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Afgørelse vedrørende prisen for ydelsen ”opsætning af netterminerings-
punkt” for perioden 1. januar 2010 til 26. april 2010 

1 Indledning 
Telia Danmark (herefter Telia) har ved klageskrift af 29. juni 2010 indbragt IT- 
og Telestyrelsens afgørelse af 3. juni 2010 om TDC’s prissætning af ydelsen ”op-
sætning af nettermineringspunkt” i perioden fra den 1. januar 2010 til 26. april 
2010 for Teleklagenævnet. 
 
Teleklagenævnet hjemviste den 20. december 2010 sagen til IT- og Telestyrelsen 
til fornyet behandling.  
 
2 Afgørelse 
I medfør af telelovens1 § 76 træffer IT- og Telestyrelsen følgende afgørelse: 
 

 For perioden den 1. januar 2010 til den 26. april 2010 har TDC op-
nået en overbetaling i de tilfælde, hvor TDC har opsat nettermine-
ringspunkt i forbindelse med oprettelse med teknikerbesøg. I disse 
tilfælde har TDC alene været berettiget til at fakturere 161 kr. for 
opsætning af nettermineringspunkt.  

 
3 Sagens faktiske omstændigheder 
IT- og Telestyrelsen modtog den 26. november 2009 TDC’s nye prisbilag til 
standardtilbud vedrørende ATM-BSA og eBSA (marked 12)2, hvori TDC havde 
implementeret IT- og Telestyrelsens afgørelse af 30. oktober 2009 om fastsættel-
se af maksimale priser efter LRAIC-metoden for 2010 (herefter ”LRAIC-
afgørelsen”). 
 
Af prisbilagene fremgik det, at TDC havde defineret en ydelse, som indeholdt de 
LRAIC-regulerede ydelser ”oprettelse – m/tekniker” (762 kr.) og ”opsætning af 
nettermineringspunkt” (514 kr.). Denne ydelse blev i prisbilaget betegnet som 
”tekniker, inkl. opsætning af nettermineringspunkt”, og var prisfastsat til 1.2763 kr.  
 
På tilsvarende vis havde TDC i selskabets prisbilag til standardtilbud vedrørende 
rå kobber/delt rå kobber (marked 4) defineret en ydelse, som indeholdt samme 

                                                      
1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer, jf. lovbekendt-
gørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 
2 Dette betegnes i dag som marked 5. 
3 762 kr. + 514 kr.  
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LRAIC-ydelser, som på ATM-BSA og eBSA (marked 5). Denne ydelse blev i 
prisbilaget betegnet som ”oprettelse m/teknikerbesøg”4, og var prisfastsat til 
1.2535 kr. 
 
Den 26. april 2010 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse vedrørende ovennævnte 
forhold. Med afgørelsen blev ydelsen ”opsætning af nettermineringspunkt” rede-
fineret, således den alene dækker installation af selve NTP-stikket, når teknikeren 
er på adressen i forvejen.  
 
På baggrund af Telias henvendelse traf IT- og Telestyrelsen den 3. juni 2010 af-
gørelse om prisen for ydelsen ”opsætning af nettermineringspunkt” for perioden 
den 1. januar 2010 til den 26. april 2010. Af afgørelsen fremgår det, at IT- og Te-
lestyrelsen i den konkrete sag ”ikke kunne anfægte den af TDC opkrævede pris 
for perioden den 1. januar 2010 til 26. april 2010.” 
 
På baggrund heraf indbragte Telia den 29. juni 2010 afgørelsen for Teleklage-
nævnet.  
 
Telia fandt, at IT- og Telestyrelsen i afgørelsen af 3. juni 2010 tilsidesætter det 
forhold, at TDC i sin prissætning har handlet i direkte strid med den gældende 
regulering i perioden fra den 1. januar 2010 til den 26. april 2010. På baggrund 
heraf nedlagde Telia principal påstand om, at nævnet traf afgørelse om, at pris-
sætningen for ydelsen ”oprettelse  m/tekniker” vedrørende rå kobber/delt rå 
kobber, der inkluderer opsætning af nettermineringspunkt, for perioden den 1. ja-
nuar 2010 til den 26. april 2010 fastsættes til 739 kr. i overensstemmelse med 
LRAIC-afgørelsen af 30. oktober 2009, og samtidig traf afgørelse om ydelsen 
”oprettelse  m/tekniker” vedrørende BSA, der inkluderer opsætning af nettermi-
neringspunkt, for perioden den 1. januar 2010 til den 26. april 2010 fastsættes til 
762 kr. i overensstemmelse med LRAIC-afgørelsen af 30. oktober 2009.  
 
Subsidiært nedlagde Telia påstand om hjemvisning af afgørelsen af 26. april 2010 
til fornyet behandling hos IT- og Telestyrelsen.  
 
Teleklagenævnet traf den 20. december 2010 afgørelse i sagen. Teleklagenævnet 
fandt, at IT- og Telestyrelsen handlede korrekt ved at tilbagekalde den konkrete 
del af LRAIC-afgørelsen med henblik på at træffe en ny afgørelse samt at tilba-
gekaldelsen blev foretaget i overensstemmelse med principperne i den forvalt-
ningsretlige tilbagekaldelseslære.   
 
Teleklagenævnet gav Telia medhold i selskabets subsidiære påstand og hjemviste 
sagen til IT- og Telestyrelsen til fornyet behandling. Teleklagenævnet lagde i den 
forbindelse bl.a. til grund, at den forsyningspligtige part har opnået en overbeta-
ling for levering af ydelsen ”oprettelse – m/tekniker” i de tilfælde, hvor der sam-
tidig er leveret ydelsen ”opsætning af nettermineringspunkt” i perioden den 1. ja-
nuar 2010 til den 26. april 2010. Nævnet anførte videre, at idet nævnet ikke har 

 
4 Af bemærkninger til ydelsen ”oprettelse – m/teknikerbesøg” fremgår det, at der betales for ind-
kobling af rå kobber i krydsfelt og teknikerbesøg med opsætning af KAP. Såfremt KAP ikke skal 
opsættes, fratrækkes 514 kr., og den samlede oprettelse bliver herefter 739 kr., forudsat der ikke 
herudover skal udføres fysiske koblinger, omlægninger el.lign. i accessnettet. 
5 739 kr. + 514 kr. 
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grundlag for at kunne vurdere det fulde omfang af overbetalingen, finder nævnet 
det ikke hensigtsmæssigt selv at træffe afgørelse herom.         
 
4 Begrundelse 
Det fremgår af IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 30. oktober 2009, at der 
er tilknyttet en fodnotetekst til ydelsen ”oprettelse  m/tekniker”, jf. tabel 14, 15 
og 16, som indebærer, at en oprettelse med teknikerbesøg omfatter en etablering 
af en end-to-end forbindelse, herunder eventuel opsætning af nettermine-
ringspunkt (NTP-stik).  
 
Det fremgår tillige af LRAIC-afgørelsen, at den selvstændige pris for ydelsen 
”opsætning af nettermineringspunkt” udgør 514 kr. 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af LRAIC-afgørelsen var det hensigten, at opret-
telsesydelsen skulle have indeholdt udgifter til selve NTP-stikket og tidsforbruget 
i forbindelse med opsætningen, således at ydelsen ”oprettelse  m/tekniker” skul-
le inkludere opsætning af nettermineringspunkt i de tilfælde, hvor en opsætning 
af NTP-stik måtte vise sig nødvendigt. 
 
IT- og Telestyrelsen kunne dog konstatere, at LRAIC-afgørelsen  i uoverens-
stemmelse med den oprindelige intention  var fejlbehæftet, idet der ikke var ind-
regnet omkostninger til opsætning af nettermineringspunkt i prisen for ydelsen 
”oprettelse  m/tekniker”.    
 
På den baggrund redefinerede IT- og Telestyrelsen ved afgørelse af 26. april 2010 
ydelsen ”opsætning af nettermineringspunkt” således, at ydelsen alene dækker 
TDC’s materialeudgifter til selve NTP-stikket samt det yderligere tidsforbrug, der 
opstår i forbindelse med opsætningen af NTP-stikket, når teknikeren er på adressen 
i forvejen.  
 
Med udgangspunkt i den LRAIC-modellerede ydelse ”opsætning af nettermine-
ringspunkt” (i LRAIC-modellen: One off cost per unit) beregnede IT- og Telesty-
relsen den nye pris for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt ved at justere 
den afsatte tid til produktet, således at dette alene dække det yderligere tidsforbrug, 
der opstår, når teknikeren i forvejen er på adressen og herefter installerer et NTP-
stik, såfremt det vurderes nødvendigt. Tidsforbrug til kørsel til og fra slutkundens 
adresse samt øvrige aktiviteter er dækket af ydelsen ”oprettelse  m/tekniker”. 
 
Prisen for ydelsen ”opsætning af nettermineringspunkt” blev herefter fastsat til 161 
kr. 
 
Det er tidligere blevet konstateret, at TDC havde implementeret LRAIC-afgørelsen 
ved at opkræve betaling for to LRAIC-regulerede ydelser – ”oprettelse – 
m/tekniker” og ”opsætning af nettermineringspunkt” – i de tilfælde, hvor opsæt-
ning af nettermineringspunkt blev vurderet nødvendig.  
 
En fakturering af de to LRAIC-regulerede ydelser har imidlertid medført, at TDC 
har fået dækket udgifter til kørsel til slutkunden mere end én gang i forbindelse 
med det enkelte teknikerbesøg, idet dette element indgår i begge produkter. En så-
dan retstilstand strider mod det grundlæggende princip ved pålæggelse af priskon-
trolforpligtelser, nemlig at priserne skal være omkostningsrelaterede. 
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Som det fremgår af Teleklagenævnets afgørelse, burde en tilsyneladende uoverens-
stemmelse mellem det tilkendegivne indhold af ydelsen ”oprettelse  m/tekniker” 
og de omkostninger, som faktisk er indregnet i ydelsen, forventes at få TDC, som 
adressat til LRAIC-afgørelsen, til at rette henvendelse til IT- og Telestyrelsen med 
henblik på at henlede opmærksomheden på uoverensstemmelsen, således at der kan 
foretages en korrektion af priserne forud for udmøntning af afgørelsen frem for, at 
der implementeres priser baseret på TDC’s egen fortolkning og beregning.    
 
Således har TDC i perioden 1. januar 2010 til 26. april 2010 opnået en overbeta-
ling, idet der er blevet opkrævet 514 kr. i de tilfælde, der er opsat nettermine-
ringspunkt i forbindelse med oprettelse med teknikerbesøg, hvortil omkostninger 
reelt udgør 161 kr., jf. IT- og Telestyrelsens afgørelse af 26. april 2010. Dvs. at 
TDC i disse tilfælde har opnået en overbetaling på 353 kr. i relation til ATM-BSA, 
eBSA og rå kobber/delt rå kobber.  
 
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 
4.000 kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil 
blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Daniel Schalimtzek 
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Lovgrundlag mv. 
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. 
 
I henhold til telelovens § 51 f skal parter, der er pålagt en forpligtelse om pris-
kontrol, jf. § 51, stk. 3, nr. 5, opfylde krav om omkostningsrelaterede priser i for-
bindelse med udbud af bestemte former for samtrafik. 
 
De i denne sammenhæng relevante markeder er henholdsvis engrosmarkedet for 
fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bred-
båndstilslutninger (marked 5). IT- og Telestyrelsen traf henholdsvis den 1. maj 
2009 og den 22. december 2009 afgørelse på markederne i henhold til telelovens 
§ 51. Den 3. november 2010 traf IT- og Telestyrelsen en tillægsafgørelse vedrø-
rende fiber på marked 5.  
 
TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som udbyder med en stærk mar-
kedsposition på de to relevante engrosmarkeder. TDC er som følge heraf i over-
ensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 blandt andet pålagt en forpligtelse 
om priskontrol, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f på engrosmarkederne. 
 
Det fremgår af markedsafgørelserne, at forpligtelsen om priskontrol bl.a. indebæ-
rer, at:  
 
”For så vidt angår disse eksisterende og nye ydelser, som ikke er omfattet af IT- og 
Telestyrelsens årlige afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, 
jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 1078 af 31. oktober 2006 om LRAIC-
prisfastsættelsesmetoden, skal historiske omkostningers metode finde anvendelse. 
 
(…) 
 
Efter historiske omkostningers metode kan den samlede pris for et samtrafikpro-
dukt maksimalt udgøre en forholdsmæssig andel af omkostningerne på den del af 
nettet, der anvendes til at gennemføre samtrafikken, samt de ekstra omkostninger, 
der er ved at gennemføre samtrafikken, herunder en rimelig forrentning af den in-
vesterede kapital.”  
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