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Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC’s administration af for-
pligtelsen til netadgang til ubundtet fiber  

Indledning 
Comflex Networks ApS (herefter Comflex) har den 4. og 14. marts 2014 
henvendt sig til Erhvervsstyrelsen med en klage over TDC A/S’ (herefter 
TDC) håndtering af bestillinger af netadgang til rå fiber, som Comflex 
konkret har afgivet til følgende adresser: 

1) Sundvej 12E, 4600 Køge 
2) Tagensvej 256, 2. th., 2400 København NV 

 
Erhvervsstyrelsen har forstået Comflex’ klage for så vidt angår Sundvej 
12E således, at den vedrører TDC’s forpligtelse til at etablere en fiber-
stikledning og dermed give Comflex netadgang til en rå ubundtet fiber. 
For så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., vedrører Comflex’ klage den pris, 
som TDC har tilbudt for at levere en rå fiber. 
 

Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med Comflex’ klage generelt forud-
sat, at der er tale om bestillinger af fibernetadgang til en slutbruger, hvil-
ket er en forudsætning for den forpligtelse om at tilbyde netadgang, som 
styrelsen har pålagt TDC ved styrelsens markedsafgørelse af 16. august 
2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 
4). 
 
Erhvervsstyrelsen har modtaget bemærkninger til Comflex’ klage fra 
begge parter og træffer herefter nedenstående afgørelse. 
 
Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af § 52 i teleloven1 og styrelsens mar-
kedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværks-
infrastrukturadgang (marked 4) følgende afgørelse: 
 
TDC A/S har ikke i forbindelse med selskabets afvisning over for Comflex 
Networks ApS om at levere en rå BtO-fiber til Sundvej 12E, 4600 Køge, 
overtrådt sin netadgangsforpligtelse i henhold til Erhvervsstyrelsens 

                                                 
1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommunikationsnet 

og -tjenester. 
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markedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk net-
værksinfrastrukturadgang. 
 
TDC A/S’s tilbud til Comflex Networks Aps om fiber til Tagensvej 256, 2. 
th., 2400 København NV, til en oprettelsespris på samlet 8.683,44 kr. 
(kvartalspris 3.433,22 kr.) er ikke i strid med TDC’s priskontrolforplig-
telse som pålagt i medfør af Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 16. 
august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 
(marked 4) og siden præciseret i forbindelse med styrelsens prisafgørelse 
for LRAIC-fastnet 2013, idet styrelsen forudsætter, at der er tale om en 
rå fiberforbindelse, der skal prisfastsættes efter historiske omkostningers 
metode (HO-metoden). 
 
Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at styrelsen generelt er ved 

at undersøge TDC’s opdeling mellem FTTH-net og BTO-net i relation til den 

priskontrolforpligtelse, som selskabet er pålagt i medfør af Erhvervsstyrelsens 

markedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksin-

frastrukturadgang (marked 4) og siden præciseret i styrelsens prisafgørelse for 

LRAIC-fastnet 2013. 

 

Sagens faktiske omstændigheder 
TDC’s forpligtelse til at give netadgang til rå fiber, herunder til at etable-
re stikledninger, er fastsat i Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse af 16. 
august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 
(marked 4). 
 
TDC’s netadgangsforpligtelse indebærer bl.a., at: 
”TDC skal tilbyde netadgang og imødekomme rimelige anmodninger til 

ubundtet fiber fra slutbrugerens nettermineringspunkt frem til og med det 

sidste (mere centralt beliggende) punkt i nettet, hvor det er muligt at hen-

te trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net”. 

 
I de tilfælde og for de anmodninger om fiber, hvor TDC ikke i forvejen 
har etableret en forbindelse fra slutbrugeren og til det punkt i TDC’s net, 
hvor selskabet kan hente trafikken fra slutbrugeren og bringe den videre, 
er TDC derudover forpligtet til – efter anmodning fra det adgangssøgende 
teleselskab – at etablere en stikledning. Denne forpligtelse forudsætter 
imidlertid, at der alene kræves en begrænset graveindsats for TDC. 
 
For så vidt angår TDC’s forpligtelse til at etablere stikledninger, fremgår 
følgende af Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse på marked 4: 
”I netadgangsforpligtelsen ligger også en forpligtelse for TDC til at fore-

tage mindre, nødvendige tilpasninger af nettet, som eksempelvis etable-

ring af stikledninger til ”homes passed”. Homes passed defineres som 

potentielle abonnementer, der vil kunne tilsluttes TDC’s fibernet med en 

beskeden graveindsats
2
. 

                                                 
2 Denne definition svarer til den i bredbåndskortlægningen anvendte definition af ho-

mes passed; ”Husstande med mulighed for fiber defineres som potentielle abonnemen-

ter, der vil kunne tilsluttes bredbåndsnettet med en beskeden graveindsats i form af fx 
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Ved beskeden graveindsats forstås, at der maksimalt er 30 meter fra slut-

brugerens ejendom til fuldt etableret fiberinfrastruktur, som er klargjort 

til at kunne levere bredbåndsforbindelser til slutbrugere. Ved potentielle 

abonnementer forstås både private- og erhvervsabonnementer.” 

 
TDC’s stikledningsforpligtelse omfatter med andre ord en strækning på 
maksimalt 30 meter fra slutbrugerens nettermineringspunkt frem til 
TDC’s nærmeste indkoblingspunkt, som er det punkt, hvor TDC er fuldt 
etableret med en fiberinfrastruktur, der er klargjort til at kunne levere 
bredbåndsforbindelser til slutbrugere. 
 
TDC har ikke i forvejen etableret en fiberforbindelse til Sundvej 12E. 
TDC har derimod etableret fiber til en erhvervskunde på naboadressen, 
Sundvej 12F, som ligger få meter fra Sundvej 12E. Det fremgår af sagen, 
at den pågældende kunde er tilkoblet i en såkaldt ”muffe” (kj laa 110), 
som er placeret ca. 200 meter fra adressen. 
 
Problemstillingen i Comflex’ klage vedrørende Tagensvej 256, 2. th., re-
laterer sig til det forhold, at TDC i forbindelse med selskabets fastlæggel-
se af priser for rå fiber sondrer mellem, om forbindelsen er baseret på en 
FttH-access (Fiber-to-the-Home) eller en BtO-access (Build-to-Order). 
 
En FttH-access er ifølge oplysninger fra TDC kendetegnet ved at være 
etableret på baggrund af TDC’s strategiske overvejelser om fiberudrul-
ning i bestemte områder. En BtO-access er derimod en forbindelse base-
ret på en kundedrevet efterspørgsel på baggrund af enkeltordrer; typisk 
med henblik på at kunne tilslutte erhvervskunder, boligforeninger, etage-
ejendomme m.v. 
 
Forskellen mellem FttH- og BtO-accessnettet ligger ifølge TDC primært i 
udrulningsmetoden og i TDC’s planlægning. TDC har således bl.a. oplyst 
over for Erhvervsstyrelsen, at såvel BtO- som FttH-indkoblingspunkter 
kan anvendes til at levere bredbåndsforbindelser. Udrulningsmetoden har 
imidlertid nogle afledte omkostningsmæssige konsekvenser, idet omkost-
ninger forbundet med etablering af et BtO-accessnet ifølge TDC er højere 
end omkostninger forbundet med etablering af et FttH-accessnet. 
 
Erhvervsstyrelsen har i den gældende markedsafgørelse på marked 4, 
herunder den tilhørende priskontrolforpligtelse, ikke sondret mellem 
BtO- og FttH-forbindelser. Styrelsen har i relation til prisreguleringen af 
de omfattede netadgangsprodukter anerkendt, at der på markedet – alt ef-
ter netadgangsproduktets karakter – skal anvendes en af følgende prisre-
guleringsmetoder: 
 

• ”Langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (LRAIC-
metoden). 

                                                                                                                        
etablering af forbindelse fra hus til grundskel eller tilsvarende (homes passed). Tallet 

skal inkludere kunder, som er tilsluttet”. 
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• Historiske omkostninger.” 

 
For så vidt angår ubundtet fiber fremgår det af markedsafgørelsen, at det-
te skal prisreguleres efter LRAIC-metoden. Det fremgår imidlertid også, 
at der kan være netadgangsprodukter (herunder altså også fiberproduk-
ter), som bl.a. ud fra deres beskaffenhed ikke er egnede til at blive model-
leret efter LRAIC-metoden. Dette kan ifølge markedsafgørelsen bl.a. væ-
re netadgangsprodukter, for hvilke der af forskellige årsager ikke kan fo-
retages en beregning af omkostningerne efter LRAIC-metoden. 
 
Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med en høring over LRAIC-fastnet-
prisafgørelsen for 2013 anerkendt, at TDC’s omkostninger forbundet med 
et såkaldt BtO-accessnet, som bestående af forbindelser til fiberbaserede 
faste kredsløb etableret via build-to-order, er anderledes end omkostnin-
gerne forbundet med et FttH-accessnet, og derfor kan prisfastsættes efter 
historiske omkostningers metode. 
 
Af Erhvervsstyrelsens høringsnotat af 7. december 2012 vedrørende afgø-
relse om LRAIC fastnetpriser for 2013 fremgår således følgende: 
”Erhvervsstyrelsen er enig med TDC i, at de anførte rå fiber priser alene 

gælder for TDC’s FttH-net, og ikke fiberbaserede faste kredsløb, som er 

etableret via ”build-to-order”. Priserne for fiberbaserede faste kredsløb, 

som er etableret via ”build-to-order”, prisfastsættes efter historiske om-

kostningers metode i overensstemmelse med hidtil praksis.” 

 
Ved historiske omkostningers metode baseres prisen på et netadgangs-
produkt på de regnskabsmæssigt opgjorte omkostninger, der er forbundet 
med en udbyder med stærk markedspositions produktion af det pågæl-
dende netadgangsprodukt. LRAIC-prisfastsættelsesmetoden tager ud-
gangspunkt i, hvad de fremadrettede omkostninger burde være i et opti-
malt drevet net og selskab – baseret på en moderne, effektiv teknologi.  
 
TDC har i relation til Comflex’ anmodning om fiber til Tagensvej 256, 2. 
th., tilbudt en pris, der ifølge selskabet er baseret på prislisten for rå fiber 
BtO. Af det omhandlede tilbud fremgår følgende: 
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Begrundelse 
Sundvej 12E, 4600 Køge 

Comflex’ klage for så vidt angår Sundvej 12E drejer sig om, hvorvidt 
TDC er forpligtet til at etablere en fiberstikledning til den pågældende 
adresse og dermed give Comflex netadgang til en rå ubundtet fiber.  
 
Det følger af Erhvervsstyrelsens markedsafgørelse på marked 4, at TDC 
er forpligtet til at etablere en fiberstikledning fra slutbrugerens ejendom 
til det sted i TDC’s fibernet, hvor selskabet har en fuldt etableret fiberin-
frastruktur, som er klargjort til at kunne levere bredbåndsforbindelser til 
slutbrugere, såfremt denne strækning ikke udgør mere en 30 meter. Dette 
svarer ifølge styrelsens opfattelse til en strækning på maksimalt 30 meter 
fra TDC’s nærmeste indkoblingspunkt frem til slutbrugerens nettermine-
ringspunkt. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC’s nærmeste indkoblings-
punkt i den konkrete sag udgøres af den ”muffe”, som er placeret ca. 200 
meter fra Sundvej 12E. Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at den 
fiber, der aktivt løber ganske tæt på adressen og ind til nabohuset i 12F 
ikke efter styrelsens vurdering udgør en ”fuldt etableret fiberinfrastruk-

tur, som er klargjort til at kunne levere bredbåndsforbindelser til slutbru-

gere”, som defineret i styrelsens markedsafgørelse på marked 4. 
 
Det er på den baggrund Erhvervsstyrelsens vurdering, at TDC ikke i for-
bindelse med selskabets afvisning over for Comflex af at levere en rå 
BtO-fiber til Sundvej 12E, har overtrådt sin netadgangsforpligtelse, her-
under forpligtelsen til at etablere stikledninger, i henhold til styrelsens 
markedsafgørelse på marked 4. Styrelsen har herved lagt vægt på, at den 
konkrete anmodning om en fiberstikledning vedrører en strækning på 
over 30 meter. 
 
Tagensvej 256, 2. th., 2400 København 

Comflex’ klage for så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., drejer sig om, 
hvorvidt den oprettelsespris på samlet 8.683,44 kr. (kvartalspris 3.433,22 
kr.), som TDC har tilbudt for at levere en rå fiberforbindelse, er i over-
ensstemmelse med den priskontrolforpligtelse, som TDC er underlagt. 
 
Comflex’ anmodning vedrørende Tagensvej 256, 2. th., vedrører ifølge 
det oplyste en kundedrevet enkeltordre. Erhvervsstyrelsen har på den 
baggrund i den konkrete sag forudsat, at der er tale om en rå fiberforbin-
delse, der skal prisfastsættes efter historiske omkostningers metode (HO-
metoden), og som er etableret via build-to-order. 
 
Erhvervsstyrelsen har i den gældende markedsafgørelse på marked 4, 
herunder den tilhørende priskontrolforpligtelse, som nævnt ikke sondret 
mellem BtO- og FttH-forbindelser. Det skal imidlertid bemærkes, at sty-
relsen ved markedsafgørelsen har anerkendt, at der kan være netadgangs-
produkter (herunder altså også fiberprodukter), som bl.a. ud fra deres be-
skaffenhed ikke er egnede til at blive modelleret efter LRAIC-metoden, 
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der er den metode, som primært anvendes for så vidt angår netadgangs-
produkterne på markedet.  
 
Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at styrelsen efterføl-
gende i forbindelse med en høring over LRAIC-fastnet-prisafgørelsen for 
2013 har anerkendt, at fiberbaserede faste kredsløb kan prissættes efter 
historiske omkostningersmetode (HO-metoden), jf. høringsnotat af 7. de-
cember 2012. 
 
Idet Erhvervsstyrelsen som forudsætning har lagt til grund, at den opret-
telsespris på samlet 8.683,44 kr. (kvartalspris 3.433,22 kr.), som TDC har 
tilbudt for at levere en rå fiber til Tagensvej 256, 2. th., vedrører en fiber-
forbindelse, der skal prisfastsættes efter historiske omkostningers metode, 
og som er etableret via bulid-to-order, finder styrelsen, at det omhandlede 
tilbud er i overensstemmelse med TDC’s priskontrolforpligtelse på mar-
kedet.  
 
Parternes anbringender  
Comflex henvendte sig den 4. marts 2014 til Erhvervsstyrelsen vedrøren-
de to forespørgsler, som selskabet havde afgivet til TDC om bestilling af 
rå fiber til følgende adresser: 
 
1) Sundvej 12E, 4600 Køge 
2) Tagensvej 256, 2. th., 2400 København NV 
 
Ved e-mail af 14. marts 2014 modtog Erhvervsstyrelsen en egentlig klage 
fra Comflex over TDC’s håndtering af de to bestillinger. Comflex anførte 
i forbindelse med klagen bl.a., at TDC for så vidt angår afvisningen af fi-
ber til Sundvej 12E umuliggør konkurrence i ejendommen, idet TDC blot 
kan påstå stor afstand til et tilslutningspunkt eller alternativt kan opkræve 
en stor lejeafgift mellem tilslutningspunktet og Køge central. 
 
For så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., anførte Comflex, at den pris, TDC 
havde tilbudt, ikke følger ”TDC’s pålæg”. Comflex anførte i den forbin-
delse endvidere: ”Det faktum at vi kun kan få rå fiber ved en central kan 

accepteres, men det er TDC der har valgt denne store afstand fra kunden, 

så de må vel selv svare for følgevirkningen, at der er lang afstand. Ved at 

kræve betaling i forhold til afstanden umuliggør TDC konkurrence på 

området.” 
 

For at få belyst sagen yderligere afholdt Erhvervsstyrelsen den 27. marts 
2014 et møde med Comflex. Comflex beskrev på mødet de problemstil-
linger, som selskabet havde oplevet ved bestilling af TDC’s engrosbred-
båndsprodukter baseret på fiber. Af styrelsens referat af 7. april 2014 fra 
mødet fremgår bl.a. i forhold til Comflex anmodning om fiber til Sundvej 
12E, at selskabet var af den opfattelse, at ”denne forespørgsel bør være 

omfattet af stikledningsforpligtelsen i marked 4-afgørelsen, idet TDC kun 

skal trække få meter fiber fra egen kunde for at kunne forsyne Sundvej 
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12E med en fiberforbindelse. Dette vil TDC ifølge Comflex kunne gøre 

meget billigt”. 

 

For så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., anførte selskabet på mødet, at den 
af TDC tilbudte pris udgjorde et meget dyrt engrostilbud, og at Comflex 
”ikke er interesseret i aktivt udstyr eller ringstrukturer, idet Comflex ale-

ne ønsker adgang til en enkelt rå fiber, der kan transportere slutkundens 

trafik tilbage til centralen.” 

 

Af styrelsens mødereferat fremgår endvidere: ”Det er i øvrigt ikke Com-

flex’ opfattelse, at TDC anvender ringstrukturer eller aktivt udstyr i den 

yderste del af accessnettet. Comflex undrer sig derfor over, at der over-

hovedet er forskel på prisfastsættelsen af FTTH og BTO-fiber, når det 

alene drejer sig om enkelt fiber fra kunde til central. 
 
Comflex nævnte, at der ikke er aktivt udstyr placeret i muffer eller gade-

skabe og underbyggede dette argument med, at såfremt dette var tilfæl-

det, ville der jo ikke være tale om en rå fiber i Comflex’ optik. 

Comflex er desuden utilfreds med, at det er vanskeligt at lokalisere 

TDC’s fiberknudepunkter. Comflex er opmærksom på den liste over 

adresser under 30 meter fra disse, som TDC selv udarbejder, men mener 

ikke at denne liste er tilstrækkelig til, at alternative teleselskaber 

kan kræve deres ret af TDC.” 

 
Ved e-mail af 8. maj 2014 sendte Erhvervsstyrelsen nogle uddybende 
spørgsmål til TDC med henblik på en afklaring af forholdene vedrørende 
de to adresser. Spørgsmålene vedrørte konkret for så vidt angår Sundvej 
12E:  

1. ”Hvis TDC måtte ønske at tilkoble en BTO-fiber til adressen 

Sundvej 12E, hvorledes ville TDC i praksis gøre dette? Vil hele 

eller dele af samme fremføringsvej/tracé, som er benyttet til Sund-

vej 12F, i den forbindelse kunne ”genanvendes”? 

2. Har TDC mulighed for at trække en fiber fra naboadressen Sund-

vej 12F? I givet fald – hvilken betydning vil dette have for nabo-

ens netadgangsprodukt/fiberforbindelse? 

3. Hvor mange fibre er der samlet set i det/de kabler, som er ned-

gravet i forbindelse med etablering af forbindelsen til Sundvej 

12F fra den omtalte muffe?” 

 
For så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., anmodede Erhvervsstyrelsen bl.a. 
TDC om at oplyse, ”hvorvidt det er muligt for TDC selv til eget brug at 

levere en enkelt rå fiber til adressen Tagensvej 256, 2. th., 2400 Køben-

havn NV, som fører tilbage til den nærmeste central, uden at der dertil er 

knyttet aktivt udstyr, ringstrukturer, redundans eller lignende.” 

 
Ved brev af 6. juni 2014 har TDC besvaret Erhvervsstyrelsen med bl.a. 
følgende oplysninger for så vidt angår Sundvej 12E: ”TDC kan bekræfte, 

at TDC har etableret fiber til en erhvervskunde på adressen Sundvej 12F. 

Det er korrekt, at den pågældende kunde er tilkoblet i en muffe, kj laa 
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110, som er placeret ca. 200 meter fra adressen. Det er ligeledes korrekt, 

at der er få meter fra Sundvej 12E til Sundvej 12F. 

… 

Det er korrekt, at TDC har afvist at levere en BtO fiber efter standardtil-

buddet til Sundvej 12 E, idet der er mere end 30 meter til nærmeste til-

slutningspunkt. TDC har ikke i afvisningen henvist til stikledningsforplig-

tigelsen, men oplyst, hvor tilslutningspunkterne kan findes. 

… 

Hvis TDC fik en bestilling på en fibertilslutning til adressen Sundvej 12E 

ville TDC efter sin anlægsnorm forsøge at etablere en ny muffe ud for 

bygningen med forbindelse til muffen kj laa 110 og fra muffen etablere et 

kort stikkable til Sundvej 12E. Hvis det ved nærmere undersøgelse på 

stedet viser sig muligt at genanvende fremføringsvej, vil det ske, men det 

kan ikke afgøres uden undersøgelse.” 

 
For så vidt angår Tagensvej 256, 2. th., oplyste TDC ved deres hørings-
svar: ”Prisen i dette tilbud er baseret på prislisten for rå fiber BTO. Pri-

serne her er omkostningsdokumenteret og dokumentationen er fremsendt 

til Erhvervsstyrelsen og prisen dækker en fiberforbindelse fra slutkunde-

adressen til den tilhørende ODF på centralen Ydre Nørrebro. Luftlinjeaf-

standen her er 2385 meter. Lejeafgiften blev ændret 12. februar 2014, 

idet TDC efter Erhvervsstyrelsens tilsyn måtte korrigere såvel WACC 

som forholdet mellem luftlinjeafstand og tracélængde. 

 

Selvom tilbuddet er afgivet efter 12. februar har TDC baseret det på gam-

le priser, idet TDC ville benytte de lave priser i en varslingsperiode til en 

kunde, der har indgået aftale. 

 

Ud fra referatet fra mødet mellem Erhvervsstyrelsen og Comflex kan man 

få det indtryk, at produktet Rå Fiber BTO omfatter redundans og aktivt 

udstyr eller funktionalitet skabt af sådant aktivt udstyr. Det er ikke tilfæl-

det. 

 

Hvis TDC til eget brug skulle etablere en fiberforbindelse til Tagensvej 

256, 2. th. ville TDC benytte samme forbindelse som den, der her tilbydes 

Comflex.” 

 
Ved e-mail af 12. juni 2014 anmodede Erhvervsstyrelsen Comflex om 
bemærkninger til TDC’s brev af 8. maj 2014. 
 
Comflex har ved brev af 13. juni 2014 bemærket følgende: ”TDC's hånd-

tering i forbindelse, med såvel Backhault som kundefibre, har ikke en for 

konkurrencen brugbar systematik og prissætning. 

Engros priserne er så høje, at vi ikke kan konkurrere med TDC.  

De priser, TDC selv tager, bevirker, at der ikke margin til vores eksi-

stens.  

Det er særlig galt ved de mindre båndbredder, men også større bånd-

bredder efterlader ingen forretningsmulighed. Som tidligere nævnt er det 

bl.a. TDC's definering af ODF og muffer der ødelægger den struktur vi 
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oprindeligt, iøvrigt sammenfaldende med ERST, tog som udgangspunkt 

efter nærlæsning af markedsafgørelserne.  

 

Oven i dette kan så tillægges, at der er så mange TDC finter, at man ikke 

kan forvente at finde kundeemner som accepterer de usikkerheds elemen-

ter man er nød til påpege i sine tilbud”. 

 
Klagevejledning  
Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotholmsgade 

12, 1216 København K, tlf.: 33 92 33 50, e-mail: tkn@evm.dk.   

  

En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Er-

hvervsstyrelsen 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 ge-

byr på kr. 4.000 for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Be-

løbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Stausholm 
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Bilag 1 Lovgrundlag  
Lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 om elektroniske kommuni-
kationsnet og -tjenester. 
 

”§ 52. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette 

afsnit og regler udstedt i medfør heraf.” 

 

Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for bredbånds-

tilslutninger (marked 4).  Erhvervsstyrelsen traf den 16. august 2012 afgørelse 

på markedet i henhold til telelovens3 § 40, stk. 1, og § 41, stk. 1. 

 

TDC er således i medfør af telelovens § 40, stk. 1 udpeget som udbyder med 

en stærk markedsposition på det i denne sammenhæng relevante engrosmar-

ked. TDC er som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 

41, stk. 1, blandt andet pålagt nedenstående forpligtelser på engrosmarkedet: 

 

”Netadgang 

Forpligtelse til netadgang, jf. telelovens § 41, stk. 2, nr. 1, jf. § 42. 

 

Priskontrol 

Forpligtelse til priskontrol, jf. telelovens § 41, stk. 2, nr. 5, jf. § 46.” 
 
Det fremgår af markedsafgørelsen, at forpligtelsen om netadgang bl.a. indebæ-

rer: 

 

”TDC pålægges en forpligtelse til at tilbyde følgende netadgangsproduk-

ter, jf. telelovens § 41, stk. 1, jf. § 41, stk. 2, nr. 1, jf. § 42, stk. 1, 1. punk-

tum: 
1. Rå kobber, herunder virtuel ubundtet netadgang til kobber. 

2. Ubundtet fiber. 

3. Anlægsinfrastruktur. 

4. Backhaul. 

5. Fælles udnyttelse af bygninger mv. (samhusning) med henblik på sam-

menkobling af netelementer og dermed videretransport af datatrafik.” 
 

For så vidt angår TDC’s forpligtelse til at tilbyde netadgang til ubundtet 
fiber fremgår det: 
 
”TDC skal tilbyde netadgang og imødekomme rimelige anmodninger til 

ubundtet fiber fra slutbrugerens nettermineringspunkt frem til og med det 

sidste (mere centralt beliggende) punkt i nettet, hvor det er muligt at hen-

te trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net. Det sidste 

punkt i nettet i et til punkt-tilpunkt-fibernet er det sted, hvor det er muligt 

at hente trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net, vil be-

stå af et krydsfelt (Optical Distribution Frame, ODF), jf. afsnit 1.2.3. 

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

som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014.  
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I et punkt-til-multipunkt-fibernet vil det sidste punkt i nettet, hvor det er 

muligt at hente trafikken fra slutbrugeren og bringe det videre i eget net, 

typisk være et mere decentralt punkt i nettet end i en større netnode, det 

vil sige tættere på slutbrugeren, jf. afsnit 1.2.3. Det betyder også, at kun-

degrundlaget for det enkelte punkt er væsentligt reduceret i forhold til 

netadgang i et punkt-til-punkt-fibernet. Det indebærer, at de stordrifts-

fordele, der typisk er forbundet med ubundtet adgang, begrænses, idet et 

lavt kundegrundlag bevirker, at der i en række tilfælde ikke vil være nok 

slutbrugere tilkoblet et relevant opsamlingspunkt i nettet til at dække et 

selskabs omkostninger forbundet med slutbrugerens tilslutning til fiber-

nettet.” 

 

For så vidt angår TDC’s stikledningsforpligtelse fremgår det af afgørel-
sen: 
 
”I netadgangsforpligtelsen ligger også en forpligtelse for TDC til at fore-

tage mindre, nødvendige tilpasninger af nettet, som eksempelvis etable-

ring af stikledninger til ”homes passed”. Homes passed defineres som 

potentielle abonnementer, der vil kunne tilsluttes TDC’s fibernet med en 

beskeden graveindsats
4
. 

 

Ved beskeden graveindsats forstås, at der maksimalt er 30 meter fra slut-

brugerens ejendom til fuldt etableret fiberinfrastruktur, som er klargjort 

til at kunne levere bredbåndsforbindelser til slutbrugere. Ved potentielle 

abonnementer forstås både private- og erhvervsabonnementer.” 

 
Det fremgår bl.a. af markedsafgørelsen om TDC’s forpligtelse om priskontrol: 

 

”Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der ved prisreguleringen af de 

forskellige netadgangsprodukter på markedet så vidt muligt skal anven-

des samme prisreguleringsmetode og dermed samme metode til fordeling 

af omkostninger. Dette skaber en større grad af transparens for engro-

skunderne på markedet og kan bl.a. modvirke, at de samme omkostninger 

optræder flere steder samtidigt. Derudover sikrer ensartet prisregulering 

på tværs af markedet, at mulighederne for reguleringsmæssige skævheder 

– og dermed forum-shopping – minimeres. 

 

Imidlertid er forudsætningerne for altid at pålægge samme prisregule-

ringsmetode ikke til stede på engrosmarkedet for fysisk netværksinfra-

strukturadgang. Derfor er det Erhvervsstyrelsens opfattelse, at der på 

dette marked – alt efter netadgangsproduktets karakter – skal anvendes 

følgende prisreguleringsmetoder: 

                                                 
4 Denne definition svarer til den i bredbåndskortlægningen anvendte definition af ho-

mes passed; ”Husstande med mulighed for fiber defineres som potentielle abonnemen-

ter, der vil kunne tilsluttes bredbåndsnettet med en beskeden graveindsats i form af fx 

etablering af forbindelse fra hus til grundskel eller tilsvarende (homes passed). Tallet 

skal inkludere kunder, som er tilsluttet”. 
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• Langsigtede gennemsnitlige differensomkostninger (LRAIC-
metoden). 

• Historiske omkostninger. 

 
… 
 
3.5.1.3.3 Netadgangsprodukter prisreguleret ved historiske omkostnin-

gers metode 

Der er netadgangsprodukter, som bl.a. ud fra deres beskaffenhed ikke er 

egnede til at blive modelleret efter LRAIC-metoden. Dette gælder bl.a. 

netadgangsprodukter med begrænset afsætning og netadgangsprodukter, 

der ikke har en tæt relation til overnævnte produkter på engrosmarkedet 

for fysisk netværksinfrastruktur eller samhusning. 

 

Derudover kan der være tale om netadgangsprodukter, for hvilke der af 

forskellige årsager ikke kan foretages en beregning af omkostningerne ef-

ter LRAICmetoden. 

 

Endeligt kan der være nye netadgangsprodukter, der ikke indgår i Er-

hvervsstyrelsens seneste LRAIC-modeller og dermed heller ikke i den se-

neste afgørelse om LRAIC-regulerede priser. 

 

For så vidt angår alle de ovenstående netadgangsprodukter, skal histori-

ske omkostningers metode finde anvendelse. Når LRAIC-metoden ikke 

hensigtsmæssigt kan anvendes, vurderer Erhvervsstyrelsen, at historiske 

omkostningers metode bedst sikrer, at TDC ikke opretholder priser på et 

unaturligt højt niveau.” 
 

Det fremgår af Erhvervsstyrelsens høringsnotat af 7. december 2012 ved-
rørende afgørelse om LRAIC fastnetpriser for 2013: 
 
”Erhvervsstyrelsen er enig med TDC i, at de anførte rå fiber priser alene 

gælder for TDC’s FttH-net, og ikke fiberbaserede faste kredsløb, som er 

etableret via ”build-to-order”. Priserne for fiberbaserede faste kredsløb, 

som er etableret via ”build-to-order”, prisfastsættes efter historiske om-

kostningers metode i overensstemmelse med hidtil praksis.” 

 
 


