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Opfølgning på TDC’s reviderede standardtilbud på engrosmarkedet for 
bredbåndsbeslutning (marked 12) 

IT- og Telestyrelsen modtog den 5. januar 2009 bl.a. nyt bilag 2 vedrørende pri-
ser og gebyrer til standardtilbud om adgang til bredbåndskapacitet over TDC’s 
kobberabonnentlinier (ATM og Ethernet). 
 
IT- og Telestyrelsen udsendte den 12. januar 2009 prisbilaget i høring i henhold 
til § 72, stk. 3 i lov m konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lov-
bekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 
 
Den 28. januar 2009 fremsendte Cybercity (nu Telenor) selskabets bemærkninger 
til det omhandlede prisbilag.  
 
IT- og Telestyrelsen vurderede dog, at Telenors bemærkninger af 28. januar 2009 
gav anledning til særskilt behandling, som anføres nedenfor. 
 
I brev af 2. september 2009 klargør Telenor baggrunden for selskabets oprindeli-
ge bemærkninger.  
 
Telenor anfører, at TDC alene tilbyder en Godt-I-Gang-løsning (GIG), hvor tek-
nikeren ud over at sikre, at forbindelsen virker, angiveligt også hjælper kunden i 
gang med installation af det kundevendte udstyr.1  
 
Telenor anfører hertil, at selskabet ikke har noget behov for, at deres kunder skal 
modtage denne ekstra service fra en TDC-montør, og ønsker derfor alene at mod-
tage en teknikerydelse, der sikrer, at forbindelsen virker. Det vil sige den samme 
grundydelse bestående af en basisoprettelse inkl. opsætning af KAP, som der til-
bydes på rå kobber og delt rå kobber. 
 
Det er Telenors opfattelse, at TDC i henhold til reguleringen er forpligtet til at 
tilbyde en sådan grundydelse, uden at den bliver bundtet sammen med den ekstra 
kundevendte service, som er indeholdt i GIG-installationen. 

 
1 Hertil henviser Telenor til TDC Details hjemmeside, hvoraf det fremgår, at: ”Med en Godt I 
Gang-installation kommer der en tekniker hjem på din adresse. Teknikeren sætter skillefilter og 
ADSL-modem op hos dig, og sørger for, at dit bredbånd og alle dine telefonstik fungerer. Du skal selv 
installere netkort og evt. andet ekstraudstyr og forbinde pc’en til internettet. Du får naturligvis en vej-
ledning og cd-rom til formålet.” 
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Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at ydelsen ”opsætning af KAP inkl. kør-
sel” er prisfastsat korrekt efter den gældende LRAIC-afgørelse. Af standardtil-
buddets bilag 2 vedrørende priser og gebyrer fremgår det, at såfremt det ikke fin-
des nødvendigt at opsætte KAP i forbindelse med en GIG-installation, modtager 
udbyderen en rabat på kr. 510, svarende til at ydelsen ”opsætning af KAP inkl. 
kørsel” fratrækkes i den samlede pris. Derudover skal IT- og Telestyrelsen i den-
ne forbindelse gøre opmærksom på, at de ydelser, som er specificerede i LRAIC-
afgørelsen, ikke nødvendigvis skal udbydes som engrosprodukter.   
 
Telenor anfører, som tidligere nævnt, at selskabet ikke ønsker at modtage den 
ekstra service, som selskabet mener følger med i en GIG-installation.  
 
Af engrosproduktbeskrivelsen fremgår det dog ikke, at de ydelser, som Telenor 
nævner, er en del af engrosproduktet. IT- og Telestyrelsen finder desuden, at der 
ikke er noget til hinder for, at TDC som udgangspunkt prisfastsætter og tilbyder 
sine slutkunder ekstra ydelser på detailniveau. TDC skal dog, som følge af for-
pligtelsen om ikke-diskrimination, tilbyde disse ekstra ydelser på engrosniveau, 
såfremt ydelserne er en del af adgangsforpligtelsen på det pågældende marked.  
 
I henhold til ovenstående er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC’s stan-
dardtilbud, herunder bilag 2 vedrørende priser og gebyrer, er tilstrækkeligt 
ubundtet, således at udbydere ikke tvinges til at betale for produkter eller tjene-
ster, der ikke vedrører den ønskede samtrafik eller til at modtage produkter eller 
tjenester, som ikke har relation til den samtrafik, som der er fremsat anmodning 
om at indgå aftale om.  
 
IT- og Telestyrelsen skal hermed meddele TDC, at styrelsen på det foreliggende 
grundlag ikke agter at foretage sig yderligere i sagen. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Daniel Schalimtzek 


