve og afbryde et forhold efter kriterier fastsat i medfør af telelo-
vens § 50, stk. 3, bemærker TDC, at selskabet  såfremt styrelsen måtte fastholde 
afgørelsen på dette punkt 

 

er indstillet på at flytte dette kriterium for anvendelse 
af dagbod til et selvstændigt afsnit i standardtilbuddene, således at det ikke gøres 
afhængig af, om TDC er afskåret fra at ophæve eller afbryde et forhold efter kri-
terier fastsat i medfør af telelovens § 50, stk. 3. TDC oplyser i den forbindelse, at 
selskabet ikke finder, at der ved en sådan flytning af vilkåret vil ske nogen ind-
holdsmæssig ændring af TDC s ret til dagbod i henhold til standardtilbuddene.  

ooo0ooo  

IT- og Telestyrelsen har på baggrund af sagens omstændigheder fundet det nød-
vendigt, at der træffes afgørelse for så vidt angår de fremsendte standardtilbuds 
vilkår om TDC s kompensationsforpligtelse. Under henvisning til TDC s bemærk-
ninger af 28. januar 2009 vedrørende selskabets vilkår om dagbod har styrelsen på 
baggrund af forvaltningsretlige proportionalitetsbetragtninger vurderet, at en afgø-
relse om at pålægge TDC at flytte dette vilkår om dagbod til en anden bestemmelse 
i standardtilbuddene vil gå ud over, hvad formålet med afgørelsen kræver. Styrel-
sen har således ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om TDC s vilkår i 
standardtilbuddene om dagbod.  

Gennemgang af standardtilbuddene 
Pkt. 17.4/19.1.3 og 19.4 vedrørende kompensation:

  

Af standardtilbuddene om henholdsvis adgang til bredbåndskapacitet over TDC s 
kobberlinier (BSA) af 5. maj 2008, pkt. 17.4 og lokaladgang til bredbåndskapaci-
tet over TDC s kobberlinier (BSA-Lokal) af 5. maj 2008, pkt. 17.4 fremgår føl-
gende:  

17.4 Kompensation 
Følgende mangler og forsinkelser (i det følgende benævnt som svigt) kan gi-
ve Operatøren ret til kompensation: 

a) TDC overskrider den maksimale leveringsfrist som fremgår af 
punkt 14.4. 

b) TDC møder ikke op på kundens adresse på det mellem Operatøren 
og TDC aftalte tidspunkt for etablering af BSA/Lokal BSA forbin-
delsen, og som fremgår af TDC s ordrebekræftelse, eller TDC ikke 
leverer på den pågældende dato. 
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c) Slutkundens forbindelse ikke virker som følge af fejlbehæftet etable-
ring, som kan tilskrives TDC s forhold. 

d) TDC ikke inden 15 dage regnet fra den dato, hvor Operatøren har 
fejlmeldt forbindelsen, har afsluttet fejlretning af en fejlramt 
BSA/Lokal BSA forbindelse som følge af afbrudt eller forringet for-
bindelse, der skyldes TDC s net. Der medregnes ikke fejl opstået i 
Operatørens net eller på Slutkundens side af NTP.  

Følgende anses ikke for

 

[IT- og Telestyrelsens overstregning] dog ikke for 
svigt: 
a) Mangelfuld fejlretning eller forsinkelser, når Operatørens bestilling el-

ler fejlmeldingen er foretaget manuelt, og ikke ved brug af de automati-
serede grænseflader, som TDC stiller til rådighed. Dette gælder dog ik-
ke, såfremt Operatørens manuelle bestilling er sket som følge af TDC s 
forhold. 

b) Levering af BSA GDS/Lokal BSA GDS, hvis det efterfølgende viser sig 
nødvendigt med teknikerbesøg, herunder stikledningsarbejde. 

c) Levering af BSA/Lokal BSA, når Operatøren har anmodet om, at leve-
ringen sker koordineret med nedtagning af Slutkundens eksisterende 
tjenester og forbindelser  

17.4.1 Opgørelse af svigt, der berettiger til kompensation - kompensationen 
opgøres kvartalsvis. 
Flere samtidige svigt på samme rå kobber udløser kun én kompensationsbe-
taling og medgår kun én gang i opgørelsen over det samlede antal leverede 
og fejlrettede BSA/Lokal BSA forbindelser.  

17.4.2 Kompensationsbeløb 
I det omfang, det samlede antal af svigt pr. kvartal overstiger 10 % af det 
samlede antal leverede og fejlretttede BSA/Lokal BSA forbindelser pr. kvar-
tal, er Operatøren berettiget til en kompensation på DKK 150,00 ex. moms 
for hver BSA/Lokal BSA forbindelse, der har været berørt af svigt. Der beta-
les kun bod for det antal BSA/Lokal BSA forbindelser, der overstiger de 10 
% af det samlede antal leverede BSA forbindelser pr. kvartal.   

17.4.3 Udbetaling 
For at få udbetalt kompensation, skal Operatøren inden udløbet af den må-
ned, der følger efter kvartalet, fremsende en liste med de EB-numre, der i det 
pågældende kvartal har været berørt af svigt. Opertøren skal for hvert EB-
nummer angive, hvori svigtet bestod, herunder datoen for den faktiske leve-
ring eller fejlretning.  

TDC sammenholder Operatørens liste med egne registreringer, og i det om-
fang TDC konstaterer EB-numre på Operatørens liste, som ifølge TDC s eg-
ne registreringer opfylder kravene, vil TDC for hver af disse EB-numre ud-
betale et kompensationsbeløb, jf. punkt 17.4.3.  

I tilfælde af, der på operatørens liste optræder EB-numre, der ifølge TDC s 
registreringer ikke har været berørt af et svigt eller optræder med flere sam-
tidige svigt, er TDC for hvert af de pågældende EB-numre berettiget til at 
modregne et beløb svarende til 1/3 af kompensationsbeløbet, jf. punkt 17.4.3. 
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17.4.4 Begrænsning af muligheden for kompensation 
TDC kan suspendere Operatørens ret til kompensation efter accept fra Ope-
ratøren. Operatøren kan dog ikke nægte en suspension, hvis nødvendige æn-
dringer i TDC s forretningsgange og tilhørende IT-systemer ikke med rime-
lighed kan gennemføres uden forsinkelser eller andre gener for Operatøren, 
og ændringen følger af myndighedspåbud eller en anmodning fra TDC s 
samtrafikparter. TDC vil varsle en sådan suspension med længst muligt var-
sel og vil i forbindelse hermed oplyse, hvor lang tid suspensionen forventes 
at vare.  

TDC annullerer ordningen for et kvartal, hvis Operatøren i det pågældende 
kvartal har afgivet ordrer i et antal, der afviger med mere end 10 % i for-
hold til Operatørens prognose som afgivet i henhold til aftalens punkt 14.1.  

TDC kan for nærværende af systemmæssige grunde ikke registrere, om leve-
ring er sket inden for den maksimale leveringsfrist som angivet i punkt 14.4. 
TDC yder derfor indtil videre ikke kompensation for overskridelse af den 
maksimale leveringsfrist. Når TDC har meddelt Operatøren, at de nødven-
dige systemmæssige ændringer er på plads, vil TDC yde kompensation fra 
og med det førstkommende kvartal efter TDC s meddelelse.

  

Af standardtilbud om ATM-transmission af BSA-trafik (ATM-BSA) af 5. maj 
2008, pkt. 19.1.3, fremgår følgende:   

19.1.3 Kompensation 
TDC yder kompensation ved mangler i henhold til punkt 19.4.  Herudover 
yder TDC ikke bod eller kompensation ved mangler.

  

Af samme standardtilbud, pkt. 19.4, fremgår følgende:  

19.4 Kompensation ved mangler 
Følgende mangler (i det følgende benævnt som svigt) kan give Operatøren 
ret til kompensation: 

a) Slutkundens forbindelse efter afsluttet etablering ikke virker som 
følge af fejl og mangler i TDC s net omfattet af denne aftale.  

b) TDC ikke inden 15 dage regnet fra den dato, hvor Operatøren har 
fejlmeldt forbindelsen, har afsluttet fejlretning af en fejlramt BSA 
forbindelse, som følge af fejl og mangler i TDC s net omfattet af 
denne aftale. Der medregnes ikke fejl opstået i Operatørens net el-
ler på Slutkundens side af NTP.  

Følgende anses ikke for

 

[IT- og Telestyrelsens overstregning] dog ikke for 
svigt:  
a) Mangelfuld fejlretning, når Operatørens bestilling eller fejlmeldingen er 
foretaget manuelt og ikke ved brug af de automatiserede grænseflader, som 
TDC stiller til rådighed. Dette gælder dog ikke, såfremt Operatørens manu-
elle bestilling er sket som følge af TDC s forhold.  

For opgørelse og udbetaling af kompensation som følge af svigt gælder 
punkt 17.4.2  17.4.5[red.: Bør rettes til 17.4.4] i Operatørens aftale med 
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TDC om adgang til bredbåndskapacitet (ATM BSA) over TDC s kobber 
abonnentlinier [i nærværende i øvrigt benævnt som BSA].

  
Branchens bemærkninger:

  

Telia har i sit høringssvar til IT- og Telestyrelsen angivet følgende for så vidt an-
går standardtilbuddene BSA og BSA-Lokal:

 

Bestemmelsen i standardtilbuddenes pkt. 17.4, første afsnit, litra a, jf. pkt. 14.4, 
vedrørende leveringstider, er på nuværende tidspunkt efter Telias opfattelse ind-
holdsløs, idet TDC af systemmæssige grunde for nærværende ikke registrerer, om 
leveringen er sket inden for den maksimale leveringsfrist som angivet i pkt. 
17.4.4. Telia har i den forbindelse anmodet IT- og Telestyrelsen om at fastsætte 
en frist for TDC s implementering af de nødvendige IT-mæssige systemer eller 
lignende.  

Telia har i sit høringssvar endvidere efterlyst en saglig begrundelse for, at TDC 
gives en frist på 15 dage for at udbedre en fejlramt forbindelse som angivet i pkt. 
17.4, første afsnit, litra d.   

Telia udtrykker endvidere undren over, at det ikke er muligt for TDC at anse en 
mangelfuld og/eller en forsinket leverance for svigt, såfremt bestillingen eller 
fejlmeldingen er foretaget manuelt som angivet i pkt. 17.4, andet afsnit, litra a.  

Telia har derudover i sit høringssvar anført, at selskabet stiller sig uforstående 
over for kompensationsbeløbet i pkt. 17.4.2. på kr. 150,- pr. BSA-/BSA-Lokal 
forbindelse, der er berørt af svigt, idet selskabet samtidig finder, at bestemmelsen 

 ligeledes i pkt. 17.4.2  om, at operatøren alene er berettiget til en kompensati-
on, såfremt det samlede antal af svigt pr. kvartal overstiger 10 % af det samlede 
antal leverede og fejlrettede BSA-/BSA-Lokal forbindelser, giver TDC for stort 
spillerum og udhuler bestemmelsen betydeligt. Herudover savner Telia saglig ar-
gumentation for indsættelse af en sådan 10 %-grænse.   

Telia har ligeledes anført, at selskabet har noteret sig, at TDC i pkt. 17.4.3 stiller 
krav om, at svigt, som skal være registreret af operatøren med EB-numre, også 
skal være registreret af TDC på omhandlede EB-nummerlister, førend udbetaling 
af kompensation kan finde sted. Telia har i den forbindelse fremsat spørgsmål 
om, hvem der har bevisbyrden, såfremt de to parters lister over EB-numre ikke er 
enslydende.  

Fra pkt. 17.4.3, andet afsnit, citerer Telia følgende; som opfylder kravene, vil 
TDC for hver af disse . Telia har her fundet det uklart, om det er kravene for 
udbetaling af kompensation, der henvises til, eller om der er tale om yderligere 
krav.  

Telia har dertil anført, at pkt. 17.4.3, sidste afsnit, udhuler incitamentet og der-
med kompensationsbestemmelsen i sin helhed, idet TDC herved stiller krav om at 
kunne modregne for hvert EB-nummer med et beløb svarende til en tredjedel af 
kompensationsbeløbet, såfremt der på operatørens liste over EB-numre optræder 
numre, som ifølge TDC s registreringer ikke har været berørt af et svigt eller op-
træder med flere samtidige svigt.  
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Endelig har Telia for så vidt angår pkt. 17.4.4, andet afsnit, anført, at selskabet 
ikke finder, at leverancer inden for et givent kvartal, som afviger fra en given 
prognose, bør kunne begrunde en fuldstændig undtagelse fra kompensationsmu-
ligheden.  

Telias bemærkninger for så vidt angår standardtilbuddet ATM-BSA:

 

Telia har efterlyst en saglig begrundelse for, at TDC gives en frist på 15 dage for 
at udbedre en mangelfuld leverance som angivet i pkt. 19.4, litra b.  

For så vidt angår pkt. 19.4, andet afsnit, litra a, er Telia fremkommet med tilsva-
rende betragtninger som anført i forbindelse med standardtilbuddene BSA og 
BSA-Lokal, pkt 17.4, andet afsnit, litra a, jf. ovenfor.  

Telia har vedrørende pkt. 19.4, andet afsnit, sidste del, henvist til selskabets be-
mærkninger for så vidt angår standardtilbuddene BSA og BSA-Lokal, pkt. 17.4.  

TDC s bemærkninger:

  

TDC har i deres høringssvar af henholdsvis 17. juli 2008 og 5. september 2008 til 
IT- og Telestyrelsen bl.a. angivet følgende for så vidt angår standardtilbuddene 
BSA og BSA-Lokal:

 

TDC har under henvisning til pkt. 17.4.4 oplyst IT- og Telestyrelsen om, at TDC 
forventer, at implementeringen af et IT-system, som kan registrere, om levering 
er sket inden for den maksimale leveringstid, vil være afsluttet i løbet af første 
kvartal 2009.    

TDC har for så vidt angår pkt. 17.4, første afsnit, litra d, endvidere bemærket, at 
der i de tilfælde, hvor en fejlretning af en forbindelse tager lang tid, ofte er tale 
om fejl i det underliggende kobbernet, som i Danmark omfatter de forskellige 
produkter rå kobber, telefoni, BSA og bredbånd. Fejlretning i kobbernettet base-
rer sig således på et fælles basalt serviceniveau, og såfremt operatøren ønsker et 
højere serviceniveau, må den enkelte operatør henvises til at kunne tegne særskilt 
aftale herom.   

I forhold til håndteringen af manuelt foretagne bestillinger og fejlmeldinger, jf. 
pkt. 17.4, andet afsnit, litra a, har TDC oplyst, at TDC s ordrehåndtering og efter-
følgende produktion er baseret på den automatiserede grænseflade, som selskabet 
stiller til rådighed for operatørerne for at nedsætte leverings- og fejlretningstider-
ne. Hertil har TDC anført, at risikoen for fejl og misforståelser øges ved brug af 
manuel håndtering, og det derfor er TDC s vurdering, at såfremt operatøren fra-
vælger den automatiserede grænseflade, bør dette medføre, at operatøren påtager 
sig risikoen for de fejl, der måtte opstå i forbindelse med en bestilling eller en 
fejlmelding.   

For så vidt angår bodsbeløbets størrelse og tålegrænsen på 10 % har TDC i sit hø-
ringssvar bl.a. anført, at disse skal ses i sammenhæng med, at bodsordningen på 
den ene side skal sikre, at udbyderen (operatøren) har tillid til, at TDC i sin ad-
færd gør det, der med rimelighed kan gøres for at leve op til SLA-værdierne og 
de leveringstider, der følger af aftalen. På den anden side skal bodsordningen og-
så sikre, at når TDC gør det, der med rimelighed kan forlanges, så medfører bod-
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sordningen ikke væsentlige ekstraomkostninger set i lyset af, at bodsordningen 
ikke er baseret på nogen ekstrabetaling i forhold til LRAIC-priserne.   

I den sammenhæng har TDC bemærket følgende:   

(i) at en lang række af de forhold, som tæller med som svigt , selvom operatøren i 
den forbindelse ikke vil kunne påvise et erstatningsrelevant tab (eksempelvis hvis TDC 
allerede i ordreprocessen kun kan tilbyde en oprettelsesdato, der ligger senere end den i 
aftalen anførte maksimale leveringstid. Operatøren vil her ikke lide noget tab som følge 
af udsættelsen). 
 (ii) at der for fejlretning ikke er aftalt nogen maksimal leveringstid, idet der for stan-
dardservice alene er angivet, inden for hvilken tidstermin TDC skal påbegynde fejlret-
ning. De angivne værdier i SLA en er alene udtryk for TDC s typiske fejlretningstider, og 
en overskridelse vil således ikke udløse erstatning efter almindelige erstatningsregler. 
Såvel svingninger i arbejdsbyrden som konkrete forhold vedrørende den individuelle linie 
gør, at TDC ikke altid vil være i stand til at leve op til de angivne SLA-værdier. For op-
gørelse af bod i forbindelse med fejlretning er der dog angivet, hvornår en fejlretning an-
ses for et svigt , selvom fejlretningen i sig selv ikke kan anses som mangelfuld og der-
med berettige til erstatning.

  

Hvad angår listen over forbindelser, der giver anledning til kompensation, EB-
nummerlisten, er der i pkt. 17.4.3 beskrevet en procedure for håndtering af udbe-
taling. TDC har i den forbindelse anført, at såfremt der, som Telia nævner, måtte 
være uoverensstemmelser mellem parternes registrering af de faktiske forhold, 
må parterne i fællesskab finde en forklaring herpå, ganske som det sker, hver 
gang der er uoverensstemmelser mellem de data, der ligger til grund for fakture-
ring i øvrigt.  

TDC har dertil anført, at ordet kravene i standardtilbuddene BSA og BSA-
Lokal, pkt. 17.4.3, andet afsnit, refererer til de nævnte krav eller kriterier for ud-
betaling af kompensation og ikke til krav, der ikke er nævnt i aftalen.   

For så vidt angår pkt. 17.4.4, andet afsnit, har TDC anført, at TDC som 
alternativ til bestemmelsen kunne undlade at acceptere ordrer ud over det 
prognosticerede. TDC har hertil anført, at et sådan alternativ vil sikre 
mod, at en uventet ordretilgang fra en operatør medfører, at TDC får pro-
blemer med at håndtere ordrer fra en anden operatør. Som et andet alter-
nativ har TDC anført, at TDC kunne kræve, at operatøren betaler en mer-
pris for alle ordrer ud over det prognosticerede, så incitamentsstrukturen 
bringes i balance. TDC finder dog, at den nuværende formulering, hvor-
ved TDC kan gøre undtagelse til kompensationsbestemmelsen i tilfælde, 
hvor en operatør i et kvartal har afgivet ordrer i et antal, der afviger med 
mere end 10 % i forhold til operatørens prognose, er mest hensigtsmæs-
sig.  

TDC s bemærkninger for så vidt angår standardtilbuddet ATM-BSA:

 

TDC har endelig bemærket, at bodsbestemmelsen i standardaftalen om ATM-
transmission af BSA-trafik, pkt. 19.4, supplerer pkt. 17.4 i standardtilbuddene for 
henholdsvis BSA og BSA-Lokal således, at det for opgørelse af bod er uden be-
tydning, om en fejl ligger mellem NTP og DSLAM eller ligger på backhaulfor-
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bindelsen. Derfor er vilkårene identiske, og der henvises derfor til TDC s be-
mærkninger ovenfor.  

TDC har ved høringssvar af 28. januar 2009 til IT- og Telestyrelsen bl.a. angivet 
følgende for så vidt angår de omhandlede standardtilbuds vilkår om kompensati-
on:

 

TDC har over for IT- og Telestyrelsen anført, at selskabet overordnet finder det 
rimeligt, at der i de omhandlede standardtilbud er en kompensationsordning med 
en bagatelgrænse for, hvornår TDC skal udbetale kompensation som følge af 
svigt. TDC har i den forbindelse henvist til, at ordningen består af flere elemen-
ter, hvor 

 

udover bagatelgrænsen 

 

også indgår kompensationens størrelse og de 
forhold, som anses for kompensationsgivende, og at det er selskabets opfattelse, 
at det afgørende er, at den samlede effekt af kompensationsordningen er incita-
mentsfremmende uanset den omhandlede bagatelgrænse. TDC har hertil bl.a. an-
ført, at TDC efter den omhandlede kompensationsordning tillige yder kompensa-
tion for forhold, der efter standardtilbuddene ikke kan betragtes som mislighol-
delse, og at udbetaling af kompensation i et hvert tilfælde af svigt vil indebære, at 
en operatør vil opnå betaling, selvom operatøren ikke har lidt et økonomisk tab, 
der ville kunne dækkes efter almindelig principper om erstatning i kontraktfor-
hold.  

For så vidt angår kompensationens størrelse, har TDC primært anført, at IT- og 
Telestyrelsen efter selskabets opfattelse ikke i medfør af telelovens § 72, stk. 1, 
jf. § 73, stk. 1, har hjemmel til at fastsætte en nedre grænse for kompensationsbe-
løbet i standardtilbuddene. TDC har i den forbindelse henvist til telelovens § 51f. 
TDC har sekundært efterspurgt en begrundelse for styrelsens anvendelse af prisen 
for en BSA-oprettelse som en relevant, rimelig og proportional referencesats i 
forbindelse med den af styrelsen udarbejdede beregningsmodel for kompensatio-
nens størrelse.   

Lovgrundlag 
Det marked, der er relevant for denne afgørelse, er engrosmarkedet for bred-
båndstilslutning (marked 12). IT- og Telestyrelsen har den 2. november 2005 
truffet afgørelse på markedet i henhold til telelovens § 51.  

§ 42 i teleloven angiver, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet 
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 12 har styrelsen i medfør af telelovens 
§ 51 a, jf. § 51, stk. 3, nr. 1, pålagt TDC at imødekomme alle rimelige anmodnin-
ger om adgang til samtrafik for de produkter, der er omfattet af markedsafgræns-
ningen på marked 12.  

I samme afgørelse 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 6 til afgørelsen.  
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TDC har på baggrund heraf udarbejdet standardtilbud for hhv. lokaladgang til 
bredbåndskapacitet over TDC s kobberlinier (BSA-Lokal), adgang til bredbånds-
kapacitet over TDC s kobberlinier (BSA) og ATM-transmission af BSA-trafik 
(ATM-BSA) på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning.   

IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbuddene er udfærdiget i overens-
stemmelse med de forpligtelse, som en part er pålagt i medfør af telelovens 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, til den part, der har udarbejdet standardtilbud.  

Det fremgår ligeledes af telelovens § 73, stk. 1, sidste pkt., at:  

§ 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, at:  

Stk. 2. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens påbud efter stk. 1 kan IT- og Tele-
styrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, der er om-
fattet af standardtilbuddene.

  

Når endelig afgørelse er truffet efter telelovens § 73, stk. 1, skal den part, der har 
udarbejdet standardtilbuddet, ifølge telelovens § 73, stk. 3, senest en måned efter, 
at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.   

Det fremgår af telelovens § 51, stk. 1, at IT- og Telestyrelsen kan pålægge udby-
dere med stærk markedsposition en eller flere forpligtelser nævnt i stk. 3. I tele-
lovens § 51, stk. 4-6 nævnes de hensyn, som styrelsen skal tage i forbindelse med 
pålæggelse af forpligtelserne.  

Af lovbemærkningerne1 til telelovens § 51, stk. 4, fremgår det:  

De forpligtelser, som IT- og Telestyrelsen pålægger parter, skal tilpasses de sær-
lige omstændigheder på de relevante markeder. Samtidig skal forpligtelserne 
adressere de konkurrencemæssige problemer, som er identificeret på det relevante 
marked gennem en markedsanalyse, med henblik på at fremme konkurrencen.  

Formålet med IT- og Telestyrelsens adgang til at opstille krav til den faktiske op-
fyldelse af forpligtelserne er at sikre, at de enkelte forpligtelser opfyldes redeligt, 
rimeligt og rettidigt.   

                                                     

 

1   Lovforslag nr. L 143, fremsat den 29. januar 2003, om forslag til Lov om ændring af 
lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love. 
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Et eksempel på et sådan krav er fastsættelse af minimumskrav til kontraktsvilkår 
om økonomisk kompensation for manglende overholdelse eller opfyldelse af den 
indgåede aftale, f.eks. i forbindelse med levering." (IT- og Telestyrelsens under-
stregning.)  

Endvidere fremgår følgende af bilag 6 til markedsafgørelse af 2. november 2005 
over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12) om ram-
merne for udarbejdelse af TDC s standardtilbud for produkter og ydelser omfattet 
af forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud på engrosmarkedet for bredbånds-
tilslutning:   

 3. Minimumskrav til indhold af standardtilbud 
a) Kommercielle vilkår/procedurer 
[ ] 
- Økonomisk kompensation i forbindelse med manglende eller ikke rettidig over-
holdelse eller opfyldelse af en indgået aftale. 
[ ]

  

Markedsafgørelsen fastslår således, at TDC s standardtilbud som udgangspunkt  
skal indeholde vilkår om kompensation i tilfælde af misligholdelse.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Ad pkt. 17.4/19.1.3 og 19.4 vedrørende kompensation:

  

Det fremgår af de af TDC fremsendte standardtilbud, at TDC har indført et vilkår i 
standardtilbuddene, som forpligter TDC til at yde kompensation til en operatør, i 
det omfang det samlede antal af svigt pr. kvartal overstiger 10 % af det samlede an-
tal leverede og fejlrettede BSA/BSA-Lokal forbindelser pr. kvartal. Det fremgår 
endvidere, at TDC i disse tilfælde vil være forpligtet til at yde en kompensation på 
kr. 150,- ex. moms for hver BSA/BSA-Lokal forbindelse, der har været berørt af 
svigt.  

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at TDC i medfør af markedsaf-
gørelsen af 2. november 2005 (marked 12) i et hvert tilfælde er forpligtet til at give 
adgang til bredbåndstilslutning ved rimelig anmodning herom, og TDC skal opfyl-
de denne forpligtelse redeligt, rimeligt og rettidigt. En tålegrænse for så vidt angår 
TDC s leveringspræcision, her fastsat som et vilkår i en kompensationsbestemmel-
se, vil efter IT- og Telestyrelsens vurdering som udgangspunkt ikke være i over-
ensstemmelse med den adgangsforpligtelse, som TDC er pålagt i medfør af afgø-
relsen på markedet 12. En sådan tålegrænse vil efter IT- og Telestyrelsens vurde-
ring endvidere virke udhulende for det incitamentsfremmende formål med kom-
pensationsbestemmelsen.   

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

For så vidt angår TDC s bemærkninger af 28. januar 2009 vedrørende rimelighe-
den af en bagatelgrænse (tålegrænse) i de omhandlede standardtilbuds bestem-
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melse om kompensation, herunder TDC s bemærkning om, at selskabet efter den 
gældende ordning også betaler kompensation for forhold, der ikke kan betragtes 
som misligholdelse, er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at enhver forsinkelse 
i kommercielle aftaler mellem professionelle aktører som udgangspunkt er at be-
tragte som væsentlig og derfor under normale samhandelsforhold vil udløse mis-
ligholdelsesbeføjelser i relevant omfang i henhold til principperne i købeloven (§ 
21, stk. 3).   

Denne mulighed for at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende er som 
tidligere anført af IT- og Telestyrelsen2 kun i mindre grad reel for opera-
tøren i kraft af TDC s position på markedet og operatørens afhængighed af 
det aktuelle produkt. Operatøren kan således ikke reelt vælge en anden le-
verandør og kan på den baggrund hverken foretage dækningskøb eller 
hæve aftalen. Hvorvidt operatøren i forbindelse med den enkelte mislig-
holdelse kan godtgøre et tab som følge af eksempelvis en forsinket leve-
ring af kortere varighed er i denne sammenhæng af mindre betydning, 
idet operatøren ud over den økonomiske interesse kan have en betydelig 
interesse i samtlige leveringers rettidighed.  

IT- og Telestyrelsen finder på baggrund af en samlet vurdering, at en 
kompensationsordning, der udløses i hvert enkelt tilfælde, vil være rime-
lig over for en operatør, idet en sådan kompensationsordning efter styrel-
sens opfattelse vil have den mest incitamentfremmende effekt i forhold til 
TDC s tilskyndelse til fuldt ud at overholde eventuelle leveringsfrister3. 
IT- og Telestyrelsen finder i den forbindelse, at en sådan kompensations-
forpligtelse i øvrigt bør ses i sammenhæng med, at TDC i henhold til 
standardtilbuddene kan gøre undtagelse til forpligtelsen i tilfælde, hvor 
en operatør i et givent kvartal har afgivet ordrer i et antal, der afviger 
med mere end 10 % i forhold til operatørens prognose.  

For så vidt angår kompensationsbeløbet på kr. 150,- ex. moms for hver forbindel-
se, der har været berørt af svigt, finder IT- og Telestyrelsen ikke umiddelbart, at 
TDC s opstilling af kompensationsbeløbets størrelse er urimelig4 eller i strid med 
de forpligtelser, som TDC er pålagt i medfør af styrelsens afgørelse af 14. de-
cember 2007 efter telelovens § 73, stk. 1, jf. § 72, stk. 1.  

IT- og Telestyrelsen finder i den forbindelse grundlæggende, at der ved vurderin-
gen af beløbets rimelighed bør tages hensyn til de omkostninger, som en operatør 
vil have ved køb af en BSA-oprettelse uden teknikerbesøg, som er det basispro-
dukt, de nærværende standardtilbud omhandler.  

                                                     

 

2 IT- og Telestyrelsens afgørelse af 14. december 2007 vedr. standardtilbud af 14. august 
2006 om produkter på engrosmarkedet for standardtilbud, j.nr. 06-002098.  
3 En kompensationsordning, der udløses i ethvert tilfælde er i overensstemmelse med 
ERG s bedste praksis (07) 53 WLA WBA BP final 080604.  
4 IT- og Telestyrelsen har forespurgt de svenske telemyndigheder om deres erfaring med 
kompensationsbestemmelser i standardtilbud om bredbåndstilslutning. De svenske tele-
myndigheder har i den forbindelse bemærket, at et kompensationsbeløb på kr. 150,- efter 
deres opfattelse og erfaring forekommer højt, men at en leveringspræcision på 90 % for 
TDC derimod forekommer at være et urimeligt krav. 
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Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at en sammenkædning af TDC s 
kompensationsforpligtelse med TDC s til en hver tid gældende pris for en BSA-
oprettelse uden teknikerbesøg vil medføre en rimelig og proportional kompensa-
tionsforpligtelse for såvel TDC som for branchen, og at det samtidig vil fremme 
TDC s incitament til at opfylde aftalen med operatøren.  

IT- og Telestyrelsen finder dog under hensyntagen til, at styrelsen ved denne af-
gørelse påbyder TDC at fjerne den gældende bagatelgrænse i selskabets kompen-
sationsbestemmelse i de omhandlede standardtilbud, at TDC med rimelighed skal 
kunne foretage en reduktion af størrelsen på det gældende kompensationsbeløb, 
svarende til en reduktion på ca. 10 %.  

IT- og Telestyrelsen kan i tilknytning hertil konstatere, at en reduktion af størrel-
sen på det omhandlede kompensationsbeløb på 10 % fører til et kompensations-
beløb, der svarer til ca. en tredjedel af den p.t. gældende pris hos TDC for en 
BSA-oprettelse uden teknikerbesøg5.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC s kompensati-
onsforpligtelse fremadrettet vil kunne opfyldes, hvis TDC yder et kompensati-
onsbeløb, der svarer til ca. en tredjedel af den til enhver tid gældende pris hos 
TDC for en BSA-oprettelse uden teknikerbesøg, idet styrelsen finder, at de oven-
stående hensyn herved vil blive inddraget, og hvorved det sikres, at kompensati-
onsforpligtelsen for såvel TDC som for branchen til stadighed fremstår som rime-
lig.  

IT- og Telestyrelsen skal i relation til spørgsmålet om kompensationsbeløbet og 
under henvisning til TDC s bemærkninger af 28. januar 2009 for en god ordens 
skyld bemærke, at styrelsen finder principielt at have hjemmel i medfør af telelo-
vens § 72, stk. 1, jf. § 73, stk. 1, 2. pkt., til at fastsætte en grænse over for TDC 
om størrelsen på selskabets kompensationsbeløb.  

For så vidt angår standardtilbuddet om ATM-transmission af BSA-trafik har 
TDC ved e-mail af 5. maj 2008 til IT- og Telestyrelsen anført følgende:  

Vilkårene om bod og kompensation i ATM Transmissions aftalen [er  bør tilføjes] ikke 
fuldt ud identiske [med  bør tilføjes] vilkårene om bod og kompensation i BSA ATM og 
BSA Lokal aftalerne, idet der er tale forskellige ydelser, der ikke er fuldt ud sammenlig-
nelige, ligesom standardaftalen om ATM Transmission allerede i den gældende udgave 
har vilkår om kompensation ved forsinkelse.

  

Idet branchens bemærkninger til ATM-transmissionens standardtilbud i hovedsa-
gen har været identiske med ovenfor anførte, foretages der ikke selvstændig be-
handling heraf.   

IT- og Telestyrelsen skal dog bemærke, at forholdene vedrørende opgørelse og 
udbetaling af kompensation i ATM-transmissions standardtilbuddet også vil være 
omfattet af nærværende afgørelse.  

                                                     

 

5 TDC s pris for en BSA-oprettelse uden teknikerbesøg udgør p.t. kr. 399,-, jf. prisliste 
herom. 
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Øvrig vurdering:

  
I forhold til Telias anbringende vedrørende TDC s manglende implementering af 
IT-systemer eller lignende til håndtering af registrering af leveringstider skal IT- 
og Telestyrelsen bemærke, at TDC har oplyst, at TDC forventer, at implemente-
ring af et IT-system vil være afsluttet i løbet af første kvartal 2009. Det er på den 
baggrund IT- og Telestyrelsens forståelse, at TDC ved udgangen af første kvartal 
2009 vil have implementeret ovennævnte IT-system, og styrelsen foretager sig 
således ikke for nuværende yderligere i relation hertil. IT- og Telestyrelsen vil 
dog i tilfælde af overskridelse af den af TDC oplyste tidsramme for implemente-
ringen overveje at træffe afgørelse om at pålægge TDC at implementere det om-
handlede IT-system inden for en af styrelsen fastsat ny frist.  

I forhold til TDC s håndtering af manuelle bestillinger og fejlmeldinger er det IT- 
og Telestyrelsens vurdering, at det ikke umiddelbart er urimeligt, at TDC stiller 
krav om, at operatørerne skal bruge automatiserede grænseflader ved bestillinger 
og fejlmeldinger for at sikre den mest effektive sagsgang. Styrelsen konstaterer, 
at formuleringen i den foreliggende bestemmelse sikrer operatøren kompensation 
i alle de situationer, hvor en manuel bestilling eller fejlmelding følger af forhold, 
der kan tilskrives TDC, jf. pkt. 17.4, andet afsnit, litra a, sidste del.    

ooo0ooo   

I medfør af telelovens § 72, stk. 1, jf. § 73, stk. 1. træffer IT- og Telestyrelsen så-
ledes følgende   

AFGØRELSE:

  

TDC A/S skal i standardtilbud om henholdsvis adgang til bredbåndskapaci-
tet over TDC s kobberabonnentlinier (BSA), om lokaladgang til bredbånds-
kapacitet over TDC s kobberabonnentlinier (BSA-Lokal) og om ATM-
transmission af BSA-trafik (ATM-BSA):  

 

fjerne de vilkår i pkt. 17.4/19.4, som forpligter TDC til alene at yde 
kompensation til en operatør, i det omfang det samlede antal af kom-
pensationsberettigende BSA-forbindelser pr. kvartal overstiger 10 % 
af det samlede antal leverede og fejlrettede BSA-forbindelser pr. kvar-
tal, samt 

 

løbende regulere størrelsen på selskabets kompensationsforpligtelse, 
således at kompensationsbeløbet til enhver tid står i rimeligt forhold 
til de omkostninger, som en operatør vil have ved køb af en BSA-
oprettelse uden teknikerbesøg.   

ooo0ooo    
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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 
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 kr. 
4.000,- for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil 
blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.   

Med venlig hilsen   

Charlotte Stausholm 


