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Opfølgning på TDC A/S standardtilbud af 30. september 2011 på en-
grosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 
6) 
 
TDC A/S (herefter TDC) anmeldte ved e-mail af 30. september 2011 til den da-
værende IT- og Telestyrelse (nu Erhvervsstyrelsen) reviderede bilag 1b og 2b til 
selskabets produkttillæg for fiber og transmission, som udgør TDC’s standard-
tilbud på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 
6). 
 
Ved e-mail af 21. oktober 2011 til TDC oplyste den daværende danske Tele-
myndighed (nu Erhvervsstyrelsen), at telemyndigheden på baggrund af det 
fremsendte kunne udlede, at TDC havde tænkt sig at ophøre med at udbyde 64 
kbit/s-kredsløb pr. 1. januar 2012.  
 
Den 11. november 2011 tilkendegav den daværende danske Telemyndighed 
over for TDC, at telemyndigheden umiddelbart fandt det tvivlsomt, om TDC’s 
ændring af standardtilbuddet for så vidt angår 64 kbit/s-kredsløb er forenelig 
med den adgangsforpligtelse, som TDC er pålagt på marked 6, og at det således 
er tvivlsomt, om TDC vil kunne nægte at imødekomme en eventuel anmodning 
om det pågældende produkt. 
 
TDC oplyste ved e-mail af 20. december 2011, at det var selskabets opfattelse, 
at ændringen af det omhandlede standardtilbud ikke strider mod adgangsforplig-
telsen på marked 6. TDC henviste i den forbindelse til, at ingen af selskabets 
nuværende engroskunder vil få afbrudt deres forbindelser, samt at allerede leve-
rede kredsløb vil blive opretholdt på uændrede vilkår. TDC henviste endvidere 
til, at en udbyder (engroskunde), som måtte ønske at bestille nye 64 kbit/s-
kredsløb, fortsat vil have mulighed for at rette henvendelse herom til TDC, og at 
TDC derpå vil vurdere, om den konkrete anmodning kan anses for rimelig. 
 
Den 2. januar 2012 sendte Erhvervsstyrelsen et udkast (af 22. december 2011) 
til afgørelse i sagen i høring hos TDC, hvorved styrelsen med henvisning til IT- 
og Telestyrelsens markedsafgørelse af 27. maj 2010 på engrosmarkedet for ter-
minerende segmenter af faste kredsløb lagde op til at pålægge TDC generelt at 
udarbejde standardtilbud for de engrosprodukter, der er omfattet af selskabets 
adgangsforpligtelse på det pågældende engrosmarked, herunder således at op-
retholde sit udbud af 64 kbit/s-kredsløb og i den forbindelse genindføre produk-
tet i sit standardtilbud på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste 
kredsløb. 
 
Erhvervsstyrelsen og TDC afholdt den 25. januar 2012 et møde i sagen. Ved e-
mail af 1. februar 2012 afgav TDC som opfølgning på mødet sine skriftlige be-
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mærkninger til sagen og til det afgørelsesudkast, som styrelsen havde sendt i hø-
ring den 2. januar 2012. 
 
TDC har i den forbindelse bl.a. anført, at der ikke efter telelovgivningen, herun-
der IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 27. maj 2010, efter selskabets op-
fattelse ikke gælder en generel forpligtelse for TDC til at opretholde et udbud af 
omfattede netadgangsprodukter, men at forpligtelsen til at opretholde adgang må 
vurderes ud fra en konkret vurdering af, om der foreligger en rimelig anmod-
ning. TDC har i den forbindelse bemærket, at selskabet ikke har opsagt nogen 
kunders anvendelse af eksisterende 64 kbit/s- kredsløb, og at TDC ved enhver 
anmodning om nye kredsløb vil tage stilling til, om der konkret foreligger en 
rimelig anmodning. 
 
TDC har derudover anført, at den fortolkning og udmøntning af selskabets stan-
dardtilbudsforpligtelse, som Erhvervsstyrelsen ved sit afgørelsesudkast af 22. 
december 2011 havde lagt op til, vil medføre en umulighed for TDC, idet det 
praktisk taget vil være umuligt for TDC at forudsige, hvilke produkter der i 
fremtiden vil blive efterspurgt. TDC har i den forbindelse anført, at selskabet 
alene har mulighed for at beskrive vilkårene, fastlægge priserne og beskrive de 
tekniske forudsætninger for de produkter, der rent faktisk udbydes og efterspør-
ges af engroskunderne. 
 

TDC har i den forbindelse henvist dels til telelovens § 44, stk. 2, hvoraf det 
fremgår, at et standardtilbud alene skal indeholde de ”udbudte tjenester” og til 
adgangsdirektivets artikel 9, som fastslår, at standardtilbuddet skal indeholde 
”the relevant offerings”. TDC har på den baggrund anført, at det således er for-
udsat i teleloven, at TDC ikke skal udarbejde standardtilbud for ”alle” netad-
gangsprodukter, der omfattes af netadgangsforpligtelsen, men derimod alene for 
”de udbudte tjenester” der omfattes af netadgangsforpligtelsen. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har tilkendegivet, at selskabet ved en-
hver anmodning om nye kredsløb vil tage stilling til, om der konkret foreligger 
en rimelig anmodning. Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at en anmod-
ning fra en udbyder om opretholdelse af adgang til et produkt, der må anses for 
omfattet af TDC’s netadgangsforpligtelse, som udgangspunkt må anses for ri-
melig. Styrelsen bemærker, at TDC ved mødet med styrelsen den 25. januar 
2012 har udtrykt at være enig heri. 
 
Erhvervsstyrelsen kan i forlængelse heraf anerkende det af TDC anførte om, at 
selskabet alene er forpligtet til at udarbejde standardtilbud for såkaldt ”udbudte” 
netadgangsprodukter. Styrelsen kan i den forbindelse oplyse, at styrelsen har 
forsøgt at lade dette være afspejlet ved de kommende markedsafgørelser på 
bredbåndsmarkederne. 
 
På det foreliggende grundlag finder Erhvervsstyrelsen således ikke anledning til 
at foretage sig yderligere i sagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Charlotte Stausholm 


