
       

29. juni 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. 2676 9388   

Sagsbehandler: 

Jette Plenge Jakobsen 

Telefon 35 45 0234 

Telefax 35 45 0010 

E-post jpja@itst.dk

  

Sagsnr.: 09-52955   

TDC A/S 
regulering@tdc.dk

        

Fremsendes alene via e-mail  

Afgørelse om TDC A/S

 

standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning  

Indledning 
Den 19. december 2008 traf IT- og Telestyrelsen afgørelse om TDC A/S

 

standardtilbud af 15. maj 2006, 1. maj 2007 og 20. august 2007 om samhusning 
på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8), engrosmarkedet for ubundtet 
adgang (marked 11), engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12) samt 
engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13).   

I afgørelsen blev TDC A/S (i det følgende TDC) pålagt at indarbejde de 
ændringer, der er nævnt i afgørelsen, i selskabets standardtilbud for samhusning.   

Når IT- og Telestyrelsen har truffet afgørelse efter telelovens § 73, stk. 1, skal 
den part, der har udarbejdet standardtilbud, udmønte afgørelsen i et opdateret 
standardtilbud senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, jf. lovens § 73, stk. 
3.  

IT- og Telestyrelsen har den 26. januar 2009 modtaget et opdateret standardtilbud 
om samhusning fra TDC.  

Sagsfremstilling 
IT- og Telestyrelsen sendte den 1. april 2009 TDC s standardtilbud af 26. januar 
2009 om samhusning i høring i telebranchen. Høringen vedrørte alene 
standardtilbuddets pkt. 13 om kompensation.  

I forbindelse med høringen har IT- og Telestyrelsen modtaget fem høringssvar.   

IT- og Telestyrelsen har ved e-mail af 18. maj 2009 stillet TDC nogle spørgsmål i 
relation til behandlingen af det omhandlede standardtilbud. TDC har besvaret disse 
spørgsmål den 20. maj 2009.  

Den 2. juni 2009 sendte IT- og Telestyrelsen et udkast til denne afgørelse i høring 
hos TDC. Ved e-mail af 25. juni 2009 har TDC sendt sine bemærkninger til 
udkastet til afgørelse.  

IT- og Telestyrelsen har konstateret, at TDC på en række punkter med det 
reviderede standardtilbud af 26. januar 2009 har efterlevet styrelsens afgørelse af 
19. december 2008 samt de tilkendegivelser om ændringer, som TDC selv 
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fremkom med under behandlingen af standardtilbuddene af 15. maj 2006, 1. maj 
2007 og 20. august 2007. IT- og Telestyrelsen kan dog samtidig konstatere, at 
styrelsens afgørelse og de nævnte tilkendegivelser fra TDC på andre punkter ikke 
ses at være efterlevet fuldt ud. Det drejer sig om punkterne om kompensation1 og 
fejlretningstider.  

IT- og Telestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at træffe afgørelse om disse 
punkter, jf. telelovens § 73.  

Derudover har IT- og Telestyrelsen i sin gennemgang af standardtilbuddet nedenfor 
behandlet standardtilbuddets vilkår om sikrings- og beredskabsmæssige forhold.  

Lovgrundlag 
De engrosmarkeder, der er relevante for denne afgørelse, er engrosmarkedet for 
fastnetaccess (marked 8), engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11), 
engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12) og engrosmarkedet for 
terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13). IT- og Telestyrelsen har på 
disse markeder truffet afgørelse i henhold til telelovens § 51.  

Den 2. april 2007 traf IT- og Telestyrelsen tillægsafgørelser om samhusning over 
for TDC på marked 8, 11, 12 og 13, i henhold til hvilke den pålagte forpligtelse om 
samhusning blev udvidet i forhold til den hidtil gældende.  

Telelovens § 42 angiver, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet 
eller -tjenester, der er pålagt forpligtelser i medfør af lovens §§ 51 og 76 a, skal 
imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om 
samtrafik fra andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller 
-tjenester på vilkår eller betingelser, der er i overensstemmelse med de pålagte 
forpligtelser.  

I IT- og Telestyrelsens afgørelse på de relevante markeder har styrelsen i medfør af 
telelovens § 51 a, jf. § 51, stk. 3, nr. 1, bl.a. pålagt TDC at imødekomme alle 
rimelige anmodninger om adgang til samtrafik for de produkter, der er omfattet af 
markedsafgrænsningen på disse markeder.  

I samme afgørelser har IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 51 c pålagt 
TDC en forpligtelse til at offentliggøre et standardtilbud for adgangen til disse 
produkter. Denne forpligtelse er nærmere beskrevet i bilag 5 til afgørelserne på 
marked 8, 11 og 13 og bilag 6 til afgørelsen på marked 12.  

IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbud er udfærdiget i 
overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af 
telelovens afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, jf. telelovens § 72, stk. 1, 
som har følgende ordlyd:  

                                                     

 

1 TDC har ved e-mail af 25. juni 2009 som kommentar til IT- og Telestyrelsens udkast til 
denne afgørelse oplyst, at selskabet er indstillet på at præcisere standardtilbuddet, således 
at der også ydes kompensation i forbindelse med mangelfuld levering. 



    

IT- og Telestyrelsen        

3

§ 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 desuden, at:  

§ 73. ( ) 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, at:  

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 telelovens § 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. telelovens § 73, stk. 3.  

Gennemgang af standardtilbuddet af 26. januar 20092  

Pkt. 10.2 Sikrings- og beredskabsmæssige forhold

 

IT- og Telestyrelsen har i sin afgørelse af 19. december 2008 pålagt TDC at 
ændre standardtilbuddets vilkår i pkt. 10.2 om sikrings- og beredskabsmæssige 
forhold, således at vilkåret suppleres af en definition af relevante oplysninger, 
der giver den alternative udbyder mulighed for at identificere de relevante 
oplysninger.  

Ved TDC s standardtilbud af 26. januar 2009 om samhusning, har TDC valgt at 
ændre formuleringen af punkt 10.2, 1. afsnit, til følgende:  

Operatøren skal af egen drift give TDC alle oplysninger om installationens 
eventuelle særlige betydning i relation til sikrings- og beredskabsmæssige 
forhold, som TDC skal tage hensyn ved etablering, drift og vedligeholdelse.

 

Ved e-mail af 20. maj 2009 har TDC supplerende oplyst, at TDC med 
bestemmelsen har præciseret, at det er operatøren, der skal oplyse TDC om, 
hvilke særlige forhold TDC skal tage hensyn til hos operatøren, når TDC 
foretager etablering, drift og vedligeholdelse af operatørens forbindelser. 

                                                     

 

2 Det følgende skal læses med baggrund i IT- og Telestyrelsens afgørelse vedrørende 
TDC s standardtilbud af 15. maj 2006, 1. maj 2007 og 20. august 2007 om samhusning 
på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8), engrosmarkedet for ubundtet adgang 
(marked 11), engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12) samt engrosmarkedet 
for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13).   
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TDC anfører i den forbindelse, at selskabet ikke nærmere kan specificere, hvilke 
særlige forhold en operatør har, som TDC skal tage hensyn til, idet det kun er 
operatøren selv, der ved, hvilke forbindelser der kan blive berørt, og hvilke 
hensyn der skal tages i forbindelse med en sikrings- og beredskabssituation. 

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Forud for IT- og Telestyrelsens afgørelse af 19. december 2008 havde første 
afsnit i standardtilbuddenes pkt. 10.2 om sikrings- og beredskabsmæssige forhold 
følgende ordlyd:  

Samhusningslokaliteten er af TDC indplaceret på relevant sikringsniveau. 
Operatøren skal give TDC de oplysninger om installationens betydning for 
samfundsvigtig teletrafik m.v., som er nødvendig i henhold til TDC s interne 
retningslinier om sikrings- og beredskabsmæssige forhold, samt de til enhver tid 
af Telestyrelsen udstukne bestemmelser herfor. TDC informerer i relevant 
omfang om krævede oplysninger.   

I forbindelse med behandlingen af standardtilbuddene foreslog TDC selv en 
ændring af det omhandlede vilkår, således at det fik følgende ordlyd:  

Operatøren skal af egen drift give TDC alle relevante oplysninger om 
installationens eventuelle særlige betydning i relation til sikrings- og 
beredskabsmæssige forhold.

  

Ændringsforslaget var fra TDC s side bl.a. begrundet i, at en henvisning til 
interne retningslinjer var uhensigtsmæssig.  

Den ændring af vilkåret, som TDC har gennemført på baggrund af IT- og 
Telestyrelsens afgørelse af 19. december 2008, indebærer, at ordet relevante er 
udgået, og at der er tilføjet ( ) som TDC skal tage hensyn til ved etablering, 
drift og vedligeholdelse .  

TDC har med den foretagne ændring ikke nærmere defineret, hvilke oplysninger 
andre udbydere skal give til TDC i de omhandlede situationer.   

På baggrund af TDC s oplysninger i selskabets e-mail af 20. maj 2009 har IT- og 
Telestyrelsen imidlertid forstået, at vilkåret kan siges at have ændret karakter. 
Tidligere skulle operatøren afgive oplysninger ( ) som er nødvendige i henhold 
til TDC s interne retningslinjer . I det gældende standardtilbud er det præciseret, 
at det er operatørens eget ansvar at afgrænse, hvilke oplysninger TDC har behov 
for med henblik på at kunne varetage operatørens interesser i relation til sikrings- 
og beredskabsmæssige forhold.   

På den baggrund er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at der ikke er behov for 
yderligere præcisering af, hvilke oplysninger der skal gives i den omhandlede 
situation.  

Pkt. 13 Kompensation

 

IT- og Telestyrelsen gav i forbindelse med høringen over standardtilbuddene af 
15. maj 2006, 1. maj 2007 og 20. august 2007 om samhusning på marked 8, 
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marked 11, marked 12 og marked 13 udtryk for, at en bodsbestemmelse efter 
styrelsens vurdering vil fremme TDC s incitament til at overholde aftalen og 
således sikre, at TDC i overensstemmelse med markedsafgørelsen opfylder de 
forpligtelser, selskabet er pålagt i medfør af afgørelsen, redeligt, rimeligt og 
rettidigt. Det var IT- og Telestyrelsens vurdering, at den kompensationsordning 
for forsinkelser, som fremgik af standardaftalen, ikke umiddelbart syntes at være 
tilstrækkelig til at udgøre en incitamentsfremmende foranstaltning, idet den kun 
omfattede forsinket levering, ligesom det nærmere indhold af denne ikke var 
fastlagt i aftalen.  

I forbindelse med nævnte høring tilkendegav TDC ved brev af 27. juni 2008, at 
selskabet var indstillet på at imødekomme branchens ønsker om at ændre 
standardtilbuddet bestemmelser om kompensation, således at der indføres en 
konventionalbod ved forsinket leverance eller mangelfulde ydelser, hvor 
forholdene kan tilskrives TDC.  

Det fremgår af pkt. 13 om TDC s misligholdelse i standardtilbuddet af 26. januar 
2009, at   

( )  

13.2.3. Kompensation 
TDC yder kompensation ved mangler i henhold til punkt 13.5.  Herudover yder 
TDC ikke bod eller kompensation ved mangler.  

( )  

13.3.1. Forsinkelse 
Såfremt den aftalte leveringsdag for TDC's levering af sine ydelser efter denne 
aftale overskrides, foranlediget af TDC, yder TDC kompensationsbod i henhold 
til punkt 13.5.  

13.3.2. Kompensation 
TDC yder kompensation ved forsinkelse på levering af såvel nye samhusninger 
som udvidelser på bestående samhusninger i henhold til punkt 13.5. Herudover 
yder TDC ikke bod eller kompensation ved forsinkelser.    

( )   
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13.5. Kompensation 
Følgende mangler og forsinkelser (i det følgende benævnt som svigt) kan give 
Operatøren ret til kompensation: 

a) TDC overskrider den maksimale leveringsfrist som fremgår af bilag 1. 
b) TDC leverer ikke ydelsen på det mellem Operatøren og TDC aftalte dato 
for etablering som fremgår af TDC s ordrebekræftelse. 

Opgørelse af svigt der berettiger til kompensation opgøres kvartalsvis. 
Flere samtidige svigt på samme ydelse udløser kun én kompensationsbetaling.   

13.5.1 Kompensations beløb 
I det omfang der optræder svigt, er operatøren berettiget til en kompensation på 
25 % af oprettelsesafgiften på den Ydelse, der har været berørt af svigt.   

13.5.2 Udbetaling 
For at få udbetalt kompensation, skal Operatøren, inden udløbet af den måned 
der følger efter kvartalet, fremsende en liste med de FN-numre med tilhørende 
bestillingsdato og med anførelse af ydelsestype (samhusning, type af strømudtag, 
type af trunk kabel), der i det pågældende kvartal har været berørt af svigt. 
Operatøren skal for hvert FN- nummer angive hvori svigtet bestod herunder 
datoen for den faktiske levering.  

TDC sammenholder Operatørens liste med egne registreringer og i det omfang 
TDC konstaterer FN-numre på Operatørens liste, som ifølge TDC s egne 
registreringer opfylder kravene, vil TDC for hver af disse FN-numre udbetale et 
kompensationsbeløb, jf. punkt 13.5.1  

I tilfælde af der på Operatørens liste optræder FN-numre, der ifølge TDC s 
registreringer ikke har været berørt af et svigt eller optræder med flere samtidige 
svigt, er TDC for hvert af de pågældende FN-numre berettiget til at modregne et 
beløb svarende til 1/3 af kompensationsbeløbet, jf. punkt 13.5.1.  

13.5.23 Begrænsning af muligheden for kompensation 
TDC kan suspendere Operatørens ret til kompensation efter accept fra 
Operatøren, Operatøren kan dog ikke nægte en suspension hvis nødvendige 
ændringer i TDC s forretningsgange og tilhørende IT-systemer ikke med 
rimelighed kan gennemføres uden forsinkelser eller andre gener for Operatøren 
og ændringen følger af myndighedspåbud eller en anmodning fra TDC s 
samtrafikparter. TDC vil varsle sådan suspension med længst muligt varsel og vil 
i forbindelse hermed oplyse hvor lang tid suspensionen forventes at vare.  

TDC kan annullere ordningen for et kvartal, hvis Operatøren i det pågældende 
kvartal har afgivet ordrer i et antal, der afviger med mere end 10 % i forhold til 
Operatørens prognose som afgivet i henhold til aftalen punkt 7.1.1.

  

                                                     

 

3 Punktet er i standardtilbuddet af 26. januar 2009 nummereret som pkt. 13.5.2, hvilket 
rettelig synes at skulle ændres til 13.5.3. 



    

IT- og Telestyrelsen        

7

Telia

 
har i sit høringssvar af 24. april 2009 bl.a. anført, at Telia gerne så, at 

kompensationsbeløbet var på 50 pct. af oprettelsesafgiften, idet det efter Telias 
vurdering vil medføre, at bestemmelsen har en større præventiv effekt.  

I relation til pkt. 13.5.2 anfører Telia, at det bør være nemt for operatøren at 
sandsynliggøre forhold, der medfører udbetaling af kompensation. TDC bør efter 
Telias opfattelse derfor ikke i praksis kunne opstille andre eller strengere krav for 
udbetaling af kompensation.  

Endelig anfører Telia, at selskabet ikke forstår 3. afsnit i pkt. 13.5.2 om TDC s 
modregningsadgang.  

Sonofon/Cybercity har i sit høringssvar af 24. april 2009 anført, at det i punktet 
om begrænsning af muligheden for kompensation bør præciseres, at suspension 
af kompensationsordning i tilfælde af afvigende prognose alene kan ske, hvis 
prognosen afviger med mere end 10 pct. for det pågældende kvartal i den seneste 
af de løbende afgivne prognoser.  

Sonofon/Cybercity begrunder dette med, at man ved rullende prognoser netop må 
formode, at prognosen for eksempelvis det fjerde kvartal frem i tiden vil blive 
korrigeret, efterhånden som det fjerde kvartal rykke tættere på. Man bør efter 
selskabets opfattelse ikke annullere ordningen, blot fordi man for et år siden 
skød mere end 10 pct. forkert, hvis man sidenhen er lykkedes med at korrigere 

i prognosen for det pågældende kvartal, efterhånden som man i de løbende 4-
kvartalers prognoser er kommet tættere på det pågældende kvartal.  

IT- og Telestyrelsens vurdering  

Kun kompensation ved forsinket levering 
Det fremgår af standardtilbuddets pkt. 13.2.3, at TDC yder kompensation ved 
mangler i henhold til pkt. 13.5. Det følger imidlertid af standardtilbuddets pkt. 
13.5, at TDC kun yder kompensation i to nærmere beskrevne tilfælde af 
forsinkelse. TDC yder således ikke kompensation i tilfælde af mangler.  

Operatøren kan således i tilfælde af mangler, som er nærmere defineret i 
standardtilbuddets pkt. 13.1, alene påberåbe sig ret til afhjælpning efter 
standardtilbuddets pkt. 13.2.1, og ophævelse af aftalen, hvis betingelserne herfor er 
opfyldt, jf. standardtilbuddets pkt. 13.2.2.   

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det er en væsentlig indskrænkning i 
operatørens adgang til kompensation, at denne kun ydes i tilfælde af forsinkelse, og 
ikke også i tilfælde af, at afhjælpning ikke er sket inden for den frist, der er fastsat 
herfor, jf. standardtilbuddets pkt. 13.2.2.   

Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at adgangen til at ophæve aftalen 
ikke er et reelt alternativ for operatøren, idet operatøren i et tilfælde som det 
omhandlede ikke har mulighed for at foretage erstatningskøb .  

Som kompensationsbestemmelsen er udformet, giver standardtilbuddet derfor efter 
IT- og Telestyrelsens vurdering ikke TDC tilstrækkeligt incitament til at afhjælpe 
en mangel rettidigt. 
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På den baggrund finder IT- og Telestyrelsen det rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC at ændre standardtilbuddets vilkår om kompensation, således at der 
også ydes kompensation i tilfælde af mangler  det vil sige, hvis en mangel ikke 
afhjælpes rettidigt.  

IT- og Telestyrelsen har noteret sig, at TDC i sit svar på høringen over udkast til 
denne afgørelse har oplyst, at selskabet er indstillet på at præcisere 
standardtilbuddet, således at der også ydes kompensation i forbindelse med 
mangelfuld levering. TDC oplyser således, at selskabet vil ændre standardtilbuddet 
med et nyt punkt 13.5, litra c, med følgende ordlyd (fremhævet med fed skrift):  

13.5. Kompensation 
Følgende mangler og forsinkelser (i det følgende benævnt som svigt) kan give 
Operatøren ret til kompensation: 

a) TDC overskrider den maksimale leveringsfrist som fremgår af bilag 1. 
b) TDC leverer ikke ydelsen på det mellem Operatøren og TDC aftalte dato 
for etablering som fremgår af TDC s ordrebekræftelse. 
c) TDC s ydelse leveres med mangler, jf. pkt. 13.1, hvor Operatøren af 
denne grund er forhindret i at tage ydelsen i brug.  

Opgørelse af svigt der berettiger til kompensation opgøres kvartalsvis. 
Flere samtidige svigt på samme ydelse udløser kun én kompensationsbetaling.

   

TDC s modregningsadgang/Udbetaling af kompensation 
Det fremgår af standardtilbuddets 13.5.2, sidste afsnit, at:  

I tilfælde af at der på Operatørens liste optræder FN-numre, der ifølge TDC s 
registreringer ikke har været berørt af et svigt eller optræder med flere samtidige 
svigt, er TDC for hvert af de pågældende FN-numre berettiget til at modregne et 
beløb svarende til 1/3 af kompensationsbeløbet, jf. punkt 13.5.1.

   

Et tilsvarende vilkår findes i kompensationsbestemmelserne i TDC s standardtilbud 
på marked 11 og 12.  

IT- og Telestyrelsen finder umiddelbart, at vilkåret kan være problematisk. Det 
skyldes blandet andet, at det kun er rettet mod operatørernes  og altså ikke også 
TDC s - fejlagtige registreringer.   

Dette skal også ses i tilknytning til den øvrige del af standardtilbuddets pkt. 13.5.2, 
hvorefter det er en betingelse for, at operatøren kan få udbetalt kompensation, at 
han skal fremsende en liste over de forbindelser, der har været berørt at svigt, idet 
kompensation dog kun udbetales, i det omfang operatørens registreringer er i 
overensstemmelse med TDC s egne registreringer.  

I lyset af, at vilkåret som nævnt genfindes i to andre standardtilbud, har IT- og 
Telestyrelsen fundet det hensigtsmæssigt at udskille den omhandlede bestemmelse 
til særskilt behandling. IT- og Telestyrelsen vil vende tilbage hertil. 
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Suspension af kompensationsordning 
Det fremgår af standardtilbuddets pkt. 13.5.24 om begrænsning af muligheden for 
kompensation, at TDC kan annullere kompensationsordningen for et kvartal, hvis 
operatøren i det pågældende kvartal har afgivet ordrer i et antal, der afviger med 
mere end 10 pct. i forhold til operatørens prognose som afgivet i henhold til 
aftalens pkt. 7.1.1.  

Det fremgår af pkt. 7.1.1, at operatøren kvartalsvis skal angive det forventede antal 
samhusninger i en rullende prognose, som omfatter fire kvartaler.  

IT- og Telestyrelsen forstår bestemmelsen om annullering af 
kompensationsordningen således, at den afvigelse, der kan udløse annulleringen, 
skal ses i forhold til den senest afgivne prognose.  

Af hensyn til gennemsigtigheden skal IT- og Telestyrelsen henstille til TDC at 
præcisere dette forhold i standardtilbuddet, således at det tydeliggøres, at den 
afvigelse, der kan udløse annullering af kompensationsordningen, skal ses i forhold 
til operatørens senest afgivne prognose.  

Fejlretningstider

 

IT- og Telestyrelsen har i sin afgørelse af 19. december 2008 pålagt TDC at 
ændre standardtilbuddet, således at der i standardtilbuddet eller i bilagene hertil 
indskrives typiske fejlretningstider for produkter, der vedrører samhusning.  

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC ikke har indskrevet typiske 
fejlretningstider i standardtilbuddet af 26. januar 2009 eller bilagene hertil. IT- og 
Telestyrelsen kan endvidere konstatere, at TDC ikke har påklaget styrelsens 
afgørelse af 19. december 2008 til Teleklagenævnet.   

Ved e-mail af 20. maj 2009 har TDC på forespørgsel fra IT- og Telestyrelsen 
oplyst, at selskabet ikke for nærværende har erfaringer eller registreringer, der 
kan danne grundlag for angivelse af typiske fejlretningstider i forbindelse med 
samhusning, og at det er årsagen til, at selskabet ikke har angivet typiske 
fejlretningstider i standardtilbuddet. TDC oplyser videre, at operatørerne hidtil er 
blevet bedt om at indmelde sådanne fejl i forbindelse med det samtrafikprodukt, 
der berøres af f.eks. et afbrudt trunk-kabel. TDC bemærker yderligere, at der ikke 
ses at være foretaget fejlmeldinger på trunk-kabler eller stativpladser i de 10 år, 
TDC har tilbudt adgang til samhusninger. Det samme gælder ifølge selskabet 
svigt på 48 V-strømforsyning, som operatørerne normalt benytter, da der er 
minimum fire timers batteri-back-up.   

Ifølge TDC foreligger der således ikke et datagrundlag, der kan angive et 
retvisende billede af typiske fejlretningstider. Det er endvidere TDC s vurdering, 
at det er tvivlsomt, om der på sigt kan tilvejebringes et sådant datagrundlag.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Som en del af markedsafgørelserne er der udarbejdet bilag om Rammer for 
udarbejdelse af TDC s standardtilbud for produkter og ydelser omfattet af 

                                                     

 

4 Bør formentlig rettelig være pkt. 13.5.3. 
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forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud . Bilaget angiver, hvilke vilkår et 
standardtilbud som minimum skal indeholde. Bilaget fastsætter rammerne for alle 
de samtrafikprodukter, som TDC skal give adgang til og dermed også 
samhusningsproduktet.  

Blandt de forhold, der er nævnt under minimumskravene, er typiske 
reparationstider, jf. bl.a. pkt. 3 b) i bilag 5 til IT- og Telestyrelsens afgørelse om 
engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11).   

Standardtilbuddet for samhusning skal således indeholde vilkår om typiske 
reparationstider/ fejlretningstider.  

TDC har oplyst, at selskabet ikke er i besiddelse af et datagrundlag, der kan 
anvendes til at angive et retvisende billede af typiske fejlretningstider.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at formålet med kravet om at angive 
typiske fejlretningstider er at skabe gennemsigtighed for de øvrige udbydere på 

markedet med hensyn til, hvad de kan forvente i en fejlsituation.  

Hvis det i relation til samtrafikproduktet samhusning - som følge af manglende 
erfaringer - ikke er muligt at angive typiske fejlretningstider, er det derfor IT- og 
Telestyrelsens opfattelse, at markedsafgørelsens krav må fortolkes således, at det 
kan opfyldes ved f.eks. at angive forventede fejlretningstider baseret på 
realistiske scenarier. Sådanne forventede fejlretningstider vil skulle angives for 
de væsentligste ydelser, og vil herefter kunne opdateres i takt med indhøstede 
erfaringer.  

TDC har i sit svar af 25. juni 2009 på høringen over udkast til denne afgørelse 
anført, at IT- og Telestyrelsen efter TDC s opfattelse ikke har hjemmel i 
markedsafgørelserne til at pålægge TDC at angive forventede fejlretningstider i 
standardtilbuddet. TDC anfører endvidere, at det vil være lige så svært at angive 
de forventede fejlretningstider, når TDC ikke har noget grundlag for at forudsige, 
hvilken karakter en eventuel fejl måtte have.   

IT- og Telestyrelsen anerkender på baggrund af det af TDC oplyste, at det på det 
omhandlede område kan være vanskeligt for selskabet i standardtilbuddet at 
angive fejlretningstider, der er dækkende for alle tilfælde. Det er også grunden 
til, at IT- og Telestyrelsen ikke på indeværende tidspunkt har fastholdt, at TDC 
skal oplyse om typiske fejlretningstider, som selskabet ellers er forpligtet til i 
henhold til markedsafgørelsen.  

IT- og Telestyrelsen finder imidlertid fortsat, at markedsafgørelsens krav om 
oplysning om typiske fejlretningstider har til formål at skabe gennemsigtighed, 
og at dette krav derfor må søges opfyldt ved at give de oplysninger, der er 
mulige.   

IT- og Telestyrelsen har som nævnt forståelse for, at angivelse af forventede 
fejlretningstider  som følge af et manglende erfaringsgrundlag - ikke vil kunne 
være dækkende for alle situationer. IT- og Telestyrelsen finder imidlertid som 
nævnt ovenfor, at det må være muligt at angive forventede fejlretningstider 
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baseret på realistiske scenarier. Sådanne forventede fejlretningstider vil herefter 
kunne opdateres i takt med indhøstede erfaringer.  

IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund, at det er rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC i standardtilbud om samhusning eller bilagene hertil at indskrive 
forventede

 

fejlretningstider for produkter, der vedrører samhusning, eksempelvis 
kabling og strømforsyning.   

På baggrund af sagsforløbet finder IT- og Telestyrelsen i øvrigt anledning til at 
udtrykke kritik af, at TDC ikke har efterlevet styrelsens afgørelse uden som 
minimum at redegøre herfor ved fremsendelsen af det reviderede standardtilbud, 
når selskabet samtidig har valgt ikke at påklage afgørelsen.  

____________________________  

I medfør af telelovens § 72, stk. 1, jf. § 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen 
herefter følgende   

AFGØRELSE:

  

TDC A/S skal i standardtilbud om samhusning på engrosmarkedet for 
fastnetaccess (marked 8), engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11), 
engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12) samt engrosmarkedet 
for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13):   

 

Ændre standardtilbuddets vilkår om kompensation (punkt 13.5), 
således at der også ydes kompensation i tilfælde af mangler.  

 

Ændre standardtilbuddet, således at der i standardtilbuddet eller 
bilagene hertil indskrives forventede fejlretningstider for produkter, 
der vedrører samhusning.  

Efter telelovens § 73, stk. 3, skal TDC, senest en måned efter denne afgørelse er 
truffet, udmønte afgørelsen i et opdateret standardtilbud.  

Som nævnt ovenfor vil IT- og Telestyrelsen vende tilbage til spørgsmålet om 
TDC s modregningsadgang i forbindelse udbetaling af kompensation i tilfælde af 
fejlagtige registreringer af FN-numre, der her været berørt af svigt.  

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 
Telestyrelsen 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. 
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Som det fremgår ovenfor har IT- og Telestyrelsen i nærværende sag kunnet 
konstatere, at TDC ikke på alle punkter har efterlevet styrelsens afgørelse af 19. 
december 2008. I relation til standardtilbuddets vilkår om sikrings- og 
beredskabsmæssige forhold har selskabet under sagens behandling efter anmodning 
fra IT- og Telestyrelsen forklaret, hvorfor selskabet har valgt en anden udformning 
af vilkåret, end den der var lagt op til med styrelsens afgørelse, hvilket IT- og 
Telestyrelsen har taget til efterretning. Endvidere har TDC ikke efterlevet 
styrelsens afgørelse vedrørende punktet om fejlretningstider. Dette forhold har 
TDC også først redegjort for på baggrund af en anmodning fra IT- og 
Telestyrelsen.  

IT- og Telestyrelsen skal på den baggrund anmode TDC om fremadrettet  ved 
fremsendelse af ændrede standardtilbud - at redegøre for de ændringer, der er 
foretaget, herunder hvordan ændringerne lever op til en eventuel afgørelse fra IT- 
og Telestyrelsen om det pågældende standardtilbud.   

Med venlig hilsen   

Jette Plenge Jakobsen 


