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TDC A/S 
regulering@tdc.dk       

Fremsendes alene via mail  

 

Afgørelse på baggrund af TDC s brev af 3. november 2010  

Indledning 
TDC har ved brev af 3. november 2010 anmodet IT- og Telestyrelsen om at ænd-
re styrelsens LRAIC-model for 2011 og på den baggrund styrelsens afgørelse af 
29. oktober 2010 om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-
metoden for 2011. TDC henviser til, at styrelsens LRAIC-model indeholder en 
åbenlys fejl, og at styrelsen på afgørelsestidspunktet har været i besiddelse af de 
nødvendige oplysninger til at kunne udarbejde en korrekt model og dermed træf-
fe en korrekt afgørelse.  

TDC har på den baggrund anmodet IT- og Telestyrelsen om at ændre afgørelsen 
af 29. oktober 2010 med henblik på at foretage en korrigerende prisfastsættelse.   

Afgørelse 
TDC s anmodning om, at IT- og Telestyrelsen ændrer styrelsens LRAIC-model 
og derpå styrelsens afgørelse af 29. oktober 2010 imødekommes ikke.  

 

IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. oktober 2010 står således ved 
magt.  

Sagens faktiske omstændigheder 
Den 23. august 2010 indsendte TDC efter IT- og Telestyrelsens anmodning data, 
herunder data vedrørende selskabets BSA-forbrug med henblik på styrelsens op-
datering af LRAIC-modellen for 2011.  

I forbindelse med IT- og Telestyrelsens udarbejdelse af den omhandlede LRAIC-
priskontrolafgørelse af 29. oktober 2010 afgav TDC i et høringssvar af 8. oktober 
2010 vedrørende opdatering af trafikmængder og prognoser i LRAIC-modellen 
for 2011 bemærkninger til styrelsen vedrørende BSA-forbruget i modellen. TDC 
oplyste heri, at selskabet  på baggrund af IT- og Telestyrelsens anmodning om 
en opdatering af ark A. Overordnede net (2) , række 5 og 13  havde forsøgt, 
men ikke havde været i stand til at måle dataforbruget for henholdsvis interne og 
eksterne kunder. Dette skyldtes ifølge TDC, at forbruget for eksterne BSA-
kunder ikke vil kunne opgøres korrekt som følge af en mangelfuld statistisk funk-
tionalitet i ATM-nettet, som en del af de eksterne BSA-forbindelser fortsat pro-
duceres på.   

TDC anførte videre, at forbruget uden usikkerhed ville kunne opgøres i IP-nettet, 
som den resterende del af de eksterne forbindelser samt TDC s egne forbindelser 
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produceres på. TDC anførte afslutningsvis i høringsbrevet, at selskabet derfor 
finder det mest korrekt i lighed med tidligere år at benytte de opgjorte forbrugs-
værdier i IP-nettet for både interne og eksterne forbindelser, og TDC fremsen-
der derfor opdateret dataindberetning for BSA-forbruget .  

TDC fremsendte således samtidig med høringsbrevet et supplerende inputark i 
form af et opdateret excel ark A. Overordnede net (2) . I inputarket, se nedenfor, 
havde TDC med røde markeringer foretaget ændringer i forbrugsværdierne i ar-
kets række 10 vedrørende BSA-kunder tilknyttet via såkaldte Cabinets .   

  

IT- og Telestyrelsen indarbejdede efterfølgende de af TDC ændrede forbrugs-
værdier i LRAIC-modellen for 2011 og traf den 29. oktober 2010 den omhandle-
de LRAIC-afgørelse. I høringsnotatet til afgørelsen noterede IT- og Telestyrel-
sen, at styrelsen på baggrund af TDC s bemærkninger havde ændret BSA-
forbruget i modellen.  

Ved e-mail af 2. november 2010 rettede TDC henvendelse til IT- og Telestyrel-
sen med en bemærkning om, at styrelsen ved sin LRAIC-afgørelse fejlagtigt kun 
har ændret forbruget for BSA-kunder, der er tilsluttet via gadeskabe og ikke for 
BSA via L[ayer] 2 og L[ayer] 3, jfv. Tabel 2.2. i I_Product_Demand i acces-
smodellen. [IT- og Telestyrelsens tilføjelse]  

Den efterfølgende dag fremsendte TDC sit klagebrev til IT- og Telestyrelsen. 
Heri korrigerede TDC imidlertid selskabets e-mail af 2. november 2010 og anfør-
te, at forbrugsværdierne kun skulle ændres for så vidt angik Layer 3 og ikke 
som tidligere anført forbrugsværdierne for både Layer 2 og Layer 3 .   

Ved TDC s brev af 3. november 2010 har selskabet klaget over, at IT- og Tele-
styrelsen ikke fuldt ud har ændret dataforbrug for eksterne BSA-kunder i LRAIC-
modellen i overensstemmelse med, hvad TDC fandt at have tilkendegivet i hørin-
gen af 8. oktober 2010. TDC har på den baggrund anført, at modellens resultater 
ikke kan anses for retvisende, og at der derfor ikke ved styrelsens afgørelse af 29. 
oktober 2010 er fastsat en korrekt pris for 2011.   

TDC har i den forbindelse medgivet, at IT- og Telestyrelsens efter TDC s opfat-
telse fejlagtige opdatering alene af cabinet

 

produktet kan være forårsaget af 
TDC s fejlmarkering i det supplerende inputark, som selskabet sendte til styrel-
sen samtidig med høringssvaret den 8. oktober 2010. Ifølge TDC var inputarket 
nemlig ændringsmarkeret i en forkert række (vedrørende Cabinet -produktet og 
ikke i rækken vedrørende Layer 3 ).   

Ikke desto mindre har TDC ved sin klage af 3. november 2010 anført, at selska-
bet er af den opfattelse, at TDC s ændringsmarkering i inputarket af 8. oktober 
2010 alligevel må anses for åbenlyst rettet mod Layer 3 -produktet, idet TDC 
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henviser til, at det er på dette produkt, at TDC har en faktuel afsætning i modsæt-
ning til på Cabinet -produktet, som er et modelteknisk produkt. TDC har i den 
forbindelse henvist til den relevante tabel, der er genstand for opdateringen 
(core-model, I_Product_Demand , tabel 2.2)  samt i øvrigt til støtte for sin på-
stand til følgende angivelse i selskabets høringsbrev af 8. oktober 2010:  

"BSA forbrug

  

I modsætning til tidligere indberetninger har TDC i år forsøgt at måle 
dataforbruget for hhv. interne og eksterne kunder, som ønsket af styrelsen 
i dataindberetningen, ark A. Overordnede net (2) , række 5 og 
13. TDC har imidlertid efterfølgende måtte konstatere, at forbruget 
for eksterne BSA-kunder ikke kan opgøres korrekt på grund af mangelfuld 
statistik-funktionalitet i ATM-nettet, som en del af de eksterne 
BSA-forbindelse fortsat produceres på. I modsætning hertil kan forbruget 
uden usikkerhed opgøres i IP-nettet, som den resterende del 
af de eksterne forbindelser samt TDC egne forbindelser produceres 
på. TDC finder det derfor mest korrekt, i lighed med tidligere år, at 
benytte de opgjorte værdier i IP-nettet for både interne og eksterne 
forbindelser og TDC fremsender derfor opdateret dataindberetning for 
BSA-forbruget."  

TDC har endelig i sit brev af 3. november 2010 anført, at det omhandlede input-
ark alene blev fremsendt af TDC som en form for illustration for IT- og Telesty-
relsen, og at det således ikke indgår som en del af TDC s formelle dataindberet-
ning.  

Begrundelse 
IT- og Telestyrelsen har betragtet TDC s henvendelse af 3. november 2010 som 
et spørgsmål om genoptagelse af sagen vedrørende styrelsens afgørelse af 29. ok-
tober 2010 som følge af nye oplysninger.  

IT- og Telestyrelsen er ikke enig med TDC i, at styrelsens LRAIC-model for 
2011 indeholder en åbenlys fejl , og at styrelsen på tidspunktet for styrelsens 
afgørelse den 29. oktober 2010 kunne have truffet en anden afgørelse, hvor der 
var taget højde for de nu ifølge TDC korrekte forbrugsværdier. Styrelsen betrag-
ter i stedet oplysningerne fra TDC af 3. november 2010 som nye faktiske oplys-
ninger.  

IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at TDC ved sit hørings-
svar den 8. oktober 2010 vedrørende opdateringen af trafikmængder og progno-
ser i LRAIC-modellen for 2011 foretog en opdatering af dataindberetningen for 
BSA-forbruget og i den forbindelse henviste til og i samme e-mail indsendte et 
inputark, hvor de værdier, som TDC ønskede ændret, var fremhævet med rødt.  

IT- og Telestyrelsen er uenig i, at det  som af TDC anført ved brevet af 3. no-
vember 2010  var åbenlyst for styrelsen, at de rødtmarkerede og ændrede for-
brugsværdier, som styrelsen efterfølgende indarbejdede i LRAIC-modellen, jf. 
TDC s indsendte inputark, var behæftet med den fejl, at de vedrørte Bitstream 

 

Layer 3 og ikke Bitstream 

 

Cabinet . Styrelsen deler således ikke TDC s opfat-
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telse af, at TDC i sit høringssvar 

 
trods det fejlbehæftede inputark 

 
har tilken-

degivet et ønske om at ændre forbrugsværdierne for Bitstream - Layer 3 .   

IT- og Telestyrelsen finder således, at TDC ved e-mail af 2. november 2010 til 
styrelsen har afgivet faktiske oplysninger, som selskabet efterfølgende ved kla-
gen af 3. november måtte korrigere (i TDC s mail af 2. november fremgår, at bå-
de værdierne for Layer 2  og Layer 3  skulle have været ændret, og i brevet af 
3. november anfører TDC, at kun Layer 3 -værdien skulle have været ændret). 
Efter IT- og Telestyrelsens opfattelse har TDC således, selv efter at styrelsen traf 
endelig afgørelse, ikke været helt konsistente i selskabets oplysninger til styrel-
sen om sagens fakta.  

IT- og Telestyrelsen finder, at TDC er nærmest til at konstatere, hvilke forbrugs-
værdier der er korrekte, og hvilke der ikke er. Styrelsen lægger således som ud-
gangspunkt de data til grund for en afgørelse, som TDC indberetter, og som TDC 
er de eneste til at kunne tilvejebringe. Dette understreger vigtigheden af, at TDC 
fremkommer med korrekt information i forbindelse med sagsoplysningen. 
Styrelsen foretager derfor også flere høringer i forbindelse med sin sagsbehand-
ling forinden endelig afgørelse. Styrelsen har i den konkrete sag ikke fundet an-
ledning til at betvivle det af TDC indsendte inputark.  

Endvidere skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at styrelsen ikke uden et nyt og 
fejlkorrigeret inputark fra TDC ville have været i stand til at ændre værdierne i 
overensstemmelse med det af TDC nu anførte i relation til Layer 3 , jf. brev af 3. 
november 2010.  

På baggrund af ovenstående har IT- og Telestyrelsen således betragtet sagen som 
et spørgsmål om genoptagelse som følge af nye faktiske oplysninger, herunder en 
vurdering af de hensyn, der kan tale for og imod, hvorvidt den omhandlede 
LRAIC-afgørelse skal tilbagekaldes og ændres.   

Som IT- og Telestyrelsen ser det, drejer det sig om en konkret afvejning af to mod-
satrettede hensyn. Hensynet til TDC s privatretlige interesse i at få lagt de nye op-
lysninger til grund i forbindelse med udmøntningen af en anden pris end sket i sty-
relsens afgørelse af 29. oktober 2010, over for hensynet til den øvrige branche, som 
har indrettet sig og disponeret i tillid til den omhandlede LRAIC-afgørelse.  

I henhold til LRAIC-bekendtgørelsens1 § 5, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen 

 

med inddragelse af branchen 

 

senest den 31. oktober hvert år afgørelse om fast-
sættelse af maksimale priser for produkter m.v., som er omfattet af en forpligtelse 
om priskontrol efter LRAIC-metoden, jf. telelovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, 
stk. 5, nr. 4. Hele LRAIC-processen er bundet op på, at styrelsens LRAIC-
afgørelser udfærdiges for et år ad gang med inddragelse af branchen. Processen gi-
ver dels branchen mulighed for at komme med input i forbindelse med styrelsens 
årlige prisfastsættelsesafgørelser dels en sikkerhed for at kunne indrette sig forret-
ningsmæssigt i god tid, inden afgørelserne skal træde i kraft. Såfremt et selskab øn-
sker en ændret prisfastsættelse på baggrund af ændrede oplysninger, har selskabet 
mulighed for at indberette oplysningerne herom til brug for styrelsens eventuelle 
inddragelse i forbindelse med den næste prisafgørelse. 

                                                     

 

1 Bekendtgørelse om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, BEK nr. 496 af 29. april 2010. 
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Da det kun er TDC, der kan fremkomme med de i sagen omhandlede forbrugsvær-
dier, er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at hensynet til, at den øvrige branche 
kan indrette sig forretningsmæssigt i tillid til styrelsens LRAIC-afgørelse af 29. ok-
tober 2010 vægter særligt tungt.  

Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at der ikke foreligger så tungtvejen-
de hensyn, der taler for, at styrelsen skal tilbagekalde og ændre sin afgørelse af 29. 
oktober 2010.   

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 


