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Fremsendes alene via mail 
 
Afgørelse efter telelovens § 52 vedrørende TDC A/S’ opkrævning af gebyr 
ved etablering af manglende kobling på ledningsvej – BSA uden samproduk-
tion 

Indledning 
Telia Danmark (herefter Telia) har ved brev af 3. februar 2011 indbragt en klage 
til IT- og Telestyrelsen over TDC A/S’ (herefter TDC) opkrævning af gebyr ved 
etablering af manglende kobling på ledningsvej i forbindelse med oprettelsen af 
en BSA uden samproduktion. 
 
Telia har i den forbindelse anført, at TDC’s opkrævning af det omhandlede gebyr 
er i strid med IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 30. oktober 2009 samt 
styrelsens efterfølgende opdatering heraf af 29. oktober 2010. 
 
Afgørelse 
IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af § 52 i teleloven1 følgende afgørelse: 
 
IT- og Telestyrelsen finder, at TDC A/S er berettiget til at opkræve et gebyr 
på 305 kr.2 for etableringen af en eventuel manglende koblingsvej på det 
underliggende ledningsnet i forbindelse med oprettelsen af en BSA uden 
samproduktion. 

                                                     

 
Beløbet følger af den regulering, der er fastsat for installation af det under-
liggende ledningsnet, nemlig af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 29. oktober 
2010 om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden 
for 2011 – fastnet, tabel 14/15. 
 
Sagens faktiske omstændigheder 
TDC opkræver et gebyr af Telia i forbindelse med oprettelsen af en BSA uden 
samproduktion3, når TDC er nødt til at etablere en koblingsvej på det underlig-
gende ledningsnet. Ved rå kobber kaldes dette en nyetablering. Det rejste 
spørgsmål drejer sig konkret om, hvorvidt TDC er berettiget til at opkræve et så-
dan gebyr ud over selskabets almindelige oprettelsesafgift i forbindelse med op-
rettelse af BSA uden samproduktion. 

 
1 Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 
2 Den tilsvarende LRAIC-regulerede maksimalpris for 2010 var fastsat til 297 kr., jf. IT- 
og Telestyrelsens afgørelse af 30. oktober 2009, tabel 14/15. 
3 TDC meddelte den 4. juni 2010 Telia, at der fremadrettet vil blive opkrævet betaling 
ved etablering af manglende kobling på ledningsvej ifm. oprettelse af BSA uden sampro-
duktion, jf. TDC’s høringssvar til IT- og Telestyrelsen af 4. marts 2011. 
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I forbindelse med IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 30. oktober 2009 ud-
sendte styrelsen tillige et notat (dateret den 30. juni 2009) om kortlagte andre tje-
nester til brug for revisionen af LRAIC-modellen for 2010. Heraf fremgår, at en 
nyetablering anvendes på strækninger i accessnettet, hvor der ikke findes en rå 
kobber-forbindelse. Der skal således foretages en fysisk kobling. Nyetableringen 
udføres i forlængelse af installation af hel eller delt rå kobber.  
 
Det vil sige, at omkostningselementerne til en nyetablering (ordrebehandling, fy-
sisk kobling i central og transporttid) kun omfatter de ekstra ressourcer, som ikke 
allerede er dækket af installationen. 
 
Begrundelse 
Spørgsmålet i nærværende sag er, hvorvidt udgifterne til kobling af ledningsvej i 
forbindelse med oprettelse af BSA uden samproduktion er indeholdt i den alminde-
lige BSA oprettelsespris, eller om TDC er berettiget til særskilt at opkræve gebyr 
herfor.  
 
Det fremgår af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 22. december 2009 på 
engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5), at TDC i medfør af den 
dagældende telelovs4 § 84 d er udpeget som udbyder med stærk markedsposition 
(SMP) og som følge heraf bl.a. er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter 
LRAIC-metoden, jf. den dagældende telelovs § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f. 
 
IT- og Telestyrelsen traf den 30. oktober 2009 afgørelse, for så vidt angår fastnet, 
om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2010. 
Afgørelsen blev, jf. § 5, stk. 1, i den dagældende bekendtgørelse nr. 496 af 29. 
april 2010 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden (LRAIC-bekendtgørelsen), opda-
teret ved styrelsens LRAIC-afgørelse af 29. oktober 2010, hvor priserne for 2011 
blev fastsat. 
 
Ved vurderingen af, hvorvidt TDC er berettiget til at opkræve gebyr for kobling af 
ledningsvej i forbindelse med oprettelsen af en BSA uden samproduktion, er det re-
levant5 at kigge på LRAIC-afgørelsen af 30. oktober 2009 og styrelsens efterføl-
gende opdatering heraf af 29. oktober 2010 samt det underliggende materiale, som 
er en del af afgørelsesgrundlaget for LRAIC-afgørelsen.  
 
Det fremgår af IT- og Telestyrelsens notat af 30. juni 2009 (s.7-8) om kortlagte 
andre tjenester til brug for revisionen af LRAIC-modellen for 2010, som styrel-
sen udsendte i forbindelse med LRAIC-prisafgørelsen fra 2009, at en fysisk kob-
ling/en nyetablering udføres i forlængelse af installationen af en hel eller delt rå 
kobber.  
 
Det fremgår videre, at omkostningselementerne for bl.a. den fysiske kobling ale-
ne omfatter de ekstra ressourcer, som ikke allerede er dækket af selve installatio-
nen. Derudover har revisionen af LRAIC-modellen for 2010 taget udgangspunkt i 
følgende generelle princip, som tillige fremgår af det omhandlede notat (s.3 f.): 
”Hvis en arbejdsproces i forbindelse med produkt B altid udføres i forlængelse af en ar-
bejdsproces, der udføres i forbindelse med produkt A, og produkt A rent teknisk er en 

                                                      
4 Lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på te-
lemarkedet, med senere ændringer. 
5 Jf. bestemmelsen i telelovens § 82, stk. 3. 
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forudsætning for produkt B, skal der kun til produkt B medtælles de ekstra, inkrementelle 
omkostninger ved den ekstra arbejdsproces forbundet med produkt B.” 
 
Ovennævnte betyder, at der kan være ekstra omkostninger forbundet med oprettel-
sen af en BSA, nemlig som her omkostninger til kobling af ledningsvej. I den situa-
tion er det alene de ekstra, inkrementelle omkostninger, der er forbundet med kob-
lingsydelsen, som kan medtælles oveni selve oprettelsesprisen. Det betyder, at om-
kostninger til kobling af ledningsvej ikke er indeholdt i den LRAIC-regulerede 
BSA-oprettelsespris, men er en ydelse, som vil kunne kræves dækket ved et sær-
skilt gebyr. Omkostningerne til kobling på ledningsvej i forbindelse med oprettel-
sen af en BSA er efter styrelsens vurdering identisk med omkostningerne for en så-
dan kobling i relation til oprettelsen af en hel eller delt rå kobber (det underliggen-
de ledningsnet). Det er på den baggrund også styrelsens vurdering, at et gebyr for 
kobling på ledningsvej i forbindelse med oprettelse af BSA på tilsvarende vis som 
for rå kobber/delt rå kobber er reguleret gennem styrelsens LRAIC-afgørelse af 29. 
oktober 2010, tabel 14/15. 
 
IT- og Telestyrelsen har herved lagt vægt på, at etableringen af den omhandlede 
koblingsvej relaterer sig til installationen af det underliggende og for BSA-
produktet helt afgørende ledningsnet – i den konkrete situation altså installationen 
af enten en hel eller en delt rå kobber. En ubrudt rå kobber-forbindelse er netop en 
forudsætning for afsætningen af det mere forædlede produkt, BSA-produktet.  
 
IT- og Telestyrelsen finder på ovennævnte baggrund, at TDC er berettiget til at op-
kræve et gebyr for etableringen af en manglende koblingsvej på ledningsnettet i 
forbindelse med oprettelsen af en BSA uden samproduktion, og at opkrævningen i 
følger den gældende LRAIC-afgørelse. 
 
Telia har i nærværende sag anført, at prissætningen for den omhandlede koblings-
ydelse er 0 kr. gældende for 2011. Telia har i den forbindelse henvist til en passa-
ge fra styrelsens høringsnotat af 29. oktober 2010, om, at det er ”styrelsens vurde-
ring, at der ikke er yderligere ressourcer forbundet med at oprette en BSA-forbindelse 
uden samproduktion, når man sammenligner med oprettelse af en BSA-forbindelse med 
samproduktion”. 
 
Telia har endvidere henvist til, at det fremgår af LRAIC-modellen, at prissætnin-
gen for ”Tillæg for oprettelse af BSA uden samproduktion” tillige indeholder 
ydelsen ”Raw copper new set up (switching of distributors)”6. Denne ydelse dæk-
ker ifølge Telia over den nyetablering, som for så vidt angår rå kobber, er sær-
skilt modelleret og prissat. IT- og Telestyrelsen forstår Telia således, at idet ”til-
læg for oprettelse af BSA uden samproduktion” er sat til 0 kr., og at ydelsen iføl-
ge Telia indeholder den omhandlede kobling af ledningsvej, er det Telias opfat-
telse, at TDC ikke kan opkræve et særskilt gebyr herfor. 
 
IT- og Telestyrelsen finder imidlertid, som det også følger af notatet af 30. juni 
2009, jf. ovenfor, at der kan være ekstra omkostninger forbundet med oprettelsen 
af en BSA uden samproduktion, f.eks. som i nærværende sag i forbindelse med 
kobling af ledningsvej. I disse tilfælde indgår omkostningerne til koblingsydelsen 
ikke i den almindelige oprettelsespris, men prisfastsættes som en særskilt ydelse. 
Princippet om, at det kun er de ekstra, inkrementelle omkostninger, der er for-
                                                      
6 Jf. IT- og Telestyrelsens Co-location model, Final v3.01.xls, celle d 347, faneblad 
I_Ressource. 
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bundet med koblingsydelsen, som kan medtælles oveni selve oprettelsesprisen, 
gælder både ved oprettelse af BSA med og uden samproduktion.  
 
I angivelsen af 0 kr. kan det i sagens natur ikke udledes, at omkostningerne til 
kobling udgør 0 kr., eller at der ikke kan opkræves et særskilt beløb til dækning 
af omkostninger. Der ligger i angivelsen som nævnt alene, at omkostningerne til 
koblingsydelsen ikke er medregnet i BSA oprettelsesprisen. 
 
IT- og Telestyrelsen skal yderligere bemærke, at når ovennævnte notat af 29. ok-
tober 2010 indeholder en passage om, at: ” der ikke er yderligere ressourcer for-
bundet med at oprette en BSA-forbindelse uden samproduktion sammenlignet 
med en oprettelse med samproduktion”, refererer dette til, at omkostningselemen-
terne for de to ydelser er de samme. Det er således og som udgangspunkt ikke dy-
rere at oprette en BSA uden samproduktion end med samproduktion.  
 
De passager, Telia henviser til, relaterer sig til en almindelig oprettelsessituation, 
altså hvor der er en tilgængelig koblingsvej. Således vil gebyret for BSA-
oprettelse med samproduktion som udgangspunkt ikke indeholde omkostninger 
til etablering af en koblingsvej, idet denne under normale omstændigheder allere-
de vil være etableret. Hvis omkostninger derimod var indeholdt, ville det betyde, 
at man også ved en nyoprettelse, hvor det ikke var nødvendigt at etablere en kob-
lingsvej, vil komme til at betale for etablering af koblingsvej. Det er netop derfor, 
at der ikke i LRAIC-modellen i tillægget for oprettelse af BSA uden samproduk-
tion er indregnet omkostninger til disse aktiviteter.  
 
IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund ikke, at der er en uoverensstemmelse 
mellem, at ”Raw copper new set up (switching of distributors)” – uanset om kob-
lingsydelsen måtte være inkluderet heri – er sat til 0 kr. og indholdet af LRAIC-
modellen. 
 
Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at ovennævnte fremhæ-
velser fra Telia ikke er relevante for den omhandlede problemstilling.  
 
Gebyret for den omhandlede etablering af en manglende koblingsvej i forbindelse 
med etablering af BSA uden samproduktion – uanset at koblingen i ledningsnettet 
først finder sted i forbindelse med oprettelsen af en BSA – er særskilt prissat gen-
nem IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 29. oktober 2010 om fastsættelse af 
maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2011 – fastnet, jf. styrelsens 
markedsafgørelse af 22. december 2009 på engrosmarkedet for bredbåndstilslut-
ninger (marked 5). Den LRAIC-regulerede maksimalpris for den omhandlede 
ydelse – nyetablering – følger af LRAIC-afgørelsens tabel 14/15, og er for 2011 
fastsat til 305 kr.7 
 
Parternes anbringender  
Telia indbragte som nævnt den 3. februar 2011 en klage til IT- og Telestyrelsen 
over TDC’s opkrævning af gebyr ved etablering af manglende kobling på led-
ningsvej i forbindelse med oprettelsen af en BSA uden samproduktion. 
 

                                                      
7 Den tilsvarende LRAIC-regulerede maksimalpris for 2010 følger af IT- og Telestyrel-
sens afgørelse af 30. oktober 2009, tabel 14/15, og var fastsat til 297 kr. 
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Telia har til støtte for sin klage anført, at TDC’s opkrævning er i strid med IT- og 
Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 30. oktober 2009 samt styrelsens efterfølgen-
de opdatering heraf af 29. oktober 2010. 
 
Telia har i den forbindelse oplyst til sagen, at selskabet den 15. juni 2010 bad 
TDC om at forholde sig til IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 30. oktober 
2009, og at det af LRAIC-modellen fremgår, at den aktuelle prissætning (”Tillæg 
for oprettelse af BSA uden samproduktion”) tillige indeholder ydelsen ”Raw 
copper new set up (switching of distributors)”. 
 
TDC meddelte den 2. november 2010, at dét i LRAIC-modellen anførte indhold 
af ydelsen ”Tillæg for oprettelse af BSA uden samproduktion” var en oplagt fejl, 
hvorfor TDC fastholdt opkrævningen. 
 
Telia har i relation til TDC’s vurdering af LRAIC-modellens påståede fejlbehæf-
tede prissætning af den omhandlede ydelse henvist til IT- og Telestyrelsens hø-
ringsnotat af 29. oktober 2010, hvor styrelsen fastslår, at det er ”styrelsens vurde-
ring, at der ikke er yderligere ressourcer forbundet med at oprette en BSA-
forbindelse uden samproduktion, når man sammenligner med oprettelse af en 
BSA-forbindelse med samproduktion”. Telia finder således, at TDC opkræver Te-
lia for en ydelse, der er baseret på TDC’s egen fortolkning af styrelsens prisregu-
lering. Telia finder det skærpende, at TDC fastholder sin fremgangsmåde, selv ef-
ter at styrelsen ved høringsnotatet af 29. oktober 2010 ifølge Telia har behandlet 
TDC’s bemærkninger og har fastslået retmæssigheden af prisen for den omhand-
lede ydelse. 
 
Telia har i den forbindelse tillige henvist til Teleklagenævnets afgørelse af 20. 
december 2010 vedrørende IT- og Telestyrelsens afgørelse af 3. juni 2010 om 
TDC’s prissætning af ydelsen ”Opsætning af nettermineringspunkt” i perioden 
fra den 1. januar 2010 til den 26. april 2010. Telia har særligt henvist til den pas-
sage, hvori nævnet bemærker, at en tilsyneladende uoverensstemmelse mellem 
det tilkendegivne indhold af en ydelse og de omkostninger, som faktisk er ind-
regnet i ydelsen, ”normalt må forventes at give den forsyningspligtige part og 
adressat til LRAIC-afgørelsen anledning til at henlede forvaltningsmyndighedens 
opmærksomhed herpå med henblik på, at der foretages en udredning af priserne 
forud for udmøntning af afgørelsen, frem for at der implementeres priser baseret 
på den forsyningspligtiges egen fortolkning og beregning”. 
 
Telia har på baggrund heraf anmodet IT- og Telestyrelsen om at indskærpe over 
for TDC, at TDC straks bør rette henvendelse til styrelsen, såfremt selskabet fin-
der, at en af styrelsen udarbejdet regulering er fejlbehæftet. 
 
TDC har ved brev af 4. marts 2011 kommenteret Telias brev af 3. februar 2011. 
TDC har i den forbindelse oplyst, at selskabet finder, at tvisten mellem Telia og 
TDC grundlæggende er en strid om fortolkningen af den omhandlede LRAIC-
afgørelse. 
 
TDC gør gældende, at ydelsen ”nyetablering” i forbindelse med en BSA-
oprettelse uden samproduktion benyttes på helt samme måde som for rå kobber.  
 
TDC henviser til, at tvisten må bero på en fortolkning af LRAIC-modellen, og at 
det i henhold til modellens rutefaktorer kan anføres, at elementet vedrørende 
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”Raw copper new set up (switching in distributors)” ikke indgår i tillægget (op-
rettelsesgebyret). 
 
TDC finder, at de tekstbemærkninger i LRAIC-modellen, som Telia henholder 
sig til, ikke alene er i strid med rutefaktorerne i samme model, men heller ikke er 
relevante i forhold til diskussionen om tillægget for oprettelse uden samprodukti-
on. 
 
Endvidere har TDC oplyst, at selskabet forstår IT- og Telestyrelsens høringsnotat 
af 29. oktober 2010 således, at styrelsen bekræfter TDC’s opfattelse af, at "ny-
etablering" ikke er omfattet af BSA-oprettelsesydelsen. 
 
TDC finder på den baggrund ikke, at omstændighederne i sagen kan sidestilles 
med den sag, som var genstand for Teleklagenævnets afgørelse af 20. december 
2010. 
 
TDC fastholder således, at selskabet er berettiget til at opkræve betaling for ydel-
sen ved etablering af manglende kobling på ledningsvej for så vidt angår opret-
telsen af en BSA uden samproduktion. 
 
I forbindelse med IT- og Telestyrelsens høring af 17. maj 2011 over udkast til af-
gørelse i sagen, har Telia bl.a. fremhævet, at ydelsen ”raw copper new setup 
(switching of distributors)” er indeholdt i tjenesten ”tillæg for oprettelse af BSA 
uden samproduktion”, og at denne ydelse dækker over den nyetablering, som for 
så vidt angår rå kobber er særskilt modelleret og prissat. Telia har i den forbin-
delse fastholdt sin konklusion om, at tillægsprisen på 0 kr. dermed allerede inde-
holder den ydelse, som TDC opkræver særskilt gebyr for. 
 
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 
 
 
Charlotte Stausholm 
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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.” 
 
Markedsafgørelse  
IT- og Telestyrelsen traf den 22. december 2009 afgørelse på engrosmarkedet for 
bredbåndstilslutninger (marked 5). TDC A/S blev ved afgørelsen pålagt 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. 

 
LRAIC-afgørelse 
 
IT- og Telestyrelsen traf den 29. oktober 2010 afgørelse for så vidt angår fastnet 
om fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2011, jf. 
§ 5, stk. 1, i den dagældende bekendtgørelse nr. 496 af 29. april 2010 om LRAIC-
prisfastsættelsesmetoden (LRAIC-bekendtgørelsen). Afgørelsen erstattede den tid-
ligere LRAIC-afgørelse på området af 30. oktober 2009. 
 
Ved LRAIC-afgørelserne er TDC8 pålagt en række maksimale priser for de 
samtrafikprodukter og delelementer heraf, hvor selskabet i henhold til bl.a. IT- og 
Telestyrelsens markedsafgørelse på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastru-
kuradgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) 
er pålagt en forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. 
 
TDC’s gebyr for ”nyetablering” for 2010 blev ved IT- og Telestyrelsens LRAIC-
afgørelse af 30. oktober 2009 fastsat til 297 kr. Beløbet blev ved styrelsens sene-
ste LRAIC-afgørelse af 29. oktober 2010 for 2011 fastsat til 305 kr. 

                                                      
8 Tilsvarende regulering gælder for Telenor A/S. 
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