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Afgørelse vedrørende TDC's faktureringspraksis i forbindelse med 
opsætning af nettermineringspunkt (KAP-stik) 
 
 
1. Indledning 
Telia klagede den 24. november 2010 til IT- og Telestyrelsen (nu Er-
hvervsstyrelsen) over, at TDC ikke efterlever IT- og Telestyrelsens til-
lægsafgørelse af 26. april 2010 vedrørende fastsættelse af prisen for ydel-
sen ”opsætning af nettermineringspunkt” (KAP-stik)1. 
 
Ved afgørelse af 1. juni 2011 meddelte IT- og Telestyrelsen, at TDC’s 
faktureringspraksis – således som den ifølge det oplyste praktiseres – er i 
overensstemmelse med den gældende prisregulering2, hvorfor Telia ikke 
kunne gives medhold i selskabets klage til styrelsen. Telia påklagede ef-
terfølgende afgørelsen til Teleklagenævnet. 
 
Den 15. december 2011 hjemviste Teleklagenævnet afgørelsen af 1. juni 
2011 til fornyet behandling i Den danske Telemyndighed (nu Erhvervs-
styrelsen) under henvisning til, at nævnet ikke fandt, at TDC med sin nu-
værende faktureringspraksis opfylder den betingelse, som IT- og Telesty-
relsen ved tillægsafgørelsen af 26. april 2010 havde fastlagt over for TDC 
om, at ydelsen ”opsætning af nettermineringspunkt” skal udskilles til en 
særskilt ydelse og ikke længere være en del af standardydelsen ”oprettel-
se – med teknikerbesøg”. Nævnet fandt således, at en ydelse, som frem-
over skal opkræves som en særskilt ydelse, nødvendigvis også må kræves 
faktureret som en særskilt ydelse. 
 
Erhvervsstyrelsen sendte den 25. januar 2012 udkast til en ny afgørelse i 
høring hos henholdsvis Telia og TDC. 
 
                                                 
1 TDC anvendte tidligere formuleringen ”opsætning af KAP” (kabelafslutningspunkt) i 

sine prisbilag til standardtilbud over rå kobber/delt rå kobber, men er ved sine seneste 

prisbilag til standardtilbuddet gået over til formuleringen ”opsætning af nettermine-

ringspunkt”. Begge begreber beskriver samme fysiske punkt og ydelse, og vil derfor bli-

ve anvendt i nærværende afgørelse.  
2 Jf. IT- og Telestyrelsens dagældende afgørelse af 29. oktober 2010 om fastsættelse af 

maksimale samtrafikpriser (nu netadgangspriser) efter LRAIC-metoden for 2011 – fast-

net. 
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2. Afgørelse 
Under henvisning til Teleklagenævnets afgørelse af 15. december 2011 
træffer Erhvervsstyrelsen hermed i medfør af § 52 i teleloven følgende 
afgørelse: 
  

• TDC’s faktureringspraksis, således som den ifølge det oplyste 
praktiseres, er ikke i overensstemmelse med IT- og Telestyrel-
sens afgørelse af 7. december 2011 om fastsættelse af maksi-
male netadgangspriser efter LRAIC-metoden for 2012 – fast-
net, idet selskabet ikke derved i tilstrækkelig grad udskiller 
ydelsen opsætning af nettermineringspunkt til en særskilt 
ydelse i henhold til styrelsens afgørelse. 

 
• TDC påbydes på den baggrund i forbindelse med selskabets 

fakturering ved oprettelser med teknikerbesøg at opkræve 
særskilt for ydelsen opsætning af nettermineringspunkt, her-
under i nødvendigt omfang tilrette relevante produkttillæg til 
selskabets standardtilbud på såvel engrosmarkedet for fysisk 
netværksinfrastrukturadgang (marked 4) som på engrosmar-
kedet for bredbåndsforbindelser (marked 5). 

 
TDC er senest 14 dage efter datoen for nærværende afgørelse forpligtet til 
at efterfølge nærværende påbud. 
 
3. Sagens faktiske omstændigheder 
Telia anmodede den 24. november 2010 den daværende IT- og Telesty-
relse (nu Erhvervsstyrelsen) om at tage stilling til, hvorvidt TDC’s prakti-
serede fakturering i forbindelse med opsætning af KAP (nettermine-
ringspunkt) ved ”oprettelse m/teknikerbesøg” er i overensstemmelse med 
styrelsens tillægsafgørelse af 26. april 2010 vedrørende fastsættelse af 
prisen for ydelsen ”opsætning af nettermineringspunkt”. Ovennævnte 
ydelse bestilles i forbindelse med GIG (Godt-I-Gang) oprettelser.3 
 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at Den danske Telemyndighed (nu Er-
hvervsstyrelsen) senest den 7. december 2011 har truffet afgørelse om 
fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC-metoden – fast-
net, med virkning fra 1. januar 2012, og at denne afgørelse i relation til 
forholdet omkring opsætning af nettermineringspunkt har videreført til-
lægsafgørelsen af 26. april 2010. 
 
Telias klage vedrører det forhold, at TDC i forbindelse med bestilling og 
etablering af en ”oprettelse m/teknikerbesøg” samtidig fakturerer for op-
sætning af et KAP-stik, hvilket efterfølgende tilbagebetales i de tilfælde, 
hvor teknikeren alligevel ikke har opsat et sådant. 
 
                                                 
3 GIG (Godt-I-Gang) er en ydelse, som indebærer en etablering af forbindelsen ved 

hjælp af en tekniker. Gør-Det Selv (GDS) er en ydelse, hvor forbindelsen etableres uden 

hjælp fra en tekniker.  
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De i denne sammenhæng relevante markeder er engrosmarkedet for fy-
sisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for 
bredbåndstilslutninger (marked 5). IT- og Telestyrelsen traf henholdsvis 
den 1. maj 2009 og den 22. december 2009 afgørelse på markederne i 
henhold til den dagældende telelovs4 § 51. 
 
4. Begrundelse 
Nærværende sag omhandler, hvorvidt TDC’s faktureringspraksis ved op-
sætning af nettermineringspunkt i forbindelse med ydelserne ”oprettelse 
m/teknikerbesøg” (marked 4) og ”oprettelse – med tekniker” (marked 5), 
er i overensstemmelse med den gældende prisregulering, jf. Den danske 
Telemyndigheds afgørelse af 7. december 2011 om fastsættelse af mak-
simale netadgangspriser efter LRAIC-metoden for 2012 – fastnet, herun-
der den betingelse, som IT- og Telestyrelsen ved tillægsafgørelse af 26. 
april 2010 fastlagde over for TDC om, at ydelsen ”opsætning af nettermi-
neringspunkt” skal udskilles til en særskilt ydelse og ikke længere være 
en del af standardydelsen ”oprettelse – med teknikerbesøg”. 
 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at styrelsen vurderer nærværende sag i 
lyset af Teleklagenævnets afgørelse af 15. december 2011, hvorved næv-
net har hjemvist IT- og Telestyrelsens afgørelse af 1. juni 2011 til fornyet 
behandling. 
 
Erhvervsstyrelsen har således ved afgørelsen lagt afgørende vægt på det 
forhold, at Teleklagenævnet ved sin afgørelse har udtalt, at nævnet anser 
det for en naturlig konsekvens af IT- og Telestyrelsens tillægsafgørelse af 
26. april 2010, at en ydelse, som fremover skal opkræves som en særskilt 
ydelse, nødvendigvis også må kræves faktureret som en særskilt ydelse. 
 
Under henvisning til Teleklagenævnets afgørelse af 15. december 2011 
finder Erhvervsstyrelsen ikke, at TDC’s faktureringspraksis i forbindelse 
med opsætning af nettermineringspunkt – således som den ifølge det op-
lyste praktiseres – er i overensstemmelse med den gældende prisregule-
ring, jf. Den danske Telemyndigheds afgørelse af 7. december 2011 om 
fastsættelse af maksimale netadgangspriser for 2012 – fastnet. 
 
Erhvervsstyrelsen har vurderet sagen på det foreliggende regelgrundlag 
og finder derfor heller ikke anledning til – som opfordret af TDC – at 
undlade at træffe afgørelse i sagen for i stedet at præcisere TDC’s forplig-
telse i forbindelse med de kommende afgørelser på henholdsvis marked 4 
og 5.  
 
5. Baggrund 
I de følgende afsnit vil Erhvervsstyrelsen redegøre for parternes anbrin-
gender i sagen samt relevant lovgrundlag. 
 

                                                 
4 Jf. lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. 
juni 2007 med senere ændringer. 
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Parternes anbringender 
Telias anbringender  
Telia har klaget over den fakturering, som TDC praktiserer i forbindelse 
med en bestilling af ydelsen ”oprettelse – m/teknikerbesøg”, idet TDC – 
forinden en vurdering af, om der skal opsættes et KAP-stik (nettermine-
ringspunkt) – opkræver 161 kr. for opsætningen af en sådan, hvorefter 
selskabet i de tilfælde, hvor der alligevel ikke skal opsættes et sådant, 
krediterer kunden for de 161 kr. Telia har klaget over, at TDC ikke mod-
regner de 161 kr. direkte i oprettelsesopkrævningen, men at fradraget i 
stedet opgøres særskilt og efterfølgende på en anden konto.  
 
Telia finder det bekymrende og i strid med markedsføringsloven, at TDC 
ved sin fakturering som standard opkræver Telia for en ydelse, som TDC 
ikke nødvendigvis har udført. Samtidig indebærer TDC’s fakturerings-
praksis ifølge Telia, at den efterfølgende verificering af, hvorvidt der har 
fundet en kreditering sted i forhold til den enkelte kunde, i betragtelig 
grad besværliggøres. Telia finder tillige, at TDC kan opnå en umiddelbar 
– og urimelig – overdækning for sine omkostninger ved først at opkræve 
for meget og siden tilbagebetale.  
 
I forbindelse med Telias klage til Teleklagenævnet har Telia supplerende 
påpeget, at den efterfølgende kreditering tilmed sker under andre pro-
duktkoder end den oprindelige opkrævning, hvilket yderligere besværlig-
gør Telias mulighed for at kontrollere TDC’s samlede fakturering. 
 
TDC’s anbringender  
TDC har i en mailudveksling med Telia tilkendegivet, at TDC ikke me-
ner, at IT- og Telestyrelsens tillægsafgørelse af 26. april 2010 foreskriver, 
at et nettermineringspunkt skal kunne til- eller fravælges i forbindelse 
med ”oprettelse m/ teknikerbesøg”, eller at beløbet ikke må opkræves 
forud, for derefter at blive krediteret umiddelbart efter oprettelsen, hvis 
teknikeren alligevel ikke har fundet det nødvendigt at opsætte nettermine-
ringspunktet.  
 
TDC har videre tilkendegivet, at selskabet ikke på forhånd kan afgøre, 
om det er nødvendigt at opsætte et nettermineringspunkt, idet forbindel-
sen fra den sidste fordeler og frem til slutkundens bolig ikke er registreret 
i TDC’s ledningsvejssystem. Det er først, når teknikeren ankommer til 
adressen, at der skabes klarhed over dette. Hvis kunden på forhånd har 
fravalgt opsætning af nettermineringspunkt, og det viser sig, at det allige-
vel er nødvendigt at opsætte, må teknikeren afbryde sit arbejde, inden den 
rå kobber er færdigetableret.  
 
TDC har om selskabets nye faktureringspraksis efter IT- og Telestyrel-
sens tillægsafgørelse af 26. april 2010 oplyst, at denne praksis indebærer, 
at TDC’s tekniker udfører ordren på installationsadressen og dernæst 
færdigmelder ordren. I de tilfælde, hvor der ikke opsættes nyt nettermine-
ringspunkt, sendes der samtidig med færdigmeldingen elektronisk en be-
sked til kundeservice med en anmærkning herom. Når TDC modtager 
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færdigmeldingen fra selskabets tekniker, sendes der automatisk en faktura 
til engroskunden (eksempelvis Telia). Heraf fremgår, at engroskunden har 
modtaget en GIG (Godt-I-Gang) inklusive opsætning af KAP-stik (net-
termineringspunkt). Fremgår det af den manuelle behandling af medde-
lelsen til kundeservice, at der ikke er opsat et nyt nettermineringspunkt i 
forbindelse med oprettelsen, sender TDC yderligere en meddelelse til en-
groskunden om, at der vil ske modregning i det tidligere meddelte faktu-
rabeløb, således at der krediteres et beløb svarende til opsætning af net-
termineringspunkt. Denne meddelelse sendes samme dag eller inden for 
2-3 dage. 
 
TDC har i forbindelse med et møde afholdt med IT- og Telestyrelsen den 
4. marts 2010 supplerende oplyst, at der i forløbet ved bestilling af ydel-
sen ”oprettelse m/teknikerbesøg” først opkræves betaling, når ordren er 
gennemført, det vil sige når teknikeren har færdigmeldt ordren til TDC. 
Dette forløb indebærer, at teknikeren tager ud på installationsadressen og 
efter det udførte arbejde sender en færdigmelding til TDC. Samtidig med 
færdigmeldingen sendes elektronisk en besked til kundeservice, hvis der 
ikke er blevet opsat et nyt nettermineringspunkt.  
 
TDC har oplyst, at det kun er i ganske få tilfælde, at der ikke opsættes 
nettermineringspunkt i forbindelse med ydelsen ”oprettelse 
m/teknikerbesøg”5.  
 
TDC har hertil oplyst, at der i august 2010 alene blev foretaget otte kredi-
teringer ud af i alt 706 rå kobber GIG-ordrer (”Godt-I-Gang”-ordrer), at 
disse blev gennemført to-tre dage efter oprettelsen, og at ingen af kredite-
ringerne var til Telia. 
 
Yderligere har TDC oplyst, at der eksempelvis faktureres månedsvis bag-
ud for en ”oprettelse m/teknikerbesøg”, herunder opsætning af KAP-stik. 
Kun i de tilfælde, hvor der foreligger et månedsskifte mellem de to faktu-
rameddelelser, vil engroskunden blive opkrævet for en oprettelse inklusi-
ve opsætning af KAP-stik den ene måned, mens en eventuel kreditering 
for manglende opsætning af KAP-stik først vil ske ved faktureringen den 
efterfølgende måned. TDC har oplyst, at opkrævningen og krediteringen 
overvejende vil fremgå af den samme månedsfaktura, men at der undta-
gelsesvis kan være situationer, hvor det ikke er tilfældet.  
 
TDC har oplyst, at begrundelsen for, at TDC praktiserer denne form for 
fakturering, er det begrænsede antal tilfælde, hvor der ikke skal opsættes 
KAP-stik. Selskabet har derfor valgt at håndtere beskederne fra kunde-
service manuelt i stedet for at ændre selskabets it-systemer.  
 
TDC har i den forbindelse oplyst, at en ændring af selskabets it-systemer 
i forbindelse med faktureringsprocessen, således at der allerede ved ud-
                                                 
5 TDC har bl.a. henvist til, at der i august 2010 kun ud af 706 rå kobber GIG-ordrer blev foretaget 

8 krediteringer.  
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sendelse af den første fakturameddelelse bliver taget højde for, om der er 
opsat nettermineringspunkt eller ej, vil indebære betydelige omkostninger 
(ca. 3-400.000 kr.), idet to systemer skal ændres (teknikerens rapporte-
ringssystem og Columbine). TDC finder, at en sådan ændring vil være 
uproportional i forhold til antallet af tilfælde, hvor der skal modregnes for 
manglende opsætning af nettermineringspunkt. 
 
TDC har endelig anfægtet, at selskabets faktureringspraksis væsentligt 
besværliggør Telias kontrol af faktureringen. Kontrollen af, om der fore-
tages kreditering, lettes af, at der i forbindelse med, at TDC registrerer 
krediteringen, sendes en meddelelse herom til Telia. Telia skal ifølge 
TDC derfor ikke afvente regningsfremsendelsen.  
 
TDC har den 28. februar 2012 i forbindelse med Erhvervsstyrelsens hø-
ring over udkast til ny afgørelse anført, at det ikke direkte følger af IT- og 
Telestyrelsens tillægsafgørelse af 26. april 2011 – som Teleklagenævnet 
har baseret sin afgørelse af 15. december 2011 på – at en forpligtelse til at 
”oprettelse med teknikerbesøg” skal opkræves og faktureres som en sær-
skilt ydelse. TDC har på den baggrund opfordret Erhvervsstyrelsen til i 
stedet for nu at træffe ny afgørelse i sagen at vælge at ”helbrede det retli-
ge grundlag, som Teleklagenævnet har truffet deres afgørelse på.” TDC 
har i den anledning opfordret styrelsen til i forbindelse med de kommen-
de markedsafgørelser på henholdsvis marked 4 og 5 at indsætte et præci-
serende afsnit i tilknytning til priskontrolforpligtelserne, hvorved TDC 
ikke fremover forpligtes til at opkræve og fakturere særskilt for ydelser, 
der er prissat til et bestemt beløb. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Charlotte Stausholm 
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Bilag 1: Lovgrundlag m.v. 
I IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj 2009 på engrosmar-
kedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og markedsaf-
gørelse af 22. december 2009 på engrosmarkedet for bredbåndstilslut-
ninger (marked 5) har styrelsen i medfør af den tidligere telelovs6 § 51 
f, jf. § 51, stk. 3, nr. 5, bl.a. pålagt TDC A/S en forpligtelse om priskon-
trol. 
 
Af markedsafgørelsen på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastruk-
turadgang (marked 4) fremgår herom bl.a.: 
 
”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 
Incre-mental Costs eller LRAIC) kan defineres som de omkostninger, der 
opstår på langt sigt ved at levere en given (projekteret) mængde af de tje-
nester, som pris-reguleringen vedrører.”  
 
Endvidere fremgår det af markedsafgørelsen på engrosmarkedet for bred-
båndstilslutninger (marked 5) bl.a., at forpligtelsen om priskontrol inde-
bærer, at:  
 
”LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal finde anvendelse på følgende pro-
dukter:  
 

- Bredbåndstilslutninger via kobbernettet,  
- Bredbåndstilslutninger via kabel-tv nettet,  
- Samhusning  
 
De langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (Long Run Average 
Incre-mental Costs eller LRAIC) kan defineres som de omkostninger, der 
opstår på langt sigt ved at levere en given (projekteret) mængde af de tje-
nester, som pris-reguleringen vedrører.”  
 
 
 

                                                 
6 Jf. IT- og Telestyrelsens dagældende afgørelse af 29. oktober 2010 om fastsættelse af 

maksimale samtrafikpriser (nu netadgangspriser) efter LRAIC-metoden for 2011 – fast-

net. 
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Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af prisen for ydelsen ”opsætning 
af nettermineringspunkt” af 26. april 2010  
 
IT- og Telestyrelsen har i en tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af 
prisen for ydelsen ”opsætning af nettermineringspunkt” af 26. april 2010 
fastslået, at:  
”Den LRAIC-regulerede ydelse ”opsætning af nettermineringspunkt” 
skal fra og med denne afgørelses ikrafttræden den 26. april 2010 frem-
over prisfastsættes til 161 kr.” 
 
Afgørelse af 7. december 2011 om fastsættelse af maksimale netadgangs-
priser efter LRAIC-metoden for 2012 – fastnet  
 
I LRAIC-afgørelsen af 7. december 2011 fastslog Den danske Telemyn-
dighed, at:  
”Den danske telemyndighed træffer i medfør af IT- og Telestyrelsens 
markedsafgørelse af 22. december 2010 på engrosmarkedet for fastneto-
riginering 
(marked 2), IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 20. januar 2011 på 
engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 3), IT- og Telestyrelsens 
markedsafgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk netværks-
infrastrukturadgang (marked 4) og IT- og Telestyrelsens markedsafgørel-
ser af 22. december 
2009 og den 3. november 2010 på engrosmarkedet for bredbåndstilslut-
ninger 
(marked 5), jf. telelovens2 § 82, stk. 3, afgørelse om fastsættelse af mak-
simale priser for de netadgangsprodukter og delelementer heraf, hvori 
TDC på de nævnte engrosmarkeder er pålagt en forpligtelse om priskon-
trol efter den dagældende telelovs § 51, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f. 
 
Afgørelsen træffes på grundlag af den foreliggende omkostningsanalyse 
med foretagne opdateringer, jf. priskontrolbekendtgørelsens3 § 4. Om-
kostningsgrundlaget offentliggøres på hjemmesiden www.itst.dk på tids-
punktet for nærværende afgørelse. 
 
TDC s takster pr. 1. januar 2012 må højst udgøre følgende: 
 
[…]  
 
Priserne for leje af infrastrukturkapacitet må maksimalt udgøre de an-
givne priser i tabel 14 og tabel 15 samt priserne for accesstjenester i ta-
bel 16 og tabel 17 nedenfor.  
 
[…]  
 
Den danske telemyndighed fastsætter i medfør af priskontrolbekendtgø-
relsens 
§ 11, stk. 1, priserne for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.” 
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Vedrørende Erhvervsstyrelsens behandling af sager om standardilbud 
fremgår følgende af telelovens § 52: 
 
” § 52. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i 
dette afsnit og regler udstedt i medfør heraf.” 
 
For så vidt angår afgørelser, der er truffet efter den tidligere telelov, eller 
regler udstedt i medfør heraf, fremgår følgende af telelovens § 82, stk. 3: 
 
” § 82, stk. 3. Administrative forskrifter og afgørelser, herunder markeds-
undersøgelser, og beskikkelser, der er udstedt, truffet eller opretholdt ef-
ter lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbe-
kendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, eller regler udstedt i medfør heraf, 
opretholdes, indtil de bortfalder efter deres indhold eller ophæves.” 


