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Afgørelse vedrørende TDC A/S’ bestemmelser om kompensation i 
standardtilbud på engrosmarkederne for fysisk netværksinfra-
strukturadgang, bredbåndstilslutninger og terminerende segmenter 
af faste kredsløb (marked 4, 5 og 6) 

Indledning 
Erhvervsstyrelsen valgte i forbindelse med styrelsens tilsyn med TDC’s 
standardtilbud på engrosbredbåndsmarkederne på marked 4, 5 og 6, som 
blev afsluttet den 22. maj 2013, at udskille behandlingen af standardtil-
buddenes bestemmelser om kompensation til en selvstændig tilsynssag.   
 
Erhvervsstyrelsen har på den baggrund gennemført et tilsyn med, hvor-
vidt de kompensationsbestemmelser, der findes i TDC’s standardtilbud, 
er i overensstemmelse med de forpligtelser, TDC er pålagt i markedsaf-
gørelserne af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksin-
frastrukturadgang (marked 4), engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger 
(marked 5) og engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kreds-
løb (marked 6). 
 
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af sit tilsyn fundet anledning til at 
træffe nedenstående afgørelse:  
 
Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer hermed i medfør af telelovens1 § 52 afgørelse 
om, at TDC A/S senest fredag den 4. juli 2014 skal ændre følgende i 
alle standardtilbud på marked 4, 5 og 6: 
 

1. TDC skal indføre en fastlagt procedure for, hvordan forsin-
kelse og mangler håndteres. 

2. Kompensationsbeløbene skal ved misligholdelse kumuleres 
løbende i følgende tilfælde: 

A. Forsinket levering. 
B. Mangelfuld levering. 
C. Udbedring af mangler ved eksisterende forbindelse. 
D. Flere tilfælde af misligholdelse, der knytter sig til 

samme linje. 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 af lov om elektroniske kommunikationsnet 
og –tjenester. 
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3. Retten til kompensation må kun bortfalde i det omfang en 
fejlagtig prognose har betydning for TDC’s evne til at levere 
rettidigt. 

4. TDC må ikke anvende kompensationsordningen til at fraskri-
ve sig erstatningsansvar for forhold, der ikke er dækket af en 
kompensationsudbetaling. 

 
Indholdet af afgørelsens enkelte punkter er uddybet nedenfor på s. 5 ff. 
 
Sagsforløbet 
I forbindelse med Erhvervsstyrelsens tilsyn med TDC’s standardtilbud 
på engrosbredbåndsmarkederne på marked 4, 5 og 6, som blev afsluttet 
den 22. maj 2013, fandt Erhvervsstyrelsen behov for særskilt at foretage 
en evaluering af de gældende bods- og kompensationsordninger på en-
grosbredbåndsmarkederne. 
 
Telenor havde den 13. december 2012 i forbindelse med høringen over 
TDC’s standardtilbud på marked 4, 5 og 6 tilkendegivet, at kompensati-
onsbestemmelserne efter selskabets opfattelse havde behov for en mere 
gennemgående evaluering.  
 
Den 19. september 2013 inviterede Erhvervsstyrelsen TDC til et møde 
med henblik på at drøfte de nuværende kompensationsbestemmelser. Sty-
relsen havde forud for mødet anmodet TDC om at oplyse: 
 

i) I hvor mange tilfælde TDC havde udbetalt kompensation i pe-
rioden 2011-2013 på marked 4, 5 og 6? 

ii)  I hvor mange tilfælde de alternative teleselskaber havde fra-
valgt muligheden for kompensation mod til gengæld at få bed-
re afhjælpningsmuligheder mv. i medfør af TDC’s standard-
tilbud? 

 
TDC oplyste den 1. oktober 2013 over for Erhvervsstyrelsen, at: ”Vi me-
ner ikke, at vi i perioden 2011-2013 har udbetalt bod efter denne be-
stemmelse. Det betyder så til gengæld, at kunderne generelt benytter sig 
af at svigt udbedres efter bestemmelserne om ekspresudbedring, men an-
tallet heraf har TDC ikke opgjort. Vi kan dog ikke med sikkerhed afvise, 
at der i enkelte tilfælde skulle være udbetalt kompensation.” 
 
Den 3. oktober 2013 afholdt Erhvervsstyrelsen et møde med TDC, hvor 
selskabet tilkendegav, at kompensationsbestemmelserne efter selskabets 
opfattelse er incitamentsfremmende over for TDC. TDC oplyste, at tilste-
deværelsen af ”expresudbedring” i selskabets standardtilbud gav selska-
bet tilstrækkeligt incitament, idet denne type fejludbedring er omkost-
ningstung for TDC. Endvidere gentog TDC, at der ikke er engroskunder, 
som hidtil har fået kompensation eller anvendt muligheden for kompensa-
tion i henhold til bestemmelserne i standardtilbuddene på marked 4, 5 og 
6. 
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Dertil oplyste TDC, at det både er i TDC’s og selskabets engroskunders 
interesse at få udbedret mangler så hurtigt som muligt, og at TDC i dag i 
forbindelse med fejlretninger ikke systematisk registrerer, om en fejl 
skyldes TDC eller engroskunden. 
 
TDC oplyste, at en ændring af standardtilbuddenes vilkår, hvor der indfø-
res mere automatiserede udbetalinger af kompensation, ville indebære en 
ændring af den nuværende praksis i forbindelse med rettidig og mangelfri 
levering, og at det ville være forbundet med væsentlige omkostninger for 
TDC.  
 
På baggrund af TDC’s bemærkninger på mødet den 3. oktober 2013 
anmodede Erhvervsstyrelsen den 4. december 2013 Telenor om selska-
bets bemærkninger til en række spørgsmål vedrørende TDC's bestem-
melser om bod og kompensation. Erhvervsstyrelsen anmodede bl.a. Te-
lenor om at konkretisere, hvilke erfaringer Telenor havde haft med 
TDC’s kompensationsbestemmelser, herunder hvilke konkrete tiltag 
selskabet efterlyste. 
 
Telenor sendte ved e-mail af 8. januar 2014 selskabets bemærkninger til 
Erhvervsstyrelsen. Telenor beskrev bl.a. en række konkrete eksempler 
og forslag til ændringer af bestemmelserne om kompensation i TDC’s 
standardtilbud, som efter Telenors opfattelse ville indebære en forbed-
ring. Telenor oplyste blandt andet, at den administrative proces2, kom-
pensationsbeløbets størrelse, kravet om prognosesikkerhed og standard-
tilbuddenes udformning af kompensationsbestemmelserne generelt har 
bevirket, at selskabet ikke gør brug af ordningen. 
 
Telenor anførte, at TDC i forbindelse med manglende rettidig og man-
gelfri levering efter selskabets opfattelse selv er vidende om, hvorvidt der 
har fundet en hændelse sted, som udløser en ret til kompensation. Ifølge 
Telenor har TDC en ”facitliste” med egne registreringer, som TDC sam-
menholder med det alternative selskabs opgørelser. Telenor foreslog des-
uden, at muligheden for kompensation ikke burde bortfalde, selv om en-
groskunden vælger ”ekspresudbedring af mangelfuld leverance”.  
 
Endelig anførte Telenor, at TDC’s krav om prognosepræcision alene har 
praktisk betydning i få situationer. Telenor mener, at bestemmelsens nu-
værende udformning indebærer, at en prognoseafvigelse på mere end 10 
% indebærer, at alle typer af kompensation bortfalder. Dette finder sel-
skabet ikke er rimeligt.  
 
Erhvervsstyrelsen og TDC har den 6. maj 2014 afholdt møde, hvor styrel-
sen præsenterede de overvejelser, styrelsen har haft i forbindelse med ud-
arbejdelse af udkast til afgørelse. 

                                                 
2 Erhvervsstyrelsen har ikke inddraget den administrative proces for udbetaling af kom-

pensation i denne afgørelse. 
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Erhvervsstyrelsen sendte den 7. maj 2014 et udkast til afgørelse i høring 
hos TDC. 
 
TDC har i sit høringssvar den 28. maj 2014 anført, at en mangelfuld leve-
ring i forhold til begrebet ”svigt”, ikke nødvendigvis er væsentlig, og 
TDC bør indrømmes en vis tid til at udbedre en mangel opstået på en be-
stående forbindelse. 
 
TDC har endvidere oplyst, at der kan gå en periode, fra det tidspunkt hvor 
operatøren foretager fejlmelding, og indtil det tidspunkt hvor det kan 
konstateres, at der reelt foreligger en mangel, der er væsentlig, og som 
berettiger operatøren til at få kompensation herfor. Det afgørende i for-
hold til tidspunktet for forpligtelsen til at udbetale kompensation er derfor 
tidligst det tidspunkt, hvor operatøren foretager fejlmelding. Derudover  
anfører TDC, at det forhold, at operatøren foretager en fejlmelding - og 
tidspunktet herfor - ikke skal være bestemmende for vurderingen af, om 
der foreligger en mangel. 
 
TDC oplyser, at baggrunden for, at TDC suspenderer kompensationsord-
ningen for et kvartal, hvis engroskunden i det pågældende kvartal har af-
givet ordrer i et antal, der afviger med mere end 10 % i forhold til en-
groskundens senest afgivne prognose, er, at det er nødvendigt at have en 
incitamentsskabende struktur, der får kunden til at levere præcise progno-
ser. Et alternativ hertil ville fx være, at TDC indførte et gebyr for operatø-
rernes fejlagtige prognoser. 
 
TDC’s høringssvar af 28. maj 2014 har ikke givet Erhvervsstyrelsen an-
ledning til at justere i sit afgørelsesudkast.  
 
TDC’s standardtilbud 
TDC anvender i en række af selskabets standardtilbud bl.a. på rå kobber, 
rå fiber, eBSA og Fiber BSA formuleringer, der medfører, at TDC yder 
kompensation i de tilfælde, hvor: 
 

• TDC ikke møder op på slutbrugerens adresse på det mellem en-
groskunden og TDC aftalte tidspunkt. 

• TDC ikke har afsluttet fejlretning inden for en bestemt tidsramme 
(oftest 12 dage regnet fra den dato hvor engroskunden har fejl-
meldt forbindelsen). 

• TDC's ydelse leveres med mangler, og hvor engroskunden af den-
ne grund er forhindret i at tage ydelsen i brug. 

 
I henhold til nogle af standardtilbuddene yder TDC desuden kompensati-
on, når TDC overskrider den maksimale leveringsfrist. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering 
Erhvervsstyrelsen kan konstatere, at de alternative teleselskaber i praksis 
fravælger muligheden for at få udbetalt kompensation.  
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Baggrunden for markedsafgørelsernes krav om, at TDC skal udarbejde 
standardtilbud, samt de nærmere krav til indholdet heraf tager bl.a. ud-
gangspunkt i det forhold, at der ikke er tale om et jævnbyrdigt aftalefor-
hold mellem TDC og selskabets engroskunder. De alternative teleselska-
ber har således som følge af TDC’s stærke markedsposition på engros-
markederne ikke mulighed for at købe engrosprodukterne andetsteds. Le-
veringstidspunkt og tidspunktet for en eventuel afhjælpning er desuden af 
væsentlig betydning for det alternative selskab, idet relationen til slut-
kunden påvirkes, når en forbindelse er forsinket eller ramt af fejl og 
mangler. Misligholder TDC sine aftaler, risikerer dette således at gå ud 
over det alternative selskabs varemærke og kunderelationer. 
 
De alternative teleselskaber vurderes at have vanskeligt ved at anvende 
misligholdelsesbeføjelser på sædvanlig vis, idet der ikke er tale om et li-
geværdigt aftaleforhold mellem to parter, der har sammenlignelige for-
handlingspositioner. De alternative teleselskaber vil i praksis således have 
yderst vanskeligt ved at anvende traditionelle misligholdelsesbeføjelser 
som fx ophævelse af aftalen over for TDC. 
 
Det fremgår derfor af markedsafgørelserne på marked 4, 5 og 6, at TDC 
er forpligtet til at have vilkår i deres standardtilbud om, at der skal betales 
økonomisk kompensation i forbindelse med manglende eller ikke rettidig 
overholdelse eller opfyldelse af en indgået aftale. Dertil fremgår det, at 
den økonomiske kompensation skal have en incitamentsfremmende ka-
rakter.  
 
Ad afgørelsens pkt. 1. TDC skal indføre en fastlagt procedure for, hvor-
dan forsinkelse og mangler håndteres 
TDC opererer i dag med to afhjælpningsmuligheder i tilfælde af ”svigt” 3: 
 

• ”Standardudbedring af mangelfuld levering”, som indebærer, at 
engroskunden har mulighed for at få kompensation ved forsinkel-
se eller mangler.  

• ”Expresudbedring af mangelfuld leverance”, som indebærer, at 
engroskunden mod at fraskrive sig retten til kompensation får mu-
lighed for at anvende en fastlagt procedure, der sandsynliggør en 
hurtigere levering af en mangelfri ydelse. 

 
TDC har, som tidligere nævnt, oplyst, at der ikke er nogle af selskabets 
engroskunder, der benytter sig af ”Standardudbedring af mangelfuld leve-
ring”. Dette medfører i praksis, at der ikke udbetales kompensation til al-

                                                 
3 I relation til kompensationsbestemmelserne anvender TDC begrebet ”svigt” til at be-
skrive forskellige situationer, hvor TDC misligholder selskabets kontraktlige forplig-
telser over for en engroskunde. TDC skelner således ikke mellem forsinkelse og 
mangler i dele af selskabets standardtilbud. Derfor må ethvert ”svigt” fortolkes som en 
potentielt væsentlig misligholdelse, der kan begrunde en ophævelse af kontraktforhol-
det, idet enhver forsinkelse er væsentlig i handelskøb. 
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ternative teleselskaber som følge af TDC’s forsinkelse eller mangelfulde 
leveringer. 
 
Telenor har oplyst, at selskabet siden 2009 har valgt at anvende ”expres-
udbedring” ved mangelfuld levering. Telenor har bl.a. anført, at valget af 
”expresudbedring” er foretaget med henblik på at vende en dårlig ople-
velse for en ny kunde til en – om ikke god oplevelse – så i det mindste en 
oplevelse, der viser, at Telenor tager den enkelte kunde alvorligt.  
 
I TDC’s vilkår om ”Expresudbedring” fremgår det, at: 
 
”Kontaktes Kundeservice inden kl. 16.00, aftaler Kundeservice et nyt 
tidspunkt for installation til den efterfølgende arbejdsdag i tidsrummet kl. 
07.30 - 12:30, 12:30 - 16:30 eller 7:30 - 16:30. Kontaktes Kundeservice 
efter kl. 16.00, betragtes modtagelsen sket den efterfølgende hverdag. 
 
Ordrer er klarmeldt: Indmeldes fejlen i FASIN under den konkrete pro-
duktgruppe med brug af ledige Ekspresintervaller i booking kalenderen.” 
 
Ved ”standardudbedring” afhænger tidspunktet for fejlretningen af, hvil-
ken serviceaftale engroskunden har med TDC. Hvis forbindelsen ikke er 
tilknyttet en serviceaftale, fremgår der ikke nogen fastlagt procedure for 
levering eller fejlretning i TDC’s standardtilbud, der giver engroskunden 
mulighed for umiddelbart at sammenligne sine rettigheder ved ”standard-
udbedring” i forhold til eksempelvis ”expresudbedring”. 
 
Det må lægges til grund, at de alternative teleselskaber ikke ønsker at 
misligholde det aftaleforhold, de har med deres slutkunder. Derfor fore-
kommer det naturligt, at selskaberne vælger en løsning, hvor TDC har 
fastlagt en procedure for levering eller fejlretning. 
 
Det fremgår af netadgangsforpligtelsen i markedsafgørelserne for marked 
4, 5 og 6, at TDC skal sikre, at opfyldelsen af forpligtelsen til netadgang 
sker redeligt, rimeligt og rettidigt. 
 
Det er efter Erhvervsstyrelsens vurdering hverken rimeligt eller redeligt, 
at alternative teleselskaber reelt skal fraskrive sig retten til kompensation 
for at sikre sig en fastlagt procedure for, hvorledes TDC planlægger at 
begrænse sin egen misligholdelse. 
 
På den baggrund finder Erhvervsstyrelsen det rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC at indføre en fastlagt procedure i selskabets standardtilbud, 
der beskriver, hvorledes forsinkelse og mangler håndteres, uden at dette 
indebærer, at aftaleparten skal fraskrive sig retten til kompensation.  
 
Det følger af bilag 2 til markedsafgørelserne for marked 4, 5 og 6, at 
TDC skal yde engroskunderne en økonomisk kompensation i forbindelse 
med manglende eller ikke rettidig overholdelse eller opfyldelse af en ind-
gået aftale, og at den økonomiske kompensation skal have en incita-
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mentsfremmende karakter. Disse krav skal iagttages i forbindelse med 
udarbejdelsen af den ovennævnte procedure. 
 
Ad afgørelsens pkt. 2. Kompensationsbeløbene skal ved misligholdelse 
kumuleres løbende  
Idet TDC ifølge markedsafgørelserne for marked 4, 5 og 6 skal have et 
økonomisk incitament til at undgå at misligholde selskabets aftaleforhold 
med alternative teleselskaber. 
 
Erhvervsstyrelsen kan konstatere, at de nuværende bestemmelser ikke i 
praksis medfører, at TDC udbetaler kompensation ved misligholdelse, da 
selskabets engroskunder tilsyneladende finder det mere attraktivt at an-
vende andre ordninger, hvorved de fraskriver sig retten til kompensation. 
På den baggrund finder Erhvervsstyrelsen det rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC at ændre procedurerne i selskabets standardtilbud på den 
nedenfor (i pkt. A-D) beskrevne måde med henblik på at skabe et øget 
økonomisk incitament for TDC til at undgå misligholdelse. 
 
Erhvervsstyrelsen skal gøre opmærksom på, at TDC har mulighed for at 
differentiere kompensationsbeløbenes størrelse, så længe TDC kan argu-
mentere for, at beløbsstørrelserne er økonomisk incitamentsfremmende 
for selskabet. 
 
I forhold til, at TDC som nævnt i note 3 ikke sondrer imellem forsinkelse 
og mangler, men anvender begrebet ”svigt” ved enhver mangel eller for-
sinkelse, skal styrelsen knytte følgende kommentarer.  
 
Der er efter Erhvervsstyrelsens opfattelse væsentlig forskel på de to mis-
ligholdelsesformer, herunder navnlig i forhold til væsentlighedsvurderin-
gen forbundet med misligholdelsen. 
 
En forsinkelse i forhold til en aftalt leveringsdato vil således efter Er-
hvervsstyrelsens opfattelse altid være væsentlig, mens en mangel opstået 
på en bestående forbindelse ikke nødvendigvis vil være væsentlig fra dag 
ét. Det kan med andre ord være rimeligt, at TDC indrømmes en vis tid til 
at udbedre en mangel opstået på en bestående forbindelse. 
 
TDC’s anvendelse af begrebet ”svigt” er således efter Erhvervsstyrelsens 
opfattelse ikke i sig selv et problem, så længe anvendelsen af begrebet ik-
ke medfører en ringere retsstilling for engroskunden, end hvis der havde 
været sondret imellem misligholdelsesformer. 
 
Ad afgørelsens pkt. 2A. Forsinket levering 
TDC skal ifølge selskabets gældende standardtilbud udbetale et engangs-
beløb som kompensation ved forsinket levering, uanset hvor længe for-
sinkelsen står på, når den maksimale leveringsfrist er overskredet. Den 
økonomiske kompensation, der gives i de nuværende bestemmelser, giver 
efter Erhvervsstyrelsens vurdering ikke TDC et tilstrækkelig økonomisk 
incitament til at levere hurtigt, idet kompensationsbeløbet er det samme, 
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uanset hvor længe forsinkelsen varer. Det vil sige, at hvis forsinkelsen 
først er indtruffet, så har TDC ikke noget økonomisk incitament til at pri-
oritere leveringen – tværtimod. Det kan i dette tilfælde være mere øko-
nomisk rationelt for TDC at nedprioritere denne ordre for at sikre rettidig 
levering af andre ordre. 
 
Erhvervsstyrelsen vurderer derfor, at TDC’s nuværende bestemmelser 
vedrørende TDC’s pligt til at udbetale kompensation ved overskridelse af 
den maksimale leveringsfrist ikke er i overensstemmelse med standardtil-
budsforpligtelsen i markedsafgørelserne på marked 4, 5 og 6. 
 
For at sikre TDC et økonomisk incitament til at begrænse omfanget af en 
eventuel indtruffet forsinkelse, skal TDC indføre bestemmelser i selska-
bets standardtilbud, der sikrer følgende: 
 

a. Engroskunden berettiges til et kompensationsbeløb på det tids-
punkt, hvor forsinkelsen indtræffer. 

b. Der påløber herefter et kompensationsbeløb for hver hverdag, for-
sinkelsen fortsætter, indtil levering har fundet sted. 

 
Ad afgørelsens pkt. 2B. Mangelfuld levering 
I dag sondrer TDC ikke mellem forsinkelse og mangler i de relevante 
standardtilbud. Medmindre TDC fremadrettet vælger at sondre mellem 
forsinkelse og mangler i standardtilbuddene, gør de ovennævnte betragt-
ninger vedrørende kompensation ved forsinket levering sig også gælden-
de i relation til mangelfuld levering. I de relevante afsnit benævner TDC 
begge dele for ”svigt”. 
 
For at sikre TDC et økonomisk incitament til at begrænse det tidsrum, 
TDC misligholder selskabets aftale med engroskunden som følge af en 
mangelfuld levering, skal TDC indføre bestemmelser i selskabets stan-
dardtilbud, der sikrer følgende: 
 

a. Engroskunden berettiges til et kompensationsbeløb på det tids-
punkt, hvor TDC leverer en mangelfuld ydelse, under hensynta-
gen til tidspunktet for fejlmelding. 

b. Der påløber herefter et kompensationsbeløb for hver hverdag, ind-
til manglen er udbedret. 

 
Ad afgørelsens pkt. 2C. Udbedring af mangler ved eksisterende forbin-
delse 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at TDC’s økonomiske incitament til at ud-
bedre eventuelle mangler ved en eksisterende forbindelse inden for en 
fastlagt tidsramme (oftest 12 dage) er begrænset af det forhold, at kom-
pensationsbeløbet er det samme, uanset om manglen udbedres på dag 1 
eller dag 12. 
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TDC har endvidere ikke i medfør af formuleringerne i selskabets stan-
dardtilbud et økonomisk incitament til at afhjælpe en mangel ved en eksi-
sterende forbindelse hurtigst muligt, når denne tidsramme er overskredet. 
 
Erhvervsstyrelsen vurderer derfor, at TDC’s nuværende bestemmelser i 
standardtilbuddene vedrørende udbedring af mangler i forhold til en eksi-
sterende forbindelse ikke er i overensstemmelse med standardtilbudsfor-
pligtelsen i markedsafgørelserne for marked 4, 5 og 6, idet standardtil-
buddene ikke indeholder en økonomisk kompensation, der giver TDC in-
citament til at begrænse omfanget af selskabets misligholdelse. 
 
Såfremt der er tale om en mangel, der opstår ved en allerede leveret linje, 
vurderer Erhvervsstyrelsen, at TDC har mulighed for at udskyde den før-
ste udbetaling af kompensation, indtil TDC har haft en kort frist til at af-
hjælpe manglen. Det skyldes, at en opstået fejl eller mangel relaterer sig 
til den service level agreement, der er indgået mellem parterne, mens en 
engroskunde skal kunne indrette sig efter at modtage en mangelfri ydelse 
på leveringsdatoen. Denne mulighed forudsætter imidlertid, at TDC son-
drer mellem forsinkelse og mangler i de relevante dele af selskabets stan-
dardtilbud, hvilket ikke er tilfældet i øjeblikket. 
 
For at sikre TDC et økonomisk incitament til at begrænse omfanget af 
selskabets misligholdelse, skal TDC derfor indføre bestemmelser i sel-
skabets standardtilbud, der sikrer følgende: 
 

a. Efter manglen er konstateret, har TDC eventuelt en kort frist til at 
afhjælpe denne. 

b. Når denne eventuelle frist overskrides, skal det alternative selskab 
være berettiget til et kompensationsbeløb for hver hverdag, indtil 
manglen er udbedret. 

 
Ad afgørelsens pkt. 2D. Flere tilfælde af misligholdelse, der knytter sig til 
samme linje 
Det følger af TDC’s nuværende standardtilbud, at flere ”samtidige svigt” 
kun udløser én kompensation. Dette synes at medføre, at engroskunden i 
øjeblikket kun har mulighed for at blive kompenseret én gang, uanset om 
en forbindelse eksempelvis først er forsinket og senere leveres i mangel-
fuld tilstand. 
 
Dette vilkår fratager i en sådan forståelse efter Erhvervsstyrelsens vurde-
ring TDC en række økonomiske incitamenter til at begrænse selskabets 
misligholdelse. For det første fratager vilkåret TDC et økonomisk incita-
ment til at begrænse omfanget af en indtruffet forsinkelse. For det andet 
fratager vilkåret TDC et økonomisk incitament til at udbedre mangler ved 
en ydelse, der tidligere samme kvartal har været leveret for sent. 
 
Erhvervsstyrelsen vurderer derfor, at TDC’s nuværende bestemmelser i 
standardtilbuddene vedrørende misligholdelse, der knytter sig til samme 
linje, ikke er i overensstemmelse med standardtilbudsforpligtelsen i mar-



 
10/13 
 
 

kedsafgørelserne for marked 4, 5 og 6, idet standardtilbuddene ikke inde-
holder en økonomisk kompensation, der har en tilstrækkelig incitaments-
fremmende karakter for TDC. 
 
For at sikre TDC et økonomisk incitament til at begrænse omfanget af en 
enhver misligholdelse, skal TDC: 
 

a. Præcisere selskabets vilkår om ”samtidigt svigt”, så de alternative 
teleselskabers ret til at modtage kompensation flere gange for 
TDC’s misligholdelse, der knytter sig til samme linje, udtrykke-
ligt fastholdes når der er tale om adskilte hændelser.  

 
Ad afgørelsens pkt. 3. Retten til kompensation må kun bortfalde i det om-
fang en fejlagtig prognose har betydning for TDC’s evne til at levere ret-
tidigt 
Af TDC’s standardtilbud fremgår i en række produkttillæg (eksempelvis 
”Produkttillæg: Ethernet BSA”, pkt. 14.4.), at TDC suspenderer kompen-
sationsordningen for et kvartal, hvis engroskunden i det pågældende 
kvartal har afgivet ordrer i et antal, der afviger med mere end 10 % i for-
hold til engroskundens senest afgivne prognose. 
 
Erhvervsstyrelsens antager, at bestemmelserne er indsat med henblik på 
at imødegå, at TDC skal bruge væsentlig flere ressourcer på at levere for-
bindelser, end TDC har haft anledning til at planlægge ud fra engroskun-
dens prognose. 
 
Erhvervsstyrelsen finder imidlertid, at vilkåret fratager TDC’s økonomi-
ske incitament til at begrænse misligholdelse og omfanget heraf, når en 
engroskunde har indgivet en prognose, der på et tidspunkt viser sig at af-
vige mere end 10 %. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at kun situationer, hvor en engros-
kunde bestiller mere end 10 % flere oprettelser, kan retfærdiggøre, at 
TDC’s forpligtelser i forhold til leveringstiden påvirkes. 
  
Erhvervsstyrelsen finder det på den baggrund rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC at fjerne vilkåret fra selskabets standardtilbud i sin nuvæ-
rende udformning, idet det efter styrelsens vurdering er i strid med TDC’s 
standardtilbudsforpligtelse som fastsat i markedsafgørelserne på marked 
4, 5 og 6. Alternativt kan TDC tilpasse vilkåret, således at kun afvigelser, 
der har betydning for TDC’s evne til at opfylde kontrakten, kan retfær-
diggøre en undtagelse fra pligten til at yde kompensation. 
 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at TDC har mulighed for at anvende an-
dre vilkår, der kan give de alternative teleselskaber incitamenter til at 
indgive retvisende prognosticeringer. 
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Erhvervsstyrelsen har blandt andet noteret sig, at det fremgår af pkt. 
5.3.2. om ”konsekvenser af fejlagtig prognose” i TDC’s ”Generelle vilkår 
og betingelser for levering og drift af TDC’s engrostjenester”, at: 
 
”[…] Er der tale om forøgede kapacitetskrav, som kræver en væsentlig 
geografisk eller funktionel udvidelse af TDC’s net og/eller IT-systemer, 
vil TDC bestræbe sig på, men er ikke forpligtet til, at levere ud over den 
mængde af Ydelser, der er beskrevet i dette punkt 5.3. [...]” 
 
Ad afgørelsens pkt. 4. TDC må ikke anvende kompensationsordningen til 
at fraskrive sig erstatningsansvar for forhold, der ikke er dækket af en 
kompensationsudbetaling 
Det fremgår i standardtilbuddenes ”Generelle vilkår og betingelser for le-
vering og drift af TDC’s engrostjenester”, pkt. 12.3.2 (Ansvarsbegræns-
ninger), at: 
 
”I relation til misligholdelsesformer, hvor Kunden i henhold til denne Af-
tale har ret til bod eller kompensation er TDC ikke erstatningsansvarlig.” 
 
Vilkåret indebærer, at TDC med henvisning til kompensationsordningen 
fraskriver sig ethvert erstatningsansvar både i og uden for kontrakt. 
 
Vilkåret indebærer således, at alternative selskaber mister muligheden for 
at gøre et erstatningsansvar gældende over for TDC, hvis der er tale om et 
forhold, der er omfattet af kompensationsordningen. Det er Erhvervssty-
relsens vurdering, at dette forhold er egnet til at forhindre TDC’s engros-
kunder i at få adgang til TDC’s net på en rimelig, redelig og rettidig må-
de, hvorfor det omhandlede vilkår efter styrelsens vurdering er i strid med 
de forpligtelser, som TDC er pålagt i markedsafgørelserne for marked 4, 
5 og 6.  
 
Erhvervsstyrelsen skal hertil bemærke, at formålet med kompensations-
ordningen er at sikre TDC’s engroskunder et instrument, der kan anven-
des som alternativ til de sædvanlige misligholdelsesbeføjelser (fx ophæ-
velse af aftalen eller erstatning i kontrakt).  
 
Erhvervsstyrelsen finder det derfor rimeligt, at engroskunden ikke både 
kan kræve kompensation og erstatning i kontrakt for det samme forhold. 
 
Erhvervsstyrelsen finder det imidlertid ikke rimeligt, at engroskunden 
fortaber retten til erstatning i kontrakt, hvis engroskunden konkret undla-
der at påberåbe sig retten til at få udbetalt kompensation. 
 
Det fremgår af netadgangsforpligtelsen i markedsafgørelserne for marked 
4, 5 og 6, at TDC skal sikre, at opfyldelsen af forpligtelsen til netadgang 
sker redeligt, rimeligt og rettidigt. 
 
Erhvervsstyrelsen finder det på den baggrund rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC at tilpasse vilkåret i selskabets standardtilbud, så engros-
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kundens ret til erstatning i kontrakt alene fortabes, når engroskunden på-
beråber sig retten til kompensation. 
 
Det retlige grundlag 
Det fremgår af § 52 i teleloven, at: 
 
”§ 52. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i dette 
afsnit og regler udstedt i medfør heraf.” 
 
Markedsafgørelserne 
Erhvervsstyrelsen konkluderer i markedsafgørelserne på marked 4, 5 og 
6, at TDC har status af udbyder med stærk markedsposition på engros-
markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang, bredbåndstilslutninger 
og terminerende segmenter af faste kredsløb. På den baggrund har Er-
hvervsstyrelsen i tre markedsafgørelser pålagt TDC en række forpligtel-
ser i henhold til teleloven på disse markeder. Erhvervsstyrelsen traf den 
16. august 2012 de relevante markedsafgørelser i henhold til telelovens § 
40, stk. 1, og § 41, stk. 1. 
 
Forpligtelse til netadgang 
TDC er på marked 4, 5 og 6 pålagt en forpligtelse til netadgang, jf. tele-
lovens § 41, stk. 2, nr. 1, jf. § 42. Af markedsafgørelserne fremgår det, at: 
 
”TDC skal sikre, at opfyldelsen af forpligtelsen til netadgang sker rede-
ligt, rimeligt og rettidigt. TDC må således navnlig ikke i administrationen 
af forpligtelsen til netadgang indføre procedurer, kriterier, krav, definiti-
oner eller noget andet tiltag, der er egnet til at forsinke, begrænse eller 
udelukke opfyldelsen af forpligtelsen til netadgang, medmindre dette er 
sagligt begrundet i beskyttelsesværdige hensyn.” 
 
Ligeledes fremgår det, at: 
 
”TDC skal i opfyldelsen af forpligtelsen til netadgang udvise en rimelig, 
redelig og rettidig adfærd i imødekommelsen af kundernes behov.” 
 
Forpligtelse til transparens 
TDC er på marked 4, 5 og 6 pålagt en forpligtelse til transparens, jf. telelovens 
§ 41, stk. 2, nr. 3, jf. § 44. Af markedsafgørelserne fremgår det, at TDC skal 
udarbejde standardtilbud, der: 
 
”[…] skal indeholde en detaljeret og gennemskuelig beskrivelse af de til-
budte produkter og ydelser og de dertil knyttede vilkår og betingelser. 
Dette sikrer, at alternative selskaber kan gøre sig bekendt med alle afta-
levilkår på en nem og overskuelig måde.” 
 
Rammerne for udarbejdelsen af de standardtilbud, som TDC i medfør af 
markedsafgørelserne er pålagt at udarbejde, fremgår af bilag 2 til mar-
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kedsafgørelserne. Det følger bl.a. af bilag 24, at TDC’s standardtilbud 
skal indeholde: 
  
”Økonomisk kompensation i forbindelse med manglende eller ikke retti-
dig overholdelse eller opfyldelse af en indgået aftale. Den økonomiske 
kompensation skal have en incitamentsfremmende karakter.” 
 
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 Er-
hvervsstyrelsen har truffet afgørelse i sagen.  
  
Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgø-
relse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal be-
tales et gebyr på kr. 4.000 for behandling af klager af denne type i Tele-
klagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sebastian Yann Dines 

                                                 
4 Minimumsliste over elementer, der skal indgå i de standardtilbud, som TDC er for-
pligtet til at udarbejde på engrosmarkedet for engrosmarkedet for fysisk netværksin-
frastrukturadgang. 


