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Indledning 
Det bemærkes indledningsvist, at IT- og Telestyrelsen ved kgl. resolution af 3. 
oktober 2011 er blevet nedlagt, hvorfor IT- og Telestyrelsens virksomhed ved-
rørende it- og teleregulering nu varetages af den danske telemyndighed under 
Erhvervs- og Vækstministeriet. 
 
Telia Danmark (herefter Telia) har ved e-mail af 21. januar 2011 klaget til IT- 
og Telestyrelsen over TDC A/S’ (herefter TDC) opkrævning for ydelserne 
”KAP inkl. kørsel” og ”KAP pr. linje inkl. kørsel” i forbindelse med selska-
bets oprettelse af accessforbindelser med teknikerbesøg. 
 
Telia har anført, at opkrævningen for de pågældende KAP-ydelser – der relate-
rer sig til henholdsvis rå kobber og delt rå kobber – ikke direkte følger den 
produktdefinition og prissætning, som er fastsat i IT- og Telestyrelsens 
LRAIC-afgørelse af 29. oktober 2010, og at opkrævningen således ikke er i 
overensstemmelse med styrelsens gældende prisafgørelse. 
 
Afgørelse 
Den danske telemyndighed træffer i medfør af § 52 i teleloven1 følgende afgø-
relse: 
 

 TDC A/S’ opkrævning for ydelserne KAP inkl. kørsel og KAP pr. 
linje inkl. kørsel i forbindelse med selskabets oprettelse af access-
forbindelser med tekniker, således som den ifølge det oplyste 
praktiseres, er ikke i modstrid med de forpligtelser, som selskabet 
er pålagt i henhold til telelovgivningen, herunder IT- og Telesty-
relsens afgørelse af 29. oktober 2010 om fastsættelse af maksimale 
samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2011 (fastnet). 

 
Sagens faktiske omstændigheder 
Telia har som nævnt klaget til IT- og Telestyrelsen over TDC’s opkrævning 
for ydelserne ”KAP inkl. kørsel” og ”KAP pr. linje inkl. kørsel” i forbindelse 
med selskabets oprettelse af accessforbindelser med teknikerbesøg. Telia me-
ner ikke, at opkrævningen er i overensstemmelse med styrelsens gældende 
LRAIC-afgørelse af 29. oktober 2010. 
 

                                                 
1 Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 

mailto:regulatory@telia.dk
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Klagen udspringer af en anden klage, som Telia indbragte for styrelsen den 24. 
november 2010 over TDC’s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning 
af KAP-stik ved selskabets oprettelse af accessforbindelser inklusive tekniker-
besøg2.  
 
IT- og Telestyrelsen orienterede ved e-mail af 27. januar 2011 Telia om, at 
styrelsen ville udskille den rejste problemstilling vedrørende de to KAP-
ydelser til en særskilt behandling. 
 
Ved brev af 14. juli 2011 orienterede IT- og Telestyrelsen Telia om status for 
sagen og tilkendegav i den forbindelse, at der efter styrelsens umiddelbare 
vurdering af sagen ikke forelå en opkrævning ud over, hvad der er fastsat i 
styrelsens LRAIC-afgørelse af 29. oktober 2010, når TDC opkræver betaling 
for ydelserne ”KAP inkl. kørsel” og ”KAP pr. linje inkl. kørsel” i forbindelse 
med selskabets oprettelse af accessforbindelser med teknikerbesøg.  
 
IT- og Telestyrelsen orienterede endvidere Telia om, at TDC i forbindelse med 
et møde med styrelsen havde oplyst, at selskabet havde nedsat en arbejdsgrup-
pe, som ville se på, hvad der kunne gøres for at skabe en bedre forståelses-
mæssig sammenhæng mellem de termer, som TDC anvender ved deres faktu-
rering, og de termer som styrelsen anvender i LRAIC-afgørelserne. Styrelsen 
anmodede på den baggrund Telia om at tilkendegive, hvorvidt selskabet øn-
skede at fastholde sin klage. 
 
Ved e-mail af 12. august 2011 har Telia fastholdt sin klage til IT- og Telesty-
relsen. Telia finder, at TDC ved anvendelsen af andre termer på TDC’s faktu-
raer end i selskabets standardtilbud og i styrelsens gældende LRAIC-afgørelse 
mindsker gennemsigtigheden i TDC’s fakturering. Telia har på den baggrund 
anført, at opkrævningen for de pågældende KAP-ydelser ikke direkte følger 
den produktdefinition og prissætning, som er fastsat i styrelsens LRAIC-
afgørelse. Videre har Telia anført, at det intetsteds fremgår, hvorfor TDC skal 
tillades at fastholde den nuværende faktureringspraksis i stedet for at ændre 
den, så den er i overensstemmelse med styrelsens LRAIC-afgørelse. 
 
IT- og Telestyrelsen har den 14. september 2011 anmodet TDC om den tilba-
gemelding fra selskabets interne arbejdsgruppe om faktureringen af KAP-
ydelserne og løsningsudspil, som styrelsen var stillet i udsigt med udgangen af 
august måned 2011. 
 
Den 26. september 2011 sendte IT- og Telestyrelsen et udkast til nærværende 
afgørelse i høring hos henholdsvis TDC og Telia. Styrelsen modtog hørings-
svar fra selskaberne den 18. oktober 2011. 
 

 
2 Telias klage af 24. november 2010 blev afgjort ved IT- og Telestyrelsens afgørelse af 1. juni 

2011. I afgørelsen fastslog styrelsen, at TDC’s faktureringspraksis i forbindelse med opsætning 

af KAP-stik ved selskabets oprettelser af accessforbindelser inklusiv teknikerbesøg er i over-

ensstemmelse med styrelsens gældende prisafgørelse. Styrelsen vurderede i den forbindelse, at 

TDC i tilstrækkeligt omfang havde udskilt den LRAIC-regulerede ydelse ”Opsætning af KAP-

stik” til en særskilt ydelse i henhold til styrelsens LRAIC-afgørelse af 29. oktober 2010. Telia 

har efterfølgende påklaget afgørelsen til Teleklagenævnet, hvor sagen således for nærværende 

verserer. 
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Telia har fastholdt sin klage. 
 
TDC har ikke haft bemærkninger til udkastet til afgørelse. Selskabet har der-
udover oplyst, at selskabet er indstillet på at implementere nogle nærmere 
beskrevne ændringer af selskabets prisbilag i de relevante standardtilbud samt 
ændringer i ordrebekræftelse og faktura med henblik på at gøre sammenhæn-
gen til LRAIC-afgørelsen mere gennemskuelig. 
 
Ved brev af 2. november 2011 til TDC kvitterede den danske telemyndighed 
for selskabets e-mail af 18. oktober 2011 og oplyste, at de forelagte ændrings-
forslag vil kunne bidrage til en øget gennemsigtighed. Den danske telemyn-
dighed oplyste samtidig, at telemyndigheden fortsat agtede at træffe afgørelse 
i sagen. 
 
Begrundelse 
Sagen drejer sig om, hvorvidt TDC’s opkrævning for ydelserne ”KAP inkl. kør-
sel” og ”KAP pr. linje inkl. kørsel” i forbindelse med selskabets oprettelse af 
accessforbindelser med teknikerbesøg er i strid med de forpligtelser, TDC er 
pålagt efter telelovgivningen, herunder IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. 
oktober 2010 om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-
metoden for 2011 (fastnet). Dette er ifølge den danske telemyndigheds opfat-
telse primært et spørgsmål om, hvorvidt TDC i forbindelse med sine oprettelser 
inklusive teknikerbesøg af henholdsvis rå kobber- og delt rå kobberforbindelser 
opkræver mere fra sine engroskunder, end selskabet er berettiget til i henhold til 
den gældende LRAIC-afgørelse. 
 
Afgørende for, hvorvidt TDC – som anført af Telia – skal påbydes at ændre sin 
nuværende faktureringspraksis, er efter den danske telemyndigheds vurdering, 
om TDC konkret opkræver for meget for ydelser, der er omfattet af IT- og 
Telestyrelsens gældende LRAIC-afgørelse, eller at det på anden måde kan 
konstateres, at TDC ikke opfylder de forpligtelser, som selskabet er pålagt i 
henhold til telelovgivningen. 
 
Det er den danske telemyndigheds vurdering, at der ikke er tale om en op-
krævning ud over, hvad der er fastsat i IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse 
af 29. oktober 2010. 
 
Den danske telemyndighed har herved lagt vægt på oplysningerne fra TDC af 
henholdsvis 4. marts og 1. juni 2011 om, hvordan de pågældende KAP-ydelser 
er prissat ud fra IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse, og om hvordan de 
omhandlede KAP-ydelser anvendes til at sikre korrekt fakturering af ”Opret-
telser med tekniker”.  
 
Den danske telemyndighed har lagt TDC’s oplysninger til grund om, at 
”...TDC fakturerer en Oprettelse m/tekniker som en Oprettelse u/tekniker med 
tillæg af KAP incl. kørsel”, og at afregningen for oprettelse med tekniker såle-
des – af hensyn til TDC’s faktureringssystem – svarer til oprettelse uden tek-
niker plus komponenten ”KAP inkl. kørsel” ved rå kobber henholdsvis ”KAP 
pr. linje inkl. kørsel” ved delt rå kobber. 
 
Den danske telemyndighed har således lagt afgørende vægt på, at engroskun-
den (her Telia) ikke betaler mere for TDC’s oprettelse af de omhandlede ac-
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cessforbindelser, end hvad der følger af IT- og Telestyrelsens gældende 
LRAIC-afgørelse, ligesom telemyndigheden i den anledning har bemærket, at 
Telia heller ikke har bestridt dette forhold. Den danske telemyndighed har med 
andre ord lagt afgørende vægt på, at den faktiske betaling eller ”bundlinjen” i 
forbindelse med TDC’s fakturering er i overensstemmelse med IT- og Telesty-
relsens LRAIC-afgørelse frem for at lægge vægt på selve processen/fakturaen. 
 
Den danske telemyndighed finder primært på den baggrund ikke anledning til 
at påbyde TDC at ændre sin faktureringspraksis ved selskabets opkrævning af 
de omhandlede KAP-ydelser. Den danske telemyndighed har i den sammen-
hæng endvidere vurderet, at TDC heller ikke gennem sin faktureringspraksis 
generelt synes at have skabt en sådan uigennemsigtighed i forhold til selska-
bets overholdelse af priskontrolforpligtelsen eller øvrige forpligtelser pålagt i 
henhold til telelovgivningen, at der er grundlag for at påbyde TDC at ændre 
denne praksis. 
 
Det er i den forbindelse Den danske telemyndigheds opfattelse, at TDC’s op-
krævning for de omhandlede KAP-ydelser ved selskabets oprettelse af access-
forbindelser inklusive teknikerbesøg alene er udtryk for en teknikalitet og ikke 
en bevidst beslutning fra TDC’s side om at skabe uigennemsigtighed omkring 
selskabets ydelser og priser. 
 
Det er således den danske telemyndigheds vurdering, at TDC med den om-
handlede faktureringspraksis hverken omgår den priskontrolforpligtelse, som 
selskabet er pålagt gennem IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj 
2009, jf. IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 29. oktober 2010, eller 
øvrige forpligtelser, herunder selskabets adgangsforpligtelse, som er pålagt 
gennem samme markedsafgørelse. 
 
Den danske telemyndighed har i øvrigt noteret sig, at TDC vil ændre prisbila-
gene i de relevante standardtilbud samt ordrebekræftelse og faktura med hen-
blik på at gøre sammenhængen mellem de omhandlede ydelser og LRAIC-
afgørelsen mere gennemskuelig. 
 
Parternes anbringender 
Telia har ved sin klage af 21. januar 2011 til IT- og Telestyrelsen over TDC’s 
opkrævning for ydelserne ”KAP inkl. kørsel” og ”KAP pr. linje inkl. kørsel” 
bl.a. oplyst følgende: 
 
”… at TDC i et betydeligt antal tilfælde har opkrævet Telia for ydelsen "KAP 
inkl. kørsel" samt "KAP pr. linie inkl. kørsel" selvom disse ydelser intetsteds 
fremgår af hverken LRAIC-afgørelsen eller af TDCs eget prisbilag. Ydelsen 
"KAP inkl. kørsel" er prissat til 571 kr., hvorimod "KAP pr. linie inkl. kørsel" 
er prissat til 636 kr. (2010-priser). TDC har oplyst Telia, at "KAP inkl. kørsel" 
relaterer sig til rå kobber, hvorimod "KAP pr. linie inkl. kørsel" relaterer sig 
til delt rå kobber samt, at prisforskellen på de to produkter "svarer til det eks-
tra arbejde der er ved at installere et KAP og test ved delt rå kobber. 
 
Telia skal hertil bemærke, at det af ITSTs LRAIC-afgørelse fremgår, at der i 
den LRAIC-fastsatte pris for opsætning af KAP/NTP ikke skelnes mellem, 
hvorvidt stikket anvendes til rå kobber eller delt rå kobber. Tillægget for op-
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sætning af stikket (ekskl. kørsel) er således i 2010 161 kr. for både rå kobber 
og delt rå kobber. Samme priser fremgår i øvrigt af TDCs prisbilag.” 
 
Telia har på den baggrund anmodet om, at IT- og Telestyrelsen sikrer, at TDC 
straks ophører med at definere og prissætte LRAIC-regulerede ydelser på an-
den vis, end de er fastsat i styrelsens LRAIC-afgørelse. 
 
Ved brev af 4. marts 2011 har TDC forklaret, hvordan de omhandlede KAP-
ydelser er prissat ud fra IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse. TDC har i 
den forbindelse forklaret, at ”...TDC fakturerer en Oprettelse m/tekniker som 
en Oprettelse u/tekniker med tillæg af KAP incl. kørsel”, og at afregningen for 
oprettelse med tekniker således – af hensyn til TDC’s faktureringssystem – 
svarer til oprettelse uden tekniker plus komponenten ”KAP inkl. kørsel” ved rå 
kobber henholdsvis ”KAP pr. linje inkl. kørsel” ved delt rå kobber. Forskellen 
mellem priserne for de pågældende ydelser svarer derfor til forskellen mellem 
oprettelse uden tekniker ved henholdsvis rå kobber og delt rå kobber. 
 
Ved e-mail af 1. juni 2011 har TDC uddybende forklaret, at de omhandlede 
KAP-ydelser anvendes til at sikre korrekt fakturering af ”Oprettelse med tek-
niker”, hvor teknikeren opsætter KAP, idet denne ydelse faktureres som sum-
men af ydelserne ”Oprettelse u/tekniker” og ”KAP inkl. kørsel”.3 TDC har i 
den forbindelse oplyst, at der er tale om en teknikalitet i forbindelse med den 
omhandlede opkrævning, som skal sikre, at kunden alene opkræves det beløb, 
der er fastsat i LRAIC-afgørelsen og i standardtilbuddet. 
 
Telia har ved e-mail af 12. august 2011 til støtte for sin klage anført, at TDC 
ved anvendelsen af andre faktureringstermer end de termer, der anvendes i 
selskabets standardtilbud og i styrelsens LRAIC-afgørelse mindsker gennem-
sigtigheden i TDC’s fakturering. Telia finder, at denne uigennemsigtighed gør 
det yderst vanskeligt for engroskunden at verificere de modtagne fakturaer 
med de oprindelige bestillinger. 
 
Telia har i den forbindelse fremhævet, at der er væsentlige forskelle på, hvad 
LRAIC-afgørelsen foreskriver, og hvordan TDC har valgt at implementere 
denne. Det betyder, at der tilmed også er betydelig forskel på, hvordan de på-
gældende ydelser og prissætningen er opstillet i TDC’s eget prisbilag, og 
hvordan de opkræves i praksis. 
 
Telia har på den baggrund anført, at opkrævningen for de pågældende KAP-
ydelser ikke direkte følger af den produktdefinition og prissætning, som er 
fastsat i IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse. Endelig har Telia anført, at 
det intetsteds fremgår, hvorfor TDC skal tillades at fastholde den nuværende 
faktureringspraksis i stedet for at ændre den, så den er i overensstemmelse 
med styrelsens LRAIC-afgørelse. 
 
Ved høringssvar af 18. oktober 2011 har Telia bl.a. anført, at det er misvisende 
blot at se på ”bundlinjen” i forbindelse med vurdering en af, hvorvidt TDC’s 
faktureringspraksis er i overensstemmelse med LRAIC-afgørelsen. Telia be-
mærker i den forbindelse bl.a., at TDC’s praksis indebærer en betydelig admi-

                                                 
3 Hvis teknikeren ikke opsætter KAP foretages der fradrag herfor. Dette er behandlet 
separat i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 1. juni 2011. 
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nistrativ byrde for Telia at håndtere i praksis. Telia har således fastholdt sin 
klage om, at TDC’s faktureringspraksis skaber en væsentlig uigennemsigtig-
hed for Telia. 
 
Klagevejledning  
Afgørelsen 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 afgørel-
sen er truffet.  
 
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 
 
 
Charlotte Stausholm 
Specialkonsulent 
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Bilag 1 
 
Lovgrundlag 
 
”§ 52. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette afsnit og 
regler udstedt i medfør heraf.” 
 
”§ 82, stk. 3. Administrative forskrifter og afgørelser, herunder markedsundersøgel-
ser, og beskikkelser, der er udstedt, truffet eller opretholdt efter lov om konkurrence- 
og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, 
eller regler udstedt i medfør heraf, opretholdes, indtil de bortfalder efter deres ind-
hold eller ophæves.” 
 
Markedsafgørelse  
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for fysisk net-
værksinfrastrukturadgang (marked 4). IT- og Telestyrelsen traf den 1. maj 2009 
afgørelse på markedet i henhold til den tidligere telelovs4 § 51. 
 
TDC er i medfør af den tidligere telelovs § 84 d udpeget som udbyder med en 
stærk markedsposition på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. 
TDC er som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i den tidligere telelovs 
§ 51 blandt andet pålagt nedenstående forpligtelser på engrosmarkedet:  
  

 Forpligtelse om priskontrol, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f.  
 
I relation til forpligtelsen om priskontrol fremgår bl.a. følgende af markedsafgø-
relsen på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang: 
 
”For at sikre, at TDC ikke opretholder priser på et unaturligt højt niveau, og at 
adgangsforpligtelsen, som TDC er pålagt, jf. afsnit 7.5, således er reel, skal 
LRAIC-prisfastsættelsesmetoden finde anvendelse på følgende produkter:  
 
- Rå kobber,  
- Delt rå kobber,  
- Delstrækning af rå kobber og delstrækning af delt rå kobber,  
- Samhusning  
- Backhaulstrækninger, herunder kabelkanaler og dark fibre  
 
De langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (Long Run Average In-
cremental Costs eller LRAIC) kan defineres som de omkostninger, der opstår på 
langt sigt ved at levere en given (projekteret) mængde af de tjenester, som pris-
reguleringen vedrører.”  
 
Afgørelse af 29. oktober 2010 om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser 
efter LRAIC-metoden for 2011 – fastnet  
 
I LRAIC-afgørelsen af 29. oktober 2010 fastslog IT- og Telestyrelsen, at:  
 
”IT- og Telestyrelsen træffer hermed afgørelse om fastsættelse af maksimale 
priser for de samtrafikprodukter og delelementer heraf, hvor TDC i overnævnte 

                                                 
4 Jf. Bekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 af lov om konkurrence- og forbrugerfor-
hold på telemarkedet med senere ændringer. 
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markedsafgørelser er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-
prisfastsættelses- metoden, jf. § 5, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 496 af 29. april 
2010 om LRAIC-pris-fastsættelsesmetoden (herefter LRAIC-bekendtgørelsen).  
 
TDC’s takster pr. 1. januar 2011 for det kommende år må højst udgøre følgen-
de:  
 
[…]  

 ”Priserne for leje af infrastrukturkapacitet må maksimalt udgøre de an-
givne priser i tabel 14 og tabel 15 samt priserne for accesstjenester i 
tabel 16 og tabel 17 nedenfor.  

 
Som det fremgår af LRAIC-bekendtgørelsens § 5 stk. 1, fastsættes priserne efter 
LRAIC-prisfastsættelsesmetoden for et år ad gangen. Dette vil ske næste gang 
med virkning fra den 1. januar 2012.”  
[…]  
 
Tabel 15. Priserne for leje af ubestykkede infrastrukturstrækninger og 
andre netelementer i abonnentnettene (delstrækninger) 

 Delstrækninger 
- kr. - Rå kobber Delt rå kobber

Oprettelse - u/tekniker (GDS) 338 271 

Oprettelse - m/tekniker5 759 759 

Opsætning af nettermineringspunkt 164 164 

Drift (pr. år) 721 361 

Forespørgsel 482 482 

Nyetablering 305 305 

Fysisk omlægning 466 466 

Ændring af trunknummer 269 269 

Teknikerbesøg 482 482 

Forgæves teknikerbeøg 482 482 

Annulleringsgebyr II 153 153 

Dæmpningsberegning 259 259 

Forgæves fejlretning 351 351 

Migrering til fuld delstrækninger:     
Fra BSA 338   
Fra rå kobber, fuld strækning 338   
Fra delt rå kobber, fuld strækning 338   
Fra delt rå kobber. delt strækning 237   
Migrering til delt delstrækning:     
Fra BSA   271 

Fra delt rå kobber, fuldstrækning   271 

 
 
 

                                                 
5 En oprettelse med teknikerbesøg omfatter etablering af end-to-end forbindelse.  
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