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Afgørelse på baggrund af Telenors klage af 29. september 2010  

Indledning 
Telenor har ved brev af 29. september 2010 til IT- og Telestyrelsen klaget over 
styrelsens afgørelse af 30. oktober 2009 vedrørende udmøntning af LRAIC-
maksimalpriser for 2010. Telenor henviser til, at afgørelsen indeholder åbenlyse 
fejl i relation til styrelsens omregning af de maksimale årlige BSA-priser til 
kvartalspriser.  

Telenor har på den baggrund anmodet IT- og Telestyrelsen om at træffe en til-
lægsafgørelse, hvorved der rettes op på de af Telenor anførte omregningsfejl.  

Afgørelse 
Telenors anmodning om, at IT- og Telestyrelsen træffer en tillægsafgørelse til af-
gørelsen af 30. oktober 2009 imødekommes ikke.  

 

IT- og Telestyrelsens afgørelse af 30. oktober 2009 står således ved 
magt.  

Sagens faktiske omstændigheder 
Den 25. september 2009 sendte IT- og Telestyrelsen et udkast til afgørelse om 
prisfastsættelse efter LRAIC-metoden for 2010 i høring i branchen. Afgørelsen 
indeholdte en BSA-udmøntning på hastigheder og en omregning fra årlige til 
kvartalspriser. Til afgørelsesudkastet indgik som bilag en excel-fil indeholdende 
data vedrørende BSA-udmøntningen samt beregningen fra årlige priser til kvar-
talspriser. Både i udkastet til afgørelse samt i excel-filen fremgik det, at der i om-
regningen fra årlige priser til kvartalspriser var blevet rundet op. Styrelsen mod-
tog ingen bemærkninger, for så vidt angår den omhandlede omregning i forbin-
delse med denne branchehøring.  

Den 30. oktober 2009 traf IT- og Telestyrelsen således endelig afgørelse om fast-
sættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2010 i medfør af 
§ 5, stk. 6 og § 4, stk. 1, i LRAIC-bekendtgørelsen, jf. telelovens § 51 f.  

Afgørelsen blev ikke påklaget af Telenor til Teleklagenævnet.  

Den 29. september 2010 indgav Telenor en klage til IT- og Telestyrelsen over 
den omhandlede afgørelse.  

http://www.itst.dk
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Telenor har i sit klagebrev henvist til en række udvalgte BSA-hastigheder, hvor 
Telenor finder, at IT- og Telestyrelsens udmøntning fra årlige til kvartalspriser er 
fejlberegnet, idet udmøntningsprisen er højere end den beregnede maksimalpris. 
Telenor anfører, at afvigelserne for en række af disse priser skyldes, at styrelsen 
har foretaget en oprunding af de beregnede årlige maksimalpriser til nærmeste 
hele DKK. Telenor har i den forbindelse særligt fremhævet, at styrelsen for BSA- 
produkterne 10.240 kbit/s og 20.480 kbit/s har lagt én krone ekstra til pr. kvartal i 
forhold til den beregnede maksimalpris.  

Telenor har anført, at en oprunding af de beregnede årlige maksimalpriser til 
nærmeste hele DKK er i modstrid med et grundlæggende princip om, at når der 
allerede er fastsat en årlig maksimalpris, kan denne ikke overskrides, blot fordi 
styrelsen har valgt at følge TDC s ønske om, at der udmøntes i et kortere beta-
lingsinterval .  

For så vidt angår BSA-produkterne 10.240 kbit/s og 20.480 kbit/s finder Telenor, 
at IT- og Telestyrelsen har begået en åbenlys beregningsfejl .  

Begrundelse 
IT- og Telestyrelsen har betragtet Telenors henvendelse af 29. september 2010 
som en anmodning om, at styrelsen tilbagekalder og ændrer sin afgørelse af 30. 
oktober 2009 som følge af omregningsfejl og træffer en ny afgørelse, der korrige-
rer for disse fejl. Styrelsen vil i nærværende afgørelse vægte de hensyn, der kan 
tale henholdsvis for og imod en sådan tilbagekaldelse.  

IT- og Telestyrelsen har foretaget en vurdering af sagen og finder ikke, at de af 
Telenor anførte omregningfejl i styrelsens afgørelse af 30. oktober 2009 kan be-
grunde, at afgørelsen skal tilbagekaldes med henblik på, at styrelsen træffer en 
ny.  

IT- og Telestyrelsen foretager løbende afrundinger m.v. i lignende sager, eksem-
pelvis når et beløb eller procentfradrag skal afrundes fra et decimaltal til et helt 
tal, eller når antallet af decimaler skal reduceres. Der kan principielt være tale om 
såvel oprundinger som nedrundinger, som til enhver tid vil kunne være genstand 
for en påstand om, at det resulterer i et upræcist resultat.  

Dette er bl.a. også baggrunden for, at IT- og Telestyrelsen altid sender sine pris-
kontrolafgørelser i branchehøringer, inden styrelsen træffer endelig afgørelse. 
Herved gives branchen en mulighed for at kommentere på afgørelsen, herunder 
på eventuelle uhensigtsmæssigheder.  

IT- og Telestyrelsen har således ved afgørelsen om ikke at imødekomme Tele-
nors anmodning lagt vægt på, at Telenor efter styrelsens opfattelse har haft mu-
lighed for at kommentere de af selskabet anførte åbenlyse omregningsfejl i for-
bindelse med høringen over afgørelsesudkastet, og altså inden den endelige afgø-
relse blev truffet. Styrelsen bemærker i den forbindelse i øvrigt, at heller ikke den 
øvrige branche har afgivet bemærkninger til den af styrelsen anvendte omreg-
ning.  

IT- og Telestyrelsen skal i den konkrete sag henvise til, at styrelsen har anvendt 
et princip om afrunding til nærmeste højere hele tal (oprunding) og ikke den af 
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Telenor anførte almindelige afrundingsregel. IT- og Telestyrelsen finder, at det 
ligger inden for styrelsens skøn at anvende forskellige afrundingsprincipper, her-
under princippet om nærmeste hele højere tal (oprunding).  

Dette afrundingsprincip har, for så vidt angår BSA-produkterne 10.240 kbit/s og 
20.480 kbit/s medført et højere tal, når kvartalspriserne senere multipliceres til 
årspriser og sættes i relation til afgørelsens årlige maksimalpriser. Dette skyldes 
imidlertid det af styrelsen anvendte afrundingsprincip til nærmeste højere hele tal 
(oprunding). Konsekvensen af denne afrunding kan eksempelvis ses i beregnin-
gen for så vidt angår BSA-produktet 20.480 kbit/s, hvor den årlige pris er bereg-
net til 1.208,1458 kr. hvilket svarer til en kvartalspris på 302,0364 kr.  og ikke 
på 302 kr. som anført af Telenor. Styrelsen har som nævnt afrundet kvartalspri-
sen til nærmeste højere hele tal, og kvartalsprisen er derfor blevet 303 kr. Havde 
styrelsen derimod valgt at afrunde til nærmeste hele tal, ville kvartalsprisen i ste-
det være blevet 302 kr.  

I øvrigt skal IT- og Telestyrelsen henvise til, at værdiforskellen ved den af Tele-
nor anførte omregning i forhold til den af styrelsen anvendte omregning efter sty-
relsens opfattelse udgør en meget lille værdiforskel. IT- og Telestyrelsen har op-
gjort den samlede lag 3 BSA-betaling fra eksterne kunder til TDC til at udgøre 
136 mio. kr. pr. år (1.030 kr. multipliceret med 132.325 eksterne kunder). For-
skellen i betalingen ved de to afrundingsprincipper udgør i alt 140.898 kr. for det 
pågældende år. Dette svarer til 1,03 promille af den samlede eksterne BSA beta-
ling. 
   
Endelig skal IT- og Telestyrelsen påpege, at styrelsens priskontrolafgørelse har 
indvirkning på såvel Telenor som øvrige parter i branchen, og at der ligeledes er 
et væsentligt indretningshensyn at tage til den øvrige branche. Styrelsen vurderer, 
at dette indretningshensyn endvidere taler imod at tilbagekalde den omhandlede 
afgørelse.  

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   

Charlotte Stausholm 
Specialkonsulent  


