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Fremsendes alene via mail   

Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til 
TDC's fibernet  

1 Indledning 
Telia Danmark (herefter Telia) har ved brev den 3. juni 2010 klaget til IT- og Te-
lestyrelsen over mulig diskriminerende adfærd fra TDC A/S (herefter TDC). 
TDC har ifølge Telia i kraft af erhvervelsen af DONG Energy’s fibernet tilgode-
set det koncernforbundne YouSee A/S (herefter YouSee) ved at give selskabet 
mulighed for at udbyde produkter via fibernettet tidligere end, hvad Telia har haft 
mulighed for. Ifølge Telia er TDC forpligtet til at udbyde sine wholesale produk-
ter internt som ekstern samtidigt.  

2 Afgørelse 
IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af § 76, stk. 1 i teleloven1 følgende afgørel-
se:  

TDC har i den konkrete sag ikke handlet i strid med telelovens bestemmel-
ser om ikke-diskrimination i forbindelse med YouSee’s markedsføring af 
produkter, der tilbydes via TDC’s fibernet.    

3 Begrundelse 
Ved vurderingen af, om TDC har udvist diskriminerende adfærd i strid med tele-
lovens bestemmelser, skal der tages stilling, om TDC er pålagt forpligtelser i for-
hold til selskabets fibernet. Det vil sige, om TDC i medfør af IT- og Telestyrel-
sens markedsafgørelser, jf. telelovens § 84 d, jf. § 51, er pålagt at skulle give ad-
gang til selskabets fibernet på regulerede vilkår, herunder om TDC er pålagt en 
forpligtelse om ikke-diskrimination i forhold til selskabets fibernet.   

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at Kommissionen i sin henstilling af 17. de-
cember 2007 (2007/879/EF) ikke har udpeget fiber, som værende et selvstændigt 
marked. Fiber er heller ikke af IT- og Telestyrelsen afgrænset som værende et 
selvstændigt marked, jf. telelovens § 84 b.   

Spørgsmålet er herefter, om fiber er omfattet af et af de syv produkt- og tjene-
stemarkeder, som Kommissionen har udpeget. I forhold til problemstillingen i                                                      

 

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer, jf. 
lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 
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den konkrete sag, som vedrører bredbåndsudbud via fibernettet, vil det være rele-
vant at kigge på engrosmarkederne for fysisk netværksinfrastrukturadgang (mar-
ked 4) og bredbåndstilslutninger (marked 5). 
  
Det fremgår af IT- og Telestyrelsens markedsafgræsning af 11. december 2008 
på marked 4, at fiber ikke er en del af markedet. Markedet omfatter på nuværende 
tidspunkt kun rå kobber.   

IT- og Telestyrelsen har på marked 5 fastslået, at båndstilslutning via fiber udgør 
et substituerbart alternativ til kobberbaserede bredbåndstilslutninger (BSA) på 
engrosniveau, og at fiber dermed er omfattet af engrosmarkedet for bredbåndstil-
slutninger (marked 5).  

TDC’s adgangsforpligtelse på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger omfat-
ter imidlertid i øjeblikket alene adgang til bredbåndstilslutninger via kobbernettet 
og via kabel-tv nettet. Det betyder, at TDC i henhold til markedsafgørelsen af 22. 
december 2009 med virkning fra 22. februar 2010 ikke er pålagt en forpligtelse 
til at give andre udbydere adgang til selskabets fibernet. 
   
TDC har derfor ikke handlet i strid med teleloven, herunder telelovens forpligtel-
se om adgang i henhold til § 42, idet selskabet ikke er pålagt en forpligtelse om at 
give adgang til selskabets fibernet. Dette indebærer derfor også, at TDC heller 
ikke har handlet i strid med forpligtelsen om ikke-diskrimination jf. telelovens § 
51b, idet selskabet i den konkrete sag ikke har været forpligtet til at udbyde tje-
nester og oplysninger på samme vilkår og af samme kvalitet, som gælder for tje-
nester, der udbydes til selskabet selv, dets datterselskaber eller partnere.   

TDC har derfor ikke udvist diskriminerende adfærd i strid med telelovens be-
stemmelser over for Telia i forbindelse med YouSee’s markedsføring af produk-
ter, der leveres via TDC’s fibernet.   

IT- og Telestyrelsen skal for en god ordens skyld bemærke, at styrelsen på mar-
ked 5 har igangsat en vurdering af, i hvilket omfang TDC efter erhvervelsen af 
DONG Energy’s fibernet skal pålægges forpligtelser i forhold til fibernettet. Sty-
relsen forventer at sende et udkast til delafgørelse i høring vedrørende regulering 
af fiber inden for kort tid.    

4 Baggrund 
Telia har over for IT- og Telestyrelsen anført, at det er selskabets opfattelse, at 
TDC har valgt at tilgodese det koncernforbundne selskab YouSee med en aftale, 
der gør YouSee i stand til at gå ud og angribe markedet her og nu samtidig med, 
at TDC holder andre konkurrerende aktører hen ved at foregive, at der endnu ikke 
kan indgås aftale, fordi selskabet ikke er klar med et udkast.  

Ifølge Telia er TDC ikke alene forpligtet til at udbyde sin wholesale adgang på 
samme ikke diskriminerende vilkår til alle, men er tillige efter almindelige prin-
cipper forpligtet til at gøre det på samme tidspunkt og ikke give sine egne kon-
cernforbundne selskaber en fordel ved at give dem adgang førend ikke-
koncernforbundne selskaber.   
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Telia har derfor rejst spørgsmålet om, hvorvidt TDC misbruger sin dominerende 
position på bredbåndsområdet.   

TDC har ved e-mail den 9. juni 2010 over for IT- og Telestyrelsen tilkendegivet, 
at det for selskabet er uklart, hvilke bestemmelser i teleloven Telia mener, TDC 
har overtrådt.   

Det er TDC’s opfattelse, at IT- og Telestyrelsen må afvise, at behandle Telias 
klage, da fiberaccess ikke er omfattet af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse 
på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4), og IT- og 
Telestyrelsen ikke i øvrigt har vurderet, at fiberaccess er omfattet af andre mar-
keder, hvor TDC i medfør af telelovens § 84d er udpeget som udbyder med stærk 
markedsposition.  

5 Klagevejledning  
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 
1260 København K, tlf.: 33 92 97 00, e-mail: sttpost@vtu.dk.   
  
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 
kr. 4.000 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 medfør af § 76, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarke-
det (teleloven) 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.  

Endvidere fremgår det af telelovens § 51b, at: 

§ 51 b. Ved forpligtelse til ikkediskrimination, jf. § 51, stk. 3, nr. 
2, forstås, at parter navnlig skal sikre, at de under tilsvarende for-
hold tilbyder andre virksomheder, der udbyder tilsvarende tjene-
ster, tilsvarende vilkår, og at de udbyder tjenester og formidler op-
lysninger 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 tjene-
ster, der udbydes til parten selv, dennes datterselskaber eller part-
nere, er sammensat af flere samtrafikprodukter, og situationer, 
hvor sammenlignelige tjenester indgår som delelementer i forskel-
lige samtrafikprodukter, f.eks. i form af tillægsydelser, tillægstje-
nester eller faciliteter.  

Yderligere fremgår det af telelovens § 84b, at:  

§ 84 b. Til brug for de i § 84 a nævnte markedsundersøgelser af-
grænser IT- og Telestyrelsen relevante markeder tilpasset danske 
forhold under hensyntagen til  

1) Europa-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og 
tjenestemarkeder og  

2) Europa-Kommissionens retningslinjer for markedsanalyser og 
vurdering af stærk markedsposition.  

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen følger procedurer i overensstemmelse 
med regler fastsat i medfør af § 84 f, såfremt IT- og Telestyrelsen 
udpeger markeder, der afviger fra Europa-Kommissionens henstil-
ling om relevante produkt- og tjenestemarkeder.  

Det fremgår videre af telelovens § 84d, stk. 1, at:  

§ 84 d.  Hvis en markedsanalyse efter § 84 c viser, at der ikke er 
reel konkurrence på et relevant marked, skal IT- og Telestyrelsen 
udpege virksomheder med en stærk markedsposition på det pågæl-
dende marked med henblik på at træffe afgørelse efter §§ 21 a og 
21 b, § 35, stk. 2, § 51 og § 76 a.  
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5.1 Markedsafgørelse 
De af Kommissionen udpegede markeder fremgår af henstilling af 17. december 
2007 (2007/879/EF) om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den 
elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i over-
ensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fæl-
les rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og –tjenester.  

Kommissionen har i henstillingen udpeget følgende markeder:  

Detailniveau 
1. Adgang til det offentlige telefonnet på et fast sted for privat- og 
erhvervskunder.  

Engrosniveau 
2. Access i det offentlige telefonnet på et fast sted.  

3. Opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast 
sted.  

4. Engrossalg af (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (herunder 
delt eller fuldt ubundtet adgang) på et fast sted.  

5. Engrossalg af bredbåndstilslutning.  

6. Engrossalg af terminerende segmenter af faste kredsløb, uanset 
hvilken teknologi der benyttes til at levere lejet kapacitet eller ka-
pacitet til bestemte formål.  

7. Terminering af taleopkald på individuelle mobiltelefonnet. 


