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Afgørelse af Gigabits klage over TDC’s priser for adgang til fiber, 
der tidligere har tilhørt ComX 
 
Indledning 
Erhvervsstyrelsen modtog ved e-mail af 3. marts 2014 en klage fra Gi-
gabit ApS (herefter Gigabit) vedrørende TDC A/S’ (herefter TDC) pri-
ser for adgang til fiber, som tidligere har tilhørt ComX. 
 
Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af § 52 i teleloven1 og styrelsens 
markedsafgørelse på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastruktur-
adgang (marked 4) af 16. august 2012, herunder styrelsens LRAIC-
afgørelse over for TDC af 29. november 2013, følgende afgørelse: 
 
TDC har ved sin opkrævning af priser for Gigabits adgang til det 
omhandlede fibernet, som TDC har købt af ComX-fiber, ikke 
handlet i strid med selskabets forpligtelser som fastlagt i Erhvervs-
styrelsens LRAIC-afgørelse over for TDC af 29. november 2013.  
 
Sagens faktiske omstændigheder 
TDC har pr. 1. december 2013 købt bredbåndsudbyderen ComX. TDC 
råder således over en række fiber- og coax-baserede boligforeningsnet, 
hvortil der skal tilbydes netadgang, jf. Erhvervsstyrelsens markedsaf-
gørelser på engrosmarkedet for netværksinfrastrukturadgang (marked 
4) samt på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) af 16. 
august 2012. 
 
TDC har i den anledning indsendt en række standardtilbud til Er-
hvervsstyrelsen den 22. januar 2014. 
 
Af Erhvervsstyrelsens LRAIC-afgørelse over for TDC af 29. november 
2013 fremgår det, at der er faste fiberpriser gældende for det tidligere 
DONG-fibernet samt fiberpriser gældende for resten af landet. DONG-
prisen er således gældende i det område i Storkøbenhavn og Nordsjæl-
land, hvor det net, som TDC købte af DONG, er placeret. Prisen for re-
sten af landet er gældende uden for DONG området. 

                                                      
1 Jf. bekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 af lov om elektroniske kommunikations-

net og –tjenester. 
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Gigabit har i sin klage oplyst til Erhvervsstyrelsen, at selskabet i øje-
blikket forhandler med TDC om levering af internet på rå fiber i det 
net, som ComX tidligere drev i boligforeningen Grantoften i Ballerup. 
 
TDC har meddelt Gigabit, at priserne for adgang til rå fiber i Grantof-
ten er de samme, som der skal betales for rå fiber i TDC’s øvrige net 
uden for DONG-området. 
 
Begrundelse 
Spørgsmålet i nærværende sag er, om TDC har opkrævet de korrekte 
priser for Gigabits adgang til rå fiber i TDC’s fibernet. 
 
Da fiberforbindelserne til Grantoften i Ballerup ikke er en del af det 
tidligere DONG-net, er det Erhvervsstyrelsens vurdering, at prisen for 
resten af landet skal finde anvendelse. Således er det Erhvervsstyrelsen 
vurdering, at TDC har opkrævet den korrekte pris.  
 
I relation til Gigabits anbringender om omkostningerne relateret til fi-
berforbindelser til Grantoften, skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at om-
kostningerne til at udrulle fiberforbindelser i sagens natur varierer alt 
efter befolkningstætheden mv. De fastsatte fiberpriser beregnede i 
LRAIC-modellen er et gennemsnit over omkostningerne ved at udrulle 
fiber i flere forskellige områder. Således indgår både omkostninger til 
udrulning af fibernet til etagebyggerier, parcelhuse samt mere landlige 
ejendomme.  
 
Parternes anbringender  
Gigabit anfører, at selskabet over for TDC har gjort gældende, at pri-
serne for adgang til det omhandlede fibernet ifølge lovgivningen skal 
være baseret på beregnede omkostninger. Dette er ifølge Gigabit ikke 
tilfældet i denne situation. Gigabit anfører yderligere, at TDC har få el-
ler ingen omkostninger, idet fiberen rent faktisk ejes af boligforenin-
gen, og at TDC ikke betaler lejeafgift. TDC opretholder derfor ifølge 
Gigabit en profitmargen på 100 %. 
 
Gigabit mener herudover ikke, at man kan anvende en pristabel, der er 
udarbejdet på basis af omkostninger ved at etablere et fibernet i jord til 
fritliggende husstande i en boligforening, hvor der er en hel anden pris-
struktur. Omkostninger ved at kable en boligforening er ifølge Gigabit 
væsentligt lavere, hvorfor det ikke kan forsvares at linjeprisen er højere 
end i det omkringliggende DONG-net. 
 
Gigabit ønsker, at omkostningerne skal have basis i de kontraktforhold, 
der ligger bagved TDC’s leverance til foreningen. Det faktum, at TDC 
ikke betaler leje til foreningen, men at Gigabit opkræves en ekstra høj 
leje, umuliggør ifølge Gigabit en konkurrence på lige vilkår. 
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Alternativt mener Gigabit, at der skal beregnes en prisstruktur der pas-
ser til de omkostninger, som der er i en typisk boligforening i etage-
byggeri. 
 
TDC anfører i brev af 25. marts 2014, at selskabet har opkrævet de pri-
ser, som er fastsat af Erhvervsstyrelsen i LRAIC-afgørelsen af 29. no-
vember 2013, jf. tabel 25, og jf. TDC’s standardtilbud for rå fiber og 
fiber-BSA af 22. januar 2014, bilag 2a, tabel 3. 
 
TDC mener derfor, at Gigabits klage bør afvises. 
 
TDC bemærker, at de priser, som er fastlagt af Erhvervsstyrelsen i 
LRAIC-afgørelsen af 29. november 2013, ikke er fastsat med forskel 
mellem, om der leveres til etagebyggeri eller villaområde. Der er til-
svarende ingen forskel på TDC’s forpligtelser i forhold til, om TDC 
ejer et fibernet i en boligforening, eller om TDC har råderet over det 
ved en aftale mellem TDC og en boligforening. 
 
TDC bemærker yderligere, at den økonomi, der er mellem foreningen 
og TDC i sidstnævnte tilfælde, er et forhold mellem TDC og forenin-
gen, som ikke berører lejepriserne. TDC kan således ikke sætte lejen i 
vejret, hvis TDC har en højere udgift til en konkret forening, ligesom 
TDC ikke nedsætter lejen, hvis TDC har en lavere udgift til en konkret 
forening. 
 
Det område, som Gigabit har ønsket levering i, er ikke forsynet gen-
nem det net, som TDC har overtaget fra DONG. TDC har derfor benyt-
tet priserne uden for DONG-området. 
 
Gigabits klage vedrører således ifølge TDC ikke, at TDC har taget en 
pris, som er i strid med Erhvervsstyrelsens afgørelse, men derimod at 
Gigabit finder, at Erhvervsstyrelsen burde have fastsat andre priser. 
 
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.  
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Med venlig hilsen 
 
 
 
Charlotte Robson Overby 
 
 
 
 
 


