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Afgørelse vedrørende prisen for ydelsen opsætning af nettermine-
ringspunkt fra perioden den 1. januar 2010 til den 26. april 2010  

1 Indledning 
IT- og Telestyrelsen traf den 26. april 2010 afgørelse vedrørende prisen for ydel-
sen opsætning af nettermineringspunkt . I afgørelsen redefinerede IT- og Tele-
styrelsen på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) 
og engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) den LRAIC-
modellerede ydelse opsætning af nettermineringspunkt . Dette indebar, at ydelsen 
alene skulle dække TDC s materialeudgifter til selve NTP-stikket samt det yderli-
gere tidsforbrug, der opstår i forbindelse med opsætning af NTP-stik, når teknike-
ren er på adressen i forvejen.   

Ydelsen dækker herefter alene TDC s materialeudgifter til selve NTP-stikket samt 
det yderligere tidsforbrug, der opstår i forbindelse med opsætning af NTP-stik, når 
teknikeren er på adressen i forvejen.   

IT- og Telestyrelsen sendte den 5. marts 2010 afgørelsesudkastet vedrørende op-
sætning af nettermineringspunkt i høring. I afgørelsesudkastet fandt styrelsen, at 
prisen i perioden den 1. januar 2010 til den 26. april 2010 skulle have været bereg-
net efter historiske omkostningers metode. Styrelsen revurderede imidlertid efter 
høringsperiodens udløb denne del af afgørelsesudkastet i forhold til de omstændig-
heder, der var forbundet med den opkrævede pris i perioden den 1. januar 2010 til 
den 26. april 2010. Afsnittet blev derfor ikke medtaget i den endelige afgørelse.     

Telia henvendte sig ved e-mail af 6. maj 2010 til IT- og Telestyrelsen og konstate-
rede, at det var uklart, hvilken prissætning, der var gældende for perioden den 1. 
januar 2010 til den 26. april 2010.   

IT- og Telestyrelsen har herefter behandlet sagen som en klagesag vedrørende de 
af TDC opkrævede priser i perioden den 1. januar 2010 til den 26. april 2010.  

2 Afgørelse 
IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af § 76 i teleloven1 følgende afgørelse:  

                                                     

 

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med 

senere ændringer. 

http://www.itst.dk
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IT- og Telestyrelsen kan i den konkrete sag ikke anfægte den af TDC op-
krævede pris for perioden den 1. januar 2010 til den 26. april 2010.   

3 Begrundelse 
Denne sag drejer sig om, hvorvidt TDC handlede i strid med den pålagte priskon-
trolforpligtelse, når TDC opkrævede betaling for to LRAIC-regulerede ydelser 

 

oprettelse 

 

m/tekniker og opsætning af nettermineringspunkt

  

i de situationer, 
hvor opsætning af nettermineringspunkt var nødvendig.  

Som det fremgår af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 26. april 2010, var der i 
den konkrete sag tale om en mangel i LRAIC-modelleringen af ydelsen oprettel-
se m-/tekniker , idet der ikke indgik udgifter til NTP-stikket og dets opsætning i 
den fastsatte pris for oprettelse  m/tekniker .   

Det er derfor IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC, i de tilfælde hvor opsæt-
ning af nettermineringspunkt har været nødvendig, har været berettiget til at fak-
turere særskilt herfor.   

Herefter er spørgsmålet, om det var i strid med den pålagte forpligtelse, at TDC i 
tillæg fakturerede den LRAIC-modellerede ydelse opsætning af nettermine-
ringspunkt .  

På den ene side har IT- og Telestyrelsen lagt vægt på, at opkrævning af ydelsen 
opsætning af nettermineringspunkt , som det også fremgår af afgørelsen af 26. 

april 2010, indebar, at TDC fik dækket visse omkostninger to gange, idet op-
krævningen har indeholdt to ydelser med delvist overlappende indhold, hvorved 
TDC har opnået overdækning på kørselsomkostninger opgjort efter LRAIC-
princippet.  

På den anden side hæfter IT- og Telestyrelsen sig ved, at der har været en mangel i 
LRAIC-modelleringen af ydelsen oprettelse m-/tekniker . En korrekt prisfastsæt-
telse efter LRAIC-metoden, hvorved TDC kunne få dækket sine udgifter ved op-
sætning af et nettermineringspunkt, ville indebære, at der skulle modelleres en ny 
ydelse, som ikke tidligere har været modelleret i IT- og Telestyrelsens årlige afgø-
relse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser. IT- og Telestyrelsen har 
endvidere lagt vægt på, at TDC skal opkræve LRAIC-modellerede priser, hvis så-
danne er fastlagt.   

IT- og Telestyrelsen finder derfor i det konkrete tilfælde ikke, at der er tilstrækkelig 
grundlag for af fastslå, at den pris TDC opkrævede i perioden 1. januar 2010 til 26. 
april 2010 for opsætning af NTP-stik har været i strid med priskontrolforpligtelse, 
jf. telelovens § 51 f, som TDC er pålagt, således som den tidligere LRAIC-
priskontrolafgørelse var udformet.  

IT- og Telestyrelsen kan derfor i den konkrete sag ikke anfægte den af TDC op-
krævede pris for perioden den 1. januar 2010 til den 26. april 2010.   

4 Klagevejledning  
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 
1260 København K, tlf.: 3392 9700, e-mail: sttpost@vtu.dk.  
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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   
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Bilag 1 Lovgrundlag m.v. 
I forbindelse med IT- og Telestyrelsens behandling af sager om overholdelse af te-
lelovens afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf på baggrund af en klage fremgår 
følgende af telelovens § 76:  

§ 76. IT- og Telestyrelsen kan behandle sager om overholdelse af denne 
lovs afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund 
af en klage.   

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om 
udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters, tredjemænds 
som nævnt i § 56, stk. 5, og § 58, stk. 5, og ejere af elektroniske 
kommunikationsnets overholdelse af 1) § 41, stk. 2, § 56, stk. 1 og 2, § 57, 
stk. 1 og 3, § 58, stk. 1 og 2, § 64, § 72, stk. 2, § 74, stk. 1 og 3, § 76 a, § 82, 
stk. 1 og 2, og 2) regler udstedt med hjemmel i § 50, § 56, stk. 3 og 4, § 57, 
stk. 4 og 5, § 58, stk. 3 og 4, og § 82, stk. 3.   

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om overholdelse af de i 
stk. 2 nævnte bestemmelser.   

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter denne lov og regler fastsat i 
medfør heraf skal være objektive, transparente, forholdsmæssige og 
ikkediskriminerende.

  

De i denne sammenhæng relevante markeder er henholdsvis engrosmarkedet for 
fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4), som styrelsen traf afgørelse på 
den 1. maj 2009, og engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) truffet 
den 22. december 2009 i henhold til telelovens § 51.    


