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Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger in-
ternt i TDC 
 
Indledning 
Erhvervsstyrelsen modtog ved e-mail af 18. september 2013 en klage 
fra Telia A/S (herefter Telia) vedrørende en Onfone-salgsmedarbejders 
håndtering af en specifik salgsforespørgsel hos en Call Me-kunde. 
 
Efter høring af TDC A/S (herefter TDC) er Telias oprindelige påstand 
vedrørende manglende overholdelse af TDC’s ikke-
diskriminationsforpligtelse på dels marked 1, dels engrosbredbånds-
markederne 4-6, ændret til en klage over TDC’s håndtering af oplys-
ninger i forhold til telelovens1 § 35. 
 
Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af § 52 i teleloven og styrelsens 
markedsafgørelse over for TDC af 18. december 2013 på detailmarke-
det for fastnettilslutninger (marked 1), Erhvervsstyrelsens afgørelser 
16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturad-
gang (marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 
5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb 
(marked 6) følgende afgørelse: 
 
TDC har ved sin håndtering i den konkrete sag af en oplysning om, 
at der til en specifik kunde var solgt en telefonforbindelse på den 
lavfrekvente del af den rå kobber, ikke overtrådt telelovens § 35. 
 
Sagens faktiske omstændigheder 
Telelovens § 35 har følgende ordlyd: 
 
”§ 35. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, 
der får oplysninger fra en anden udbyder af elektroniske kommunikati-
onsnet eller -tjenester før, under eller efter forhandlinger om aftaler 
om netadgang eller samtrafik, må udelukkende anvende disse oplys-
ninger til det formål, hvortil de er givet, og skal til enhver tid behandle 
de oplysninger, der er modtaget, fortroligt. De modtagne oplysninger 
må ikke videregives til andre, som herved kan opnå en konkurrence-

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

og -tjenester. 
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mæssig fordel, herunder ikke til andre afdelinger, datterselskaber eller 
partnere.” 
 
Telia har som dokumentation for sin oprindelige klage fremlagt en lyd-
fil samt transskription heraf indeholdende Onfone-medarbejderens 
samtale med Call Me-kunden. 
 
Af samtalen fremgår, at Onfone-medarbejderen umiddelbart mener, at 
Call Me-kunden får leveret en fastnetforbindelse fra TDC, DLG eller 
Fullrate. 
 
Idet Call Me-kunden undrer sig over dette, beder Onfone-
medarbejderen en kollega slå kundens nummer op i TDC’s it-system 
Columbus, som indeholder oplysninger, som anvendes til bestilling af 
forbindelser på TDC’s fastnet. Af dette system kan Onfone-
medarbejderen se, at den linje (kobberforbindelse), der anvendes til at 
levere telefoni til Call Me-kunden, er gensolgt. På den baggrund kon-
kluderer Onfone-medarbejderen, at det ikke kan være TDC, der leverer 
telefonabonnementet, men at det derimod formentlig er DLG. 
 
Direkte adspurgt af Call Me-kunden oplyser Onfone-medarbejderen, at 
han fysisk er placeret i TDC’s lokaler på Borups Allé i København. 
 
Ved opslaget i det nævnte system har der ifølge udskriften fra lydfilen 
ikke været adgang til oplysninger om, hvilken konkret udbyder der leve-
rer telefoni på kobberforbindelsen. Endvidere har TDC i forbindelse med 
Erhvervsstyrelsens behandling af Telias klage i brev af 18. oktober 2013 
oplyst, at selskabets adgangsbegrænsninger i diverse systemer ikke har 
været kompromitteret. 
 
TDC har videre oplyst, at den konkrete Onfone-medarbejder, der er an-
sat hos ”Onfone Erhverv”, ikke selv havde direkte adgang til Columbus-
bestillingssystemet, idet den konkrete medarbejder ikke havde et umid-
delbart behov herfor. 
 
Onfone-medarbejderen har således ikke haft adgang til oplysninger, som 
andre udbydere ikke også har adgang til ved opslag i engrosbestillings-
systemet Columbine. 
 
TDC har ved brev af 28. januar 2014 på baggrund af en forespørgsel fra 
Erhvervsstyrelsen supplerende oplyst, at Onfone Erhverv er en del af 
TDC’s forretningsafdeling for ”Erhverv”. ”Erhverv” er samlebetegnel-
sen for TDC’s retail-virksomhed, der er koncentreret om salg til er-
hvervskunder. Der er således tale om én samlet salgsenhed, uanset at de 
enkelte medarbejdere i ”Erhverv” er tildelt særlige fokusområder i for-
bindelse med afsætningen af TDC’s produkter til erhvervskunder. 
 
TDC har videre oplyst, at Erhvervs-afdelingen er underopdelt i en række 
yderligere enheder, herunder ”Small Business & Partner”, hvor bl.a. 
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Fullrate Erhverv og Onfone Erhverv er placeret, og hvor den pågælden-
de Onfone-medarbejder arbejder. 
 
Begrundelse 
Spørgsmålet i nærværende sag er, om Onfone-medarbejderen ved at 
indhente oplysninger fra en anden TDC-medarbejder i forretningsafde-
lingen ”Erhverv” har modtaget oplysninger i strid med telelovens § 35. 
 
En kobberforbindelse kan samtidig blive anvendt af to forskellige ud-
bydere, der kan anvende henholdsvis den højfrekvente og den lavfre-
kvente del af forbindelsen. Gensalg af fastnet anvender den lavfrekven-
te del af forbindelsen, og den højfrekvente del kan således fortsat an-
vendes af andre udbydere til at levere eksempelvis bredbånd til den 
samme slutkunde. 
 
En oplysning om, at den lavfrekvente del af en rå kobber er i brug, er 
utvivlsomt en oplysning, som TDC’s engrosafdeling har modtaget i 
forbindelse med forhandling eller aftale om netadgang eller samtrafik, 
idet oplysningen stammer fra bestillingen af den pågældende lavfre-
kvente del af den rå kobber. 
 
Oplysningen skal således i henhold til § 35 behandles fortroligt, hvilket 
blandt andet vil sige, at den kun må bruges til det formål, hvortil den er 
givet. 
 
Betingelsen om, at oplysningen kun må bruges til det formål, hvortil 
den er givet, er i lovforarbejderne uddybet. Det fremgår således af be-
mærkningerne til bestemmelsen, at nødvendig brug af oplysningen med 
henblik på korrekt fakturering og lignende er omfattet af begrebet. Så-
ledes vil en videregivelse af oplysningen, der er nødvendig for eksem-
pelvis at kunne fakturere korrekt, være i overensstemmelse med formå-
let. 
 
TDC’s engrosafdeling er i denne situation nødt til at videregive oplys-
ningen, om at den lavfrekvente del af forbindelsen er i brug, for at 
kunne oplyse om den korrekte pris for den højfrekvente del af forbin-
delsen, idet fællesomkostninger for forbindelsen bliver fordelt mellem 
de to dele af forbindelsen.  
 
Det er med andre ord nødvendigt at videregive oplysningen til udbyde-
re, der indhenter oplysninger om kobbernettet, herunder TDC’s egne 
detailafdelinger. 
 
Telia har anført, at oplysningen alene må anvendes til bestilling og ikke 
salg og markedsføring. Hertil bemærkes, at når oplysningen er afgø-
rende for den korrekte pris på det engrosprodukt, der skal anvendes, vil 
det efter Erhvervsstyrelsens vurdering savne mening at begrænse an-
vendelsen af oplysningen til en efterfølgende korrekt fakturering.  
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Engrosproduktets korrekte pris kan således have væsentlig betydning 
for, hvad slutbrugeren prismæssigt kan tilbydes, og oplysningen må 
derfor også opfattes som nødvendig i denne sammenhæng.  
 
Spørgsmålet bliver herefter om en Onfone-medarbejder, der primært er 
ansat til at sælge mobilabonnementer, har en gyldig grund til at modta-
ge oplysningen. 
 
TDC har oplyst, at den medarbejder, der tilkendegiver sig som Onfone-
medarbejder, organisatorisk er placeret i en salgsafdeling, der både 
sælger mobil- og fastnetforbindelser for forskellige varemærker under 
TDC-koncernen.  
 
Der er i telelovgivningen ikke krav om, at en udbyder, hvad enten den-
ne er udbyder med stærk markedsposition eller ej, skal opdele sin de-
tailforretning, i forhold til hvilke platforme eller teknologier de pågæl-
dende slutbrugerprodukter er baseret på.  
 
Det er ej heller Erhvervsstyrelsens opfattelse, at en sådan tilgang er 
sædvanlig hos hverken TDC eller de alternative teleselskaber, herunder 
navnlig i selskabernes erhvervsrettede afdelinger, hvor samlede løsnin-
ger med forskellige platforme og teknologier spiller en betydelig rolle i 
konkurrencen på detailmarkedet. 
 
Der er således efter Erhvervsstyrelsens vurdering ikke grundlag for at 
antage, at der skulle være tale om en videregivelse af oplysningen fra 
én detailafdeling i TDC til en anden detailafdeling i TDC.  
 
Det forhold, at TDC har en underopdeling af selskabets erhvervsrettede 
detailafdeling, og at den konkrete medarbejder præsenterer sig som 
Onfone-medarbejder, vurderes ikke at have betydning for nærværende 
sag.  
 
Der er efter Erhvervsstyrelsens vurdering alene tale om, at oplysningen 
er videregivet fra TDC’s engrosafdeling til TDC’s detailafdeling ”Er-
hverv”. Videregivelsen er identisk med den videregivelse af oplysnin-
gen, der sker fra TDC’s engrosafdeling til enhver anden udbyder, her-
under Telia (og Call Me). Denne videregivelse er som nævnt ovenfor 
nødvendig for den rette prissætning af engrosydelser på TDC’s kob-
bernet, både i forbindelse med bestilling, salg og markedsføring. Vide-
regivelsen er dermed ikke sket i strid med telelovens § 35. 
 
Med ovennævnte vurdering, er en vurdering af det sidste led i § 35 om 
at modtageren af oplysningen skal kunne opnå en konkurrencemæssig 
fordel efter Erhvervsstyrelsens opfattelse uden betydning for sagens 
afgørelse. 
 
I relation til Telias bemærkninger til Erhvervsstyrelsens udkast til afgø-
relse skal styrelsen bemærke, at det er styrelsens opfattelse, at oplys-
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ningen, som det tillige er anført ovenfor, er givet med henblik på kor-
rekt prissætning og eventuel efterfølgende fakturering af diverse kob-
berbaserede produkter. Oplysninger om den korrekte pris, herunder en-
grosprisen for et produkt, må nødvendigvis kunne tilgås og bruges i 
forbindelse med markedsføring af kobberbaserede produkter. 
 
Under henvisning til, at Erhvervsstyrelsen ikke finder, at der er grund-
lag for at pålægge teleselskaberne at opdele deres detailsalg, så der kun 
kan markedsføres produkter på én platform af gangen, er det styrelsens 
opfattelse, at det er berettiget, at medarbejderen har adgang til prisop-
lysninger om produkter, der potentielt kan afsættes til kunden, uagtet 
om salgsmedarbejderen i det konkrete tilfælde vælger kun at markeds-
føre et mobilprodukt. 
 
Et forbud mod anvendelsen af sådanne prisoplysninger vil efter Er-
hvervsstyrelsens opfattelse medføre, at samtlige teleselskaber, herunder 
også Telia og Call-me organisatorisk, vil skulle adskille de salgsmed-
arbejdere, der skal kunne markedsføre kobberbaserede produkter, fra 
de medarbejdere, der markedsfører mobilprodukter eller produkter ba-
seret på andre platforme.  
 
Erhvervsstyrelsen finder ikke, at en sådan opdeling er hverken rimelig, 
nødvendig eller praktisk mulig, herunder navnlig idet det ofte vil være 
relevant for den enkelte salgsmedarbejder at kunne markedsføre pro-
dukter fra forskellige platforme afhængigt af efterspørgslen fra den en-
kelte slutkunde.  
 
Erhvervsstyrelsen har således ikke fundet, at Telias høringssvar af 15. 
april 2014 giver anledning til ændringer i styrelsens udkast til afgørel-
se. 
 
Parternes anbringender  
Efter en indledende høring af TDC om sagens faktiske oplysninger æn-
drede Telia i brev af 5. november 2013 selskabets påstande og anbrin-
gender i overensstemmelse med sagens faktiske omstændigheder, som 
de fremgår af TDC’s brev af 18. oktober 2014. 
 
Telia vurderer, at oplysningen om, at en slutkunde har et gensalgs-
abonnement, er en samtrafikoplysning, som er omfattet af telelovens § 
35, og at oplysninger i bestillingssystemet Columbine i øvrigt er af for-
trolig karakter, jf. telelovens § 35. 
 
Dette betyder – efter Telias opfattelse – at oplysninger fra Columbine 
primært kan anvendes i forbindelse med afgivelse af bestillinger m.v., 
jf. bemærkningerne til telelovens § 35. Det er endvidere Telias opfat-
telse, at de oplysninger, som er tilgængelige i Columbine, ikke kan an-
vendes i salgs- og markedsføringsøjemed. En sådan anvendelse vil ef-
ter Telias opfattelse kunne være i strid med telelovens § 35. 
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Telia forstår TDC’s udsagn i brev af 18. oktober 2013 således, at Co-
lumbine ikke har været hacket, eller at der ikke har været gjort tilsva-
rende forsøg på at etablere en teknisk uautoriseret adgang til systemet. 
Telia forudsætter således, at den omhandlede salgsmedarbejder hos 
Onfone ikke har haft et sagligt arbejdsbetinget behov for at få adgang 
til oplysninger i Columbine, og at han derfor ikke selv har haft en bru-
geradgang til systemet. 
 
Telia er af den opfattelse, at en sådan indirekte adgang selvsagt kun 
vanskeligt kan spores i logfiler, og hvis det i øvrigt lægges til grund, at 
salgsmedarbejderen ikke har haft et sagligt arbejdsbetinget behov for at 
få adgang til oplysningerne, kan der – efter Telias opfattelse – være ta-
le om en overtrædelse af telelovens § 35. 
 
Episoden afspejler ifølge Telia en kultur, hvor salgsmedarbejdere hos 
Onfone/TDC uden større problemer tilsyneladende kan tilgå oplysnin-
ger, som de ikke burde have adgang til. 
 
Det fremgår ifølge Telia af sagen, at den pågældende salgsmedarbejder 
hos Onfone forsøger at overtale den pågældende Call Me-kunde til at 
opsige sit gensalgsabonnement til fordel for et mobilabonnement hos 
Onfone. Der er således tale om, at salgsmedarbejderen anvender infor-
mationen om, at Call Me-kunden har et gensalgsabonnement, i salgs-
øjemed. 
 
TDC anfører i brev af 28. november 2013, at det er selskabets opfattel-
se, at telelovens § 35 slet ikke finder anvendelse på den konkrete pro-
blemstilling, som har givet Telia anledning til at klage til Erhvervssty-
relsen, idet forudsætninger for at bringe telelovens § 35 i anvendelse 
efter selskabets opfattelse ikke er opfyldt i den konkrete klagesituation. 
 
Det er således TDC’s opfattelse, at telelovens § 35 slet ikke finder an-
vendelse i den konkrete klagesag, idet Onfone Erhverv ikke har baseret 
sit telesalg på fortrolige oplysninger, som Telia ellers antager, der skul-
le stamme fra TDC’s engros-afdeling, men oplysninger, som er nød-
vendige, for at selskaber kan foretage gensalg. 
 
Det er desuden TDC’s opfattelse, at Telia overser den forudsætning i 
telelovens § 35 – og betingelsen for at anvende denne – at ”De mod-
tagne oplysninger må ikke videregives til andre, som herved kan opnå 
en konkurrencemæssig fordel”. 
 
Telia har således ifølge TDC ikke dokumenteret, at oplysningen om, at 
den konkrete kunde har et gensalgsabonnement, skulle udgøre en kon-
kurrencemæssig fordel for Onfone Erhverv. 
 
På baggrund af en forespørgsel fra Erhvervsstyrelsen omkring den ad-
ministrative placering af Onfone-medarbejderen uddyber TDC videre 
sin vurdering af telelovens § 35. 
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Det er således TDC’s opfattelse, at der ikke er tale om udveksling af en 
fortrolig oplysning, som er omfattet af forbuddet i telelovens § 35, idet 
de konkrete oplysninger er undtaget fra bestemmelsens anvendelses-
område. Dels fordi oplysningerne ikke giver TDC en konkurrencemæs-
sig fordel, dels fordi udvekslingen af oplysningen er nødvendig for, at 
TDC Erhverv kan foretage salg af fastnettelefoni (ligesom oplysningen 
er nødvendig for alle andre operatører, herunder Telia, som foretager 
(gen)salg af fastnettelefoni). 
 
Det er herefter TDC’s opfattelse, at oplysningerne om gensalg konkret 
udelukkende anvendes til det formål, efter hvilket de er afgivet, nemlig 
med henblik på at foretage (gen)salg af fastnettelefoni. 
 
Derudover er det TDC’s opfattelse, at de konkrete oplysninger ikke er 
videregivet til andre, som dermed skulle opnå en konkurrencemæssig 
fordel. Oplysningerne er principielt til rådighed for alle de medarbejde-
re, der sidder i TDC’s afdeling for Erhverv, herunder med henblik på at 
indgå aftaler om fastnettelefoni med erhvervskunder. Desuden vil op-
lysningerne svare til de oplysninger, som Telia’s erhvervsafdeling er i 
besiddelse af. 
 
TDC bemærker videre, at de konkrete oplysninger om, at en linje er i 
brug, er nødvendige for, at TDC og andre selskaber kan foretage 
(gen)salg af fastnettelefoni. Såfremt man forudsatte, at oplysningen 
skulle karakteriseres som fortrolig, så ville grundlaget for at foretage 
gensalg forsvinde.  
 
TDC anfører afslutningsvis, at oplysningen om, at en telefonforbindel-
se er i brug hos et andet selskab, er en oplysning, som enhver (herunder 
alle teleselskaber) lovlig kan indhente ved enten at købe nummeroplys-
ningsdata af andre teleselskaber efter telelovens § 31 eller ved at fore-
tage opslag i den fælles operatørdatabase OCH.  
 
Det er på den baggrund TDC’s opfattelse, at den konkrete udveksling 
af oplysninger, der fremgår af TDC bestillingssystem, Columbus, ikke 
vil være i strid med telelovens § 35, idet oplysningen ikke er fortrolig 
og er nødvendig for TDC’s - og andre teleselskabers – virksomhed. 
 
Erhvervsstyrelsen sendte den 21. marts 2014 et udkast til afgørelse i 
høring hos TDC og Telia. 
 
TDC oplyste ved e-mail af 9. april 2014, at selskabet ikke havde be-
mærkninger til Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse. 
 
Telia har den 15. april 2014 oplyst, at selskabet generelt er enig i den 
fortolkning af telelovens § 35, som Erhvervsstyrelsen har lagt til grund 
for afgørelsen. 
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Telia er imidlertid uenig i den konkrete subsumption, Erhvervsstyrel-
sen har foretaget i relation til, hvorvidt oplysningen er nødvendig i den 
konkrete sammenhæng, hvor oplysningen anvendes i forbindelse med 
markedsføring af et mobilabonnement. 
 
Det er således fortsat Telias opfattelse, at oplysningerne er anvendt i 
strid med det formål, hvortil de er givet. 
 
Telia anfører videre, at viden om en konkret slutkundes aktuelle detail-
produkter, giver en betragtelig fordel i en salgssituation. Med et kend-
skab til kundens aktuelle produkter vil man således ifølge Telia kunne 
tilrettelægge og tilbyde alternative detailprodukter og abonnementer, 
som er skræddersyet til den pågældende kunde.Med et indblik i en-
grosprissætningen af kundens produkter vil man samtidig have ekstra-
ordinært gode forudsætninger for at tilbyde disse alternative produkter 
til konkurrencedygtig detailpriser. 
 
Telia er derfor af den opfattelse, at TDC konkret ved anvendelsen af 
oplysningen har opnået en konkurrencemæssig fordel. 
 
Klagevejledning 
Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slot-
holmsgade 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 
Erhvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen. 
 
Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i be-
kendtgørelse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksom-
hed skal betales et gebyr på kr. 4.000 for behandling af klager af denne 
type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenæv-
nets sekretariat.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Anders Lønvig 
 
 
 
 
 


