
        

23. november 2009  

IT- og Telestyrelsen 

Holsteinsgade 63 

2100 København Ø 

Telefon 3545 0000 

Telefax 3545 0010 

E-post itst@itst.dk 

Netsted www.itst.dk 

CVR-nr. 26769388  

Sagsbehandler 

Sebastian Yann Dines 

Telefon 3545 0145 

Telefax   

E-post seyd@itst.dk  

Sagsnr. 08-046794  

Dok nr.   

Side 1/8   

   
TDC A/S 
regulering@tdc.dk  

Telenor A/S 
regulation@sonofon.dk   

Fremsendes alene via e-mail   

  

 

Afgørelse vedrørende Telenor A/S (tidligere Cybercity A/S) klage over TDC 
A/S prissætning af ydelsen fall back

 

1 Indledning 
Telenor A/S (herefter Telenor) har ved e-mail af 26. november 2008 til IT- og 
Telestyrelsen klaget over TDC A/S (herefter TDC) prissætning af ydelsen fall 
back , som Telenor mener, er identisk med teknikerydelsen teknikerbesøg ved 
oprettelse af rå kobber.  

IT- og Telestyrelsen træffer i medfør af telelovens1 § 72, stk. 1, jf. § 73, stk.1, 
følgende  

AFGØRELSE:  

TDC A/S skal bringe ydelsen fall back fra selskabets standardtilbud på 
engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) i 
overensstemmelse med markedsafgørelsen af 1. maj 2009. Herefter må 
prisen for fall back ikke adskille sig fra prisen på en standardinstallation 
(oprettelse og opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel ).  

I medfør af telelovens § 73, stk. 3, skal TDC senest en måned efter, at denne 
afgørelse er truffet, udmønte denne i et opdateret standardtilbud.  

2 Sagsfremstilling 
IT- og Telestyrelsen modtog ved e-mail den 26. november 2008 en klage fra 
Telenor over TDC s prissætning af ydelsen fall back (teknikerbesøg bestilt 
efter en Gør-Det-Selv-bestilling (herefter GDS)). Selskabet mener, at produktet 
er identisk med teknikerydelsen i forbindelse med teknikerbesøg ved oprettelse af 
rå kobber ( Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel ). Begge teknikerydelser 
udbydes i tilknytning til samtrafikprodukterne på engrosmarkedet for ubundtet 
adgang (marked 11), som er videreført i det, der nu betegnes som engrosmarkedet 
for fysisk netværksinfrastruktur (marked 4).     

IT- og Telestyrelsen anmodede ved e-mail den 7. januar 2009 om TDC s 
bemærkninger til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 25. 
februar 2009.  

                                                     

 

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 
780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 

http://www.itst.dk
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IT- og Telestyrelsen afholdt et møde med Telenor den 2. september 2009 for at få 
sagen oplyst nærmere.  

IT- og Telestyrelsen sendte den 30. oktober 2009 udkast til afgørelse i høring hos 
TDC og Telenor. Styrelsen modtog Telenors bemærkninger til sagen den 16. 
november 2009 og TDC s bemærkninger den 18. november 2009.   

3 Parternes anbringender  

3.1 Telenors anbringender    
Telenor har i klagen til IT- og Telestyrelsen oplyst, at selskabet den 30. 
september 2008 modtog to prismeddelelser fra TDC, hvoraf det fremgår, at 
prisen for rå kobber fall back og delt rå kobber fall back pr. 1. januar 2009 
ville stige fra det hidtil gældende niveau på kr. 673 til kr. 1.008. Telenor finder, 
at denne prissætning skete i modstrid med den gældende regulering på området.  

Endvidere er Telenor af den opfattelse, at ydelsen fall back i det væsentlige 
svarer til ydelsen opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel , der indgår i 
standardtilbuddene for rå kobber og delt rå kobber. Selskabet henviser til, at 
prissætningen for opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel er omfattet af IT- og 
Telestyrelsens årlige LRAIC-afgørelse, og pr. 1. januar 2009 er prissat til kr. 
509,25.  

Telenor anfører i sin klage til, at TDC ikke har adgang til at omgå gældende 
prisregulering via ændringer i navngivningen af ydelser eller gennem 
bundtninger af ydelser. Telenor mener derfor, at prisen for fall back skulle 
være lig prisen for den tilsvarende LRAIC-regulerede ydelse opsætning af KAP 
pr. linie inkl. kørsel . Hvis der var tale om forskellige ydelser, mener Telenor, at 
ydelsen fall back skal reguleres i henhold til LRAIC-prisreguleringen og ikke 
efter historiske omkostningers metode.    

Endvidere anførte Telenor på mødet den 2. september 2009, at selskabet i 
forbindelse med en mislykket GDS-installation havde betalt for transporten til 
centralen og en fysisk kobling i centralen, hvorfor selskabet i forbindelse med en 
fall back ikke på ny burde faktureres for dette.   

3.2 TDC s anbringender  
TDC har gjort gældende, at gennemsnitsomkostningerne til fall back adskiller sig 
fra omkostningsforskellen mellem GDS-installationen og Godt-I-Gang-
installationen (herefter GIG) på flere måder. For det første er der ifølge selskabet 
tale om en selvstændig ydelse, der ikke leveres på samme tid som kobling i 
krydsfelt og eventuelle fordelere, hvilket bl.a. indebærer kørsel og særskilt 
ordrehåndtering og afregning. Selskabet anfører yderligere, at fall back typisk 
benyttes i situationer, hvor kunden ønsker selv at håndtere installationen, men hvor 
dette ikke lykkes. Derfor benyttes fall back ifølge TDC i gennemsnit til mere 
komplekse og tidskrævende installationsændringer.  

Endvidere anfører TDC, at prisen for fall back adskiller sig fra priskomponenten 
opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel ved, at den er beregnet efter historiske 

omkostningers metode og dermed er baseret på det faktiske observerede 
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ressourceforbrug, hvor priskomponenten opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel 
er baseret på en modelbetragtning, der kun delvist er baseret på de faktiske forhold.  

Yderligere har TDC anført, at TDC ikke har begrænset adgangen til at afgive 
ordrer på en standardinstallation eller har afvist ordrer på en nyoprettelse i den 
pågældende situation. Såfremt TDC modtager en ordre på en nyoprettelse, bliver 
den ekspederet, og udført og prissat som sådan.  

Endeligt anfører TDC, at LRAIC-modellens prissætning af opsætning af KAP pr. 
linie inkl. kørsel er baseret på en gennemsnitsbetragtning over nybestillinger med 
fordeling på simple og komplekse installationer. TDC mener derfor, at 
prissætningen ikke kan anvendes på fall back ordrer, der omfatter de samme 
elementer, men som har en anden fordeling mellem simple og komplekse 
installationer.   

4 Afgørelsesgrundlaget  

4.1 Lovgrundlag   
IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at et standardtilbud er udfærdiget i 
overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne 
telelovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, jf. telelovens § 72, stk. 1, 
hvoraf det fremgår:  

§ 72: IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i 
medfør af § 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er 
pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.

  

I medfør af telelovens § 73, stk. 1, meddeles resultatet af IT- og Telestyrelsens 
kontrol, jf. § 72, stk. 1, den part, der har udarbejdet standardtilbud. Af telelovens 
§ 73, stk. 1, sidste pkt., fremgår det:  

§ 73, stk. 1, sidste pkt.: IT- og Telestyrelsen kan som led heri påbyde 
ændringer af vilkår og priser i standardtilbud, der strider mod 
forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af denne lovs afsnit IV samt 
regler fastsat i medfør heraf.

  

Af telelovens § 73, stk. 2, fremgår det:  

§ 73, stk. 2: I forbindelse med IT- og Telestyrelsens påbud efter stk. 1 kan 
IT- og Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de 
samtrafikprodukter, der er omfattet af standardtilbuddene.

  

Når endelig afgørelse er truffet efter § 73 stk. 1, skal den part, der har udarbejdet 
standardtilbud senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et 
opdateret standardtilbud, jf. § 73, stk. 3.  

4.2 Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for fysisk 
netværksinfrastrukturadgang (marked 4). IT- og Telestyrelsen traf den 1. maj 
2009 afgørelse på markedet i henhold til telelovens § 51.   
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TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som udbyder med stærk 
markedsposition på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er 
som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 blandt andet 
pålagt følgende forpligtelse på engrosmarkedet:  

 

Forpligtelse til at imødekomme alle rimelig anmodninger om adgang til 
følgende samtrafikprodukter: 
1) adgang til rå kobber-produkter 
2) adgang til fælles udnyttelse af bygninger m.v. (dvs. samhusning) med 

henblik på sammenkobling af netelementer og dermed videretransport 
af datatrafik 

3) adgang til backhaulstrækninger  

 

Forpligtelse om at udfærdige standardtilbud på de samtrafikprodukter, 
som er omfattet af adgangsforpligtelsen, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 
51 c.

  

Det fremgår af markedsafgørelsen af 1. maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk 
netværksinfrastrukturadgang (marked 4), at adgangsforpligtelsen indebærer, at 
TDC skal:   

( )  

- TDC skal give adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller 
tjenester, jf. § 40, stk. 1, nr. 1. Dette omfatter ud over adgangen til 
netelementer og fysisk infrastruktur blandt andet adgang til:  

- sammenkobling af netelementer og tilhørende faciliteter, 
- relevante softwaresystemer, herunder driftsstøttesystemer, 
- fri adgang til tjenester, herunder tekniske grænseflader, protokoller 
eller andre nøgleteknologier, som er afgørende for interoperabiliteten af 
tjenesterne. Ved fri adgang forstås, at disse tjenester følger med som led i 
den indgåede samtrafikaftale og derfor ikke skal prissættes særskilt.  

- TDC skal forhandle med reel hensigt med virksomheder, der anmoder 
om samtrafik, jf. telelovens § 51 a, stk. 1, nr. 2.  

- TDC skal opretholde adgang til faciliteter, der vedrører ovennævnte 
produkter, der tidligere er givet adgang til. Denne bestemmelse er 
uddybet nærmere i afsnit 7.5.3.  

- TDC må ikke gennem selskabets definition af netelementer, begreber 
med videre unddrage sig at opfylde forpligtelsen om at give adgang til de 
i adgangsforpligtelsen fastsatte samtrafikprodukter, herunder dertil 
knyttede accessoriske delelementer.  

- TDC skal sikre, at opfyldelsen af adgangsforpligtelsen sker redeligt, 
rimeligt og rettidigt. TDC må således navnlig ikke i administrationen af 
adgangsforpligtelsen indføre procedurer, kriterier, krav, definitioner eller 
noget andet tiltag, der er egnet til at forsinke, begrænse eller udelukke 
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opfyldelsen af adgangsforpligtelsen, medmindre dette er sagligt 
begrundet i beskyttelsesværdige hensyn.  

Kravet om redelighed, rimelighed og rettidighed skal desuden ses i 
sammenhæng med, at der er tale om et dynamisk marked i hastig 
udvikling i form af nye teknologier og behov for innovation og udvikling 
hos TDC selv og selskabets engroskunder. TDC skal i opfyldelsen af 
adgangsforpligtelsen udvise en rimelig, redelig og rettidig adfærd i 
imødekommelsen af kundernes behov.  

( )

  

5 IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen skal på baggrund af Telenors henholdsvis TDC s 
bemærkninger sammenholde ydelserne fall back og opsætning af KAP pr. linie 
inkl. kørsel for derved at vurdere, hvorvidt elementerne af de pågældende ydelser 
adskiller sig fra hinanden, og hvorvidt ydelsen fall back er i overensstemmelse 
med adgangsforpligtelsen.  

Det fremgår af punkt 3.2 i bilag 1a til TDC s standardtilbud af 6. maj 2009 
vedrørende rå kobber, at:  

3.2 Fall Back 
Fall Back installation kan bestilles, hvis der oprindeligt er bestilt en Gør-
Det-Selv installation, og Slutkunden efterfølgende ønsker teknikerbesøg.  

Fall Back installation skal af Operatøren bestilles via den eller de 
bestillingsgrænseflader, som Wholesale stiller til rådighed. Det er en 
forudsætning for bestilling af Fall Back installation, at Operatøren via sin 
visitering af Slutkunden har konstateret, at det ikke er en fejlretning, der 
skal sættes i værk.   

3.3 Fall Back i forbindelse med en fejlmelding 
Har Operatøren foretaget fejlmelding, herunder indmeldt mangelfuld 
levering , og det viser sig i forbindelse med TDC s forsøg på fejludbedring, 
at problemet kunne have været løst ved bestilling af en Fall Back som 
anført ovenfor, kan Slutkunden på vegne af Operatøren træffe aftale direkte 
med TDC s tekniker om at udføre Fall Back, hvorefter TDC fakturerer 
Operatøren iht. prisbilag. Hvis 
TDC s tekniker ikke har tid til at udføre Fall Back, henvises Slutkunden i 
stedet til at bestille Fall Back hos sin udbyder.

  

Bestemmelsen i bilag 1a i standardtilbud af 6. maj 2009 vedrørende delt rå kobber 
er identisk med ovenstående punkter.  

Som det fremgår af standardtilbuddene på henholdsvis rå kobber og delt rå kobber, 
knytter ydelsen fall back sig til den situation, hvor kunden oprindeligt bestilte en 
GDS-installation, men efterfølgende har brug for et teknikerbesøg med eventuel 
installation af KAP stik.     
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Af punkt 3, 4. afsnit, pkt. 1, i bilag 1a til TDC s standardtilbud vedrørende rå 
kobber af 6. maj 2009 fremgår det, at:  

Afhængig af situationen kan operatøren på TDC's beordringsinterface 
https://service.tdc.dk bestille:  

1. Oprettelse af Rå kobber uden samtidig overtagelse af kundeforholdet til 
slutbrugeren, idet der er tale om leje af disponibelt ikke idriftværende 
kapacitet. Da TDC's registrering ikke inkluderer forbindelsen fra den sidste 
fordeler før slutkunden inkl. stikkontakt, kan der kun skabes fuld sikkerhed 
for, at der er "hul igennem" forbindelsen og at den samtidig er tilgængelig 
via en stikkontakt hos slutkunden, såfremt den rå kobber beordres med 
teknikerbesøg, svarende til ydelsen "opsætning af KAP inkl. kørsel" ved at 
vælge installationsformen "standard" på TDC's beordringsinterface. 
Teknikeren gennemfører end-to-end test af forbindelsen og opsætter KAP 
såfremt der er behov. Omvendt kan der være situationer, hvor det kan være 
rimeligt at antage, at en ledig stikkontakt kan genanvendes, hvorfor det ikke 
er nødvendigt, at gennemføre ordren med teknikerbesøg, svarende til 
installationsformen "GDS". Afsnit 3.1 om rå kobber GDS beskriver vilkårene 
herfor.

  

Det præciseres således i standardtilbuddet for rå kobber hvilke elementer, der 
indgår i teknikerbesøget i forbindelse med opsætning af KAP pr. linie inkl. 
kørsel . Teknikerbesøget indebærer, at der skabes fuld sikkerhed for, at der er hul 
igennem forbindelsen. Dette sker i form af en end-to-end test og en eventuel 
opsætning af KAP.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at ydelsen "opsætning af KAP pr. linie inkl. 
kørsel" forudsætter en standardinstallation, dvs. at der også bestilles ydelsen 
oprettelsesafgift (369 kr. pr. 1. januar 2009). Dette skyldes, såfremt der ved et 

teknikerbesøg inkl. evt. KAP-installation skal kunne foretages en end-to-end test 
for dermed at garantere, at der er hul igennem , skal dette indgå i et 
sammenhængende forløb fra central til slutkunde med en afsluttende test af 
forbindelsen på slutkundeadressen2.   

Det samlede forløb for en standardinstallation (ikke GDS) indeholder følgende 
elementer:  

1) Teknikeren starter på centralen, hvor der etableres måleforbindelse fra 
kabeltavle via krydsfeltet til den rå kobber.  

2) Herefter kører teknikeren til slutkunden, idet der undervejs foretages de 
nødvendige indkrydsninger i fordelere.  

3) Teknikerbesøg hos kunden med end-to-end test af forbindelsen og 
opsætter KAP såfremt der er behov.  

Af LRAIC-hybridmodellen fra 2009 fremgår det, at de elementer, der indgår i 
opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel er punkt 3 ovenfor, samt en andel af 

                                                     

 

2 Jf. bl.a. høringsnotat af 16. juni 2005 om kortlægning af andre tjenester til brug for 
LRAIC-ændringsprocessen. 

https://service.tdc.dk
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kørselsomkostningen under punkt 2. Ydelsen oprettelsesafgift dækker pkt. 1 og 
2 fratrukket en andel af kørselsomkostningen til teknikerbesøget.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at ydelsen fall back og en samlet 
standardinstallation involverer de samme elementer. Det er kun tidspunktet for 
bestillingen, der adskiller ydelserne fra hinanden, idet det efter IT- og 
Telestyrelsens opfattelse er den samme installationen, der skal udføres for at skabe 
en hul igennem -forbindelse.   

IT- og Telestyrelsen vurderer, at Telenor således vil være nødsaget til i tilfælde af 
en mislykket GDS-installation og ved en efterfølgende nyoprettelse med 
opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel at betale for de samme elementer som 

ved en standardinstallation, idet TDC, som før nævnt, af hensyn til kvaliteten og 
leveringstiden kun kan garantere, at der er en hul igennem -forbindelse ved det 
sammenhængende forløb fra central til slutkunde.  

IT- og Telestyrelsen vurderer således, at fall back ikke svarer til ydelsen 
opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel .   

IT- og Telestyrelsen finder derfor, at fall back -ydelsen bør koste det samme som 
ved en standardinstallation, dvs. opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel (509,25 
kr.) samt oprettelsesafgift (369 kr. for rå kobber, 316 kr. for delt rå kobber pr. 1. 
januar 2009).  

Det er endvidere IT- og Telestyrelsens vurdering, at risikoen for 
installationsændringernes kompleksitet og tidsforbrug ved fall back ikke er 
anderledes end ved en standardinstallation. Der er således tale om de samme 
tekniske elementer ved fall back , som når operatøren ved en mislykket GDS-
installation skal falde tilbage til en standardinstallation.   

De elementer, der anvendes ved en nyoprettelse med opsætning af KAP pr. linie 
inkl. kørsel , er baseret på en LRAIC-modellering af omkostningerne. Denne 
modellering beror på gennemsnitsbetragtninger, som derfor tager højde for 
forskellene i kompleksiteten og tidsforbruget i forbindelse med installationen af 
forbindelser.   

Da prisen beror på gennemsnitsbetragtninger, vil der derfor være forbindelser, 
som ikke er ligeså tidskrævende og komplekse som andre, hvorfor der for enkelte 
installationer principielt sker en overbetaling , mens der for andre mere 
komplekse installationer underbetales .   

IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund, at TDC s begrundelse om, at fall 
back i gennemsnit benyttes til mere komplekse og tidskrævende 
installationsændringer, ikke er relevant.   

IT- og Telestyrelsen finder, at TDC ved at introducere en særskilt fall back -
ydelse har omdefineret LRAIC-regulerede ydelser. Dette er i strid med 
adgangsforpligtelsen, idet TDC i administrationen af adgangsforpligtelsen ikke 
må indføre definitioner, der er egnet til at forsinke, begrænse eller udelukke 
opfyldelsen af adgangsforpligtelsen. Styrelsen finder således, at TDC har 
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begrænset operatørens mulighed for at vælge en nyoprettelse samt opsætning af 
KAP pr. linie inkl. kørsel i tilfælde af en mislykket GDS-installation.  

Såfremt TDC måtte finde, at der bliver brugt mere tid end fastsat i LRAIC-
modelleringen på en nyoprettelse med opsætning af KAP pr.linie inkl. kørsel 
samlet set over alle standardinstallationer inklusive situationer med en mislykket 
GDS-oprettelse, bør TDC rejse problemstillingen i forbindelse med en revision 
eller opdatering af LRAIC-modellen.  

På den baggrund pålægges TDC at bringe ydelsen fall back fra selskabets 
standardtilbud på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 
(marked 4) i overensstemmelse med markedsafgørelsen af 1. maj 2009.   

Dette indebærer, at der i tilfælde af en mislykket GDS-installation højst skal 
betales en pris svarende til en standardinstallation (oprettelse og opsætning af 
KAP pr. linie inkl. kørsel ). Såfremt TDC for denne situation hvor engroskunden 
falder tilbage til en standardinstallation, ønsker at opkræve en særskilt pris 
herfor, må denne ikke være højere end prisen på en standardinstallation.  

6 Klagevejledning  
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 
1260 København K, tlf.: 3392 9700, e-mail: sttpost@vtu.dk.  

En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at IT- og 
Tele-styrelsen har truffet afgørelse i sagen.  

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 
569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 
4.000 kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil 
blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.  

Med venlig hilsen  

Sebastian Yann Dines  


