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Afgørelse efter telelovens § 65 om skæv prisstruktur i forbindelse med etab-
lering af fremskudte indkoblingspunkter 

Cybercity har ved e-mail af 29. juni 20071 til IT- og Telestyrelsen anmodet sty-
relsen om at træffe afgørelse om, hvorvidt TDC s prisstruktur i forbindelse med 
etablering af fremskudte indkoblingspunkter er rimelig efter telelovens2 § 65.   

Sagsfremstilling

 

Cybercity har som nævnt ved e-mail af 29. juni 2007 til IT- og Telestyrelsen an-
modet styrelsen om at vurdere rimeligheden af TDC s prisstruktur i forbindelse 
med etablering af fremskudte indkoblingspunkter, herunder om nødvendigt at 
fastsætte specifikke vilkår for etablering af fremskudte indkoblingspunkter i rela-
tion til betaling for strømforsyning og kabelfordeler.   

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 6. juli 2007 om TDC s bemærkninger 
til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 10. august 2007. 
   
IT- og Telestyrelsen sendte den 5. september 2007 TDC s bemærkninger med 
anmodning om en udtalelse til Cybercity. Styrelsen modtog ved brev af 20. sep-
tember 2007 Cybercitys bemærkninger til TDC s brev af 10. august 2007. Cyber-
citys bemærkninger blev efterfølgende sendt til TDC til orientering.      

IT- og Telestyrelsen sendte den 14. marts 2008 udkast til afgørelse i høring hos 
parterne. Cybercity svarede den 3. april 2008, at de ikke havde supplerende be-
mærkninger til det fremsendte afgørelsesudkast. TDC fremsendte deres bemærk-
ninger til afgørelsesudkastet den 11. april 2008. Styrelsen har den 28. april 2008 
fremsendt parternes bemærkninger af 14. marts 2008 og 3. april 2008 til parterne 
til orientering.    

                                                     

 

1 Brev fremsendt ved e-mail den 29. juni 2007. Brevet er dateret den 29. juli 2007.  

2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på te-
lemarkedet som ændret ved lov nr. 325 af 30. april 2008 om ændring af lov om konkurren-
ce- og forbrugerforhold på telemarkedet (Adgang til kortnumre og bestemmelser om it- og 
teleberedskabet).    
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A. Parternes anbringender  

Cybercitys anbringender    
Cybercity har ved brev den 29. juni 2007 anført, at Cybercity mener, at TDC med 
den specifikke ydelse for kabelfordeleren forsøger at opstille en økonomisk bar-
riere for andre operatørers sametablering i fremskudte indkoblingspunkter.   

Cybercity henviser herudover til, at etableringsomkostningerne isoleret set gør, at 
det aldrig vil blive rentabelt for Cybercity at drive forretning på baggrund af sam-
etablering med TDC.   

Endvidere anfører Cybercity, at det er urimeligt og konkurrenceforvridende, at de 
skal betale en andel af etableringsomkostningerne, der langt overstiger den andel 
af det samlede antal forbindelser, som Cybercity aftager fra det pågældende ind-
koblingspunkt.   

Yderligere anfører Cybercity, at de eventuelle udgifter til kabelfordeler er dækket 
gennem Cybercitys løbende betaling for leje af kobberet i accessnettet.  

Cybercity finder ikke, at der er belæg for, at kabelfordelere skal afregnes som en 
selvstændig ydelse, da TDC hermed vil have mulighed for at udvande hele 
LRAIC-reguleringen ved på enkelt niveau at udfinde omkostningselementer, der 
utvivlsomt vedrører driften og udbygningen af TDC s accessnet, og herefter op-
kræve selvstændig betaling for disse omkostningselementer, samtidigt med at 
TDC modtager betaling for TDC s omkostninger forbundet med driften og ud-
bygningen af accessnettet gennem den LRAIC-regulerede pris for rå kobber.   

Cybercity mener i stedet, at TDC bør søge disse inddækket via LRAIC-modellen 
i det omfang TDC vurderer, at etablering af kabelfordelere, som følge af TDC s 
beslutning om etablering af fremskudte indkoblingspunkter, giver anledning til 
en forøgelse af de samlede driftsomkostninger for accessnettet.   

Derudover anfører Cybercity, at prisen for etablering af 230 VAC el-forsyning til 
Cybercitys DSL-skab synes meget høj.   

Cybercity angiver endvidere, at TDC ikke kan pålægges at afholde investeringer 
til udbygning af nettet, som selskabet ikke agter at benytte selv. Cybercity vil dog 
gerne i denne sammenhæng påpege, at det jo netop er TDC selv, der har iværksat 
ændringen af accessnettet.   

TDC s anbringender  
TDC har ved brev af 10. august 2007 anført, at TDC er forpligtet til at give ad-
gang til eksisterende net og således ikke er forpligtet til at foretage udbygninger 
med henblik på at imødekomme en anmodning om særlig adgang til nettet, og at 
omkostninger til sådan særlig netadgang skal afholdes af den part, som anmoder 
om den særlige adgang.  

TDC anfører videre, at LRAIC-modellen kun beregner de basale omkostninger til 
fordelerpunktet og ikke omkostninger til ny fordeler, ligesom tilvejebringelse af 
strømforsyning ikke er dækket af LRAIC-prisen. 
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Yderligere er det TDC s opfattelse, at der i det foreliggende tilfælde ikke er tale 
om samhusning i gadeskabe, idet Cybercity med opbygningen ikke opsætter eller 
driver udstyr i lokaliteter, som TDC i henhold til marked 11-afgørelsen er for-
pligtet til at give adgang til.   

Endvidere anfører TDC, at selskabet ikke er enigt i Cybercitys betragtning om 
deres andel af etableringsomkostninger. TDC er af den opfattelse, at operatøren 
ved adgangen til punktet får adgang til det samme antal kunder som TDC  eller 
andre operatører, som er etableret i punktet  har adgang til, ligesom den fælles 
etablering skaber en besparelse for parterne. TDC finder det derfor rimeligt, at de 
parter, der etablerer sig samtidigt i et punkt, betaler en ligelig andel af fællesom-
kostningerne.   

TDC anfører derudover, at der ikke før etablering af indkoblingspunktet er etab-
leret strømforsyning til gadeskabet, hvorfor separat forsyning fra elforsynings-
skabet er nødvendigt.   

TDC anfører i høring over udkast til afgørelse, at adgangsforpligtelsen i mar-
kedsafgørelsen på marked 11 alene forpligter TDC til at give adgang til kob-
lingspunktet (det vil sige det skab hvor der gives adgang til selve delstrækninger-
ne). Fordeleren og dens skab er konstrueret til alene at fungere som passivt sam-
menkoblingspunkt for kobberkabler. Hverken pladsen eller miljøet i fordeleren er 
egnet til placering af aktivt udstyr som DSLAM. Det er derfor ikke relevant at 
diskutere samhusning i dette punkt.  

TDC anfører videre, at adgangsforpligtelserne på marked 11 derimod ikke giver 
andre udbydere adgang til andre lokaliteter i nærheden af et koblingspunkt, så-
som skabe i vejsider, fortove eller kælderlokaler, hvor udbydere måtte have pla-
ceret deres DSLAM, uanset om det er TDC eller en anden udbyder, der driver 
denne DSLAM.  

Såfremt IT- og Telestyrelsen fastholder, at samhusningsforpligtelsen også omfat-
ter skabe etableret i nærheden af et koblingspunkt, bemærker TDC, at det i det 
omfang TDC allerede har etableret et skab til DSLAM typisk af kapacitetsmæs-
sige og praktiske grunde ikke vil være muligt for andre operatører at etablere sig i 
det pågældende skab. TDC påpeger hertil, at TDC ikke iht. samhusnings- og ik-
ke-diskriminationsforpligtelserne er forpligtet til at foretage yderligere investe-
ringer i etablering af samhusningsadgang, såfremt det af kapacitetsmæssige og 
praktiske grunde ikke er muligt. TDC er således ikke forpligtet til at foretage 
yderligere investeringer i etablering af samhusningsadgang ved etablering af 
yderligere skabe i tilknytning til et koblingspunkt, såfremt en part fremsætter 
anmodning herom efter TDC har etableret sig i punktet. IT- og Telestyrelsen bør 
præcisere afgørelsen på dette punkt.  

TDC bemærker yderligere for så vidt angår priser for strømforsyning, at det for-
hold, at TDC s priser er underlagt priskontrol, ikke pr. automatik medfører, at 
TDC skal indskrive priser herfor i parternes aftale. TDC finder derfor, at IT- og 
Telestyrelsen bør præcisere afgørelsen således, at det fremgår, at TDC skal sikre 
overholdelse af markedsafgørelsens bestemmelse om priskontrol, i det omfang 
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TDC kræver betaling for strømforsyning, som forefindes i det fremskudte ind-
koblingspunkt.  

Med hensyn til priser for leje af kabelfordelere i fremskudte indkoblingspunkter 
anfører TDC desuden, at det forhold, at TDC s priser er underlagt priskontrol ik-
ke pr. automatik medfører, at TDC skal indskrive priser herfor i parternes aftale, 
hvorfor IT- og Telestyrelsen derfor også bedes præcisere afgørelse på dette 
punkt.  

Endvidere påpeger TDC, at de ikke finder det rimeligt og proportionalt, at IT- og 
Telestyrelsen foreskriver, at TDC skal anvende en bestemt omkostningsfordeling 
af fællesomkostninger uden nærmere at have foretage en vurdering af den om-
kostningsfordeling, som TDC vil anvende. Styrelsens henvisning til at omkost-
ningerne skal fordeles pr. kobberpar synes endvidere i strid med den traditionelle 
måde at fordele samhusningsomkostninger. Disse opgøres normalt ikke pr. kob-
berpar, men f.eks. pr. rack-position, pr. m2 eller lignende alt efter hvilken om-
kostningsdriver, det rimelig at henvise til. TDC finder derfor, at IT- og Telesty-
relsen bør præcisere afgørelse således, at det fremgår, at TDC alene ved prissæt-
ning af kabelfordelere i fremskudte indkoblingspunkter skal sikre overholdelse af 
markedsafgørelsens bestemmelse om priskontrol.  

Afgørelsesgrundlaget

  

A. Lovgrundlag   
Det fremgår af telelovens § 65, stk. 1, at:  

Stk. 1. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete 
tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en 
aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en 
part omfattet af §§ 42 eller 44, vil være berettiget til at afvise. Afvisningen 
kan alene ske med henvisning til,  

1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påbe-
råbe sig §§ 42, eller 44, 

2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikad-
gang, som den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt at give adgang 
til, eller 

3) at der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger væsentlige hensyn,  
4) der kan begrunde en afvisning.     

Det fremgår endvidere af telelovens § 65, stk. 2, at:  

Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse efter stk.1 kan IT- og Telestyrelsen 
fastsætte rimelige vilkår for levering af et samtrafikprodukt.

 

     
Det fremgår af lovbemærkningerne3 til telelovens § 65, stk. 2, at:  

                                                     

 

3 Lovforslag nr. L 97 fremsat den 30. november 2005 om forslag til lov om ændring af 
lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om ændring af lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love.  
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Med rimelige vilkår forstås vilkår, der fastsættes under hensyntagen til 
dels den samtrafikberettigedes muligheder for at konkurrere på det pågæl-
dende marked og dels den samtrafikforpligtedes reelle muligheder for at 
levere produktet på de givne vilkår.   

Ved fastsættelse af rimelige vilkår skal IT- og Telestyrelsen tage udgangs-
punkt i den konkrete anmodning, og at vilkårene skal være forholdsmæssi-
ge og berettigede i forhold til den eller de konkrete markedsforpligtelser, 
som den samtrafikforpligtede udbyder er pålagt i medfør af lovens § 51, og 
som samtrafikken tilbydes efter.   

Det fremgår af telelovens § 40, stk. 2, nr. 3, at:   

Stk. 2. Adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller tjenester, jf. 
stk. 1, nr. 1, omfatter bl.a. adgang til  
( ) 
3) fysisk infrastruktur, herunder samhusning eller andre former for fælles 
brug af faciliteter, herunder f.eks. fælles brug af bygninger og kabelkana-
ler, adgang til intern kabling med andre udbydere og anden anvendelse af 
samhusningslokaliteten, der understøtter den samhusningsberettigedes ak-
tiviteter på markedet,  
( )  [IT- og Telestyrelsens understregning]  

B. Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for ubundtet ad-
gang (rå kobber) (marked 11). Der er truffet administrativ afgørelse på nærvæ-
rende engrosmarked den 5. januar 2006 i henhold til telelovens § 51, og forplig-
telserne for dette marked er trådt i kraft den 5. marts 2006, jf. overgangsbestem-
melsen i telelovens § 7, stk. 4.  

IT- og Telestyrelsen har desuden den 2. april 2007 truffet tillægsafgørelse om 
samhusning på marked 11.  

TDC er i medfør af telelovens § 84d udpeget som havende en stærk markedspositi-
on på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er som følge heraf i 
overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 bl.a. pålagt nedenstående forplig-
telser for engrosmarkedet:  

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51 a, at imø-
dekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, herunder 
samhusning.   

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, at opfyl-
de krav om priskontrol.  

 

Forpligtelse til ikke-diskrimination i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 
2, jf. § 51 b.  
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TDC er således i henhold til markedsafgørelsen samt tillægsafgørelsen forpligtet 
til at tilbyde adgang til rå kobber/delt rå kobber og delstrækninger heraf samt 
samhusning i overensstemmelse med telelovens regler herom.  

Det fremgår af markedsafgørelsen, at forpligtelsen til at imødekomme alle rime-
lige anmodninger om samtrafik indebærer, at TDC bl.a. skal give adgang til føl-
gende typer af ubundtet adgang:  

( ) 
3. delstrækning af rå kobber eller delt rå kobber  dvs. et afsnit af rå kobber eller 
delt rå kobber, der forbinder nettermineringspunktet hos abonnenten med et 
krydsfelt eller et nærmere angivet mellemliggende koblingspunkt, 
( )

  

Endvidere fremgår det af tillægsafgørelsen af 2. april 2007 om samhusning, at:  

Ved fælles udnyttelse af bygninger m.v. forstås samtrafikproduktet samhusning, 
hvorved der skal gives adgang til fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr 
m.v., dvs. adgang for andre udbydere af offentlige elektroniske kommunikations-
net eller -tjenester til i TDC s centralbygninger eller andre lokaliteter, som TDC

 

ejer, lejer eller på anden måde råder over, at opstille og vedligeholde egne cen-
traler, det nødvendige transmissionsudstyr, koblingsudstyr, krydsfelter m.v., som 
i praksis giver mulighed for fremføring og styring af signaler mellem bestemte 
termineringspunkter i forbindelse med de ovenfor anførte fire produkter, som for-
pligtelsen til at give adgang til samtrafik på markedet omfatter. [IT- og Telesty-
relsens understregning]  

Markedsafgørelsen beskriver desuden, at forpligtelsen om priskontrol indebærer, 
at:   

, LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal finde anvendelse på samtrafikproduk-
terne: 
( ) 

3. adgang til delstrækning af rå kobber eller delt rå kobber 
( )

  

Endvidere fremgår det, at:  

For nye ydelser eller ydelser, som bl.a. ud fra vurderinger vedrørende for-
holdsmæssighed, ikke er egnede til at blive modelleret efter LRAIC-metoden, vil 
anvendelse af historiske omkostningers metode kunne sikre, at der kan ske en 
omkostningsrelateret prisfastsættelse af alle delelementer af samtrafikproduktet 

ubundtet adgang .

  

Desuden fastslår markedsafgørelsen, at:   

LRAIC-prisfastsættelsesmetoden som udgangspunkt skal finde anvendelse på 
samtrafikproduktet samhusning med tilknyttede faciliteter.  
( ) 
For så vidt angår accessoriske delelementer vedrørende samhusning og tilknyt-
tede faciliteter, som ikke er omfattet af IT- og Telestyrelsens årlige afgørelse ved-



    

IT- og Telestyrelsen        

7

rørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse 
nr. 60 af 18. januar 2005 vil historiske omkostningers metode finde anvendelse.

   
IT- og Telestyrelsens vurdering

  

Spørgsmålet i nærværende sag er først og fremmest, om Cybercitys anmodning 
om fastsættelse af rimelige vilkår for adgang til strømforsyning og kabelfordeler i 
forbindelse med etablering af fremskudte indkoblingspunkter vedrører et samtra-
fikprodukt, jf. telelovens § 65, stk. 1, nr. 2, som TDC er pålagt at give adgang til i 
medfør af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 5. januar 2006 på engros-
markedet for ubundtet adgang (marked 11) med tilhørende tillægsafgørelse af 2. 
april 2007 vedrørende samhusning.   

Såfremt IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 65, stk. 1, fastslår, at der er 
tale om en rimelig anmodning, giver telelovens § 65, stk. 2, styrelsen beføjelse til 
at fastsætte rimelige vilkår for leveringen af det givne samtrafikprodukt.  

A. Telelovens § 65, stk. 1 - adgang til samtrafik  
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvist bemærke, at TDC på marked 11 er ud-
peget som havende stærk markedsposition, og at TDC i denne egenskab er pålagt 
en forpligtelse til at give adgang til en række samtrafikprodukter, herunder rå 
kobber/delt rå kobber og delstrækninger heraf samt samhusning.   

Det skal ligeledes bemærkes, at IT- og Telestyrelsen i henhold til telelovens § 65, 
stk. 1, nr. 1, kan konstatere, at sagen er indbragt af en part (Cybercity), der som 
udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet eller 

 

tjenester i medfør 
af telelovens § 42 er berettiget til at anmode om adgang til samtrafik i henhold til 
reglerne i telelovens afsnit IV.  

Desuden skal det anføres, at der ikke i medfør af telelovens § 50 eller regler, fast-
sat i medfør heraf, er konstateret væsentlige hensyn, som i henhold til telelovens 
§ 65, stk. 1, nr. 3, kan begrunde en afvisning af anmodningen om adgang til 
samtrafik.   

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at TDC har iværksat en udbyg-
ning af selskabets accessnet med henblik på at kunne levere bredbånd til flest mu-
lige slutbrugere samt højere båndbredder på det rå kobber. Udbygningen medfører 
opsætning af gadeskabe eller teknikhuse m.v. (såkaldte fremskudte indkoblings-
punkter/lokaliteter) tættere på slutbrugerne. Dette indebærer, at bredbåndstrafikken 
ofte vil skulle opsamles i et gadeskab eller anden form for fremskudt indkob-
lingspunkt tættere på slutbrugeren og dermed ikke længere i en lokalcentral eller 
i et teknikhus. I praksis sker det ved, at udbyderne flytter udstyr, som svarer til 
det udstyr, der i dag er på lokalcentralerne, ud i de fremskudte indkoblingspunk-
ter med henblik på at sammenkoble netelementer til fremføring og styring af sig-
naler i de fremskudte indkoblingspunkter.   

Det vil sige at de fremskudte indkoblingspunkter i denne henseende vil have en 
tilsvarende funktion som TDC s oprindelige lokalcentraler. TDC etablerer de 
fremskudte indkoblingspunkter på flere forskellige måder. I visse tilfælde er al 
udstyr i forbindelse med indkoblingspunktet opsat på samme lokalitet og i andre 
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tilfælde er udstyret adskilt i flere til hinanden knyttede lokaliteter under hensyn-
tagen til den faktiske mulighed for placering af udstyr.   

Det er efter IT- og Telestyrelsens opfattelse vigtigt, at TDC s konkurrenter sikres 
tilstrækkelig og lige adgang til samhusning i TDC s teknikhuse, gadeskabe m.v. i 
takt med udbygningen af accessnettet, således at konkurrencen på bredbåndsmar-
kedet kan forgå på rimelige og lige vilkår. Såfremt TDC s konkurrenter ikke gi-
ves mulighed for samhusning i de fremskudte indkoblingspunkter, vil det ikke 
være muligt for kunderne til de i markedsafgørelsen nævnte rå kobber produkter 
selv at forestå sammenkoblingen af netelemeter, og dermed afskæres udbydernes 
mulighed for at reelt at benytte de i markedsafgørelsen nævnte produkter i takt 
med netudbygningen.   

Cybercity har i nærværende sag i forbindelse med TDC s varsling af et fremskudt 
indkoblingspunkt over for TDC tilkendegivet, at de er interesseret i sametable-
ring og har i den forbindelse modtaget tilbud fra TDC vedrørende det fremskudte 
indkoblingspunkt. Cybercity har i den forbindelse anmodet IT- og Telestyrelsen 
om at tage stilling til, hvorvidt omkostningsberegningen er rimelig i relation til 
strømforsyning og kabelfordeler, når disse produkter tilbydes i forbindelse med 
TDC s etablering af fremskudte indkoblingspunkter.   

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at strømforsyning og kabelfordeler umid-
delbart skal vurderes i forhold til to forskellige samtrafikprodukter (samhusning 
og delstrækning af rå/delt rå kobber), hvorfor nedenstående behandling således 
vil være adskilt i en del om henholdsvis strømforsyning og kabelfordeler. Det 
skal dog samtidig bemærkes, at TDC for både samtrafikproduktet samhusning 
samt delstrækninger af rå og delt rå kobber er pålagt en adgangs- og priskontrol-
forpligtelse.   

A. Strømforsyning

 

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt strømforsyningen er en ydelse, hvortil 
TDC er pålagt at give adgang, er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at denne 
vurdering skal ske i relation til samtrafikproduktet samhusning og TDC s forplig-
telse til at tilbyde dette samtrafikprodukt. Det skal derfor først fastlægges, hvor-
vidt TDC er forpligtet til at tilbyde samhusning i fremskudte indkoblingspunkter.   

Det fremgår af tillægsafgørelsen af 2. april 2007 vedrørende samhusning, at for-
pligtelsen til at give adgang til samhusning indebærer, at TDC skal give adgang 
for andre udbydere til at opstille og vedligeholde udstyr i TDC s centralbygnin-
ger eller andre lokaliteter, som TDC ejer, lejer eller på anden måde har rådighed 
over til brug for fremføring og styring af signaler mellem bestemte termine-
ringspunkter.    

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der som udgangspunkt ikke er nogen 
begrænsning i rækkevidden af lokalitetsbegrebet i samhusningsforpligtelsen, så 
længe TDC på den ene eller anden måde har rådighed over lokaliteten. Sam-
husningsadgangen omfatter derfor principielt adgang til fælles udnyttelse af en-
hver lokalitet, herunder ethvert fremskudt indkoblingspunkt (teknikhuse, ga-
deskabe m.v.) med henblik på sammenkobling af netelementer til fremføring og 
styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter. Dog skal adgangen til 
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samhusning på en given lokalitet være proportional og berettiget i forhold til det 
konstaterede konkurrenceproblem.  

Samhusningsforpligtelsen indebærer således en pligt for TDC til at tilbyde sam-
husning i fremskudte indkoblingspunkter, når det skønnes proportionalt og beret-
tiget i forhold til det konstaterede konkurrenceproblem.4   

Såfremt de alternative udbydere ikke gives en ret til samhusning i de fremskudte 
lokaliteter, vil de alternative udbydere afskæres muligheden for at tilbyde slut-
brugerne de samme højere båndbredder, nye produkter og tjenester via det rå 
kobber som TDC og dermed blive stillet ringere i konkurrencen.  

For så vidt angår nærværende sag er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at der 
hvad angår det fremskudte indkoblingspunkt er tale om en samhusningslokalitet, 
hvor TDC har en forpligtelse til at give adgang til samhusning. Det fremskudte 
indkoblingspunkt er en lokalitet som TDC råder over, og hvor selskabet selv er til 
stede med telekommunikationsudstyr. TDC anvender i sagen det fremskudte ind-
koblingspunkt til sammenkobling af netelementer til fremføring og styring af 
signaler, så det fremskudte indkoblingspunkt har i denne henseende karakter af 
en samhusningslokalitet, der svarer til TDC s lokalcentraler. Således er der i 
nærværende sag, hvor Cybercity ønsker at udnytte lokaliteten til opsætning af ud-
styr med henblik på sammenkobling af netelementer, tale om fælles brug af en 
lokalitet, som det forudsættes i telelovens definition af samhusning.   

TDC har i deres høringssvar over afgørelsesudkastet anført, at selskabet ikke me-
ner, at adgangen til elektronikskabe, der etableres i nærheden af et indkoblings-
punkt, er en lokalitet, som er omfattet af samhusningsforpligtelsen.   

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at det ikke er afgørende, hvor krydsfel-
tet, hvilket efter styrelsen opfattelse, er det TDC i deres høringssvar betegner som 
indkoblingspunktet, er placeret i forhold til samhusningslokaliteten. Afgørende 
er, at der i den konkrete sag er tale om et fremskudt indkoblingspunkt med det 
udstyr, der i forbindelse hermed anvendes til sammenkobling af netelementer til 
fremføring og styring af signaler.   

Såfremt det accepteredes, at der alene skulle gives adgang til samhusning i den 
lokalitet, hvor koblingspunktet er placeret, og ikke i de lokaliteter, der indeholder 
udstyr knyttet til eller som betjener koblingspunktet, og som anvendes til sam-
menkobling af netelementer til fremføring og styring af signaler, vil TDC ved en 
adskillelse af udstyret i det fremskudte indkoblingspunkt kunne omgå sam-
husningsforpligtelsen til skade for konkurrencen.   

IT- og Telestyrelsen skal endvidere bemærke, at det heller ikke i dag i forbindel-
se med lokalcentralerne og samhusning heri er afgørende, hvor koblingspunktet 
er placeret i forhold til lokalcentralen.   

I relation til, hvorvidt strømforsyning er en facilitet omfattet af samhusningsfor-
pligtelsen, skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at det fremgår af tillægsafgørelse 
af 2. april 2007 vedrørende samhusning, at samtrafikproduktet samhusning skal 

                                                     

 

4 Se hertil IT- og Telestyrelsens notat af 26. juni 2007. 
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give adgang til fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v. Der er således 
ikke, efter IT- og Telestyrelsen opfattelse tale om en udtømmende oplistning af 
hvilke faciliteter, der er omfattet af samhusningsforpligtelsen.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at strømforsyningen i nærværende sag er 
en facilitet tilknyttet samtrafikproduktet samhusning, idet det er en del af det ud-
styr, der er etableret på samhusningslokaliteten. Cybercity vil således som en del 
af samhusningsadgangen have adgang til fælles udnyttelse af strømforsyningen 
i det fremskudte indkoblingspunkt.    

Dette betyder, at TDC i medfør af den samhusningsforpligtelse, selskabet er på-
lagt med tillægsafgørelse af 2. april 2007 vedrørende samhusning, er forpligtet til 
at levere adgang til strømforsyning i overensstemmelse med de vilkår, som er 
fastlagt i medfør af telelovgivningen og de forpligtelser, som TDC er pålagt på 
engrosmarkedet for ubundtet adgang.   

Denne opfattelse understøtter opfyldelsen af formålet med pålæggelsen af en 
samhusningsforpligtelse, idet dette skal være med til at sikre den adgangsberetti-
gedes reelle mulighed for at konkret at udnytte de i markedsafgørelsen nævnte rå 
kobber produkter, og derved konkurrere på lige fod med SMP-udbyderen, dvs. 
TDC.  

Som en yderligere understøttelse af dette skal IT- og Telestyrelsen fremhæve, at 
strømforsyning allerede i dag er omfattet af såvel TDC s standardtilbud på sam-
husning som LRAIC-modellens modellering af samhusningsydelser.   

I nærværende sag har Cybercity, som tidligere anført, anmodet IT- og Telestyrel-
sen om at træffe afgørelse om TDC s prisstruktur i forbindelse med etablering af 
fremskudte indkoblingspunkter, dvs. i forbindelse med sametablering i nye frem-
skudte indkoblingspunkter.   

IT- og Telestyrelsen skal i relation hertil bemærke, at det er styrelsens opfattelse, 
at i de tilfælde, hvor TDC etablerer nye fremskudte indkoblingspunkter, indtræ-
der samhusningsforpligtelsen først på det tidspunkt, hvor TDC har etableret en 
lokalitet, som selskabet er forpligtet til at give samhusningsadgang til. Dette in-
debærer, at TDC, når samhusningslokaliteten er etableret, er forpligtet til at tilby-
de samhusning i overensstemmelse med de vilkår og priser, der er fastlagt i med-
før af telelovgivningen, herunder tillægsafgørelsen vedrørende samhusning.   

I det omfang, der ikke er plads til at samhuse udbydere, der anmoder herom på en 
given lokalitet, vil TDC ifølge markedsafgørelsen, jf. telelovens § 51 a, stk. 3, være 
forpligtet til at tilbyde virtuel samhusning. Det vil sige, at TDC vil være forpligtet 
til at tilbyde de pågældende udbydere gratis at stille den nødvendige transmissions-
kapacitet til rådighed fra nærmeste anden tilsvarende adgangsmulighed og frem til 
de lokaliteter, der ønskes adgang til.  

Det er samtidig IT- og Telestyrelsens opfattelse, at i det omfang TDC s egne in-
terne afdelinger eller partnere gives mulighed for allerede på tidspunktet for vars-
ling af et fremskudt indkoblingspunkt at anmode om samhusning, således at ad-
gangen til samhusning i overensstemmelse med vilkår og priser herfor kan opnås 
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fra og med den dag, hvor etableringen er gennemført, vil Cybercity på tilsvarende 
måde skulle gives adgang hertil i medfør af ikke-diskriminationsforpligtelsen. 
TDC vil dog naturligvis have mulighed for at påberåbe sig visse fastlagte leve-
ringstider på samhusning, ligesom TDC ikke er forpligtet til at tilbyde sam-
husning, såfremt selskabet på trods af planlægningen af etableringen af punktet 
alligevel undlader at etablere dette.    

B. Kabelfordeler

 

Vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt kabelfordeleren er et produkt, hvortil TDC 
er pålagt at give adgang, er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at denne vurde-
ring skal ske i relation til adgangsforpligtelsen til delstrækninger af rå kobber.  

IT- og Telestyrelsen skal henvise til, at TDC er pålagt en forpligtelse til at give 
adgang til leje af rå kobber og delt rå kobber, herunder adgang til leje af del-
strækninger af disse.   

Det fremgår af markedsafgørelsen på marked 11, at adgang til en delstrækning af 
rå kobber eller delt rå kobber forstås som et afsnit af rå kobber eller delt rå kob-
ber, der forbinder nettermineringspunktet hos abonnenten med et krydsfelt eller 
et nærmere angivet mellemliggende koblingspunkt.   

Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at kabelfordeleren er en del af ac-
cessnettet, idet kabelfordeleren efter IT- og Telestyrelsens opfattelse er en del af 
det krydsfelt, der afslutter en delstrækning i accessnettet, og hvortil sammenkob-
ling med andre net foretages.   

Denne fortolkning understøttes af TDC s egen definition af strækningen af rå 
kobber, som denne fremgår af TDC s standardtilbud på rå kobber, bilag 1b: Pro-
duktspecifikation for rå kobber trådpar, teknisk produktbeskrivelse. Ifølge denne 
strækker det rå kobber sig fra KAP-stikket hos abonnenten til og med krydsfeltet 
på centralen.   

Det er IT- og Telestyrelsen opfattelse, at kabelfordeleren er et afslutningspunkt 
for en delstrækning på linie med et krydsfelt, der er et afslutningspunkt mod cen-
tralen for en rå kobber forbindelse.  

Kabelfordeleren er på baggrund af ovenstående efter IT- og Telestyrelsens vurde-
ring i den konkrete sag en del af samtrafikproduktet delstrækninger af rå kobber 
og delt rå kobber, hvortil TDC er pålagt en adgangsforpligtelse.   

B. Telelovens § 65, stk. 2  vilkår for samtrafik  
Cybercity stiller sig uforstående overfor de af TDC opkrævede omkostninger til 
strømforsyning og kabelfordeler. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at Cy-
bercity derved har anmodet om, at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, 
hvorvidt TDC s omkostninger til etablering af henholdsvis strømforsyning og 
kabelfordeler, er rimelige.  

IT- og Telestyrelsen fastsætter i medfør af telelovens § 65, stk. 2, rimelige vilkår 
for levering af et samtrafikprodukt. Heri ligger, at de konkrete vilkår, der pålæg-
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ges ved en afgørelse efter telelovens § 65, efterfølgende indskrives i parternes af-
tale om samtrafik.     

A. Strømforsyning

 

Som angivet i afgørelsesgrundlaget er TDC på marked 11 pålagt en forpligtelse til 
at give adgang til samhusning med tilknyttede faciliteter til LRAIC-regulerede pri-
ser.  

IT- og Telestyrelsen har senest ved afgørelse af 31. oktober 2007 fastsat maksimale 
priser efter LRAIC-metoden, herunder også for strømforsyningsydelserne 48 VDC 
udtag inkl. forbrug (500 W, 200 W og 100W) og 230 VAC 10A udtag, inkl. for-
brug (1000 W).   

IT- og Telestyrelsen skal dog i den forbindelse gøre opmærksom på, at strømforsy-
ningsydelserne 48 VDC 16A udtag med et effektbehov over 500 W og 230 VAC 
10A udtag med et effektbehov over 1000 W samt anden mulig strømforsyning ikke 
indgår som en del af denne afgørelse om fastsættelse af maksimale priser efter 
LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Da disse strømforsyningsydelser ikke er omfattet 
af priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, er ydelserne en accessorisk 
ydelse. Priserne vil derfor i medfør af den i markedsafgørelsen på marked 11 an-
givne priskontrolsforpligtelse skulle være omkostningsrelateret i overensstemmelse 
med historiske omkostningers metode, jf. telelovens § 51 f, stk. 5.  

Det er på baggrund af ovenstående IT- og Telestyrelsens vurdering, at adgang til 
strømforsyning, som forefindes i det fremskudte indkoblingspunkt, skal tilbydes 
som en del af adgangen til samhusning, og at prisen således skal følge den på 
samtrafikproduktet samhusning lagte priskontrol. Dette indebærer, at TDC skal 
indskrive priser for strømforsyning i fremskudte indkoblingspunkter i parternes 
aftale om samhusning.   

B. Kabelfordeler

 

Det er som ovenfor nævnt IT- og Telestyrelsens opfattelse, at kabelfordeleren er 
et afslutningspunkt for en delstrækning på linie med et krydsfelt, der er et afslut-
ningspunkt mod centralen for en rå kobber forbindelse.  

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse henlede opmærksomheden på, at pri-
serne for delstrækninger fra 1. januar 2007 er reguleret efter LRAIC-
prisfastsættelsesmetoden, både hvad angår oprettelsesprisen og den årlige lejebe-
taling for delstrækninger af hhv. rå kobber og delt rå kobber.  

Der indgår i LRAIC-modellens beregning af omkostningerne til det rå kobber 
visse omkostninger til fordelingspunkter i TDC s accessnet.   

Såfremt de LRAIC-modellerede fordelingspunkter ikke indeholder tilstrækkelige 
omkostninger til kabelfordelere, må der efter IT- og Telestyrelsens opfattelse i 
stedet opkræves en særskilt ydelse herfor.   

TDC vil derfor efterfølgende skulle dokumentere i hvilket omfang omkostninger 
til de kabelfordelere, der vil blive installeret i forbindelse med etablering af frem-
skudte indkoblingspunkter, og som understøtter adgang for andre selskaber, ikke 
allerede er indeholdt i omkostningerne til fordelingspunkter. 



    

IT- og Telestyrelsen        

13  

Disse ekstraudgifter til kabelfordeleren er ikke p.t. omfattet af IT- og Telestyrel-
sens afgørelser om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden, hvorfor 
denne skal udregnes på baggrund af historiske omkostningers metode. Da kabel-
fordelere vil kunne genanvendes til forskellige udbydere og kobberpar, vil der 

 

på samme måde som for resten af delstrækningen  i givet fald skulle være tale 
om en løbende betaling pr. kobberpar.   

Det er på baggrund af ovenstående IT- og Telestyrelsens vurdering, at adgang til 
kabelfordeleren i det fremskudte indkoblingspunkt skal tilbydes som en del af 
adgangen til en delstrækning af rå kobber og delt rå kobber, og at prisen således 
skal følge den på samtrafikproduktet delstrækninger af rå kobber og delt rå kob-
ber lagte priskontrol.   

TDC angiver, at det er selskabets opfattelse, at Cybercity skal betale en ligelig 
andel af fællesomkostningerne, idet Cybercity får adgang til det samme antal 
kunder som TDC  eller andre operatører, som er etableret i punktet  har adgang 
til.   

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at fordelingen af omkostninger til 
samtrafikprodukter vedrørende delstrækninger af rå kobber og delt rå kobber nor-
malt fordeles pr. linie. Dette skyldes, at omkostningerne i accessnettet på længere 
sigt vil afhænge af antallet af linier, hvorfor antallet af linier er den bedste om-
kostningsdriver.   

Desuden skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at størrelsen af kabelfordeleren efter 
styrelsens opfattelse også på længere sigt afhænger af det antal linier, der er brug 
for, hvorfor det også for så vidt angår denne er rimeligt og proportionalt at henvi-
se til antallet af linier som omkostningsdriver.    

Det er styrelsens opfattelse, at TDC s allokeringsmetode (antallet af udbydere til-
sluttet) ikke lever op til samme kriterium.   

Det skal samtidig påpeges, at styrelsen finder en metode, som den af TDC fore-
slåede uhensigtsmæssig, idet en ligelig fordeling af omkostninger mellem de par-
ter, der ønsker at rykke med ud i det fremskudte indkoblingspunkt, vil give pro-
blemer ift. eksempelvis udbydere, der på et senere tidspunkt ønsker at rykke ud i 
dette punkt.   

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at omkostningerne til kabelforde-
leren skal fordeles på samme måde som de øvrige rå kobber forbindelser, d.v.s. 
pr. linie.  

Ovenstående indebærer, at TDC skal indskrive en pris for leje af kabelfordeler i 
fremskudte indkoblingspunkter beregnet efter historiske omkostningers metode 
som en løbende ydelse pr. kobberpar i parternes aftale om rå kobber og delt rå 
kobber.  
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For en god ordens skyld skal IT- og Telestyrelsen afslutningsvist bemærke, at 
produkter mellem afslutningspunktet for delstrækningen og den alternative udby-
ders udstyr, det vil sige produkter efter krydsfeltet, er omfattet af samhusnings-
forpligtelsen. I nærværende afgørelse er der dog ikke truffet afgørelse i relation 
til disse produkter.    

ooo0ooo    

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af tele-
lovens 65, stk. 1 og 2, og i medfør af styrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på 
engrosmarkedet for ubundtet adgang samt tillægsafgørelse af 2. april 2007 vedrø-
rende samhusning på engrosmarkedet for ubundtet adgang følgende   

AFGØRELSE:

  

Anmodning om adgang til strømforsyning og kabelfordeler i forbindelse 
med fremskudte indkoblingspunkter omfattet af markedsafgørelsens ad-
gangsforpligtelse er rimelig i henhold til kriterierne herfor i telelovens § 65, 
stk. 1.   

I henhold til bestemmelserne i telelovens § 65, stk. 2, skal TDC konkret til-
byde denne adgang til Cybercity på følgende vilkår:  

Adgang til strøm, som forsyner det fremskudte indkoblingspunkt, skal tilby-
des som en del af adgangen til samhusning, og prisen skal således følge den 
derpå lagte priskontrol.   

Dette indebærer, at TDC skal indskrive priser for strømforsyning i frem-
skudte indkoblingspunkter i parternes aftale om samhusning.   

Adgang til kabelfordeleren i det fremskudte indkoblingspunkt skal tilbydes 
som en del af adgangen til det rå kobber og delt rå kobber, og prisen skal så-
ledes følge den derpå lagte priskontrol.   

Priserne for strømforsyning og kabelfordeler skal følge den derpå lagte for-
pligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Idet der ik-
ke i øjeblikket er fastsat priser herfor i IT- og Telestyrelsens årlige afgørel-
ser efter denne metode, skal priserne reguleres efter historiske omkostnin-
gers metode.  

Dette indebærer, at TDC skal indskrive en pris for leje af kabelfordeler i 
fremskudte indkoblingspunkter beregnet pr. kobberpar i parternes aftale 
om rå kobber og delt rå kobber.   

ooo0ooo  
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Klagevejledning  
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan i medfør af teleloven påklages til Teleklage-
nævnet, Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. 
Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden fire uger efter, at denne afgørelse 
er meddelt selskabet.   

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

ooo0ooo   

IT- og Telestyrelsen skal for en god ordens skyld bemærke, at styrelsen efterføl-
gende vil gennemføre tilsyn med de priser, for hvilke der i denne afgørelse fast-
lægges omkostningsmæssige principper.   

TDC bedes på denne baggrund fremsende omkostningsdokumentation for de to 
nævnte produkter (strømforsyning i fremskudte indkoblingspunkter samt om-
kostninger til de kabelfordelere, der vil blive installeret i forbindelse med etable-
ring af fremskudte indkoblingspunkter, og ikke allerede er indeholdt i omkost-
ningerne til fordelingspunkter). TDC s omkostningsdokumentation skal være sty-
relsen i hænde senest mandag den 11. august 2008.   

Med venlig hilsen   

Christina Toft Christensen   


