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Telelovens § 77 - forhåndsbesked om idriftsættelse af visse fremskudte 
indkoblingspunkter før udløb af 6-måneders varslingsperiode 
 
TDC har ved brev af 23. april 2010 anmodet IT- og Telestyrelsen om at afgive en 
forhåndsbesked efter telelovens § 771. Anmodningen vedrører, hvordan 
varslingsforpligtelsen i styrelsens marked 4-afgørelse skal fortolkes i de 
undtagelsestilfælde, hvor TDC kan benytte et kortere varsel end seks måneder for 
etablering af fremskudte indkoblingspunkter. 
 
Sagsfremstilling 
Baggrunden for anmodningen er, at IT- og Telestyrelsen den 1. maj 2009 traf 
afgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastruktur-
adgang (marked 4), hvorved TDC blev pålagt en række forpligtelser, herunder en 
forpligtelse om gennemsigtighed. 
 
TDC blev bl.a. pålagt at varsle andre udbydere på engrosmarkedet senest seks 
måneder før en planlagt etablering af et fremskudt indkoblingspunkt, medmindre 
TDC i visse tilfælde kan dokumentere, at implementeringsforløbet for 
etableringen af det fremskudte indkoblingspunkt nødvendigvis må være kortere. 
 
TDC har under henvisning til tidligere drøftelser med IT- og Telestyrelsen om 
muligheden for i visse tilfælde at anvende et kortere varsel end seks måneder og 
under henvisning til et konkret indkoblingspunkt henvendt sig til styrelsen for at 
få be- eller afkræftet TDC’s fortolkning af varslingsforpligtelsen i styrelsens 
markedsafgørelse af 1. maj 2009. 
 
Af TDC’s fortolkning af forpligtelsen fremgår følgende tre kumulative 
forudsætninger som betingelse for at idriftsætte et fremtidigt fremskudt 
indkoblingspunkt før udløbet af varslingsperioden på seks måneder: 
 

• TDC har varslet indkoblingspunktet i henhold til marked 4-afgørelsen på 
selskabets hjemmeside, 

• Ingen operatører har fremsat ønske om sametablering i 
indkoblingspunktet inden udløb af tilbagemeldingsfristen på to måneder, 
og 

                                                      
1 Jf. lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 
780 af 28. juni 2007 med senere ændringer.  
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• TDC har konkrete anmodninger fra egne slutkunder (eller slutkunder hos 
en operatør med en BSA-aftale hos TDC), hvor forsyning fra 
indkoblingspunktet er nødvendig. 

 
IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen finder, at der ved fortolkningen af den omhandlede 
varslingsforpligtelse i styrelsens marked 4-afgørelse skal tages udgangspunkt i de 
hensyn, der ligger til grund for den pålagte forpligtelse. 
 
Som det fremgår af markedsafgørelsen af 1. maj 2009, er hensynet bag den 
omhandlede forpligtelse at sikre, at de alternative udbydere får mulighed for at 
planlægge deres forretning, herunder en eventuel etablering af fremskudte 
indkoblingspunkter, uafhængigt af TDC. De alternative udbydere, som har 
interesse i at følge med ud, skal således gives de samme vilkår for at beregne en 
business case som TDC. 
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Baggrunden for, at IT- og Telestyrelsen fandt anledning til at imødekomme et 
sådant hensyn, var, at styrelsen i forbindelse med analysen af engrosmarkedet 
konstaterede, at hovedparten af de selskaber, som gerne vil flytte med ud, var af 
den opfattelse, at der ikke var tilstrækkelig information om TDC’s netudbygning. 
 
En forpligtelse for TDC til rettidigt at give de rette informationer om 
planlægningen af netudbygning er efter IT- og Telestyrelsens vurdering af 
essentiel betydning for udbydernes muligheder for at træffe de kommercielle 
beslutninger, der fremadrettet skal understøtte den samlede konkurrence. 
 
IT- og Telestyrelsen vurderede derfor, at der var behov for at fastsætte en 
egentlig varslingsprocedure. 
 
Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at såfremt der i en konkret situation ikke 
foreligger noget beskyttelsespåkrævet hensyn, der kan begrunde en fastholdelse 
af en varslingsperiode på seks måneder, vil denne med rimelighed kunne 
fraviges. Dette forudsætter efter styrelsens opfattelse, at TDC har varslet et 
fremtidigt fremskudt indkoblingspunkt i henhold til marked 4-afgørelsen med en 
tilbagemeldingsfrist på to måneder, og at ingen alternative udbydere ved 
svarfristens udløb har fremsat ønske om sametablering i det varslede 
indkoblingspunkt. 
 
Det forhold, at TDC tillige måtte have modtaget konkrete anmodninger fra egne 
slutbrugere eller slutbrugere hos en alternativ udbyder med en BSA-aftale hos 
TDC om forsyning fra indkoblingspunktet, kan efter IT- og Telestyrelsens 
vurdering understøtte TDC’s anvendelse af et forkortet varsel. Styrelsen lægger 
herved vægt på, at der kan være modstående hensyn for TDC at varetage. 
 
For god ordens skyld finder IT- og Telestyrelsen det vigtigt at understrege, at 
bevisbyrden for konkret at dokumentere, at implementeringsforløbet for 
etablering af et fremskudt indkoblingspunkt nødvendigvis må være kortere end 
de seks måneder, til en hver tid vil være TDC’s. 
  

 



 

IT- og Telestyrelsen skal i øvrigt understrege, at der med nærværende 
forhåndsbesked er tale om en generel udtalelse om idriftsættelsen af visse 
fremskudte indkoblingspunkter før udløbet af den omhandlede 6-måneders 
varslingsperiode. Forhåndsbeskeden kan således ikke henføres til en konkret sag, 
og en konkret sag vil derfor kunne få et andet udfald. 
 
Såfremt en alternativ udbyder i en konkret sag finder anledning til at rejse 
spørgsmål om den af TDC givne varslingsperiode i forbindelse med TDC’s 
etablering af et fremskudt indkoblingspunkt, vil en sådan sag således kunne 
indbringes for IT- og Telestyrelsen med henblik på en eventuel afgørelse, jf. 
telelovens § 65.  
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Med venlig hilsen 
 
 
Charlotte Stausholm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilag 1: Lovgrundlag   
 
IT- og Telestyrelsen kan i medfør af telelovens § 77 afgive en udtalelse om den 
juridiske fortolkning af reglerne i telelovens afsnit IV om samtrafik m.v. og 
regler fastsat i medfør heraf.  
 
Ved IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarkedet 
for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) er TDC bl.a. pålagt en 
forpligtelse om gennemsigtighed, jf. telelovens § 51 d, jf. telelovens §§ 51 og 84 
d. Styrelsen har i medfør af telelovens § 51 d, stk. 3, nærmere fastlagt nogle 
kriterier for opfyldelse af denne gennemsigtighedsforpligtelse, herunder bl.a. en 
forpligtelse for TDC til i forbindelse med udbygningen af kobberaccessnettet at 
udarbejde en varslingsprocedure ved selskabets etablering af fremskudte 
indkoblingspunkter.  
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Forpligtelsen i markedsafgørelsen af 1. maj 2009 har følgende ordlyd: 
 
”Oplysninger om TDC s passive og aktive infrastruktur 
 
… 
 
TDC forpligtes desuden til at udarbejde en varslingsprocedure, således at 
operatørerne i forbindelse med TDC s udbygning af kobberaccessnettet som 
minimum varsles seks måneder før en planlagt etablering af et fremskudt 
indkoblingspunkt. Såfremt TDC i visse tilfælde kan dokumentere, at 
implementeringsforløbet for etableringen af det fremskudte indkoblingspunkt 
nødvendigvis må være kortere end seks måneder, kan TDC undtagelsesvist i disse 
tilfælde benytte kortere varsel.” 
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