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Opfølgning på undersøgelse af TDC's forretningsgange for visse samtrafik-
produkter  

I medfør af telelovens § 73, stk. 1, § 76, stk. 1, og i medfør af styrelsens afgørel-
ser af 5. januar 2006 (marked 11) og 2. november 2005 (marked 12) træffer IT- 
og Telestyrelsen følgende  

AFGØRELSE  

 

TDC A/S handler i strid med ikke-diskriminationsforpligtelsen i IT- 
og Telestyrelsens afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet 
for bredbåndstilslutning (marked 12), jf. § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 51 b, 
i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, ved ikke 
at give andre operatører mulighed for at gennemføre BSA-flytninger 
via Columbine, når TDC Detail har mulighed for at gennemføre flyt-
ninger af TDC Bredbånd via Columbus.  

 

TDC A/S skal senest ved udgangen af 2009 over for IT- og Telestyrel-
sen dokumentere, at ovenstående forhold er bragt i overensstemmel-
se med telelovgivningen.   

 

TDC A/S skal senest 1. oktober 2009 i standardtilbuddene på en-
grosmarkedet for ubundtet adgang og engrosmarkedet for bred-
båndstilslutning indskrive procedurerne for prækvalificering, her-
under hvem operatørerne kan kontakte herom, hvis operatøren ikke 
vælger at anvende Columbine.  

 

TDC A/S skal senest 1. oktober 2009 i standardtilbuddene på en-
grosmarkedet for ubundtet adgang og engrosmarkedet for bred-
båndstilslutning indskrive muligheden for at indhente oplysninger 
om fremtidige leverancemuligheder i standardtilbuddene, herunder 
hvem operatørerne kan kontakte herom.  

 

Endvidere skal IT- og Telestyrelsen anmode TDC om fremadrettet at give 
IT- og Telestyrelsen oplysninger om selskabets leveringstider for de 
samtrafikprodukter, der er omfattet af undersøgelsen. IT- og Telestyrelsen 
skal anmode TDC om at udarbejde de pågældende statistikker i henhold til 
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de retningslinjer, der er nævnt nedenfor. Statistikkerne bedes indsendt til 
IT- og Telestyrelsen kvartalsvis  første gang senest den 1. november 2009 
for perioden 1. juli 2009 til 30. september 2009.  

Baggrund

 

IT- og Telestyrelsen traf den 7. november 2007 afgørelse om, at TDC A/S (heref-
ter TDC) har handlet i strid med ikke-diskriminationsforpligtelsen i teleloven ved 
at have implementeret og fulgt forskellige forretningsgange for levering af rå 
kobber og bredbånd til andre teleudbydere. Baggrunden for sagen var en klage 
fra en teleudbyder over, at TDC afviste bestillinger på etablering af rå kobber-
forbindelser, som senere viste sig at kunne etableres som bredbåndsforbindelser 
baseret på Bit Stream Access. Teleklagenævnet har efterfølgende stadfæstet IT- 
og Telestyrelsens afgørelse.  

IT- og Telestyrelsen fandt på baggrund af sagen behov for at få belyst, om TDC 
forskelsbehandler selskabets eksterne kunder på engrosmarkedet i forbindelse 
med bestilling, levering m.v. af rå kobber og bredbånd. Særligt fandt styrelsen 
det væsentligt at få belyst, om der er forskelle mellem TDC's eget detailsalg og 
eksterne engroskunder i forbindelse med levering af produkterne.  

På den baggrund iværksatte IT- og Telestyrelsen i foråret 2008 en undersøgelse 
af TDC's forretningsgange for bestilling, levering m.v. af samtrafikprodukter på 
markederne for ubundtet adgang ("marked 11") og bredbåndstilslutninger ("mar-
ked 12"). Undersøgelsen er udført af Teknologisk Institut (i det følgende benævnt 
TI).  

Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe et grundlag for, at IT- og Telesty-
relsen kan vurdere, om TDC på de områder, der er omfattet af undersøgelsen, 
handler i strid med den forpligtelse om ikke-diskrimination, som selskabet er pålagt 
efter telelovgivningen.  

TI færdiggjorde i december 2008 en rapport om undersøgelsen. I rapporten har TI 
redegjort for en række forskelle i TDC's levering af rå kobber og bredbånd til 
henholdsvis TDC s eget detailsalg (TDC Detail) og eksterne kunder på engros-
markedet.  

TI har efterfølgende efter anmodning fra IT- og Telestyrelsen iværksat en nærme-
re undersøgelse af TDC's leveringstider. Resultatet af denne undersøgelse forelå 
den 29. maj 2009 med TI s anneks til undersøgelse af TDC s forretningsgange i 
relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet.   

Gennemførte ændringer af forretningsgange

 

IT- og Telestyrelsen har noteret sig, at TDC, mens forretningsgangsundersøgel-
sen blev gennemført, har ændret selskabets forretningsgange på følgende områ-
der:  

 

Operatørernes systemadgang er blevet ændret, således at de ved bestilling 
kan søge på oplysning om, hvorvidt en forbindelse er nedlagt eller belagt 
med et telefonnummer, og om forbindelsen kan bestilles omlagt til rå 



   

IT-  og Telestyrelsen 

Side 3     

kobber (ledig forbindelse). Det letter operatørens valg mellem en Gør-
Det-Selv-løsning eller en almindelig installation. 

 
TDC tilbyder i dag en hurtig teknikeroprettelse af en forbindelse, der ikke 
kan gennemføres som en Gør-Det-Selv oprettelse  en såkaldt Fall Back 
Ekspres. 

 

TDC har i forbindelse med deres fejldiagnosticeringsproces gjort det mu-
ligt for operatørerne via deres systemadgang FASIN at se et til afmelde-
koderne eventuelt supplerende bemærkningsfelt, hvor TDC kan give sup-
plerende teknisk information af relevans for slutbrugerne.  

Afgørelsens indhold

 

De forskelle, som TI har identificeret i sine undersøgelser, og som TI har vurde-
ret som værende af størst betydning, er beskrevet nedenfor.   

Efter gengivelsen af TI s hovedkonklusioner redegøres for de høringer m.v., IT- 
og Telestyrelsen har gennemført over for TDC efter offentliggørelsen af TI s 
rapport samt i forbindelse med TI s gennemførelse af den supplerende undersø-
gelse af leveringstider.  

Herefter beskrives telelovgivningens regler om ikke-diskrimination, herunder de 
forpligtelser herom som TDC er pålagt i de relevante markedsafgørelser.   

Endelig redegør IT- og Telestyrelsen for sin vurdering af, om de forskelle, som 
TI har konstateret, er udtryk for diskrimination i strid med lovgivningen. I den 
forbindelse vil IT- og Telestyrelsen også behandle problemstillinger, der er be-
handlet af TI, men som ikke direkte er omtalt i de refererede hovedkonklusioner.   

De forhold, som IT- og Telestyrelsen har vurderet nærmere, er behandlet i den 
rækkefølge, de forekommer i rapporten fra TI. Det betyder, at de er rubriceret 
under hovedoverskrifterne: Infrastruktur, leveranceproces og fejlretningsproces.  

TI s rapport 

 

Blandt de forskelle i TDC's forretningsgange, som TI har identificeret i sin rap-
port, har TI vurderet følgende som værende mest betydende:  

1. Varsling: TDC overholder ikke egne procedurer for de tidsforløb, der er 
fastlagt i forbindelse med varsling af nye fremskudte indkoblingspunkter, 
idet etablering af de pågældende indkoblingspunkter udskydes uden yder-
ligere information til branchen herom. Udbyderne har samtidig kun i be-
grænset omfang adgang til samme oplysninger om kapacitet og struktur i 
accessnettet som TDC.  

2. Systemadgang: Udbyderne har ikke adgang til det samme system ved be-
stilling af samtrafikprodukter, som TDC Detail har. TDC Detail har derved 
mulighed for at få en række forhåndsoplysninger f.eks. om en linjes tidli-
gere anvendelse og endepunktsudstyr, som den eksterne udbyder ikke har 
adgang til. Dette gør det sværere for udbyderne at vurdere, om der kan be-
stilles en såkaldt Gør-Det-Selv løsning, og hvad forbindelsen kan anvendes 
til.   
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3. Mulighed for bestilling af BSA via fremskudt indkoblingspunkt: I de 
tilfælde, hvor en slutkunde befinder sig ved et fremskudt indkoblingspunkt, 
kan der være forskel på den bredbåndshastighed, som TDC Detail og en 
udbyder kan tilbyde samme slutkunde. TDC Detail vil altid kunne tilbyde 
kunden den højst mulige hastighed, som vil være fra det fremskudte ind-
koblingspunkt. Udbyderen har ikke umiddelbart mulighed for at se forbin-
delsen via det fremskudte indkoblingspunkt og har derfor måske ikke viden 
om muligheden for højere hastighed, medmindre udbyderen er tilsluttet 
ethernettet eller får det oplyst af slutbrugeren.   

4. Kortere leveringstider uden tekniker: Statistikken for leveringstid uden 
teknikerbesøg viser en væsentlig kortere leveringstid for TDC Details pro-
dukter end for udbydernes produkter. Det er dog vanskeligt at få afdækket 
de bagvedliggende årsager til de konstaterede forskelle i leveringstider ud 
fra TDC's statistikker. Eksempelvis er der i statistikkerne ikke skelnet mel-
lem "levering hurtigst muligt" og "ønsket leveringstid".   

5. Fejlretning: Når TDC har foretaget en fejlretning i forbindelse med en 
fejlmelding, udarbejder TDC en kort beskrivelse af fejlen og årsagen. Den-
ne fejldiagnose samt løsningsindhold er kun tilgængelig internt i TDC, 
herunder for TDC Detail. Dette betyder, at udbyderne undertiden har van-
skeligt ved at udføre egen fejlretning samt se, hvad TDC har udført på sin 
del af forbindelsen  

TI anfører i sin rapport, at de konstaterede forskelle på forskellig vis drejer sig 
om kommunikation og indsigt. Der er ifølge TI tale om, at viden i TDC ikke er 
formaliseret i en grad, så den er lettilgængelig for andre operatører. Operatørerne 
får ifølge TI med andre ord ikke informationen automatisk, men kan ved at fore-
spørge få adgang hertil.  

Høring m.v. af TDC

 

Ved brev af 19. december 2008 anmodede IT- og Telestyrelsen TDC om selska-
bets bemærkninger til TI s rapport af 3. december 2008. TDC s bemærkninger 
forelå ved brev af 6. februar 2009.  

Ved brev af 6. marts 2009 stillede IT- og Telestyrelsen - med udgangspunkt i 
TI s rapport og TDC s høringssvar af 6. februar 2009 - TDC en række spørgsmål. 
Spørgsmålene var udgangspunkt for en drøftelse mellem TDC og IT- og Telesty-
relsen den 16. marts 2009. TDC s skriftlige svar på spørgsmålene forelå ved brev 
af 16. april 2009.  

Derudover har IT- og Telestyrelsen ved e-mail af 16. april 2009 stillet TDC et 
enkelt spørgsmål, som TDC besvarede den 21. april 2009.  

IT- og Telestyrelsen sendte et udkast til denne afgørelse i høring hos TDC den 1. 
maj 2009. TDC s svar forelå ved brev af 25. maj 2009 suppleret ved e-mail af 29. 
maj 2009.   

Endvidere sendte IT- og Telestyrelsen den 6. maj 2009 TI s udkast til anneks til 
undersøgelse af TDC s forretningsgange i relation til visse samtrafikprodukter på 
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teleområdet i høring hos TDC. TDC s bemærkninger hertil forelå ved brev af 22. 
maj 2009.  

TDC's forpligtelser om ikke-diskrimination

  

Teleloven 
Det fremgår af § 51, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på tele-
markedet (teleloven) 1, at:  

"§ 51. IT - og Telestyrelsen skal pålægge udbydere med en stærk markedspositi-
on, jf. § 84 d, en eller flere forpligtelser som nævnt i stk. 3, jf. dog § 76 a."  

Det følger af § 51, stk. 3, at:  

"Stk. 3. Forpligtelser pålagt i medfør af stk. 1 og 2 kan vedrøre 
1) Imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, jf. 

§ 51 a, 
2) ikkediskrimination, jf. § 51 b, 
3) gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik, jf. § 51 d, 
4) regnskabsmæssig opsplitning, jf. § 51 e, 
5) priskontrol, jf. § 51 f, og 
6) gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter, jf. § 51 d."  

Den i § 51, stk. 3, nr. 2, nævnte forpligtelse om ikke-diskrimination er nærmere 
defineret i § 51 b, som har følgende ordlyd:  

"§ 51 b. Ved forpligtelse til ikkediskrimination, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, forstås, at 
parter navnlig skal sikre, at de under tilsvarende forhold tilbyder andre virksom-
heder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår, og at de udbyder tje-
nester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår og af samme kvalitet, 
som gælder for tjenester, der udbydes til dem selv, deres datterselskaber eller 
partnere.  
Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 omfatter tillige situationer, hvor tjenester, der udby-

des til parten selv, dennes datterselskaber eller partnere, er sammensat af flere 
samtrafikprodukter, og situationer, hvor sammenlignelige tjenester indgår som 
delelementer i forskellige samtrafikprodukter, f.eks. i form af tillægsydelser, til-
lægstjenester eller faciliteter."  

Af lovbemærkningerne til § 51 b2 fremgår blandt andet, at   

"Forpligtelsen om ikke-diskrimination indebærer - i overensstemmelse med den 
gældende bestemmelse om ikke-diskrimination og objektivitet - et krav om ikke-
diskriminerende, rimelig og saglig adfærd på et objektivt grundlag. Herved for-
stås, at vilkårene for to eller flere parter, der anmoder om indgåelse af en aftale 
om samtrafik hos den samme part, som udgangspunkt skal være ens, hvis forhol-
dene er ens. Desuden indebærer kravet om ikke-diskrimination, at den, der ind-

                                                     

 

1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer 
2 Jf. lovforslag nr. L 143 af 29. januar 2003 - forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og 

forbrugerforhold på telemarkedet med flere love. 
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går en aftale om samtrafik med en sådan part, har krav på adgang på samme vil-
kår, som den pågældende part anvender internt.  

(...)  

Pålæggelse af en forpligtelse til ikke-diskrimination indebærer, at tilsvarende 
tjenester/faciliteter som udgangspunkt skal tilbydes på samme vilkår og af samme 
kvalitet, uanset den sammenhæng de indgår eller anvendes i."  

Det fremgår også af lovbemærkningerne, at bestemmelsen indholdsmæssigt sva-
rer til den tidligere gældende lovs § 52, 2. pkt. Af lovbemærkningerne til § 52 
fremgår blandt andet:  

"Når udtrykket "andre parter, der stiller samme tjenester til rådighed" anvendes, 
indebærer det, at forskellige parter, der anmoder om samtrafik, skal behandles 
ikke-diskriminerende, såfremt de befinder sig på samme konkurrencemarked for 
det samtrafikprodukt, der anmodes om."  

§ 51 b blev ændret ved lov nr. 225 af 31. marts 2004. I den forbindelse blev 
blandt andet bestemmelsen i stk. 2 indsat. I lovbemærkningerne3 til § 51 b hedder 
det blandt andet:  

"Præciseringen i stk. 2 er indsat for at sikre, at de tjenester, der er anført i stk. 1 
som tjenester, der udbydes til parten selv, dennes datterselskaber eller partnere, 
ikke begrænses alene til at omfatte det enkelte samtrafikprodukt som en helhed, 
men at bestemmelsen også omfatter sammenlignelige tjenester, sammensat af fle-
re samtrafikprodukter. Et eksempel herpå kan være et gensalgsprodukt, der sæl-
ges en gros som et færdigt produkt, der er sammensat af en række samtrafikpro-
dukter - f.eks. access, transport og terminering. Derudover omfatter præciserin-
gen sammenlignelige ydelser, tjenester og faciliteter, som f.eks. leveringstider, 
bestillingsprocedurer og databaseadgang m.v., der udbydes i relation til eller 
indgår som delelementer i samtrafikprodukter."   

Markedsafgørelserne på marked 11 og marked 12 
IT- og Telestyrelsen traf den 5. januar 2006 afgørelse på marked 11 og den 2. no-
vember 2005 på marked 12 i henhold til telelovens § 51.  

TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som udbyder med en stærk markeds-
position på de to markeder. TDC er som følge heraf i overensstemmelse med reg-
lerne i telelovens § 51 blandt andet pålagt nedenstående forpligtelser for de to mar-
keder:  

 

Forpligtelse om at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til 
samtrafik, jf. telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51 a.  

 

Forpligtelse om ikke-diskrimination, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 51 b. 

                                                     

 

3 Jf. lovforslag nr. L 160 af 5. februar 2004 - forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og 

forbrugerforhold på telemarkedet, lov om radiofrekvenser og lov om etablering og fælles udnyttel-

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

 
Forpligtelse om gennemsigtighed i forbindelse med samtrafikaftaler, jf. lo-
vens § 51, stk. 3, nr. 3 og 6, jf. § 51 d.  

Det fremgår af markedsafgørelserne, at "forpligtelsen om ikke-diskrimination in-
debærer, at TDC navnlig skal sikre:  

 

at TDC under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der ud-
byder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser, og 

 

at TDC udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme 
vilkår og priser og af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udby-
des til TDC selv, dettes datterselskaber eller partnere.  

Forpligtelsen omfatter tillige situationer, hvor tjenester, der udbydes til TDC 
selv, dettes datterselskaber eller partnere, er sammensat af flere af de ovenfor 
anførte samtrafikprodukter, og situationer, hvor sammenlignelige tjenester ind-
går som delelementer i forskellige af de ovenfor anførte samtrafikprodukter, 
f.eks. i form af tillægsydelser, tillægstjenester eller faciliteter.  

Forpligtelsen indebærer, at TDC, i det omfang selskabet skal imødekomme en an-
modning om indgåelse eller ændring af aftale om samtrafik, skal sikre, at den, der 
anmoder om samtrafik, oplyses om de vilkår og priser for samtrafik, som parten 
kan kræve, enten fordi vilkårene og priserne er fastsat i et standardtilbud, eller 
fordi vilkårene og priserne findes i andre gældende samtrafikaftaler[, herunder af-
taler i medfør af de opstillede interne kontraktmæssige samtrafikgrænseflader4] om 
det pågældende produkt, og således i medfør af ikke-diskriminationsforpligtelsen 
skal være opnåelige for den pågældende part. Ligeledes skal TDC give oplysning 
om de sammenhænge, hvori disse vilkår og priser indgår.   

Endvidere indebærer forpligtelsen om ikke-diskrimination, at fremkomsten af nye 
underprodukter eller accessoriske produkter inden for et givent hovedprodukt, 
der er omfattet af adgangsforpligtelsen, ligeledes vil blive omfattet af forpligtel-
sen. Dette sker i det omfang, de nye produkter afsættes internt eller eksternt.  

(...)  

TDC skal sikre, at opfyldelsen af forpligtelsen om ikke-diskrimination sker rede-
ligt, rimeligt og rettidigt."  

Infrastruktur  

Prisvarsling

 

Afsnittet om prisvarsling omhandler TDC s fremgangsmåde ved varsling af pris-
ændringer dels til TDC s datterselskaber og interne afdelinger, dels til eksterne 
operatører.  

                                                     

 

4 Teksten i den firkantede parentes er relateret til markedsafgørelsen på marked 12. 
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TDC har til TI oplyst, at prisvarsling foretages via nyhedsbreve. De udsendes 
samtidig af TDC Wholesale til alle eksterne operatører, TDC s datterselskaber og 
til TDC s interne afdelinger.  

TDC Wholesale Kundeservice informeres om prisvarslingen af en Product Ma-
nager et par dage før udsendelsen af nyhedsbrevet, så kontaktpersonerne i TDC 
Wholesale får mulighed for at forberede sig på de henvendelser, et prisvarsel kan 
medføre.  

TI har foretaget en detaljeret gennemgang af alle TDC s nyhedsbreve vedrørende 
prisvarsling fra starten af 2007. Gennemgangen viser ifølge TI s rapport ikke no-
gen afvigelse i forhold til aftaler om varslingerne/prisændringer. Prisændringer 
meddeles med ikrafttrædelse 1-3 måneder frem.  

TI har således ikke ud fra det tilgængelige materiale kunne konstatere nogen for-
skelsbehandling mellem de eksterne operatører og TDC Detail.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det følger af forpligtelsen om ikke-diskrimination, at TDC skal varsle ændringer 
i priser til andre på samme vilkår og af samme kvalitet, som gælder for tjenester, 
der udbydes af TDC s interne afdelinger. Dette indebærer, at beslutninger om 
prisændringer skal meddeles eksterne udbydere på samme tidspunkt og på samme 
vilkår, som oplysningerne udmeldes til TDC Detail.  

På baggrund af ovenstående oplysninger om, at de eksterne udbydere og TDC 
Detail informeres på samme tidspunkt og på samme vilkår, er det IT- og Telesty-
relsens vurdering, at der ikke er tale om forskelsbehandling i forbindelse med 
prisvarslinger.   

Samhusning

 

TI har i rapporten beskrevet processen for etablering og planlægning af sam-
husning.   

TDC Net/Installation varetager planlægningen af samhusning, udbygning og ved-
ligeholdelse af TDC s infrastruktur og dermed også TDC Details infrastruktur. 
Operatøren har egen afdeling, der varetager planlægning, udbygning og vedlige-
holdelse af operatørens egen infrastruktur.  

TI oplyser i rapporten, at operatøren ved planlægning af samhusning på et frem-
skudt indkoblingspunkt har brug for oplysninger om antallet af tilsluttede abon-
nenter og transmissionsmuligheder til og fra punktet. Disse oplysninger kan ind-
hentes gennem operatørens account manager, ligesom oplysninger om antal for-
bindelser i de logiske kabler tilsluttet indkoblingspunktet samt dækningsområdet 
kan indhentes herigennem.  

TI har i rapporten konkluderet, at TDC Net/Installation har adgang til alle rele-
vante oplysninger om kunder og net. Selskabet kan dermed udbygge nettet under 
hensyntagen til TDC s forretningsudvikling, da kapacitet og struktur i accessnet-
tet er kendt af TDC. De operatører, der ønsker at etablere sig med samhusning på 
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det sted, der er optimalt for dem, kan gennem deres account manager købe sig til 
de samme oplysninger, som TDC har.  

En ekstern operatør har i høringssvaret til TI s udkast til rapport udtalt, at opera-
tøren finder det .. utilfredsstillende, at [operatøren] i visse situationer først en 
måned før det faktiske etableringstidspunkt orienteres om, hvilke forbindelser det 
pågældende indkoblingspunkt rent faktisk vedrører. En så kort frist umuliggør 
enhver form for intelligent stillingtagen til, hvorvidt [operatøren] skal anmode 
om sametablering i det pågældende indkoblingspunkt.

  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen er opmærksom på den af branchen nævnte problemstilling 
om adgang til oplysninger i forbindelse med etablering af fremskudte indkob-
lingspunkter.   

Styrelsen har med sin afgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk net-
værksinfrastrukturadgang (marked 4) valgt at adressere problemstillingen. I mar-
kedsafgørelsen pålægges TDC at varsle etablering af fremskudte indkoblings-
punkter og i forbindelse med dette varsel at stille de oplysninger til rådighed, der 
er nødvendige for planlægning af, hvorvidt man vil etablere sig i et givent frem-
skudt indkoblingspunkt. Problemstillingen vil på den baggrund ikke blive nærme-
re vurderet i nærværende sammenhæng.  

Varsling af nye indkoblingspunkter og mulighed for samhusning

 

TI har undersøgt produkterne vedrørende samhusning og de varslingsprocesser, 
der er relateret til TDC s etablering af nye indkoblingspunkter.  

De nye muligheder med indkoblingspunkter på delstrækninger og Ethernet har 
tidligere resulteret i et stort antal 1. varslinger. En operatør skal vise sin interesse 
lige efter 1. varsel for at komme med i planlægningen af samhusning på de nye 
indkoblingspunkter.   

Der er indtil nu kun etableret relativt få indkoblingspunkter, og udbygningen er 
forsinket. Begrundelsen ligger ifølge TDC i, at det ikke er muligt at skaffe til-
strækkelige ressourcer til det fysiske arbejde. Det betyder også, at 2. varsel er 
udeblevet for mange af disse punkter. Der har ifølge TDC også været forsinkelse 
med at få godkendt det nye højhastighedsudstyr.  

TI har den 18. juni 2008 gennemgået varslinger i form af nyhedsbreve for nye 
indkoblingspunkter i tidsrummet fra 1. august 2006 til 17. juni 2008 udsendt på 
Wholesale Selvbetjening. Der blev i perioden udsendt varsling for 156 indkob-
lingspunkter, heraf 75 varslede indkoblingspunkter til senere idriftsættelse og 81, 
hvor andet varsel i den pågældende periode burde være udsendt, eller hvor punk-
tet skulle være idriftsat ifølge procedure og det varslede idriftsættelsestidspunkt.  

Samlet betyder det ifølge TI, at ud af 81 undersøgte tilfælde blev 13 pct. af ind-
koblingspunkterne idriftsat efter varslingsproceduren, og at der var forsinkelser 
på 84 pct.5 

                                                     

 

5 Ca. 4 pct. af varslingerne blev aflyst. 



   

IT-  og Telestyrelsen 

Side 10      

TI konkluderer, at usikkerheden om, hvornår nye indkoblingspunkter bliver 
idriftsat, betyder, at operatørerne vil have vanskeligt ved at markedsføre nye eller 
bedre produkter i et område, hvor der er varslet nye indkoblingspunkter.  

Det usikre forløb for idriftsættelse af nye indkoblingspunkter sammenholdt med 
forventningerne for etablering af nye indkoblingspunkter betyder ifølge TI, at 
operatørerne risikerer at spilde en del ressourcer på planlægning og indhentning 
af tilbud.  

Ved brev af 6. februar 2009 bemærker TDC bl.a., at ændring af TDC s planer for 
etablering af nye indkoblingspunkter påvirker TDC Detail og eksterne aftagere af 
de berørte samtrafikprodukter i samme omfang. Oplysningerne til andre operatø-
rer om planer og planændringer er de samme, som står til rådighed for TDC De-
tail, og dermed de samme, som TDC kan anvende i sin egen markedsføring.  

Der er på den baggrund ifølge TDC ikke tale om, at der finder en forskelsbehand-
ling sted i forbindelse med TDC s varsling af nye indkoblingspunkter.  

I relation til TI s bemærkning om, at TDC Detail ikke selv idriftsætter nye ind-
koblingspunkter, hvorefter TDC ikke er berørt af forsinkelser andet end på mar-
kedsføringssiden og de kommende salgsmuligheder, bemærker TDC, at dette ef-
ter selskabets opfattelse ikke er korrekt. De spildte omkostninger, som TDC må 
afholde i forbindelse med undersøgelser af, om et indkoblingspunkt er egnet, 
omplanlægning, afbestilling af udstyr hos leverandører, indhentelse af nye grave-
tilladelser m.v., afholdes af TDC selv.  

TDC anfører videre, at TDC inden 1. varsel afholder en række omkostninger til at 
vurdere, hvilke geografiske områder der kan være egnet til etablering af et nyt 
indkoblingspunkt. Dette indebærer, at der også anvendes en række omkostninger 
til at undersøge områder, som viser sig ikke at være rentable og derfor aldrig bli-
ver omfattet af et 1. varsel. TDC afholder således en række omkostninger til 
forundersøgelser , som en operatør  der alene følger med TDC ud  spares for.  

Sammenfattende er det således TDC s opfattelse, at der ikke er belæg for at kon-
kludere, at der består en betydende forskel mellem TDC og andre operatører ved 
varsling af fremskudte indkoblingspunkter.  

TDC har ved brev af 16. april 2009 oplyst følgende vedrørende varsling af nye 
indkoblingspunkter og mulighed for samhusning:  

.. TDC har i visse tilfælde ændret planer og udskudt etablering af fremskudte 
indkoblingspunkter efter at der er udsendt 1. varsel om etableringen. TDC har 
redegjort for, at TDC i sin netplanlægning har omkostninger som følge af æn-
dringer af samme karakter, som den der beskrives i konsulentrapporten  vel at 
mærke også i de tilfælde, hvor ingen anden udbyder måtte planlægge samproduk-
tion.   

I spørgsmålet fokuseres der på, at TDC som salgsenhed har afholdt omkostnin-
ger, f.eks. omkostninger til planlagte og allerede iværksatte markedsføringskam-
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pagner eller lignende. Dette har TDC ikke, idet TDC ikke udfører nogen mar-
kedsføringstiltag måneder før en idriftsættelse. Det er efter TDC s opfattelse 
ikke hensigtsmæssigt at forsøge at markedsføre bredbåndshastigheder, 
som TDC ikke hurtigt kan levere.  

TDC betvivler i øvrigt, at der er væsentlige udgifter for andre operatører, og 
noterer sig, at dette ikke er konkretiseret i konsulentrapporten. TDC er således 
ikke bekendt med markedsføringstiltag fra andre operatører baseret på 
planlagt fremskudt indkobling, ligesom TDC ikke er bekendt med samproduktion 
i forbindelse med de udsatte indkoblingspunkter.

  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen finder det uhensigtsmæssigt, at TDC ikke overholder de pro-
cedurer og fastlagte tidsforløb, der meldes ud i forbindelse med varsling af frem-
skudte indkoblingspunkter. Det er således styrelsens opfattelse, at TDC i højere 
grad bør tilstræbe at efterleve de varslinger, der meldes ud i forbindelse med 
etablering af nye indkoblingspunkter.  

IT- og Telestyrelsen finder imidlertid ikke, at der generelt set er tale om en for-
skelsbehandling mellem TDC og de alternative udbydere i relation til den pålagte 
forpligtelse om ikke-diskrimination.  

Leveranceprocessen  

Leveranceprocessen omfatter følgende: Systemadgang, bestillingsprocessen, or-
drehåndtering og oprettelse af forbindelse. Perioden fra bestilling til oprettelse af 
forbindelse udgør samtidig tidsforløbet for levering, som ikke vil blive behandlet 
i denne afgørelse, jf. ovenfor i afsnittet Baggrund i indledningen.   

Systemadgang omfatter de bestillingsgrænseflader/systemer, som TDC Detail 
henholdsvis andre operatører anvender, når de afgiver bestilling på de produkter, 
der er omfattet af undersøgelsen, og de forhåndsoplysninger, parterne har til rå-
dighed i forbindelse med oprettelse af ordrer.  

Bestillingsprocessen vedrører selve ordreafgivelsen. For hvert produkt kan der 
oprettes bestilling på forskellige ordretyper, herunder bestilling af leveringstids-
punkt. Bestillingsprocessen omfatter også information om eventuelle afvisnings-
årsager og ordrehåndtering og -bekræftelse, i det omfang en ordre ikke håndteres 
manuelt.   

Ordrehåndteringen omfatter den del af leveranceprocessen, der vedrører de or-
drer, som ikke umiddelbart kan effektueres uden yderligere behandling.   

Leveringstid og -præcision vedrører tidsforløbet i de samlede leveranceprocesser 
frem til oprettelse af forbindelse.  

Bestillingsgrænseflade

 

TDC Detail og de øvrige operatører anvender forskellige bestillingsgrænseflader. 
TDC anvender systemet Columbus, som er TDC s kundeordresystem for fastnet 
og bredbånd. De øvrige operatører kan enten anvende systemet Columbine eller 
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systemet Selvbetjening. Columbine er en fuldautomatiseret web-grænseflade til 
Columbus.  

Hvis en operatør anvender Selvbetjening, som er et e-mail-baseret system, vil der 
være en dags forsinkelse, i forhold til hvis bestillingen var afgivet via Columbine. 
Denne forsinkelse kan operatøren undgå ved i stedet at anvende Columbine. Der 
er ingen tidsmæssige forskel mellem Columbine og Columbus.  

Columbine kan anvendes til næsten alle ordretyper. Der er dog nogle typer bestil-
linger, som operatørerne kun kan gennemføre via Selvbetjening. Det drejer sig 
om f.eks. BSA-flytningsordrer og BSA-ændringer af VPI-/VPC-værdier6.  

Ved brev af 16. april 2009 har TDC oplyst, at det har to formål, når en ordregang 
automatiseres med Columbine, således at ordrer ikke skal behandles manuelt af 
TDC. For det første skal ressourceforbruget minimeres såvel hos den eksterne 
udbyder som hos TDC. For det andet skal automatiseringen sikre, at ordrens ud-
førelse ikke forsinkes af den manuelle behandling. Ifølge TDC lægges ressour-
cerne i udvikling af Columbine-interface på de ordretyper, hvor de nævnte hen-
syn vejer tungt.  

For så vidt angår ændring af VPI-/VPC-værdier har TDC ved brev af 16. april 
2009 oplyst, at der er tale om nøgler, der knytter bitstrømmen fra den enkelte 
slutbruger og kanal på en ATM-DSLAM sammen med et givet ATM-interface og 
en logisk forbindelse i dette interface. Det er en parameter, der kun skal ændres, 
når operatøren ændrer på sin backbone. Det er ikke en operation, der foretages 
dagligt, men en operation der foretages ved en planlagt ændring. Ifølge TDC er 
det derfor ikke af betydning, om dette kræver manuel udveksling af information 
mellem operatørens netplanlæggere og TDC s netplanlægning.   

TDC har på møde den 16. marts 2009 oplyst, at ændring af VPI-/VPC-værdier 
ikke foretages af TDC Detail, idet der er tale om forhold i relation til netdimen-
sionering, som TDC Detail ikke er ansvarlig for. Det er således ikke en bestil-
lingsprocedure, der fra TDC s side håndteres via Columbus.  

Med hensyn til BSA-flytningsordrer har TDC ved brev af 16. april 2009 oplyst, 
at en flytning reelt består af en nedtagning på ét sted og en oprettelse et andet 
sted af en forbindelse til en og samme slutbruger. Som oftest skal begge operati-
oner koordineres med slutbrugerens fysiske og formelle flytning af bopæl. Disse 
ordrer kan ifølge TDC afgives hver for sig gennem Columbine, hvis (IT- og Tele-
styrelsens fremhævelse) operatøren selv påtager sig koordineringen eller indretter 
sit eget IT-system til at koordinere ordrerne, som de afgives til Columbine. Her-
med vil operatøren samtidig kunne håndtere de tilfælde, hvor kunder flytter mel-
lem områder, hvor operatøren bruger BSA, og de områder hvor operatøren bruger 
rå kobber eller delt rå kobber med egen DSLAM.   

TDC oplyser, at en flytning som regel beordres i god tid, idet slutbrugeren kender 
sin flyttedato. Muligheden for hurtig flytning er ikke en konkurrenceparameter. 

                                                     

 

6 Ændring af VPI-/VPC-værdier vedrører ændring af hastighed til DSLAM. Der er ikke 
tale om ændring af hastighed for en enkelt forbindelse. 
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Hertil kommer ifølge TDC, at flytningsordrerne er få. TDC oplyser, at ordrerne 
på flytning udgjorde 3,6 % af ordrerne på nyoprettelse i de første uger af 2009.   

TDC oplyser, at en automatisering af de omhandlede ordrer derfor ikke er priori-
teret højt.   

TDC oplyser endeligt, at TDC Detail kan gennemføre flytninger af TDC Bred-
bånd i Columbus.  

TDC har ved brev af 25. maj 2009 kommenteret et udkast til denne afgørelse. 
TDC anfører blandt andet, at andre operatører via ordrerne oprettelse og nedtag-
ning, som kan håndteres via Columbine, reelt har samme muligheder for at gen-
nemføre flytninger som TDC Detail. Endvidere anfører TDC, at selskabet ikke 
har registreret noget ønske om at implementere flytteordrer på BSA i Columbine, 
og at TDC således ikke har afvist nogen anmodning herom.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
I det omfang, andre operatører kan anvende Columbine som bestillingsgrænse-
flade, er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at de er stillet lige med TDC, der 
anvender Columbus.   

Hvis en operatør anvender Selvbetjening som bestillingsgrænseflade, vil operatø-
ren opleve en dags forsinkelse, i forhold til hvis bestillingen var afgivet via Co-
lumbine (eller Columbus). Dette forhold ændrer dog ikke på, at der er tale om li-
ge vilkår, i det omfang der er valgfrihed mellem at anvende Columbine eller 
Selvbetjening.  

Som nævnt ovenfor er der nogle typer af bestillinger, som andre operatører ikke 
kan gennemføre via Columbine, men kun via Selvbetjening.  

For så vidt angår ændring af VPI-/VPC-værdier

 

er der ikke tale om en bestil-
lingsordre, som gennemføres af TDC Detail, og dermed heller ikke en ordretype, 
der gennemføres via Columbus. Ændring af VPI-/VPC-værdier vedrører ikke en-
keltkunder, men er relateret til netdimensionering. På den baggrund finder IT- og 
Telestyrelsen ikke, at det er udtryk for forskelsbehandling, at andre operatører ik-
ke kan bestille ændring af VPI-/VPC-værdier via Columbine.  

Med hensyn til bestilling af BSA-flytninger kan det konstateres, at TDC Detail 
kan gennemføre en flytning af TDC Bredbånd via Columbus. Det kan endvidere 
konstateres, at andre operatører ikke kan gennemføre en BSA-flytning via Co-
lumbine som en samlet ordre.  

TDC oplyser, at en operatør via Columbine godt kan afgive ordrer på henholdsvis 
nedtagning et sted og oprettelse et andet sted, hvis operatøren selv påtager sig at 
koordinere disse ordrer eller indretter sit eget IT-system til at kunne koordinere 
ordrerne.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at de faktiske omstændigheder er udtryk 
for, at TDC forskelsbehandler andre operatører i forhold til TDC Detail med hen-
syn til muligheden for at gennemføre BSA-flytninger. Andre operatørers mulig-
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hed for at gennemføre en flytning via Columbine er således betinget af, at opera-
tøren selv påtager sig en opgave med at koordinere henholdsvis en nedtagning og 
en oprettelse, hvilket ikke er tilfældet for TDC Detail, som kan gennemføre en 
flytning af TDC Bredbånd via Columbus.  

TDC oplyser, at årsagen til, at BSA-flytninger ikke er blevet automatiseret med 
Columbine, dels er det relativt lille antal ordrer af denne karakter, dels at sådanne 
ordrer typisk ikke er tidskritiske, da en flytning normalt vil være planlagt i god 
tid. TDC oplyser endvidere, at selskabet ikke har registreret noget ønske om at 
implementere flytteordrer på BSA i Columbine.  

Uanset disse forhold er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det vil stille andre 
operatører lige med TDC Detail, hvis de tilbydes mulighed for at gennemføre 
BSA-flytninger via Columbine. Selvom en flytning ofte vil være planlagt i god 
tid, kan det ikke udelukkes, at en flytning i nogle tilfælde ønskes gennemført me-
get hurtigt, hvilket TDC Detail som følge af de gældende forretningsgange vil 
have bedre muligheder for at imødekomme end andre operatører.   

TDC har i høringen over udkast til denne afgørelse anført, at hvis en slutkunde 
ønsker en flytning gennemført hurtigt, kan operatøren blot beordre oprettelsen via 
Columbine og hér vælge tidligst mulig levering . Det er imidlertid IT- og Tele-
styrelsens vurdering, at dette forhold ikke ændrer på, at den proces, som operatø-
rerne skal igennem ved BSA-flytninger er mere omstændelig end den, TDC De-
tail skal følge ved flytning af bredbåndsforbindelser, i og med at operatørerne ik-
ke kan gennemføre flytningen i én ordre. Det stiller efter IT- og Telestyrelsens 
vurdering TDC Detail konkurrencemæssigt bedre end andre operatører.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at forholdet strider mod 
TDC s pligt til ikke-diskrimination, hvorefter TDC under tilsvarende forhold 
skal tilbyde andre virksomheder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende 
vilkår og priser , jf. IT- og Telestyrelsens afgørelse af 2. november 2005 om en-
grosmarkedet for bredbåndstilslutning, jf. telelovens § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 51 b.  

TDC skal bringe dette forhold i overensstemmelse med telelovgivningen. Henset 
til, at der ifølge det oplyste ikke er tale om forhold, der er stærkt problematiseret 
af operatørerne, finder IT- og Telestyrelsen, at TDC bør gives en rimelig frist til 
at bringe forholdet i orden. IT- og Telestyrelsen finder således, at forholdet skal 
være bragt i overensstemmelse med telelovgivningen senest ved udgangen af 
2009.  

En måde at rette op på forholdet på kan være, at TDC gennemfører en udvikling 
af Columbine, der gør det muligt for andre operatører at gennemføre BSA-
flytninger på samme måde, som TDC Detail kan gennemføre flytning af TDC 
Bredbånd via Columbus.  

Forhåndsoplysninger om endepunktudstyr i forbindelse med Gør-Det-Selv

 

TDC Detail har via Columbus mulighed for at få kendskab til, hvilket endepunk-
tudstyr der er knyttet til en ledningsvej. Oplysning herom er ikke tilgængelig for 
andre operatører.  
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TI anfører i sin rapport, at manglende kendskab til endepunktudstyr og dermed til 
den tidligere anvendelse af ledningsvejen gør det vanskeligt for operatørerne at 
vurdere kvaliteten af forbindelsen og dermed beslutte, om der skal bestilles Gør-
det-selv-løsning (GDS), og hvad forbindelsen kan anvendes til.  

Hvis linjen kun har været anvendt til telefoni, kan kvaliteten ifølge TI være så 
ringe, at bestillingen senere bliver afvist. Hvis linjen har været anvendt til ISDN, 
er det TI s vurdering, at den formentlig har så god kvalitet, at den kan bruges til 
bredbåndsformål.  

TDC har ved brev af 6. februar 2009 anført, at det efter selskabets opfattelse ikke 
er korrekt, at oplysninger om, hvorvidt en ledningsvej har været anvendt til tele-
foni eller ISDN, har betydning for, om den kan anvendes til bredbåndsformål. 
TDC anfører i den forbindelse, at kravene til dæmpning og støj m.v. for ISDN er 
helt forskellige fra kravet til anvendelse til bredbåndsformål. Hertil kommer iføl-
ge TDC, at dæmpning og krydstalestøj først og fremmest stammer fra den relativt 
lange strækning mellem central og enkeltfordeler og ikke strækningen mellem 
enkeltfordeler og stik. Derfor er det efter TDC's opfattelse ikke relevant, hvad 
den sidste strækning hidtil har været anvendt til.  

TDC anfører, at oplysning om endepunktudstyr derimod giver mulighed for at 
vurdere, om den pågældende linje kan etableres som GDS-løsning. Hvis linjen 
f.eks. er anvendt med tilslutning af en ISDN NT eller en PCM NT, er der ikke et 
stik, der kan anvendes til GDS. Denne oplysning indgår allerede i den GDS-
anbefaling, som operatøren har til rådighed via Columbine. Efter TDC's vurde-
ring er det derfor ikke relevant, at operatøren modtager specifikke oplysninger 
om endepunktudstyr.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at det generelt ikke er muligt at vurdere 
kvaliteten af en bredbåndsforbindelse på basis af oplysninger om udstyr, som tid-
ligere har været sluttet til forbindelsen. Hvis endepunktudstyret eksempelvis har 
været et ISDN-udstyr eller en ISDN-telefon, vil oplysninger herom efter styrel-
sens vurdering ikke indikere eller kunne lægges til grund for en vurdering af kva-
liteten af bredbåndsforbindelsen. Hvis endepunktudstyret har været et PSTN-
udstyr eller en PSTN-telefon, vil oplysninger herom heller ikke indikere eller 
kunne være grundlag for en vurdering af kvaliteten af bredbåndsforbindelsen.  

En bredbåndsforbindelse anvender et frekvensbånd, der er langt bredere end det 
frekvensbånd, som en ISDN-forbindelse anvender. Endvidere anvender bred-
båndsforbindelsen frekvenser, der kun i beskedent omfang overlapper med de 
frekvenser, en ISDN-forbindelse anvender. Viden om, at forbindelsen har været 
brugt til ISDN indikerer, at det hertil anvendte frekvensbånd fungerer. Men op-
lysninger om en del af det anvendte frekvensbånd på en bredbåndsforbindelse er 
utilstrækkeligt for at kunne vurdere, om hele frekvensbåndet fungerer.  

IT- og Telestyrelsen er således enig med TDC i, at oplysning om endepunk-
tudstyr ikke kan anvendes til at vurdere forbindelsens kvalitet, herunder om den 
er egnet til bredbåndsformål.  
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Typen af endepunktudstyr er derimod relevant for, om forbindelsen kan anvendes 
til en GDS-løsning. En GDS-løsning forudsætter således, at forbindelsen er af-
sluttet i en termineringsenhed med skillefilter til en bredbåndsforbindelse. Hvis 
forbindelsen er afsluttet i en anden termineringsenhed, eksempelvis en ISDN-
nettermineringsenhed, vil der således ikke kunne tilbydes en GDS-
bredbåndsløsning.  

Som udgangspunkt må det konstateres, at der består en forskelsbehandling mel-
lem TDC Detail og andre operatører, i og med at TDC Detail i Columbus har ad-
gang til oplysning om endepunktudstyr  en oplysning, de andre operatører ikke 
har adgang til.   

Da oplysning om endepunktudstyr er relevant for at kunne vurdere, om en kunde 
kan tilbydes en GDS-løsning, er denne forskel efter IT- og Telestyrelsens opfat-
telse udtryk for diskrimination, medmindre operatørerne på anden vis  og lige så 
let som TDC Detail - har adgang til oplysning om mulighederne for GDS.   

Columbine indeholder en såkaldt GDS-anbefaling, som operatørerne har adgang 
til. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at GDS-anbefalingen opfylder det op-
lysningsbehov, som operatørerne har på dette punkt, og at oplysning om ende-
punktudstyr ikke ville give operatørerne flere oplysninger om muligheden for 
GDS.  

På den baggrund er det IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at TDC Detail 
og de andre operatører er stillet lige på dette punkt, selvom TDC Detail i mod-
sætning til de andre operatører har adgang til oplysninger om endepunktudstyr.  

Det er derfor efter IT- og Telestyrelsens opfattelse ikke udtryk for diskrimination 
i strid med telelovgivningen, at andre operatører ikke har adgang til oplysninger 
om endepunktudstyr.  

Linjekvalificering forud for afgivelse af ordre

 

I Columbine kan operatørerne forud for en egentlig bestilling se, hvilken hastig-
hed der er mulig baseret på luftlinjeafstand. For at få den korrekte tilbudte ha-
stighed, skal operatørerne ifølge TI oprette en bestilling i Columbine, hvorefter 
der beregnes på den aktuelle kabelføring. Det sker via systemet Mawis. Bereg-
ningen i Mawis kan give et andet resultat end luftlinjeberegningen. TI oplyser, at 
ordren kun skal oprettes - og ikke afgives - for at kunne få gennemført de ønske-
de beregninger.  

TI oplyser i sin rapport at have observeret, at det tager længere tid at komme 
frem til den rigtige beregning via Columbine end via Columbus. Det kan ifølge 
TI endvidere være generende for operatørerne i bestillingsprocessen at skulle 
korrigere den højst mulige hastighed over for kunden, hvis den bliver ændret ved 
beregningen.  

TI har efterfølgende oplyst over for IT- og Telestyrelsen, at de observerede, at det 
tog i hvert fald to minutter at få adgang til Mawis via Columbine.  
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TDC Detail foretager også linjekvalificering via Mawis. Columbus-systemet, 
som anvendes af TDC Detail er koblet til Mawis, hvorfor TDC Detail ifølge TI 
med det samme kan klikke på en beregn-knap.  

Dette sparer ifølge TI tid for TDC Detail, som hurtigere og enklere kan svare på 
kundehenvendelser og derved får mindre ressourcekrævende arbejdsgange.   

Ved brev af 6. februar 2009 anfører TDC, at der ikke er forskel i henholdsvis 
TDC og operatørernes adgang til oplysninger om linjekvalitet i Mawis. TDC 
henviser til, at operatørerne - via Columbine - har samme adgang til Mawis som 
TDC.  

TDC har som supplement hertil ved brev af 16. april 2009 på forespørgsel fra IT- 
og Telestyrelsen oplyst, at såvel TDC Detail som andre operatører er i stand til 
via Mawis at beregne dæmpning og dermed mulig båndbredde mens kunden er i 
røret . TDC oplyser, at Columbine i den forbindelse kun udgør en front-end til 
de bagvedliggende systemer, der sikrer et standardiseret HTML- og XML-
grænsesnit, med henblik på at andre operatører kan integrere opslaget i deres on-
line-systemer. Slutkunderne kan dermed så at sige sidde ved tasterne i stedet 
for at være i røret . Slutkunden vil i det tilfælde også opleve, at forespørgslerne 
besvares i real tid. Forsinkelsen i denne front-end er ifølge TDC på millisekund-
niveau og derfor ikke relevant for betjeningshastigheden.   

TDC har på møde den 16. marts 2009 oplyst, at det kan tage 1-2 minutter at få 
adgang til Mawis, idet Mawis ved en forespørgsel skal hente oplysninger fra an-
dre databaser, som herefter bliver sammenstillet i Mawis. Det gør sig imidlertid 
gældende for såvel TDC Detail som andre operatører.  

Efter TDC's opfattelse er der derfor ikke belæg for at konkludere, at det skulle 
tage længere tid at gennemføre beregninger via Columbine end via Columbus.  

TDC har endvidere oplyst, at anvendelsen af Columbine ikke kræver, at der op-
rettes en ordre. Det er ifølge TDC samme interface, der benyttes til at finde op-
lysninger og til efterfølgende at afgive en ordre. Denne integration sparer ifølge 
TDC tid for operatørerne, i forhold til den proces TDC Detail skal følge.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Der foreligger umiddelbart modstridende oplysninger om, hvorvidt det er mere 
tidskrævende for de andre operatører at gennemføre en linjekvalificering, end det 
er for TDC Detail. TI oplyser at have observeret, at det tager omkring 2 minutter 
for andre operatører at få adgang til Mawis. TDC anfører heroverfor, at der ikke 
er belæg for at konkludere, at det skulle tage længere tid at gennemføre bereg-
ninger via Columbine end via Columbus.  

Hvis realiteten er, at det generelt tager væsentligt længere tid for andre operatører 
at foretage en linjekvalificering via Mawis, end det gør for TDC Detail, indebæ-
rer det efter IT- og Telestyrelsens vurdering, at der gælder ulige vilkår for hen-
holdsvis TDC Detail og de andre operatører. Effekten heraf vil i givet fald være, 
at andre operatører ikke kan yde deres kunder samme service som TDC Detail, 
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f.eks. fordi de ikke kan besvare en kundeforespørgsel lige så hurtigt som TDC 
Detail.  

Det vil være tilfældet, hvis det tager andre operatører op til et par minutter længe-
re at få adgang til Mawis, end tilfældet er for TDC Detail.  

IT- og Telestyrelsen mener imidlertid ikke ud fra de foreliggende oplysninger at 
kunne lægge til grund, at det tager væsentligt længere tid for andre operatører  i 
forhold til TDC Detail - at foretage en linjekvalificering via Columbine og Ma-
wis. IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse særligt lagt vægt på de præcise-
rende oplysninger om processen for linjekvalificering, som styrelsen har modta-
get fra TDC. IT- og Telestyrelsen har heller ikke i andre sammenhænge modtaget 
oplysninger fra TDC s konkurrenter, der indikerer, at det skulle være tilfældet.  

I relation til TI s observation af, at det tager længere tid at komme frem til den 
rigtige beregning via Columbine end via Columbus, er det således IT- og Telesty-
relsens vurdering, at det ikke kan lægges til grund, at det er et generelt problem. 
Det kan således ikke afvises, at der har været tale om enkeltstående tilfælde.  

Samlet set er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at det ikke kan fastslås, at for-
retningsgangen for linjekvalificering før afgivelse af ordre indebærer, at andre 
operatører bliver forskelsbehandlet i forhold til TDC Detail.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at forretningsgangen for 
linjekvalificering før afgivelse af ordre ikke er i strid med den forpligtelse om ik-
ke-diskrimination, som TDC er pålagt.   

Prækvalificering

 

TI anfører, at TDC Detail har mulighed for at foretage en prækvalificering via e-
mail til TDC Net. Prækvalificering sker i forbindelse med oprettelse, flytning og 
hastighedsændring. Det betyder ifølge TI, at TDC Detail kan få hurtigt svar på, 
om linjen kan kvalificeres - evt. ved omlægning - om der dæmpningsproblemer, 
eller om bredbånd ikke er muligt.  

Ifølge TI kan operatørerne foretage prækvalifikation via luftlinjeberegning i Co-
lumbine, oprette en fiktiv ordre, udføre et "DOK"-opslag og en beregning i Ma-
wis eller rette en forespørgsel til TDC Wholesale (Branchesalg), som foretager en 
beregning. TI oplyser, at det sidste ifølge procesbeskrivelserne tager to til tre da-
ge. Der foreligger dog ingen statistik på den faktiske tid.  

Ved brev af 6. februar 2009 anfører TDC, at såvel TDC Detail som operatørerne 
kan få foretaget en prækvalifikation via e-mail til TDC Net.   

TDC anfører, at det efter selskabets opfattelse ikke er korrekt, at prækvalifikati-
onsprocessen er hurtigere for TDC Detail end for de øvrige operatører. Det er så-
ledes ifølge TDC samme proces, der anvendes i begge tilfælde, idet TDC Detail 
benytter Columbus til at få de nødvendige oplysninger om linjekvalitet.   

Ifølge TDC er Columbus og Columbine således det primære værktøj i forbindelse 
med prækvalifikation. 
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I særlige tilfælde, hvor en kunde ønsker at kende muligheden for at få bredbånd 
på en adresse, inden vedkommende beslutter sig for at etablere sig på adressen, 
kan det ifølge TDC være hensigtsmæssigt at gå uden om Columbus/Columbine 
for at få oplysning om mulighederne. I disse tilfælde kan såvel TDC Detail som 
andre operatører få oplysninger ved henvendelse til TDC Net. På møde den 16. 
marts 2009 oplyste TDC, at andre operatører i stedet for at kontakte TDC Net 
endvidere kan kontakte deres account manager eller TDC Branchesalgs kunde-
service.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det fremgår af ovenstående, at TDC Detail henholdsvis andre operatører har føl-
gende muligheder for at foretage en prækvalificering:  

TDC Detail Andre operatører 
Opslag via Columbus/Mawis Opslag via Columbine/Mawis 
Henvendelse til TDC Net Henvendelse til TDC Net 

 

Henvendelse til account manager 

 

Henvendelse til Branchesalgs kunde-
service 

 

For så vidt angår adgangen til at foretage prækvalificering via Columbus hhv. 
Columbine, har IT- og Telestyrelsen i afsnittet ovenfor om linjekvalificering, 
konkluderet, at der ikke er grundlag for at fastslå, at dette skulle tage længere tid 
for andre operatører end for TDC Detail.  

Det fremgår videre, at såvel TDC Detail som andre operatører har mulighed for at 
kontakte TDC Net eller  for andre operatørers vedkommende  en account ma-
nager eller TDC Branchesalgs kundeservice.   

Der foreligger ikke oplysning om den faktiske svartid på sådanne henvendelser 
hverken i relation til TDC Detail eller andre operatører. TI anfører, at TDC Detail 
kan få hurtigt svar ved henvendelse pr. e-mail til TDC Net. Det er dog ikke nær-
mere angivet, hvor hurtigt svaret foreligger.  

For så vidt angår andre operatører, oplyser TI, at det følger af TDC s procesbe-
skrivelser, at Branchesalg skal besvare forespørgsler inden for to til tre dage. Der 
foreligger ingen statistik, der belyser den faktiske svartid.  

Hvis det faktisk forholder sig således, at andre operatører tidligst modtager svar 
to til tre dage, efter de har rettet henvendelse til TDC Branchesalg, mens TDC 
Detail generelt får hurtigere svar, er der selvsagt tale om forskelsbehandling.  

I og med, at der ikke foreligger dokumentation for den faktiske svartid  hverken 
i forhold til TDC Detail eller andre operatører  har IT- og Telestyrelsen imidler-
tid ikke grundlag for at konkludere, at det er tilfældet.  

IT  og Telestyrelsen kan på den baggrund ikke konstatere, at forretningsgangen 
for prækvalificering er i strid med den forpligtelse om ikke-diskrimination, som 
TDC er pålagt. 
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IT- og Telestyrelsen finder det imidlertid relevant at vurdere, om der bør være 
større gennemsigtighed for så vidt angår mulighederne for at kunne få foretaget 
prækvalificering ved at rette henvendelse til TDC Net, operatørens account ma-
nager eller Branchesalgs kundeservice.   

Det fremgår af TDC s standardtilbud for rå kobber og BSA, at der udveksles kon-
taktoplysninger om kontaktpersoner m.v., og at kommunikation mellem parterne 
foregår mellem disse personer, medmindre andet er aftalt. Dette er f.eks. tilfældet 
i standardtilbuddet for rå kobber, hvoraf det fremgår, at der for den daglige kon-
takt mellem kundeservice- og fejlretningsenhederne vil være defineret procedurer 
for kontakten, som også indeholder internetadresser, e-postadresser, telefonnumre 
m.v.  

Af produktspecifikationerne, som er bilag til standardtilbuddene, fremgår ikke 
nærmere oplysning om, hvem operatøren skal kontakte, hvis han ønsker at fore-
tage prækvalificering på anden måde end via Columbine.   

Formålet med markedsafgørelsens forpligtelse til at udfærdige standardtilbud er 
bl.a. at fremme gennemsigtigheden og overskueligheden omkring vilkår i de of-
fentliggjorte standardtilbud.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at proceduren for prækvalificering, her-
under muligheden for at kontakte TDC Net, operatørens account manager eller 
Branchesalgs kundeservice, ikke er tydeliggjort i standardtilbuddene på de to 
omhandlede markeder.  

I overensstemmelse med standardtilbudsforpligtelsens formål om at skabe gen-
nemsigtighed og forudsigelighed for de alternative udbydere, finder IT- og Tele-
styrelsen det på den baggrund rimeligt og proportionalt efter telelovens § 73, stk. 
1, at træffe afgørelse om, at TDC skal indskrive procedurerne for prækvalifice-
ring i standardtilbuddene, herunder hvem operatørerne kan kontakte herom, hvis 
operatøren ikke vælger at anvende Columbine.  

IT- og Telestyrelsen har den 1. maj 2009 truffet afgørelse på engrosmarkedet for 
fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4). Denne afgørelse, som træder i 
kraft den 1. juli 2009, træder i stedet for IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. ja-
nuar 2006 på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11). IT- og Telesty-
relsen har efter anmodning fra TDC forlænget fristen for, hvornår TDC skal ind-
sende og offentliggøre selskabets standardtilbud på marked 4, til ultimo septem-
ber 2009. Fristforlængelsen skyldes, at TDC har oplyst at ville inddrage branchen 
i processen med at udarbejde standardtilbuddet.   

Som følge heraf finder IT- og Telestyrelsen det rimeligt, at de ændringer i stan-
dardtilbuddene, som TDC pålægges at gennemføre ved denne afgørelse, skal væ-
re gennemført senest 1. oktober 2009.  

Interne oplysninger om fremtidige leverancemuligheder

 

TI anfører, at TDC Detail har mulighed for at hente interne oplysninger i TDC, 
dels i relation til prækvalificering af linjer, jf. ovenfor, dels i forbindelse med af-
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visning af ordrer. Hvis en ordre på en forbindelse ikke kan leveres, har TDC De-
tail således ifølge TI mulighed for at ringe til TDC Net for at få oplyst, hvornår 
leverancen på den ønskede forbindelse eventuelt er mulig, hvis TDC Net ikke al-
lerede har noteret dette i forbindelse med afvisning af ordren. Denne mulighed 
fremgår af TDC s interne forretningsgange, hvoraf det blandt andet oplyses, 
hvilke medarbejdere og telefonnumre hos TDC Net, kundemedarbejderne hos 
TDC Detail kan kontakte.  

Andre operatører oplyses ifølge TI ikke umiddelbart om fremtidige muligheder 
på afviste ordrer.   

TI anfører, at TDC har oplyst, at operatørerne kan kontakte deres account mana-
ger hos TDC Wholesale (Branchesalg) og anmode om tilsvarende oplysninger. TI 
har ikke undersøgt, om account manageren kan besvare forespørgslen, og hvad 
det i givet fald koster at få svar.   

Ifølge TI betyder ovenstående en forskel i informationsgrundlaget samt i den tid, 
det tager at fremskaffe oplysninger.  

Ved brev af 6. februar 2009 anfører TDC, at der i den beskrevne situation er tale 
om undtagelsessituationer, og at der som udgangspunkt ikke er kommunikation 
mellem TDC Detail og TDC Net uden om systemerne (Columbus, DOK m.v.).  

TDC oplyser yderligere, at hvis en ordre på en forbindelse ikke kan leveres, og 
en anden operatør ud fra særlige forhold finder anledning til at spørge om even-
tuelle kommende muligheder, kan operatøren kontakte TDC Branchesalg, der vil 
søge at afklare forholdet.  

Ved brev af 16. april 2009 har TDC oplyst, at TDC Branchesalg i sådanne situa-
tioner vil spørge til mulighederne hos TDC Net, hvis Branchesalgs kundeservice 
ikke kan besvare forespørgslen. I tilsvarende situationer vil TDC Detail sende sin 
forespørgsel til TDC Net.  

Der er således ifølge TDC ikke forskel i de "interne oplysninger", som henholds-
vis TDC Detail og andre operatører kan få ved særskilt henvendelse til TDC Net 
hhv. TDC Branchesalg.  

TDC har ved brev af 16. april 2009 supplerende oplyst, at det ikke er korrekt at 
TDC Detail får oplysninger fra TDC Net om leverancemuligheder for afviste or-
drer, som andre operatører ikke får.  

TDC oplyser, at oplysninger om leverancemuligheder gives gennem Colum-
bus/Columbine, der foretager opslag via Mawis for at konstatere mulig bånd-
bredde på kobberparret eller genererer forespørgsler til TDC Net om leverance-
mulighederne. Hvis TDC Net f.eks. konstaterer, at den ønskede forbindelse ikke 
kan skabes med det aktuelle anlæg, men at den vil kunne etableres efter idriftsæt-
telse af en ny DSLAM, der er planlagt og ressourcesikret med en fast idriftsættel-
sesdato, vil ordren blive accepteret til levering på dette tidspunkt og dermed med 
en forlænget leveringstid. Dette vil ske for både TDC Detail og for andre opera-
tører. 
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TDC oplyser, at selskabet ikke har statistikker for svartider, men at der i proces-
sen ikke er grund til at antage, at svartiden er kortere for TDC Detail end for an-
dre operatører.  

TDC oplyser endeligt, at der ikke opkræves betaling for henvendelser til TDC 
Branchesalg om fremtidige leverancemuligheder.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Den omhandlede problemstilling vedrører to forhold:  

1. Giver TDC Net  ved afvisning af ordrer  uopfordret TDC Detail oplys-
ning om fremtidige leverancemuligheder? 

2. Har TDC Detail og andre operatører samme muligheder for selv at ind-
hente oplysning om fremtidige leverancemuligheder for afviste ordrer?  

Ad 1. Uopfordrede oplysninger til TDC Detail 
TI har i sin rapport anført, at TDC Detail kan ringe til TDC Net og få oplysning 
om, hvornår en leverance på en ønsket forbindelse er mulig, hvis TDC Net ikke 
allerede har noteret dette i forbindelse med afvisning af ordren (IT- og Telesty-
relsens fremhævelse). Andre operatører oplyses ifølge TI ikke umiddelbart om 
fremtidige muligheder for afviste ordrer.  

Heroverfor står, at TDC ved brev af 16. april 2009 har oplyst, at det ikke er kor-
rekt, at TDC Detail får oplysninger fra TDC Net om leverancemuligheder for af-
viste ordrer, som andre operatører ikke får.  

Der er efter IT- og Telestyrelsens opfattelse tale om forskelsbehandling, hvis 
TDC Net uopfordret oplyser TDC Detail om fremtidige leverancemuligheder, 
hvis sådanne oplysninger ikke samtidig gives uopfordret til andre operatører. I så 
fald vil TDC Detail bl.a. kunne yde sine kunder en bedre service, idet selskabet 

 

afhængig af de konkrete forhold  vil kunne kombinere det negative svar om, at 
forbindelsen ikke kan leveres her og nu, med et positivt tilbud om at få leveret 
forbindelsen på et senere tidspunkt. Ved at få oplysningen fra TDC Net samtidig 
med afvisningen vil TDC Detail endvidere kunne spare tid på selv at rette fore-
spørgsel til TDC Net.   

Dette vil i givet fald stille TDC Detail konkurrencemæssigt bedre end de andre 
operatører, som i alle tilfælde er henvist til selv at kontakte TDC for at få oplys-
ning om fremtidige leverancemuligheder.  

På baggrund af TDC s oplysninger i selskabets brev af 16. april 2009 må IT- og 
Telestyrelsen imidlertid lægge til grund, at TDC Net ikke uopfordret giver TDC 
Detail oplysninger om fremtidige leverancemuligheder, og at forretningsgangen 
for afgivelse og indhentning af sådanne oplysninger dermed er ens for henholds-
vis TDC Detail og andre operatører.   

IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke grundlag for at konstatere, at den omhand-
lede forretningsgang er i strid med den forpligtelse om ikke-diskrimination, som 
TDC er pålagt. 
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Ad 2. Adgang til selv at indhente oplysninger 
Med hensyn til mulighederne for selv at indhente oplysninger om fremtidige le-
verancemuligheder er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC Detail og an-
dre operatører umiddelbart har samme muligheder herfor. TDC Detail kan ind-
hente sådanne oplysninger ved henvendelse til TDC Net, mens andre operatører 
kan indhente oplysninger hos deres account manager eller TDC Branchesalgs 
kundeservice.  

Det bemærkes dog, at TDC Detail via de interne procesbeskrivelser har direkte 
adgang til at se, hvilke konkrete medarbejdere/telefonnumre hos TDC Net de skal 
kontakte. Denne adgang har andre operatører ifølge sagens oplysninger ikke.   

IT- og Telestyrelsen er ikke i besiddelse af oplysninger om, hvor hurtigt TDC 
Detail henholdsvis andre operatører får svar.  

Samlet set er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at der ud fra de foreliggende 
oplysninger ikke er grundlag for at konstatere, at der i realiteten er forskel på 
TDC Details og andre operatørers muligheder for selv at indhente oplysninger. 
IT- og Telestyrelsen forudsætter i den forbindelse, at der ikke er forskel i den tid, 
det tager TDC Detail og andre operatører at få svar på deres henvendelse. TDC 
har ved e-mail af 29. maj 2009 bekræftet, at IT- og Telestyrelsens antagelse om, 
at der ikke er forskel i svartiderne som anført, er korrekt.  

Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der ikke er samme grad af 
gennemsigtighed for andre operatører, som den, der gælder for TDC Detail, med 
hensyn til, hvilke konkrete medarbejdere m.v. de kan kontakte.  

IT- og Telestyrelsen finder det derfor relevant at vurdere, om der bør være større 
gennemsigtighed for så vidt angår mulighederne for at indhente oplysninger om 
fremtidige leverancemuligheder ved at rette henvendelse til eksempelvis operatø-
rens account manager eller Branchesalgs kundeservice.   

Som nævnt ovenfor i afsnittet om prækvalificering fremgår det af TDC s stan-
dardtilbud for rå kobber og BSA, at der udveksles kontaktoplysninger om kon-
taktpersoner m.v., og at kommunikation mellem parterne foregår mellem disse 
personer, medmindre andet er aftalt. Dette er f.eks. tilfældet i standardtilbuddet 
for rå kobber, hvoraf det fremgår, at der for den daglige kontakt mellem kunde-
service- og fejlretningsenhederne vil være defineret procedurer for kontakten, 
som også indeholder internetadresser, e-postadresser, telefonnumre m.v.  

Produktspecifikationerne, som er bilag til standardtilbuddene, indeholder ikke 
nærmere oplysning om, hvem operatøren skal kontakte, hvis han ønsker at ind-
hente oplysninger om fremtidige leverancemuligheder.   

Formålet med markedsafgørelsens forpligtelse til at udfærdige standardtilbud er 
bl.a. at fremme gennemsigtigheden og overskueligheden omkring vilkår i de of-
fentliggjorte standardtilbud.   
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Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at muligheden for at indhente oplysninger 
om fremtidige leverancemuligheder ikke er tydeliggjort i standardtilbuddene på 
de to omhandlede markeder.  

I overensstemmelse med standardtilbudsforpligtelsens formål om at skabe gen-
nemsigtighed og forudsigelighed for de alternative udbydere, finder IT- og Tele-
styrelsen det på den baggrund rimeligt og proportionalt efter telelovens § 73, stk. 
1, at træffe afgørelse om, at TDC skal indskrive muligheden for at indhente op-
lysninger om fremtidige leverancemuligheder i standardtilbuddene, herunder 
hvem operatørerne kan kontakte herom.  

IT- og Telestyrelsen har den 1. maj 2009 truffet afgørelse på engrosmarkedet for 
fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4). Denne afgørelse, som træder i 
kraft den 1. juli 2009, træder i stedet for IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. ja-
nuar 2006 på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11). IT- og Telesty-
relsen har efter anmodning fra TDC forlænget fristen for, hvornår TDC skal ind-
sende og offentliggøre selskabets standardtilbud på marked 4, til ultimo septem-
ber 2009. Fristforlængelsen skyldes, at TDC har oplyst at ville inddrage branchen 
i processen med at udarbejde standardtilbuddet.   

Som følge heraf finder IT- og Telestyrelsen det rimeligt, de ændringer i standard-
tilbuddene, som TDC pålægges at gennemføre ved denne afgørelse, skal være 
gennemført senest 1. oktober 2009.  

Oprettelse af ordre (mulighed for at bestille BSA via et fremskudt indkoblings-
punkt) 

 

TI anfører i sin rapport, at hvis en operatør har samhusning på en specifik central, 
og kunden befinder sig ved et fremskudt indkoblingspunkt, kan der være forskel 
på, hvilken hastighed Columbine tilbyder en BSA-forbindelse oprettet til, og 
hvad TDC Detail kan tilbyde af hastighed. Ifølge TI vil Columbine oprette BSA-
forbindelsen på centralen og ikke nødvendigvis det fremskudte indkoblingspunkt. 
TDC Detail vil altid få tilbudt den optimale ledningsvej uanset typen af frem-
skudt DSLAM. Det fremgår af TI s rapport, at det skyldes, at Columbus beregner 
den optimale ledningsvej ud fra de tilgængelige oplysninger i systemet DOK 
uanset typen af fremskudt DSLAM.  

TI anfører videre, at operatøren - for at opnå den højere hastighed - er nødt til at 
afgive en ny ordre på den ønskede hastighed. Ønsket om højere hastighed vil bli-
ve fremført for TDC Net. Hvis omlægning til den fremskudte DSLAM kan imø-
dekomme operatørens ønske til båndbredde, iværksættes omlægningen.   

TDC har over for TI oplyst, at hvis den fremskudte DSLAM f.eks. er af ethernet-
BSA-typen, og operatøren kun har en aftale om ATM-BSA, vil operatøren ikke 
få adgang til samme hastighed som TDC Detail. Operatøren får ifølge TI heller 
ikke automatisk kendskab til muligheden for at få højere hastighed ved at tilslutte 
sig ethernet.  

Det betyder ifølge TI, at TDC Detail vil få leveret den ønskede hastighed i for-
bindelse med den første afgivelse af ordren, mens andre operatører må afgive to 
ordrer. Operatøren har ikke mulighed for at se forbindelsen via det fremskudte 
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punkt og har derfor måske ikke viden om muligheden for højere hastighed, med-
mindre han er tilsluttet ethernettet eller får det oplyst af kunden.  

Hvis kunden på forhånd ønsker en højere hastighed, kan operatøren oprette en 
såkaldt "gul" ordre, hvilket indebærer, at muligheden for omlægning og dermed 
højere hastighed bliver undersøgt.7   

Ved brev af 6. februar 2009 bemærker TDC, at den samme beregning, som fore-
tages i Columbus, finder anvendelse, hvis en ordre på BSA afgives gennem Co-
lumbine. Dog er TDC her begrænset til at benytte den type af DSLAM, som den 
pågældende operatør kan håndtere. Efter TDC's opfattelse er der derfor ikke tale 
om en forskel.  

TDC bemærker endvidere, at i de tilfælde, hvor en operatør ikke har en aftale om 
adgang til ethernet-BSA, og det er muligt at tilbyde kunden en højere hastighed 
fra en ethernet-DSLAM end fra en tilgængelig ATM-DSLAM, kan operatøren 
ikke rette op på forholdet ved at afgive en ny ordre. Operatøren får således først 
denne mulighed, hvis han vælger at benytte ethernet-BSA. Det gælder både ved 
fremskudte og centralplacerede DSLAM, hvor de tilbudte hastigheder på ether-
net-DSLAM er højere end på ATM-DSLAM på samme central.  

Denne begrænsning i dækning og hastighedsudbud, som gør sig gældende for en 
udbyder, der har valgt den ene af teknologierne ethernet eller ATM fra, er ifølge 
TDC kendt af operatørerne og indgår i deres beslutningsgrundlag for, hvornår de 
vælger at supplere adgangen til ATM-BSA med adgangen til ethernet-BSA. TDC 
anfører i den forbindelse, at det ikke er TDC, der træffer valget for operatørerne, 
og at TDC derfor ikke kan lastes for de konsekvenser, som operatørernes valg af 
teknologi har.  

TDC anfører videre, at hvis en operatør har valgt at benytte sig af en DSLAM 
med højst mulig hastighed, vil han få samme tilbud som TDC Detail. Hvis en 
operatør kommer i den situation, at hans kunde fortæller, at TDC kan tilbyde en 
højere hastighed, end operatøren kan tilbyde, fordi operatøren vælger kun at til-
byde "grønne" hastigheder, er det ifølge TDC udtryk for, at TDC Detail allerede 
har benyttet sig af muligheden for at afgive ordre på en "gul" og fået muligheden 
for højere hastigheder undersøgt. Ifølge TDC er det således ikke et eksempel på, 
at operatøren og TDC Detail har fået forskellige muligheder.  

Sammenfattende mener TDC, at TI s undersøgelse ikke giver belæg for konklu-
sionen om, at der består en betydende forskel, idet de observationer, der er lagt til 
grund, efter TDC's opfattelse må anses for at bero på en række faktuelle misfor-
ståelser af bestillingsmulighederne for BSA.  

                                                     

 

7 I Columbus og Columbine skelnes der mellem "grønne" og "gule" hastigheder. Mulige 
hastigheder er markeret med "grøn", og en "grøn" forbindelse er på forhånd linjekvalifi-
ceret på basis af luftlinjeafstanden. Hvis der er markeret med "gul", skal der ske en linje-
kvalificering. Ved bestilling af en "gul" hastighed, kan operatøren vælge mellem "hur-
tigst mulig hastighed" eller fastholde den ønskede hastighed.  
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Ved brev af 16. april 2009 har TDC supplerende oplyst, at TDC selv har DSLAM 
baseret på såvel ATM og på ethernet. I nye indkoblingspunkter er der kun 
DSLAM baseret på ethernet. Nogle operatører har kun aftaler om ATM-baseret 
BSA og kan derfor kun betjenes fra ATM-baserede DSLAM.   

TDC oplyser videre, at en operatør, der har aftale om såvel ATM- som ethernet-
baseret BSA, ved bestilling af en ordre vælger, hvilken type BSA, der ønskes an-
vendt. Når TDC i sit brev af 6. februar 2009 har benyttet vendingen hvis opera-
tøren har valgt at benytte sig af typen af DSLAM med højest mulig hastighed , 
betyder det, at operatøren vælger ethernet-BSA, hvis en ethernet-baseret DSLAM 
står tættest på kunden, og ATM-BSA, hvis en ATM-baseret DSLAM står tættest 
på kunden.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Når TDC Detail afgiver en bestilling på bredbånd, vil TDC Detail altid - uanset 
typen af DSLAM - via Columbus få beregnet/tilbudt den optimale ledningsvej.  

Ifølge TDC sker der den samme beregning, hvis en BSA-ordre afgives via Co-
lumbine. Dog er TDC her begrænset til at benytte en type DSLAM, som operatø-
ren kan håndtere. IT- og Telestyrelsen går ud fra, at der hermed menes, at hvis 
operatøren kun har en aftale om ATM-BSA, vil operatøren ikke få tilbudt en  
hastighed, der forudsætter, at der er indgået en aftale om ethernet-BSA.   

Det må på den baggrund kunne lægges til grund, at en operatør, der har indgået 
en ethernet-BSA-aftale med TDC, får tilbudt de samme hastigheder som TDC 
Detail, som ifølge TDC internt har indgået såvel en ethernet-BSA- som en ATM-
BSA-aftale.   

Den omstændighed, at TDC Detail internt har indgået en ethernet-BSA-aftale, in-
debærer, at TDC Detail altid vil få tilbudt højst mulige hastighed.  

Den mulighed har andre operatører også, idet de kan vælge at indgå en ethernet-
BSA-aftale med TDC. Dette er et kommercielt valg, som den enkelte operatør må 
overveje.  

Som det fremgår, får en operatør, der kun har en ATM-BSA-aftale, ikke automa-
tisk oplysning fra TDC om muligheden for at få højere hastighed ved at tilslutte 
sig ethernettet. Spørgsmålet er, om TDC af egen drift burde oplyse operatøren 
herom.  

IT- og Telestyrelsen antager, at det er almindeligt kendt for bredbåndsudbyderne 
på det danske telemarked, at de har mulighed for at indgå ethernet-BSA-aftaler 
med TDC og dermed opnå mulighed for højere hastigheder. TDC har blandt of-
fentliggjort et standardtilbud herom, jf. telelovens § 51c, stk. 1.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at det ikke er udtryk for 
forskelsbehandling i strid med den ikke-diskriminationsforpligtelse, som TDC er 
pålagt, at TDC ikke automatisk  af egen drift  oplyser om muligheden for at 
indgå ethernet-BSA-aftaler, når en operatør, der kun har ATM, får afvist en be-
stilling på en hastighed, som ikke kan imødekommes.  
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Linjekvalificering i forbindelse med afgivelse af ordre

 
TI oplyser i sin rapport, at en operatør i forbindelse med en bestilling af delt rå 
kobber kan bede TDC ("Disponering") om at foretage en dæmpningsberegning. 
Resultatet af dæmpningsberegningen sendes til operatøren. Operatøren betaler et 
gebyr til TDC for at få foretaget en dæmpningsberegning.  

Ved brev af 16. april 2009 har TDC oplyst, at operatøren i forbindelse med ordrer 
på såvel rå kobber som delt rå kobber har mulighed for via Mawis at få oplyst re-
sultatet af en dæmpningsberegning. Operatøren kan derfor selv beregne de ha-
stigheder, som operatøren med sit valg af teknologi og marginer vil tilbyde at le-
vere.  

TI anfører i sin rapport, at den mulige hastighed ved bestilling af BSA-
forbindelser undersøges, og ordren afvises, hvis den ønskede hastighed ikke kan 
leveres.  

Hvis TDC Detail ved bestilling af bredbånd har valgt en såkaldt "gul" hastighed, 
gennemfører TDC Net en linjekvalificering. Hvis linjekvalificeringen ikke er OK 
på grund af for stor dæmpning, vurderer TDC Detail, hvilken hastighed, kunden 
så kan tilbydes. Hvis svaret på linjekvalificeringen er, at bredbånd ikke kan lade 
sig gøre, oplyser TDC Net, om og i givet fald hvornår det eventuelt kan lade sig 
gøre at oprette en bredbåndsforbindelse.  

TI anfører, at TDC Detail har mulighed for at indhente interne oplysninger i for-
bindelse med afvisning af en ordre - f.eks. om, hvornår levering af en (afvist) or-
dre vil være mulig.  

Ved brev af 16. april 2009 henviser TDC, for så vidt angår spørgsmålet om ind-
hentning af oplysninger, til sit svar til afsnittet om interne oplysninger, jf. oven-
for.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at essensen i denne problemstilling er, om 
TDC Detail har adgang til interne oplysninger f.eks. om leveringsmuligheder for 
afviste ordrer. Dette forhold er behandlet i afsnittet Interne oplysninger oven-
for. Der henvises derfor til dette afsnit for så vidt angår IT- og Telestyrelsens 
vurdering.  

Leveringstid og -præcision

 

Teknologisk Institut (TI) har som tidligere nævnt efter anmodning fra IT- og 
Telestyrelsen gennemført en nærmere undersøgelse af TDC's leveringstider på de 
engrosmarkeder, der er omfattet af undersøgelsen. Resultatet af denne 
undersøgelse foreligger i Anneks til undersøgelse af TDC s forretningsgange i 
relation til visse samtrafikprodukter på teleområdet

 

 dateret 29. maj 2009.  

Baggrunden for, at det fandtes nødvendigt at undersøge forholdene vedrørende 
leveringstider yderligere, var bl.a., at datagrundlaget for de statistikker, der lå til 
grund for den oprindelige undersøgelse, jf. TI s rapport af 3. december 2008, led 
under, at det ikke havde været muligt at foretage relevante underopdelinger i de 



   

IT-  og Telestyrelsen 

Side 28     

statistikdata, der var tilgængelige for TDC. Dette vanskeliggjorde tolkningen af 
statistikken.  

TI har i annekset til undersøgelsen konkluderet, at det på baggrund af det nye 
materiale, som TDC har leveret i forbindelse med den supplerende undersøgelse, 
ikke har været muligt at be- eller afkræfte de konklusioner om leveringstider 
m.v., der er indeholdt i TI s rapport fra december 2008. Datagrundlaget bag de 
nye tal fra TDC skaber således ifølge TI også usikkerhed om de opgjorte 
leveringstider.  

TI har herefter udarbejdet en anbefaling om, hvorledes en fremtidig statistik kan 
udformes, således at det fremadrettet vil være muligt at få belyst leveringstiderne 
for de samtrafikprodukter, der omfattet af undersøgelsen.  

TI anbefaler således, at der etableres statistikker, der belyser henholdsvis 
hurtigst mulig levering ved nyoprettelser og leveringspræcision .  

Hurtigst mulig levering  for nyoprettelser 
Med henblik på at belyse dette bør der for kundeordrer i form af nyoprettelser 

 

det vil sige, hvor det er TDC alene, der har indflydelse på leveringstiden - 
etableres et statistisk grundlag, der indeholder:  

 

En opdeling mellem produkterne RK, DRK, BSA og Bredbånd fordelt på 
branchesalg og TDC Detail. 

 

Registrering af hurtigst muligt eller ønsket leveringstid i forbindelse 
med ordreoptagelse af de enkelte ordrer for såvel branchesalg som TDC 
Detail. 

 

Antal bookninger, gennemsnitlig leveringstid i dage samt mulighed for at 
udarbejde en 95 % fraktil for at vise spredningen i leveringstiden.  

Leveringspræcision 
For øvrige kundeordretyper som skift af bredbåndsudbyder , ændringer, 
flytninger osv. er den interessante parameter ikke at måle leveringstiden, men 
derimod leveringspræcision. Med henblik på at belyse dette bør der for disse 
typer kundeordrer etableres et statistisk grundlag, der indeholder:  

 

En opdeling mellem produkterne RK, DRK, BSA og Bredbånd fordelt på 
branchesalg og TDC Detail. 

 

Registrering af lovet leveringsdato og faktisk leveringsdato i forbindelse 
med ordreoptagelse af de enkelte ordrer for såvel branchesalgsprodukter 
som TDC Detail. 

 

Antal bookninger, gennemsnitlig leveringspræcision i procent samt 
mulighed for at udarbejde en 95 % fraktil for at vise spredningen i 
leveringspræcisionen.  

TDC har ved brev af 22. maj 2009 anført, at det statistiske materiale, som 
selskabet senest har leveret til TI, efter selskabets opfattelse understøtter 
konklusionen i den oprindelige undersøgelse om, at leveringstiderne for 
produkter og udbydere stort set er ens bortset fra BSA, der har en kortere 
leveringstid. Det er endvidere TDC s opfattelse, at det seneste materiale afkræfter 
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konklusionen i den oprindelige undersøgelse om, at leveringstiderne viser 
væsentligt kortere leveringstid for TDC Details produkter i forhold til 
operatørernes.  

TI har hertil over for IT- og Telestyrelsen anført, at TDC ikke tager stilling til 
årsagen til, at TI ikke har fundet at kunne be- eller afkræfte konklusionerne i 
hovedrapporten. Årsagen er, at den seneste statistik indeholder både nyoprettelser 
og ordrer i form af skift af bredbåndsudbyder .     

På denne baggrund finder IT- og Telestyrelsen grundlag for at anmode TDC om 
fremadrettet at give IT- og Telestyrelsen oplysninger om selskabets leveringstider 
og leveringspræcision (jf. retningslinjerne ovenfor) for de i undersøgelsen 
omhandlede samtrafikprodukter. Formålet hermed er at kunne vurdere, om der er 
forskelle i de leveringstider, som andre bredbåndsudbydere oplever i forhold til 
de leveringstider, der gælder for TDC selv.   

De pågældende statistikker over leveringstider skal udarbejdes i henhold til 
ovenstående retningslinjer. IT- og Telestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at 
statistikkerne opgøres kvartalsvis  første gang for perioden 1. juli 2009 til 30. 
september 2009  og fremsendes til IT- og Telestyrelsen senest en måned efter 
udgangen af det kvartal, statistikken vedrører  det vil sige første gang senest 1. 
november 2009.  

Fejlretningsproces  

TDC s fejlretningsproces består af fire procestrin: Fejlmelding, fejldiagnose 
(herunder køstyring), fejlretning og fejlrapportering.  

Fejlmelding modtages af TDC Wholesales afdeling for fejlretning/Fejlservice, 
som også foretager en del af fejldiagnosticeringen, herunder køstyring. TDC s in-
stallationsafdeling/Installation forestår den videre undersøgelse af fejl samt fejl-
retning og rapportering. Ved oprettelse af fejlmeldinger bruger TDC Detail fejl-
administrationssystemet, FAS, men kan også ringe direkte til Fejlservice. Opera-
tørerne anvender et internetbaseret værktøj, FASIN, som har en web-grænseflade 
til FAS.  

Fejlmelding

 

TDC Detail og de øvrige operatører anvender forskellige fejlmeldingsgrænsefla-
der.  

TDC Detail anvender FAS til at oprette en fejlmelding, og selskabet visiterer på 
den måde gennem egen helpdesk slutbrugeren med henblik på at afhjælpe og fin-
de frem til, om fejlen ligger hos slutbrugeren eller hos TDC selv. TDC Detail kan 
også kontakte Fejlservice og lade denne afdeling tage sig af fejldiagnose og op-
rettelse af fejlmelding. Ifølge TI s undersøgelse sker det i praksis oftest, at TDC 
Detail efter visitering af slutbrugeren kontakter Fejlservice, der derpå færdiggør 
fejlmeldingen. Fejlservice (og dermed TDC Detail) har adgang til at booke datoer 
for start af fejlretning i en egentlig produktionskalender, som opdateres løbende.  
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En operatør må gennem egen helpdesk visitere slutbrugeren i forbindelse med en 
fejlmelding med henblik på at afhjælpe og finde frem til, om fejlen ligger hos 
slutbrugeren, TDC eller operatøren selv.8 Hvis det ser ud til, at fejlen ligger hos 
TDC, skal operatøren oprette en fejlmelding i FASIN med en beskrivelse9 af fej-
len. Operatøren har i FASIN mulighed for at søge på fejlmeldingers status, af-
hjulpne fejl og deres årsager samt driftsinformationer. Operatøren booker et tids-
punkt for start af fejlretning i en pseudokalender, som gælder for det fejlramte 
område og den alternative operatørs serviceaftale. Herved oprettes selve fejlmel-
dingen. Pseudokalenderen opdateres en gang dagligt og er et udsnit af den egent-
lige kalender for fejlretning.10 Når Fejlservice behandler fejlmeldingen, flyttes 
det bookede tidspunkt over i FAS.  

TI anfører i sin rapport, at det forhold, at en operatør, inden en fejlmelding opret-
tes i FAS, skal visitere slutbrugeren og søge afklaret, hos hvem en fejl ligger, og 
at en operatør til trods herfor undertiden får oprettet en uberettiget fejlmelding, 
kan udgøre en forskel i ressourceforbruget i forhold til TDC Detail. TI anfører 
dertil, at TDC Detail ikke løber samme risiko i forbindelse med fejlmelding, da 
der ikke er delt ansvar på forbindelsen, og at denne forskel må ligge i produktets 
natur .  

TI anfører endvidere, at der må konstateres en forskel i ressourceforbruget mel-
lem TDC Detail og operatøren, i det omfang TDC Detail overgiver færdiggørel-
sen af en fejlmelding til Fejlservice.  

Endelig vurderer TI, at det forhold, at en operatør alene får stillet en pseudoka-
lender til rådighed i modsætning til TDC Detail, som har adgang til den egentlige 
produktionskalender, kunne udgøre en mindre ressourcemæssig forskel. Denne 
forskel ser ikke ud til at have nogen indflydelse i praksis.  

TDC har hverken ved høringssvar af 6. februar 2009 eller senere afgivet be-
mærkninger til denne del af rapporten.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
TDC Detail kan overgive oprettelsen af en fejlmelding direkte til Fejlservice, 
mens en operatør forinden oprettelsen af en fejlmelding skal visitere sin slutbru-
ger gennem egen helpdesk med henblik på at finde frem til, hos hvem en fejl lig-
ger. Efter IT- og Telestyrelsens vurdering beror forskellene i de to omhandlede 
situationer på, at der er tale om to forskellige aftaleforhold, hvor det efter sagens 
natur må være den pågældende operatør, som skal visitere sin egen slutbruger 
forinden en eventuel oprettelse af en fejlmelding.  

                                                     

 

8
 Operatøren tester sit modem og tjekker sin egen linje frem til DSLAM samt undersøger for driftsforstyrrelser. 

Hvis den aktuelle linje er en rå kobberforbindelse, har operatøren sit eget testudstyr til afprøvning af xDSL-

forbindelsen. 
9
 Beskrivelsen er afgørende for, at Fejlservice har noget at fejlsøge efter. Derudover skal operatøren beskrive, 

hvor alvorlig fejlen er for slutbrugeren, samt notere hvilken serviceaftale, der er tegnet for forbindelsen, og no-

tere kontaktinformation til slutbrugeren. 
10 

I pseudokalenderen er der stillet en række teknikerløft  (teknikerbesøg) til rådighed, hvis der er behov for 

slutbrugerbesøg.  
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Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens opfattelse, at den omhandlede for-
skel ikke er udtryk for, at TDC s fejlmeldingsproces er i strid med ikke-
diskriminationsforpligtelsen.   

For så vidt angår det forhold, at en operatør alene får stillet en pseudokalender til 
rådighed i modsætning til TDC Detail, som har adgang til den egentlige produk-
tionskalender, har IT- og Telestyrelsen noteret sig, at TI i sin rapport konstaterer, 
at dette ikke ses at have nogen indflydelse i praksis, ligesom styrelsen har noteret 
sig, at branchen ikke er fremkommet med bemærkninger til dette forhold. IT- og 
Telestyrelsen finder på den baggrund ikke grundlag for at gå ind i en nærmere 
vurdering af dette forhold i relation til ikke-diskriminationsforpligtelsen.  

Fejldiagnose

 

Fejlservice henter gennem Columbus informationer om kabelføringen fra DOK, 
som er et registreringssystem for ledningsveje i accessnettet. Derved kan der sø-
ges på fejl på ledningsstrækningen. Ved kabelbrud kobles en fejlmelding på en 
reparation, og der klarmeldes, når kablet er reetableret. Ved enkeltstående og iso-
lerede fejl bookes et teknikerløft til et tidspunkt, hvorved serviceaftalen kan 
overholdes.11 Enkeltstående fejl, som ikke kan isoleres, sendes videre til TDC 
Net eller til Installation, før fejlretning kan bookes, idet Net og Installation har 
bedre testudstyr til rådighed til at finde de pågældende fejlområder.  

TDC Detail kan kontakte Fejlservice direkte for at få oprettet en fejlmelding på 
en bredbåndsforbindelse.12 Fejlservice henter slutbrugerinformation fra Colum-
bus, gennemfører en test af modem og kan desuden teste den mulige hastighed på 
den berørte linje. Fejlservice meddeler, hvis en nedgradering er nødvendig. Fejl-
service har altså tilgængelige værktøjer til fejlfinding på bredbånd. Hvis der er te-
lefoni på forbindelsen, er det også muligt at teste abonnentens telefonlinje.   

I operatørens tilfælde er situationen i forbindelse med en fejlmelding på rå kob-
ber og delt rå kobber således, at Fejlservice modtager en fejlmelding fra operatø-
ren i FAS. Fejlservice henter information om slutbrugeren og om kabelføring fra 
Columbus. Ved fejlmelding på en delt rå kobberforbindelse kan Fejlservice gen-
nemmåle linjen. Dette er ikke muligt ved en rå kobberforbindelse, da linjen er af-
brudt fra TDC s accessnet og ikke er tilsluttet TDC s udstyr. Fejlservice kan altså 
ikke fejlsøge på rå kobber, men har værktøjer til fejlfinding på delt rå kobber.  

For så vidt angår operatørens fejlmelding på en BSA-forbindelse er situationen 
på tilsvarende vis således, at Fejlservice modtager en fejlmelding og henter slut-
brugerinformation fra Columbus. Fejlservice tjekker, om operatøren har gennem-
ført en test af slutbrugerens modem. Hvis ikke det er tilfældet, afvises fejlen. 
Fejlservice kan teste den mulige hastighed på linjen og meddeler operatøren, hvis 
en nedgradering er nødvendig. Fejlservice har altså værktøjer til fejlfinding på 
BSA. Ifølge TI s rapport skal operatøren i stor udstrækning selv udpege, hvor fej-
len kan findes på TDC s del af forbindelsen, og da en operatør ikke har adgang til 
fejlfindingsværktøjer på BSA, kan det ifølge TI betyde, at en operatør ikke kan 

                                                     

 

11
 Fejlservice kan godt overbooke, hvis det er nødvendigt for at overholde en serviceaftale. 

12 Tilsvarende gælder for TDC Detail for forbindelser baseret på en rå kobber. 
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isolere en fejl, hvorfor en operatør kan opleve flere forgæves forsøg på fejlretning 
uden at finde fejlen.  

TI anfører i sin rapport, at det forhold, at TDC ikke centralt i Fejlservice kan fejl-
søge på en operatørs rå kobberforbindelse, og at operatøren som følge heraf vil 
være henvist til selv at finde ud af, hvad den rå kobberlinje kan bruges til ved at 
måle på den, udgør en forskel mellem rå kobber og de øvrige produkter. TI be-
mærker samtidig, at denne forskel ligger i produktets natur .  

TI anfører endvidere, at en operatør kan opleve flere forgæves forsøg på fejlret-
ning i forbindelse med en BSA-forbindelse, da operatøren er pålagt at udpege, 
hvor en fejl findes på TDC s del af en forbindelse, men samtidig ikke har adgang 
til fejlfindingsværktøjer på BSA.  

TDC har ved høringssvar af 6. februar 2009 ikke afgivet bemærkninger til denne 
del af rapporten, men har ved et møde den 16. marts 2009 med IT- og Telestyrel-
sen og ved en efterfølgende skriftligt besvarelse af 16. april 2009 oplyst, at det 
ikke er korrekt, når TI i sin rapport skriver, at en operatør er pålagt at udpege, 
hvor en fejl findes på TDC s del af en forbindelse. TDC har i den forbindelse 
præciseret, at en operatør alene skal visitere, om en fejl findes på operatørens 
eget udstyr, og at operatøren har de fornødne værktøjer hertil. TDC har dertil op-
lyst, at når en fejl ikke ligger hos slutkunden, skal forbindelsen fejlmeldes til 
TDC. TDC benytter herefter fejlfindingsværktøjerne på BSA til at udpege, hvor 
fejlen findes på TDC s del af forbindelsen.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Som nævnt kan TDC ikke centralt i Fejlservice fejlsøge på en operatørs rå kob-
berforbindelse. Operatøren er som følge heraf henvist til selv at finde ud af, hvad 
den rå kobberlinje kan bruges til ved at måle på den. Efter IT- og Telestyrelsens 
vurdering er det omhandlede forhold en naturlig konsekvens af, at ansvaret for en 
rå kobberforbindelse overgår til operatøren, når denne lejer en sådan forbindelse 
af TDC.  

Det pågældende forhold er således efter IT- og Telestyrelsens opfattelse ikke ud-
tryk for diskrimination.  

For så vidt angår fejlmelding på en BSA-forbindelse har TDC som nævnt præci-
seret, at en operatør alene er pålagt at visitere, om en fejl findes på operatørens 
eget udstyr, og at operatøren ikke er pålagt at udpege, hvor en fejl findes på 
TDC s del af forbindelsen. TDC s forklaring understøttes af TDC s gældende 
standardtilbud på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12) 13, der al-
le indeholder bestemmelser om, at en operatør er forpligtet til at forestå en indle-
dende fejlvisitering over for egne slutkunder forinden eventuel fejlmelding til 
TDC. TDC pålægger således ikke ved disse standardtilbud operatørerne at udpe-
ge, hvor på TDC s del af en forbindelse fejlen er.  

                                                     

 

13 
De pågældende standardtilbud er senest blevet reguleret ved IT- og Telestyrelsens afgørelse af 19. februar 

2009. (Den egentlige afgørelse bør evt. også nævnes) 
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IT- og Telestyrelsen finder på baggrund af ovenstående ikke, at TDC s fejldiag-
noseproces i relation til BSA-produkter er i strid med ikke-
diskriminationsforpligtelsen.  

Fejlrapport

 

Når Installation færdigmelder en fejlretning, udarbejder afdelingen en kort be-
skrivelse af fejlen og årsagen. Denne beskrivelse lægges ind i FAS, men overfø-
res ifølge TI s rapport ikke til FASIN.  

Ifølge TI har TDC Detail således direkte adgang til information med beskrivelse 
af diagnose og udført fejlretning via FAS, hvorimod en operatør vil få tilsendt en 
fejlrapport i form af en afmeldekode, der alene fortæller om fejlårsagen. TI vur-
derer, at en sådan afmeldekode ikke giver megen information uden en beskrivel-
se, og konstaterer i den forbindelse, at den fejlrapport, som sendes til operatøren, 
ikke indeholder en beskrivelse af den stillede diagnose og den udførte fejlretning. 
Teknikerne kan dog som et supplement til afmeldekoderne i MSOS (teknikernes 
arbejdssystem) anføre bemærkninger.14 Denne mulighed anvendes angiveligt kun 
undtagelsesvist.  

TI anfører, at en operatør som følge af ovenstående forskelle undertiden vil have 
svært ved at udføre sin del af en fejlretning, ligesom en operatør vil have svært 
ved at se, hvad TDC måtte have udført for egen del, medmindre operatøren rekvi-
rerer oplysninger hos Fejlservice.  

TI bemærker i sin rapport, at TDC har oplyst, at et bemærkningsfelt overføres til 
FASIN i september 2008  

TDC har ved høringssvar af 6. februar 2009 og under et møde den 16. marts 2009 
med IT- og Telestyrelsen anført, at det ikke er korrekt, at den fejlrapport, som 
sendes til en operatør i form af en afmeldekode, ikke indeholder en beskrivelse af 
den stillede diagnose og den udførte fejlretning. TDC har anført, at disse oplys-
ninger faktisk fremgår af afmeldekoden, og at operatøren vil kunne finde frem til 
informationerne ved at benytte den oversættelse til afmeldekoderne, som TDC 
har gjort operatøren i besiddelse af. TDC har på det grundlag anført, at TI s be-
skrivelse af dette procestrin i rapporten ikke er en korrekt gengivelse af TDC s 
tidligere redegørelser over for TI.  

TDC har i den forbindelse anført, at selskabet tidligere i forbindelse med hørin-
gen over udkastet til TI s rapport har oplyst følgende:  

Afmeldekoden fortæller, i hvilken netkomponent (fordeler, hovedkabel, stikkabel eller 
lignende) fejlen er fundet. Herudover indeholder fejlrapporten en meddelelse om fejlår-
sagen og hvilken aktivitet, fejlretteren har udført. Som et supplement til denne standardi-
serede rapportering kan teknikeren tilføje en bemærkning, men denne mulighed anvendes 
kun undtagelsesvist. En bemærkning kan f.eks. være både isdn ntab og bb modem skiftet 

                                                     

 

14
 Bemærkninger bruges derudover undertiden i forbindelse med information til slutbrugeren. Hér har TDC 

Detail direkte adgang til bemærkningerne via FAS, hvor en operatør indtil og med undersøgelsesperioden har 

skullet anmode Fejlservice om at fremsende disse. 
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samt filter pga. lyn . Det er sådanne eventuelle supplerende bemærkninger, der ikke blev 
overført til FASIN i undersøgelsesperioden, men nu bliver det.

  
TDC har supplerende forklaret, at anvendelsen af koder i forbindelse med selska-
bets afgivelse af fejlrapporter bl.a. beror på en opfattelse af, at koder generelt er 
mindre misforståelige end ren tekst.  

TDC har således på baggrund af det ovenfor refererede anført, at selskabet finder, 
at den omhandlede fejlrapport, som sendes til en operatør i form af en afmelde-
kode, ikke blot indeholder den nødvendige, men også den tilsvarende informati-
on, som TDC Detail selv har til rådighed i forbindelse med en fejlrapportering. 
TDC har dertil bemærket, at den manglende mulighed for overførsel af eventuelle 
supplerende bemærkninger til FASIN i undersøgelsesperioden efter selskabets 
vurdering ikke kan have haft nogen reel betydning for en operatør, hvorfor det 
ifølge selskabet er misvisende af TI at fremhæve denne forskel som betydende.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
For så vidt angår spørgsmålet om, der er forskel i de tilgængelige informationer 
for henholdsvis TDC Detail og en operatør i forbindelse med en fejlrapportering, 
vurderer IT- og Telestyrelsen, at der ikke foreligger en sådan forskel af betyden-
de karakter, som fremhævet af TI. IT- og Telestyrelsen har herved lagt TDC s 
oplysninger til grund om, at den fejlrapport, som sendes til en operatør i form af 
en afmeldekode, indeholder såvel informationer om en beskrivelse af den stillede 
diagnose som den udførte fejlretning  og dermed tilsvarende oplysninger som 
TDC Detail har til rådighed i forbindelse med en fejlrapport. IT- og Telestyrelsen 
har i den anledning tillige bemærket, at branchen ikke i forbindelse med deres 
høringssvar til sagen har anført den omhandlede situation som et problem. IT- og 
Telestyrelsen finder på baggrund af de ovenstående oplysninger således ikke 
grundlag for at kunne konstatere, at den omhandlede situation omkring fejlrap-
portering til en operatør er udtryk for en forskelsbehandling i strid med den ikke-
diskriminationsforpligtelse, som TDC er pålagt.  

Klagevejledning

 

Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København 
K, tlf.: 33 92 97 00, 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 
4000 kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil 
blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.  

Med venlig hilsen   

Jette Plenge Jakobsen   


