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Afvisning af anmodning om forhåndsbesked efter telelovens § 77 
 
Indledning 
TDC A/S (herefter TDC) har ved brev af 23. april 2010 til IT- og Telestyrelsen 
anmodet styrelsen om en forhåndsbesked efter telelovens § 771. TDC har i brevet 
anmodet styrelsen om at vurdere, hvorvidt TDC’s anførte undtagelse til 
kvalitetskravet i selskabets standardtilbud om rå kobber og delt rå kobber går 
videre end, hvad der forstås ved ”almindelig fyldning” i styrelsens afgørelse af 1. 
maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastruktur (marked 4).  
 
IT- og Telestyrelsens vurdering 
TDC har anmodet IT- og Telestyrelsen om at afgive en udtalelse om den 
juridiske fortolkning af kriteriet ”almindelig fyldning i nettet” i relation til 
kvalitetskravet i afgørelsen på marked 4, jf. telelovens § 77. 
 
Det af TDC rejste spørgsmål er genstand for behandling i forbindelse med IT- og 
Telestyrelsens tilsyn med TDC’s standardtilbud på marked 4. I denne sag 
behandles spørgsmålet om CMP’ens betydning for TDC’s adgang til at kunne 
blive undtaget fra kvalitetskravet som følge af almindelige fyldninger i nettet.  
 
Da det af TDC rejste spørgsmål allerede behandles i forbindelse med IT- og 
Telestyrelsens igangværende tilsyn med TDC’s standardtilbud efter telelovens § 
72, finder styrelsen ikke grundlag for at behandle det samme spørgsmål i 
nærværende sag. 
 
TDC’s anmodning om en forhåndsbesked efter telelovens § 77 afvises derfor.  
 
Sagsfremstilling 
Baggrunden for TDC’s anmodning er, at IT- og Telestyrelsen har igangsat et 
tilsyn med TDC’s standardtilbud om rå kobber og delt rå kobber på marked 4. 
Styrelsen har i den forbindelse sendt et udkast til afgørelse af 15. februar 2010 i 
høring hos TDC. Det fremgår af afgørelsesudkastet, at den af TDC anførte 
undtagelse til kvalitetskravet i relation til TDC’s definition af almindelige 
fyldninger efter styrelsens opfattelse ikke er i overensstemmelse med 
markedsafgørelsens kvalitetskrav, og at forbeholdet derfor skal fjernes.  

 
1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer. 
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TDC og IT- og Telestyrelsen holdt den 26. marts 2010 et møde med henblik på at 
drøfte forståelsen af TDC’s bemærkninger til afgørelsesudkastet, herunder det af 
TDC fremsendte tekstforslag. Det blev på mødet aftalt, at TDC ville fremsende et 
nyt tekstforslag.  
 
TDC har ved brev af 23. april 2010 til IT- og Telestyrelsen anført, at selskabet 
finder, at der består betydelig uklarhed om, hvorledes styrelsen fortolker kriteriet 
”almindelige fyldning i nettet”. TDC har derfor anmodet IT- og Telestyrelsen om 
at vurdere, om den af TDC anførte undtagelse til kvalitetskravet i selskabets 
standardtilbud sammenholdt med den gældende CMP’s begrænsninger for udstyr, 
som anvendes i fremskudte indkoblingspunkter, går videre, end hvad der forstås 
ved kriteriet ” almindelig fyldning” i afgørelsen på marked 4.  
 
TDC har endvidere tilkendegivet, at TDC, først når IT- og Telestyrelsen har taget 
stilling til ovennævnte, vil være i stand til at vurdere, om den nuværende 
undtagelse i standardtilbuddet bør revideres.  
 
Afsluttende bemærkninger 
For så vidt angår CMP’en betydning i relation til kravet om, at TDC skal sikre, at 
kvaliteten i nettet opretholdes, kan IT- og Telestyrelsen i øvrigt henvise til 
afgørelsen på marked 4, hvoraf det fremgår, at:  
 
”TDC kan (delvist) opfylde forpligtelsen ved at fastsætte nogle generelle 
principper for administrationen af kobbernettet, der sikrer sameksistens i nettet 
og operatørernes mulighed for at opretholde deres udbud af tjenester til 
slutbrugerne. Dette indebærer, at der ved degraderinger af kvaliteten af (de dele 
af) kobbernettet, som faktisk er beskyttet af sådanne principper, og som opstår 
ved samtidig overholdelse af disse principper, vil være en formodning for, at 
forpligtelsen desuagtet er overholdt; altså at der kan undtages fra kravet om 
opretholdelse af kvaliteten af kobbernettet. Dette forudsætter dog, at 
principperne løbende justeres efter udviklingen i nettet og den teknologiske 
udvikling. Der kan for eksempel være tale om situationer, hvor uforudsete eller 
uforudsigelige problemer opstår, eller hvor det viser sig, at en anden eller nyere 
teknisk løsning er bedre egnet til at sikre sameksistens.” 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Laila Jensen 
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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 at sikre, at kvaliteten i kobbernettet opretholdes, jf. telelovens § 
51 a, jf. telelovens §§ 51, stk. 1 og 84 d. 
 
Det fremgår af markedsafgørelsen, at kvalitetskravet blandt andet indebærer, at: 
 
” 
– TDC ikke må foretage dispositioner i nettet eller administrere nettet på en 

sådan måde, at kvaliteten af de andre operatørers lejede kobberforbindelser 
forringes i en sådan grad, at operatøren ikke kan opretholde sit tjenesteudbud 
over for slutkunden. 

– TDC i forbindelse med udarbejdelsen af standardtilbud – se nærmere herom i 
afsnit 7.9 – skal udarbejde retningslinjer, som inden for rammerne af 
telelovgivningen sikrer sameksistens i nettet. Retningslinjerne skal indeholde 
principper og regler for anvendelsen af kobbernettet og i nødvendigt omfang 
samhusningslokaliteterne. Retningslinjerne skal sikre, at støj og 
krydstaleproblemer i nettet modvirkes, særligt i relation til den igangværende 
optimering og udbygning af accessnettet samt ved anvendelse af nye 
teknologier. Retningslinjerne skal udformes og administreres i 
overensstemmelse medmarkedsafgørelsens forpligtelser, herunder 
forpligtelsen om ikke-diskrimination. Retningslinjerne skal endvidere være 
rimelige og tage hensyn til sikring af sameksistens i nettet og operatørernes 
mulighed for at udbyde tjenester til slutbrugerne via kobbernettet i 
konkurrence med TDC.” 
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