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Afgørelse vedrørende prisen for TDC’s gebyr for ”NP SP Håndte-
ringsgebyr” 
 
Indledning 
Teleklagenævnet har den 5. februar 2015 truffet afgørelse om at hjemvise Er-

hvervsstyrelsens afgørelse af 30. september 2014 vedrørende prisen på TDC’s 

gebyr ”NP SP Håndteringsgebyr” til fornyet behandling. 

 

Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af § 52 i teleloven1 følgende afgørelse: 

 

• Erhvervsstyrelsen finder ikke grundlag for at tilsidesætte TDC’s 
omkostningsdokumentation af 30. juni 2014 over de afholdte om-
kostninger i forbindelse med gebyret ”NP SP Håndteringsgebyr”.   

 
Denne afgørelse erstatter Erhvervsstyrelsens afgørelse af 30. september 2014 

om prisen på TDC’s gebyr ”NP SP Håndteringsgebyr”. 

 

Sagens faktiske omstændigheder 
Erhvervsstyrelsen modtog ved e-mail af 18. februar 2014 TDC’s reviderede 

standardtilbud vedrørende ”Gensalg Fastnet” i henhold til styrelsens afgørelse 

over for TDC på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), jf. styrel-

sens markedsafgørelse af 18. december 2013. 

 

Erhvervsstyrelsen traf den 30. september 2014 afgørelse over for TDC vedrø-

rende prisen på TDC’s gebyr ”NP SP Håndteringsgebyr”, som fremgår af 

ovennævnte standardtilbud. Styrelsen traf afgørelse om, at TDC skulle ændre 

prisen for gebyret ”SP NP Håndteringsgebyr” på 51 kr. til maksimalt 42 kr.   

 

TDC påklagede efterfølgende Erhvervsstyrelsens afgørelse til Teleklagenæv-

net. Nævnet traf den 5. februar 2015 afgørelse om at hjemvise Erhvervssty-

relsens afgørelse til fornyet behandling med udgangspunkt i og stillingtagen 

til den af TDC indleverede opgørelse over regnskabsmæssigt afholdte om-

kostninger.  

 

Begrundelse 
Erhvervsstyrelsen tilsidesatte i sin afgørelse af 30. september 2014 TDC’s 

timepris i forbindelse med gebyret ”NP SP Håndteringsgebyr”. I forbindelse 

med den fornyede behandling af sagen har Erhvervsstyrelsen på ny foretaget 

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

tjenester. 
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en vurdering af TDC’s omkostningsdokumentation vedrørende det omhandle-

de gebyr. 

 

Erhvervsstyrelsen har således gennemgået selskabets seneste dokumentation 

baseret på 2013-data af omkostningsgrundlaget for engrospriser i standardaf-

taler af 30. juni 2014, TDC’s omkostningsforhold for gebyrer af 30. juni 2014 

og TDC’s oversigt over timepriser for wholesale kundeservice fremsendt den 

9. september 2014. 

 

Ses der på den af TDC indleverede opgørelse over de regnskabsmæssigt af-

holdte omkostninger for 2013, finder Erhvervsstyrelsen ikke anledning til at 

tilsidesætte hverken de af TDC anvendte fordelingsnøgler, TDC’s lønomkost-

ninger eller den anvendte mark-up i forbindelse med gebyret ”NP SP Håndte-

ringsgebyr”. 

 

Erhvervsstyrelsen finder således ikke, at TDC’s indleverede opgørelse over 

de afholdte omkostninger i forbindelse med gebyret ”NP SP Håndteringsge-

byr” giver anledning til at tilsidesætte TDC’s omkostningsdokumentation for 

gebyret ”NP SP Håndteringsgebyr”.  

 

Det retlige grundlag 
Det fremgår af telelovens § 52, at: 

 

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

og regler udstedt i medfør heraf.” 

 

Det fremgår af forpligtelsen til priskontrol i markedsafgørelsen på detailmarke-

det for fastnettilslutninger (marked 1), at: 

 

”Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at der på dette marked skal anvendes hi-

storiske omkostninger som priskontrolmetode. 

 

Opgørelsen af de historiske omkostninger sker med udgangspunkt i SMP-

udbyderens regnskabsmæssigt afholdte omkostninger, det vil sige afskrivninger 

og bogførte værdier for de relevante aktiver. Såfremt der i produktionen af net-

adgangsproduktet indgår andre af SMP-udbyderens engrosprodukter, må de 

bogførte værdier for disse underliggende produkter være lig med den interne 

afregning for disse produkter. Den interne afregning skal ske til markedspriser, 

jf. afsnit 3.8. I tilfælde af at disse produkter er LRAIC-reguleret, skal den inter-

ne afregning således ske til LRAIC-priser.2 

 

[…] 

 

Erhvervsstyrelsen kan løbende føre et revisionsmæssigt tilsyn med priser, der 

er fastsat efter historiske omkostningers metode. Metoden sikrer således en be-

tydelig grad af gennemsigtighed. I det omfang SMP-udbyderens regnskabs-

mæssige oplysninger er fortrolige, begrænses gennemsigtigheden dog for al-

ternative teleselskaber.” 

                                                      
2 For intern afregning i NGA-områder henvises til markedsafgørelsen på detailmar-

kedet for fastnettilslutninger (marked 1) afsnit 3.5.3.1. 
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Klagevejledning  
Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotholmsga-

de 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. 

Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Sebastian Yann Dines 

 

 
 
 
 
 
 


