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Afgørelse om TDC’s standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for 
bredbåndstilslutninger (marked 5) 
 
1 Indledning  
 
IT- og Telestyrelsen har med henblik på styrelsens tilsyn med standardtilbud ved 
e-mail af 3. december 2010 modtaget TDC’s standardtilbud på fiber BSA. TDC 
har ved e-mails af henholdsvis 6. december 2010, 1. marts 2011, 23. maj 2011 og 
19. juli 2011 opdateret selskabets standardtilbud. TDC har ydermere den 18. au-
gust 2011 indsendt en opdatering af standardtilbud på fiber BSA, som vil blive 
behandlet i en særskilt sag.     
 
IT- og Telestyrelsen har foretaget en gennemgang af TDC’s aktuelle standardtil-
bud med henblik på at vurdere, om indholdet er i overensstemmelse med de for-
pligtelser, som TDC er pålagt på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger 
(marked 5).  
  
2 Afgørelse  
 
I medfør af telelovens1 § 52 træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgø-
relse:  
 
TDC skal i sit standardtilbud på fiber BSA på engrosmarkedet for bred-
båndstilslutninger (marked 5):  
 

- Ændre Produkttillæggets punkt 16.3 om uopsigelighedsperiode for 
individuelle adgange til FBSA således, at den maksimale bindingspe-
riode for den linjeafhængige lejebetaling ikke bliver længere, end det 
er muligt for TDC’s engroskunder at binde sine detailkunder - det vil 
sige maksimalt 6 måneder fra tidspunktet for TDC’s levering. 

 
 
TDC skal i nødvendigt omfang konsekvensrette standardtilbuddet. Såfremt tilsva-
rende bestemmelser måtte stå i andre dele af standardtilbuddet, skal disse således 
bringes i overensstemmelse med nærværende afgørelse.  
 

                                                      
1 Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 
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TDC skal senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et op-
dateret standardtilbud.  
 
Endvidere har IT- og Telestyrelsen noteret sig, at TDC vil ændre produkttillæg-
gets punkt 11 samt bilag 1a, punkt 6.1.3, installationsprodukter – TDC gravning, 
således, at der fastsættes en leveringstid. Denne leveringstid skal fastsættes for 
fiber BSA, både hvor leveringen forudsætter etablering af en stikledning, samt 
hvor stikledningen allerede er etableret. Der henvises til særskilt brev herom.   
 
  

3 Sagens faktiske omstændigheder  
 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for bredbåndstil-
slutninger (marked 5). Den 3. november 2010 traf IT- og Telestyrelsen i henhold til 
den daværende telelovs § 512 en delafgørelse på marked 5 over for TDC vedrøren-
de fiber. Forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud på fiber BSA trådte i kraft den 
3. december 2010. 
  
I markedsafgørelsen har IT- og Telestyrelsen i medfør af den daværende telelovs 
§ 51 c3 pålagt TDC at offentliggøre et standardtilbud for de produkter, som sel-
skabet i medfør af markedsafgørelsen skal give adgang til. Afgørelsen af 3. no-
vember 2010 henviser således til, at forpligtelsen er nærmere beskrevet i bilag 5 i 
markedsafgørelsen af 22. december 2009.  
 
TDC har på baggrund heraf udarbejdet et standardtilbud for fiber BSA4.  
 
IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at et standardtilbud er udfærdiget i overens-
stemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af telelovens af-
snit IV samt regler fastsat i medfør heraf, jf. telelovens § 52.  
 
IT- og Telestyrelsen har fundet anledning til nærmere at behandle følgende punk-
ter i TDC’s standardtilbud: 
 

 Om uopsigelighed: Produkttillæg, punkt 16.3: Uopsigelighedsperiode 
samt punkt 16.4: Opsigelse af den individuelle Slutbrugers adgang til 
FBSA, 3 afsnit. 

 Om manglende leveringstid: Bilag 1a, punkt 6.1.3: Installationsprodukter 
– TDC gravning samt Produkttillæg pkt. 11, 3. afsnit.  

 
Som baggrund skal IT- og Telestyrelsen oplyse, at styrelsen den 5. juli 2011 
sendte et udkast til afgørelse i høring hos TDC. Den 15. august 2011 afgav TDC 
høringssvar, hvori TDC anfører, at selskabet for så vidt angår leveringstid vil til-
rette standardtilbuddet i overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens bemærk-
ninger.  
 

 
2 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 
780 af 28. juni 2007 med senere ændringer.  
3 Ibidem. 
4 Jf. bestemmelsen i telelovens § 82, stk. 3. 
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4 Begrundelse 
 
4.1 Produkttillæg, punkt 16.3 samt 16.4: Uopsigelighedsperiode for indivi-
duelle adgange til FBSA 

Produkttillægget anfører om uopsigelighed følgende: 

”16.3 Uopsigelighedsperiode for individuelle adgange til FBSA 

 
Individuelle adgange til FBSA, hvor der foretages nyanlæg frem til Slutbrugerens 
bolig er uopsigelige fra Kundens side i 5 år fra tidspunktet for TDC’s levering.  
 
Benytter Kundens Slutbruger ikke længere den individuelle adgang kan TDC give 
andre Kunder adgang til at benytte forbindelsen mod, at Kundens frigøres fra 
den resterende del af uopsigelighedsperioden. Kundens forpligtelse til at betale 
leje af FBSA ophører fra tidspunktet for TDC’s levering til den nye Kunde.  
 
Har Kunden overtaget en individuel adgang, som er omfattet af en uopsigelig-
hedsperiode indtræder Kunden i den resterende periode. 
 
Ved dette Produkttillægs ophør uanset årsag er TDC berettiget til at udarbejde 
en slutopgørelse og fakturere lejen for den resterende del af uopsigelighedsperi-
oden.”  
 
”16.4 Opsigelse af den individuelle Slutbrugers adgang til FBSA 
 
… 
 
Er den individuelle adgang uopsigelig, jf. punkt 16.3, kan Kunden udtræde af si-
ne forpligtelser ved at betale TDC for den resterende del af uopsigelighedsperio-
den. Den individuelle adgang vil herefter ikke være bundet af en uopsigeligheds-
periode.” 
 
Det fremgår af Produkttillægget, punkt 16.3, at individuelle adgange til fiber 
BSA, hvor der foretages nyanlæg frem til slutbrugerens bolig, er uopsigelig i 5 år 
for TDC’s engroskunde/kontraktspart fra tidspunktet for TDC’s levering. 
 
TDC’s engroskunder kan alene opnå dækning af de hermed forbundne omkost-
ninger gennem et salg til detailkunden på den pågældende forbindelse. Såfremt 
omkostningerne skal dækkes ved en opkrævning hos detailkunden i form af, at 
TDC’s engroskunde opkræver detailkunden en betaling, der skal dække uopsige-
ligheden i 5 år, vil dette efter styrelsens vurdering reelt set udelukke, at TDC’s 
engroskunde kan hverve kunder på detailniveau. TDC’s uopsigelighedsperiode på 
5 år på engrosniveau vil således efter styrelsens vurdering begrænse konkurren-
cen på detailniveau. 
 
Derudover vil TDC - som anført af IT- og Telestyrelsen i markedsafgørelsen - 
som vertikalt integreret udbyder ved etablering af stikledninger få dækket sine 
omkostninger hertil enten ved, at detailkunden er kunde hos TDC’s detailfiber-
forretning, eller på sigt gennem selskabets engrosforretning. Dette følger af, at 
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det alene er TDC, der har ejendomsretten til den etablerede stikledning og der-
med de fremtidige indtægter herpå. En engroskunde vil alene være sikret en ind-
tjening i 6 måneder, i det omfang detailkunden er en privatperson, eftersom de-
tailkunden herefter kan opsige sit abonnement. I modsætning hertil vil TDC, som 
vertikalt integreret udbyder og som ejer af nettet, have adgang til at få dækket si-
ne omkostninger over hele stikledningens tekniske levetid. 
 
Af markedsafgørelsen fremgår i den forbindelse, at den løbende lejebetaling for 
fiberforbindelser skal indeholde omkostningerne til etablering af stikledninger; 
det vil blandt andet sige omkostninger til gravning til slutkundens ejendom, fi-
berkabler samt tilslutning til det overordnede net.  
 
I LRAIC-afgørelsen, som udmønter priskontrolforpligtelsen i markedsafgørelsen, 
er der både taget højde for, at stikledninger kan blive inaktive5, og der er indar-
bejdet konservative migrationsprofiler, som også bidrager til at sikre TDC om-
kostningsdækning. IT- og Telestyrelsen vil dertil løbende kunne revidere model-
len ud fra den faktiske fiberudrulning. I LRAIC-afgørelsen af 14. april 2011 an-
føres på side 20, at styrelsen i forbindelse med den årlige opdatering på baggrund 
af den faktiske fiberudrulning vil tage stilling til, om fremskrivningen skal revi-
deres.  
 
TDC har i selskabets høringssvar af 15. august 2011 anført, at selskabet ikke får 
nogen betaling udover den løbende lejebetaling. IT- og Telestyrelsen skal hertil 
bemærke, at TDC – udover den løbende lejebetaling - gennem oprettelsesprisen6 
opnår dækning af de irreversible omkostninger forbundet med oprettelsen af kun-
den. Vilkåret om uopsigelighed i 5 år indebærer derudover, at der gælder en mi-
nimumsbetaling svarende til 5 års lejebetaling. I den situation, hvor slutkunden 
måtte opsige sin fiberforbindelse inden de 5 års udløb, og ikke med det samme 
skifter til en ny bredbåndsleverandør over samme forbindelse, vil TDC dermed 
oppebære en indtjening udover, hvad der er indregnet i den løbende lejebetaling – 
altså i givet fald en overdækning.  
  
IT- og Telestyrelsen er således modsat TDC af den opfattelse, at vilkåret om uop-
sigelighed ikke er i overensstemmelse med den priskontrolforpligtelse, TDC er 
pålagt i markedsafgørelsen af 3. november 2010.  
 
Konkret vurderer IT- og Telestyrelsen, at en periode på 5 år er for lang, når 
TDC’s engroskunder i henhold til udbudsbekendtgørelsen7 kun kan binde deres 
private detailkunder i 6 måneder. Hertil kommer, at TDC via priskontrolforplig-

 
5 Jf. punkt 5.4, s. 23, i høringsnotat af 14. april 2011 til afgørelse om fastsættelse af de-
tailindholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for 
adgang til TDC’s fiber- og kabel-tv-net og tjenesten multicast for 2011 samt købsmodel 
for adgang til kabel-tv-net. 
 
6 Jf. side 21 i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 14. april 2011 om fastsættelse af detail-
indholdet i LRAIC-metoden (fastnet), fastsættelse af maksimale samtrafikpriser for ad-
gang til TDC’s fiber- og kabel-tv-net og tjenesten multicast for 2011 samt købsmodel for 
adgang til kabel-tv net.  
7 Bekendtgørelse nr. 715 af 23. juni 2011 om udbud af elektroniske kommunikationsnet 
og –tjenester.  
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telsen sikres dækning for selskabets effektivt afholdte omkostninger, hvilket en-
groskunderne ikke sikres ved en bindingsperiode på 5 år. LRAIC-afgørelsen af 
14. april 2011 er ikke blevet påklaget af TDC. Styrelsen skal ikke desto mindre 
jf. ovenfor understrege, at LRAIC-prisen særligt tager højde for, at nogle forbin-
delser er inaktive.   
 
Som nævnt ovenfor, har uopsigelighedsperioden karakter af en minimumsbeta-
ling. 
 
Spørgsmålet om up front betaling blev behandlet i Teleklagenævnets afgørelse af 
20. juni 20118. I afgørelsen anfører nævnet i andet afsnit på side 5 følgende:  
 
”For så vidt angår TDC’s ønske om at få mulighed for at opkræve en oprettelses-
betaling, der helt eller delvist dækker de irreversible etableringsomkostninger 
ved stikledningen, bemærker Teleklagenævnet, at nævnet har en vis forståelse for 
TDC’s ønske, men at en sådan up front betaling vanskeligt kan undgå at få ka-
rakter af en barriere for alternative stikledningsetableringer, og dermed vil have 
en hæmmende effekt på den konkurrence, som markedsafgørelsen har til formål 
at fremme. På den baggrund finder Teleklagenævnet ikke tilstrækkelig anledning 
til at tilsidesætte IT- og Telestyrelsens afgørelse om ikke at tillade en sådan op-
rettelsesbetaling, men i stedet lade TDC’s omkostningsdækning ske gennem den 
løbende lejebetaling.” [IT- og Telestyrelsens fremhævning] 
 
IT- og Telestyrelsen er af den opfattelse, at en uopsigelighedsperiode på 5 år reelt 
set vil varetage samme hensyn som en up front betaling, som Teleklagenævnet 
har vurderet vil have en hæmmende effekt på konkurrencen. Hvor lang en uopsi-
gelighedsperiode, der kan tillades, må ifølge styrelsen bero på en konkret vurde-
ring med udgangspunkt i, at der ikke opstilles en barriere for adgangen til at kun-
ne konkurrere på detailniveau om bredbåndskunderne. Styrelsen finder konkret, 
at en uopsigelighedsperiode på maksimalt 6 måneder ikke vil udgøre nogen bar-
riere for adgangen til fiber BSA, herunder etablering af stikledninger, idet TDC’s 
engroskunder vil kunne binde slutbrugerne i tilsvarende 6 måneder. 
 
IT- og Telestyrelsen vurderer tilmed, at en uopsigelighedsperiode, som overstiger 
6 måneder, i sidste ende vil kunne medføre højere detailpriser, eftersom de alter-
native udbydere kun kan inddæmme det enkelte selskabs investeringsrisiko via en 
højere prissætning på detailniveau.  
 
IT- og Telestyrelsen vurderer samtidig - uanset det forhold at der på et kommer-
cielt marked forekommer længere uopsigelighedsperioder end 6 måneder mellem 
professionelle – at en maksimal uopsigelighedsperiode på 6 måneder skal fast-
lægges med henblik på, at adgangsforpligtelsen fastsat i medfør af markedsafgø-
relsen af 3. november 2010 bliver reel. IT- og Telestyrelsen er således af den op-
fattelse, at vilkår om uopsigelighed, som overstiger 6 måneder, reelt set vil be-
grænse afsætningen af fiber BSA, og således være en hindring for markedsad-
gangen.  
 

 
8 Afgørelsen stadfæster IT- og Telestyrelsens afgørelse af 3. november 2010, Delafgørel-
se over for TDC vedrørende fiber på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 
5) 
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Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at uopsigelighedsperioden for in-
dividuelle adgange til fiber BSA maksimalt kan fastsættes til 6 måneder fra tids-
punktet for TDC’s levering, for så vidt angår den linjeafhængige lejebetaling og 
således ikke den forbrugsafregnede kapacitet.  
 
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. 
383 af 21. april 2011 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 
 
 
Thorbjørn Kleif 
Fuldmægtig 
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Bilag 1 Lovgrundlag 
 
”§ 52. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette afsnit og reg-
ler udstedt i medfør heraf.” 
 
”§ 82, stk. 3. Administrative forskrifter og afgørelser, herunder markedsundersøgelser, 
og beskikkelser, der er udstedt, truffet eller opretholdt efter lov om konkurrence- og for-
brugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, eller regler 
udstedt i medfør heraf, opretholdes, indtil de bortfalder efter deres indhold eller ophæ-
ves.” 
 
IT- og Telestyrelsen traf den 22. december 2009 afgørelse på engrosmarkedet for 
bredbåndstilslutninger (marked 5). Styrelsen traf den 3. november 2010 delafgø-
relse på det samme marked vedrørende fiber. TDC A/S blev ved afgørelsen på-
lagt følgende forpligtelser på markedet i medfør af den dagældende telelovs § 51, 
jf. § 84 d: 
  

1) Forpligtelse til i medfør af den dagældende telelovs § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 
51 a, at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, 

2) Forpligtelse til i medfør af den dagældende telelovs § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 
51 f, at opfylde krav om priskontrol, 

3) Forpligtelse til i medfør af den dagældende telelovs § 51 g, at udarbejde et 
omkostningsregnskab, til støtte for den pålagte forpligtelse om priskontrol, 

4) Forpligtelse til ikke-diskrimination i medfør af den dagældende telelovs § 
51, stk. 3, nr. 2, jf. § 51 b, 

5) Forpligtelse til i medfør af den dagældende telelovs § 51 c, at offentliggøre 
standardtilbud, 

6) Forpligtelse til gennemsigtighed i medfør af den dagældende telelovs § 51, 
stk. 3, nr. 3 og 6, jf. § 51 d, og 

7) Forpligtelse til i medfør af den dagældende telelovs § 51, stk. 3, nr. 4, jf. 
§ 51 e, at foretage regnskabsmæssig opsplitning. 
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