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Afgørelse vedr. håndteringsvarsel i forbindelse med varsling af prisændrin-
ger for gensalgsprodukter  

IT- og Telestyrelsen har ved brev til TDC A/S herefter (TDC) af 15. juli 2005 
genoptaget en anmodning fra Tele2 A/S herefter (Tele2) om indførelse af et 
håndteringsvarsel i selskabets aftale med TDC A/S om gensalg af tjenester m.v. 
på fastnetområdet til fornyet behandling.  

Baggrund for sagen 
Tele2 indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende 
den af TDC anvendte fremgangsmåde i forbindelse med varsling af prisstigninger 
på slutbrugerprodukter omfattet af Tele2 s aftale med TDC om gensalg af tjene-
ster på fastnetområdet. Tele2 ønskede, at der i parternes aftale om køb af tjenester 
m.v. på fastnetområdet af 2. maj 2003 indføjedes en varsling på 12 uger af pris-
ændringer, hvorimod TDC henviste til den indgåede aftale, hvorefter varsling af 
gensælgeren skal ske med samme frist som varsling af TDC s egne slutkunder. 
Tele2 og TDC har imidlertid indgået en ny samtrafikaftale om gensalg af tjene-
ster på fastnetområdet af 12. juli 2005, som afløser den førnævnte samtrafikafta-
le. Den nye samtrafikaftale træder i stedet for den gamle, og Tele2 har bekræftet, 
at anmodningen om indførelse af et håndteringsvarsel også er uændret gældende 
for denne aftale.  

Konkurrencestyrelsen oversendte ved brev af 18. juni 2004 Tele2 s klage til IT 
og Telestyrelsen.  

IT- og Telestyrelsen traf den 18. oktober 2004 afgørelse i sagen. I afgørelsen lag-
de IT- og Telestyrelsen til grund, at et håndteringsvarsel var en integreret del af 
samtrafikproduktet gensalgsabonnementer og traf derfor afgørelse efter bestem-
melsen om rimelige anmodninger i § 65 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkur-
rence- og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven).  

TDC påklagede ved brev af 15. november 2004 IT- og Telestyrelsens afgørelse 
til Teleklagenævnet. Teleklagenævnet traf afgørelse i sagen den 30. marts 2005, 
hvori nævnet hjemviste sagen til fornyet behandling i IT- og Telestyrelsen.  

Teleklagenævnet fastslog, at et håndteringsvarsel ikke er en integreret del af 
samtrafikproduktet gensalgsabonnementer, men et vilkår der er knyttet til et 
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samtrafikprodukt, hvorfor § 65, der på tidspunktet for Teleklagenævnets afgørel-
se alene vedrørte adgangen til samtrafikprodukter, ikke var anvendelig til afkla-
ring af spørgsmålet.  

Teleklagenævnet pegede i stedet på en løsning af spørgsmålet ved anvendelse af 
andre bestemmelser i teleloven, herunder eksempelvis den på daværende tids-
punkt gældende § 52 om ikke-diskrimination. 

 

Sagsfremstilling 
Som opfølgning på Teleklagenævnets hjemvisning af Tele2 s klage til fornyet 
behandling i IT- og Telestyrelsen, anmodede styrelsen den 15. juli 2005 TDC om 
at redegøre for de tidsmæssige aspekter i de beslutningsprocedurer, der ligger til 
grund for selskabets eget udbud af slutbrugerabonnementer.  

Formålet hermed var at afdække længden af den periode, der løber fra det tids-
punkt, hvor TDC beslutter en ændring i vilkår og priser for slutbrugerabonne-
menter, til det tidspunkt, hvor de berørte slutbrugere varsles efter reglerne i de re-
levante abonnementsbetingelser. IT- og Telestyrelsen vurderede, at disse beslut-
ningsprocedurer kunne være normerende for fastsættelse af et håndteringsvarsel i 
forbindelse med salg af gensalgsprodukter.  

Ved brev af 15. august 2005 besvarede TDC IT- og Telestyrelsens anmodning. 
Af svaret fremgår det, at TDC forstår styrelsens anmodning således, at styrelsen 
på baggrund af TDC s beslutningsprocedurer og med hjemmel i telelovens § 52, 
vil fastsætte et håndteringsvarsel i forbindelse med salg af gensalgsprodukter.  

TDC anfører i brevet, at det er selskabets opfattelse, at § 52 ikke kan anvendes 
som hjemmel til at udstrække TDC s forpligtelse til at varsle prisændringer over 
for gensælgere udover, hvad der fremgår af slutbrugervilkårene.  

Endvidere anfører selskabet, at § 52 vil kunne anvendes i forhold til de engros-
produkter, der produceres adskilt fra TDC s detailforretning. For eksempel er det 
ifølge TDC åbenbart, at TDC Branchesalg skal varsle ændringer på BSA over for 
andre udbydere samtidig med, at TDC meddeler ændringerne til TDC s egen de-
tailforretning. I og med at prissætning af gensalgsprodukter baserer sig på den 
prissætning, som besluttes i TDC s detailforretning, vil detailforretningen efter 
forholdets natur være bekendt med prisændringerne,inden de meddeles gensæl-
gerne. Dette vil efter TDC s opfattelse ikke kunne betragtes som diskriminerende 
adfærd i strid med telelovens § 52.  

TDC anfører ligeledes, at prisændringer ret beset først er bindende for TDC, når 
de er varslet over for kunderne. TDC kan derfor principielt vælge at ændre eller 
undlade en allerede besluttet, men endnu ikke offentliggjort prisændring helt 
frem til tidspunktet for den planlagte offentliggørelse. En eventuel afgørelse om 
indførsel af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen vil derfor efter TDC s mening 
medføre et indgreb i selskabets kommercielle frihed, som selskabet ikke ser 
hjemlet i telelovens § 52.  

IT- og Telestyrelsen har den 30. januar 2006 sendt udkast til afgørelse i høring 
hos Tele2 og TDC. 
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I Tele2 s høringssvar af 15. februar 2006 til IT- og Telestyrelsen oplyser selska-
bet, at det ikke kan støtte TDC s opfattelse af anvendelsen af ikke-
diskriminationsbestemmelsen i § 52 til kun at omfatte en sammenligning af for-
holdet imellem TDC og Tele2 på den ene side, og TDC og TDC s slutbrugere på 
den anden side.  

Efter Tele2 s opfattelse skal det påklagede vilkår om varsling af prisændringer 
imellem Tele2 og TDC efter § 52 sammenholdes med det tilsvarende vilkår in-
ternt hos TDC.  

Efter Tele2 s opfattelse er de begrænsninger, som TDC indfortolker i § 52, ikke 
begrænsninger, der kan læses af lovteksten eller forarbejderne. Tele2 citerer i den 
forbindelse nedenstående passage fra § 52: 

 

§52 Ovennævnte parter skal under tilsvarende forhold anvende samme betin-
gelser overfor andre parter, der stiller samme tjenester til rådighed, samt stille 
samtrafikprodukter til rådighed for andre på samme vilkår og med samme kvali-
tet, som de stilles til rådighed for partens egne tjenester.  

Tele2 er derved enig i IT- og Telestyrelsens vurdering af anvendelsen af § 52 og 
bemærker samtidig, at det efter selskabets opfattelse ville være uhensigtsmæssigt, 
hvis TDC kunne undgå at blive omfattet af § 52 for varsling af prisændringer, 
ved blot at placere beslutningskompetencen for prissætning af et produkt uden-
hensyntagen til hvor produktet produceres.  

Tele2 bemærker endvidere, at TDC igennem længere tid har afholdt sig fra at 
sende en ny aftale om adgang til Bit Stream Access til SAT-gruppens medlem-
mer. Tele2 oplyser, at dette var en aftale, som gruppens medlemmer accepterede 
på baggrund af et af TDC fremsat forslag allerede i oktober 2005. TDC har dog 
efter Tele2 s oplysninger ikke fremsendt en ny aftale, da det ifølge Tele2 oplyses 
fra TDC, at priserne i det fremsendte tilbud ikke er endelig godkendt. Tele2 oply-
ser, at TDC overfor Tele2 har gjort det klart, at der eksisterer et internt udvalg, 
der træffer beslutninger om prissætningen af engrosprodukter, og at dette udvalgs 
beslutninger er endelige.  

Tele2 bemærker, at det problem som TDC anfører i forbindelse med internt at 
træffe endelige beslutninger, ikke eksisterer for alle beslutningstagere og pro-
dukttyper i TDC. Tele2 foreslår i den forbindelse, at TDC inkluderer prissætnin-
gen af selskabets fastnettelefoniprodukt under dette udvalgs kompetencer for at 
imødegå den interne forvirring om prissætning.  

Tele2 oplyser, at selskabet derudover ikke har nogen kommentarer til IT- og Te-
lestyrelsens udkast eller TDC s kommentarer, men påpeger dog en svaghed i af-
gørelsen, som styrelsen anbefales at adressere i den endelige afgørelse. Tele2 an-
befaler således styrelsen at fastholde udkastet til afgørelse med den tilføjelse, at 
prisstigninger som minimum skal varsles over for Tele2 med 12 ugers varsel.  

I TDC s høringssvar af 23. februar 2006 har TDC anført, at det forhold, at TDC s 
detailforretning er bekendt med en forestående ændring af slutbrugerpriserne, in-
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den den meddeles til gensælgerne, ikke betyder, at TDC s detailforretning er be-
kendt med den endelige prissætning af gensalgsydelserne, idet det er TDC Bran-
chesalg der, med udgangspunkt i prissætningen i TDC s detailforretning beslutter 
og varsler den endelige pris i forhold til gensælgerne.  

TDC påpeger videre i brevet, at en sådan beslutning først er endelig umiddelbart 
inden den meddeles slutbrugeren.  

TDC blev indkaldt til møde i IT- og Telestyrelsen d. 27. april 2006 med henblik 
på at klarlægge selskabets beslutningsprocedure, for så vidt angår prissætning af 
gensalgsprodukter.  

På mødet oplyste TDC, at TDC s detailforretning beslutter detailprissætningen på 
detailprodukter, og at TDC Branchesalg afgør en eventuel ændring af prissætnin-
gen i relation til gensalg. TDC Branchesalg er således det bindende led over for 
gensælgere og ikke TDC s detailforretning.  

TDC Branchesalg beslutter, ifølge TDC, endelige priser og meddeler gensælgere 
den ændrede prissætning senest samtidig med, at TDC s slutbrugere får besked 
om prisændringen.  

TDC fastslog, at man ikke i alle tilfælde i forbindelse med ændring af prissætnin-
gen på detailniveau vil kunne forudsige prisen på engrosniveau.  

På trods af at prisen på engrosniveau i mange tilfælde vil udgøre slutbrugerprisen 
minus 21 pct., vil dette, ifølge TDC, langt fra altid være tilfældet, idet der kan 
være tale om grupperede priser og individuelle priser til de enkelte gensælgere.  

TDC oplyste, at såfremt TDC s detailforretning beslutter at ændre prissætningen, 
vil der som hovedregel også ske ændringer i prissætningen på engrosniveau. På 
det tidspunkt, hvor TDC s detailforretning træffer en beslutning, kender TDC 
imidlertid ikke den endelige prissætning på engrosniveau, idet TDC Branchesalg 
først vil skulle træffe endelig beslutning herom.  

TDC bemærkede, at beslutningen om ændring af prissætningen på detailniveau 
altid vil kunne ændres, inden TDC s slutbrugere får besked.  

TDC anførte afslutningsvis, at prissætningen ikke kan besluttes samtidigt af 
TDC s detailforretning og TDC Branchesalg.  

IT- og Telestyrelsen udsendte d. 27. juni 2006 et revideret afgørelsesudkast i 
nærværende sag. TDC anfører i sit svarbrev af 14. juli 2006 blandt andet, at det 
af bemærkningerne til telelovens § 51 fremgår, 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 forholdene er ens

 

(TDC s understreg-
ning).  

TDC anfører i den forbindelse, at telelovens § 51b således alene vedrører de vil-
kår og betingelser, under hvilke et samtrafikprodukt stilles til rådighed, og såle-
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des ikke er en generel ikke-diskriminationsbestemmelse, som omfatter ethvert 
forhold mellem TDC og TDC s eksisterende eller potentielle samtrafikparter.  

TDC anfører videre, at det fremgår af styrelsens afgørelse på marked 8, som tilli-
ge er refereret i afgørelsesudkastet, at: En forpligtelse om ikke-diskrimination vil 
kunne sikre, at TDC ikke diskriminerer over for øvrige udbydere til fordel for sel-
skabets eget udbud på detailmarkederne ved fastsættelse af vilkår i forbindelse

 

med salg af samtrafikprodukter og ved den konkrete adfærd i øvrigt i engrosled-
det og derved forvrider konkurrencen mellem udbydere på de tilknyttede detail-
markeder (TDC s understregning).   

TDC anfører i den forbindelse, at der i nærværende sag ikke er tale om sammen-
lignelige forhold: TDC påpeger endvidere,

 

at TDC s detailforretning kender til 
prissætningen af selskabets standardslutbrugerabonnement, men ikke har indfly-
delse på,   

 

at TDC s engrosforretning anvender forskellige vilkår overfor henholds-
vis TDC s detailforretning og andre engroskunder 

 

den adfærd, der udøves i engrosleddet.  

På den baggrund er det TDC s opfattelse, at § 51b, om ikke-diskrimination, ikke 
kan udgøre den fornødne hjemmel til at påbyde TDC at varsle Tele2 om forestå-
ende prisændringer i gensalgsaftaler på samme tid, som TDC internt har truffet 
afgørelse herom.  

IT- og Telestyrelsen har den 29. januar 2007 fremsendt et fornyet udkast til afgø-
relse til TDC og Tele2.  

IT- og Telestyrelsen har den 23. februar 2007 modtaget høringssvar fra TDC over 
et fornyet udkast til afgørelse af sagen.  

TDC bemærker, at IT- og Telestyrelsen i det overordnede fastholder styrelsens 
argumentation og konklusion, som også fremgår af udkastet til afgørelse af 30. 
januar 2006 og 27. juni 2006.  

TDC henviser på den baggrund til selskabets tidligere udtalelser i sagen, særligt 
udtalelse af 15. august 2005 og 23. februar 2006, idet de anførte anbringender og 
påstande fastholdes.  

IT- og Telestyrelsens henvisning til telelovens § 51b giver TDC anledning til føl-
gende supplerende og sammenfattende anbringender.  

TDC gør således overordnet gældende:  

 

at telelovens § 65, stk.1 og 2, ikke giver IT- og Telestyrelsen hjemmel til 
at træffe ovenstående afgørelse 

 

at TDC alene er forpligtet til at varsle ændringer af gensalgsproduktet 
med samme varsel som over for slutbrugere, 

 

at telelovens § 51b alene gælder såfremt forholdene er ens 
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at de faktiske forhold mellem TDC Privat og TDC Branchesalg på den 
ene side og TDC og Tele2 på den anden side ikke kan anses som ens for-
hold 

 
at IT- og Telestyrelsens anvendelse af § 51b således ikke er korrekt.  

Om telelovens § 65, stk. 1 og 2, bemærker TDC, at bestemmelsen alene finder 
anvendelse i forbindelse med selve adgangen til samtrafik og således ikke vedrø-
rer spørgsmålet om hvilke vilkår, der skal gælde for en tildelt adgang, jf. Tele-
klagenævnets afgørelser af hhv. 30. marts og 10. oktober 2005.  

Efter TDC s opfattelse er anvendelsesområdet for telelovens § 65 ikke blevet 
ændret i forbindelse med ændringen af § 65, jf. lov nr. 1427 af 21. december 
2005. Det er således TDC opfattelse, at § 65, stk. 2, alene giver IT- og Telestyrel-
sen en hjemmel til at fastsætte rimelige vilkår i forbindelse med en afgørelse efter 
telelovens § 65, stk. 1, om at give adgang til samtrafik. TDC anfører endvidere, at 
§ 65, stk. 2, efter selskabets opfattelse ikke er en generel hjemmel til at fortolke 
eller fastsætte vilkår for samtrafik, som der allerede er givet adgang til. TDC 
henviser i den forbindelse til bemærkningerne til ændringen af § 65, hvoraf det 
fremgår:  

Den hidtidige § 65, stk. 1, giver IT- og Telestyrelsen kompetence til at træffe af-
gørelse 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 forpligtet part vil være berettiget til at afvise. Der tilsigtes 
isoleret ikke nogen ændring heri. Stk. 2 er således et supplement til stk. 1

  

TDC finder på denne baggrund, at IT- og Telestyrelsen bør afvise Tele2 s an-
modning, idet Tele2 s anmodning efter TDC s opfattelse ikke vedrører spørgsmå-
let om adgang til samtrafik, men derimod vilkår for en allerede tildelt adgang.  

TDC bemærker videre, at IT- og Telestyrelsen mener, at § 65 giver styrelsen 
hjemmel til at fastsætte vilkår for varsling af prisændringer for gensalgsprodukter 
som et håndteringsvarsel, der ligger forud for det slutbrugervarsel, som indgår 
som en integreret element i TDC s gensalgsprodukter. TDC noterer, at IT- og Te-
lestyrelsen vil fastsætte et egentligt tidsbestemt håndteringsvarsel, hvis et påbud 
ikke måtte være tilstrækkeligt. Efter TDC s opfattelse vil dette medføre en stand-
still forpligtelse for TDC, som efter selskabets opfattelse vil betyde, at varslet for 
ændringer i slutbrugerpriserne vil blive forlænget med længden af håndterings-
varslet. TDC henviser til, at netop stand-still forpligtelsen blev fravalgt ved ind-
førelsen af § 51d, idet videnskabsministeren anså, at sanktionsbestemmelserne i § 
51d var tilstrækkelige. IT- og Telestyrelsen har på denne baggrund, efter TDC s 
opfattelse, ikke hjemmel til at indføre denne forpligtelse.  

TDC bemærker endvidere, at gensalgsproduktet er defineret i telelovens § 40, 
stk. 3, nr. 7, som, jf. bemærkningerne til loven, er en videreførelse af den dagæl-
dende lov, hvor det af bemærkningerne fremgår;  

Det ovenfor nævnte princip om, at tjenesteudbyderadgang giver ret til at indgå 
aftale om gensalg af et produkt på vilkår svarende til dem der tilbydes slutbruge-
ren (dog med engrosrabat, jf. § 55 om prisreguleringen af dette samtrafikpro-
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dukt), gælder også andre former for supplerende kontraktsbetingelser, som gæl-
der overfor slutbrugeren.

  
Det er i den forbindelse TDC s opfattelse, at TDC alene er forpligtet til at give 
adgang til en aftale om gensalg på tilsvarende vilkår som tilbydes slutbrugerne, 
herunder samme varslingsvilkår. TDC finder endvidere, at det kun er i det om-
fang, at TDC giver andre samtrafikparter (herunder egne afdelinger) andre vilkår, 
at TDC i kraft af telelovens § 51b som udgangspunkt er forpligtet til at give til-
svarende vilkår, hvis forholdene er ens.  

Det er TDC s opfattelse, at IT- og Telestyrelsens sidestillelse af TDC Branche-
salg og Tele2 er baseret på en fejlagtig fortolkning af samtrafikproduktet gensalg, 
der er defineret som engroskøb af eksisterende slutbrugerprodukter med henblik 
på gensalg eller videresalg til egne slutbrugere.  

Det giver efter TDC s opfattelse ikke nogen mening at sidestille TDC Branche-
salg og Tele2 som købere af abonnenter, idet TDC Branchesalg ikke aftager no-
gen eksisterende slutbrugerprodukter fra TDC Privat med henblik på videresalg. 
TDC Branchesalg er i relation til gensalg alene TDC Totalløsningers salgsorgani-
sation i forhold til engroskunder.  

TDC bemærker endvidere, at selskabet ikke har struktureret sig på denne måde 
med henblik på at undgå regulering. Det spiller efter TDC s opfattelse ingen rolle 
om prissætningen af gensalgsproduktet besluttes af TDC Privat, TDC Branche-
salg eller en anden enhed i TDC Totalløsninger.  

Ydermere påpeger TDC, at det ikke er korrekt, som IT- og Telestyrelsen anfører i 
afgørelsesudkastet, at der ikke er indgået en samtrafikaftale mellem TDC Bran-
chesalg og TDC Privat. I henhold til markedsafgørelsen og telelovens § 51e er 
TDC forpligtet til at opstille kontraktmæssige samtrafikgrænseflader (ISG) mel-
lem afdelingerne og datterselskaberne med henblik på IT- og Telestyrelsens til-
syn med forpligtelsen om ikke-diskrimination. TDC oplyser, at selskabet i den 
forbindelse har en ISG, der beskriver TDC Privat's køb af gensalgsprodukter på 
ikke-diskriminerende vilkår. TDC Privat får således, efter TDC s opfattelse, var-
sel om ændring af engrospriserne samtidig med Tele2.  

Endelig har TDC gjort gældende, at indførelsen af et håndteringsvarsel i realite-
ten svarer til, at TDC pålægges en stand still-periode i forbindelse med ændringer 
i slutbrugernes abonnementsvilkår.  

IT- og Telestyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra Tele2 i forbindelse med 
høringen over afgørelsesudkastet.  

IT- og Telestyrelsen har den 12. juli 2007 sendt et revideret udkast til afgørelse i 
sagen i høring hos Tele2 og TDC.   

I forbindelse med høringen over udkastet til afgørelse af 12. juli 2007 har styrel-
sen modtaget høringssvar fra TDC den 24. august 2007.  
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TDC bemærker, at IT- og Telestyrelsen i det væsentligste fastholder styrelsens 
argumentation og konklusion, som fremgik af udkast til afgørelse af 29. januar 
2007.  

Hertil oplyser TDC, at selskabet fortsat er uenig med styrelsens fortolkning og 
anvendelse af telelovens § 65, stk. 2 og § 51b. TDC henviser i den forbindelse til 
selskabets tidligere indlæg i sagen.   

IT- og Telestyrelsens seneste udkast giver dog TDC anledning til disse følgende 
supplerende bemærkninger;  

Telelovens § 65, stk. 1 og 2,  

Fra styrelsens udkast s. 12 citeres følgende;  

Det er der IT- og Telestyrelsens opfattelse, at styrelsen kan behandle spørgsmål 
om fastsættelse af vilkår for samtrafik efter reglen i § 65, stk. 2, uanset om det 
sker i forbindelse med en sag efter § 65, stk. 1, om adgang til samtrafikprodukter 
eller ej.   [ TDC s fremhævelse]  

Den hidtidige § 65, stk. 1, giver IT- og Telestyrelsen kompetence til at træffe af-
gørelse 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 forpligtende part vil være berettiget til at afvise. Der tilsigtes 
isoleret ikke nogen ændring heri. Stk. 2 er således et supplement til stk. 1

  

I forbindelse med telelovens § 51b oplyser TDC, at selskabet fortsat er uenig med 
IT- og Telestyrelsen anvendelse af bestemmelsen.  

Efter TDC s opfattelse savner det støtte i såvel lovtekst som i lovbemærkninger-
ne, at TDC som følge af 51b er forpligtet til at give meddelelse til Tele2 samtidig 
med, at TDC Privat meddeler oplysninger om kommende ændringer af detailpris-
sætningen af fastnet til TDC Branchesalg.   

Efter TDC s opfattelse ville en sådan konklusion forudsætte, at forholdene imel-
lem TDC Branchesalg og Tele2 var ens, herunder at de skulle være på samme 
konkurrencemarked. Dette er ifølge TDC ikke tilfældet. Det er TDC s grundlæg-
gende synspunkt, at tilvejebringelsen af engrosproduktet gensalg fastnet sker i en 
kasse bestående af Branchesalg og Privat. Den information, der sker fra Privat 

til Branchesalg, sker således med henblik på at tilvejebringe engrosproduktet 
gensalg fastnet. Når Tele2 modtager information om ændringerne i priserne på 
detailproduktet, sker det ikke med henblik på, at Tele2 skal tilvejebringe et en-
grosprodukt, men derimod i forbindelse med Tele2 s køb af TDC s engrospro-
dukt. Informationen fra Privat til Branchesalg sker således i relation til tilveje-
bringelsen af gensalg fastnet på en gros markedet, mens Tele2 tilvejebringer sine 
ydelser på detailmarkedet.   

TDC bemærker, at selskabet allerede i dag, efter markedsafgørelsen på marked 8 
og telelovens § 51d, stk.2, offentliggør kommende prisændringer på gensalg fast-
net på selskabets hjemmeside. Dette sker ifølge TDC i praksis ved, at TDC Bran-
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chesalg offentliggør ændrede detailpriser på fastnettjenesten, så snart TDC Privat 
har besluttet en sådan ændring, og den er meddelt TDC Branchesalg.  

TDC vil efter omstændighederne overveje at tilbyde, at Tele2 kan få yderligere 
særskilt meddelelse om kommende ændringer af detailprisen for fastnettjenesten i 
forbindelse med, at TDC Branchesalg offentliggør sådanne oplysninger på sel-
skabets hjemmeside.   

TDC vil forinden et formelt tilbud fremsættes, under henvisning til selskabets 
bemærkninger til IT- og Telestyrelsens udkast, drøfte udkastet på et møde imel-
lem TDC og styrelsen.  

IT- og Telestyrelsen har ikke modtaget høringssvar fra Tele2 i forbindelse med 
høring over udkast til afgørelse af 12. juni 2007.  

IT- og Telestyrelsen har den 6. september 2007 afholdt møde med TDC vedr. 
håndteringsvarsel for gensælgere.   

IT- og Telestyrelsen har som opfølgning på mødet den 11. september 2007 an-
modet TDC om at besvare en række supplerende spørgsmål, herunder om det er 
korrekt forstået, at: 

 

TDC Privat uden ugrundet ophold sender ændringer af priser på detail-
marked til TDC Branchesalg, som også uden ugrundet ophold offentlig-
gør de ændrede detailpriser på TDC s hjemmeside, og som endvidere på-
tænker at sende en e-mail til gensalgskunderne herom?   

 

TDC Branchesalgs efterfølgende konkrete prissætning af engrosproduk-
terne sker efter og uden tilknytning til offentliggørelsen af detailpriserne?  

TDC har i e-mail til IT- og Telestyrelsen af 24. september 2007 afgivet svar på 
de supplerende spørgsmål, som styrelsen fremsatte efter mødet med TDC den 6. 
september 2007.  

TDC bemærker indledningsvist, at TDC har gennemgået en organisationsmæssig 
omstrukturering, hvilket betyder, at TDC Privat fremover benævnes Marked 
under divisionen TDC Fastnet Norden og TDC Branchesalg benævnes Branche-
salg ligeledes under divisionen TDC Fastnet Norden.   

I forbindelse med IT- og Telestyrelsens spørgsmål oplyser TDC, at der er rigtigt 
forstået, at Marked uden ugrundet ophold sender ændringer af priser på detail-
marked til Branchesalg, som også uden ugrundet ophold og indenfor rammerne af 
forpligtelserne, der følger af telelovens § 51d, offentliggør de ændrede detailpri-
ser på TDC s hjemmeside og endvidere påtænker at sende en mail til gensalgs-
kunderne herom.   

TDC oplyser videre, at udgangspunktet vil være, at efterfølgende prisændringer 
af engrosproduktet gensalg fastnet vil ske uden tilknytning til offentliggørelsen af 
ændringer af detailpriserne. Det vil dog ikke kunne udelukkes, at Branchesalg 
samtidig med offentliggørelsen af detailpriserne kan oplyse, om der samtidig for-
ventes at ske en ændring af de konkrete fradrag i detailprisen.   
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Til spørgsmålet om, hvem der varsler prisændringer over for TDC s slutkunder 
og den tidsmæssige sammenhæng i forhold til det varsel Branchesalg giver, oply-
ser TDC, at det er Markedsafdelingen i TDC Fast Norden, der varsler slutkunder-
ne. TDC oplyser, som også oplyst på mødet med IT- og Telestyrelsen den 6. sep-
tember 2007, at der ikke kan angives nogen fast tidsmæssig sammenhæng imel-
lem dette varsel, og den forudgående meddelelse til Branchesalg og den efterføl-
gende offentliggørelse på TDC s hjemmeside. Dette afhænger af, hvornår Mar-
kedsafdelingen tager initiativ til en prisændring.   

 

Er der tale om en prisændring vil Markedsafdelingen uden ugrundet op-
hold efter en beslutning om ændring af priserne give meddelese herom 
til Branchesalg, som uden ugrundet ophold og indenfor rammerne af § 
51d offentliggør oplysningerne på TDC s hjemmeside. Derudover sen-
der Branchesalg et formelt brev om prisændringen med et varsel på en 
måned, jf. gensalgsaftalen. 

 

Hvis Markedsafdelingens ændring af priserne ligger tæt på tidspunktet 
for varsling af slutkunderne, vil der dermed ikke være lang tidsmæssig 
forskydning mellem Branchesalgs offentliggørelse af ændringerne og 
det formelle prisændringsvarsel.  

 

Ligger beslutningen derimod i god tid forud for den formelle varsling af 
kunderne, vil der være større tidsmæssig forskydning mellem Branche-
salgs offentliggørelse af ændringerne og det formelle prisændringsvar-
sel.   

TDC vil efter omstændighederne overveje at tilbyde, at Tele2, ud over den for-
pligtelse TDC er pålagt efter teleloven, kan få direkte og individuel meddelelse 
om kommende ændringer af detailprisen for fastnettjenesten samtidig med, at 
Branchesalg offentliggør sådanne oplysninger på selskabets hjemmeside. Bran-
chesalg offentliggør oplysningerne på selskabets hjemmeside i overensstemmelse 
med telelovens § 51d og udmøntningen heraf i markedsafgørelsen på engrosmar-
kedet for fastnetaccess (marked 8), hvilket efter det af TDC oplyste i praksis be-
tyder, at oplysningerne offentliggøres uden ugrundet ophold efter Branchesalg 
har fået meddelelse om prisændringerne fra Markedsafdelingen.    

IT- og Telestyrelsen har den 25. september 2007 fremsendt TDC s høringssvar af 
24. september 2007 til Tele2 med henblik på at modtage bemærkninger hertil.  

IT- og Telestyrelsen har den 31. oktober 2007 modtaget bemærkninger fra Tele2.  
Tele2 oplyser, at selskabet er enig i de betragtninger, som  IT- og Telestyrelsen 
ligger til grund i afgørelsesudkastet af 12. juli 2007.  

Tele2 bemærker, at det efter selskabets opfattelse er underordnet, hvordan TDC 
organiserer sig, idet det ikke bør være muligt at organisere sig ud af en forpligtel-
se til at informere om nye priser på samme tidspunkt, som disse oplysninger ud-
meldes internt i TDC.   

Tele2 understreger derfor behovet for, at IT- og Telestyrelsen fastholder sin vur-
dering i udkastet til afgørelse af 12. juli 2007. Den pågældende samtidighed i 
udmeldingen er efter Tele2 s opfattelse ikke kun vigtig i forhold til, at begrænse 
det direkte økonomiske tab som gensælger oplever, når TDC hæver priserne og 
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dermed gensælgernes omkostninger  inden gensælgeren kan nå at regulere sine 
priser over for egne kunder. Det er efter Tele2 s opfattelse videre essentielt for 
gensælgere at kunne handle hurtigt, når TDC foretager ændringer, for at kunne 
agere i konkurrencen over for TDC.   

TDC s tilbud er efter Tele2 s opfattelse et forsøg på at undgå en mere rimelig 
konkurrencemæssig stilling mod at give sig lidt. Tele2 bemærker endvidere, at 
det er TDC s markedsorganisation, som fremkommer med oplæg, når der skal 
godkendes nye priser. Efter Tele2 s opfattelse er TDC s markedsorganisation så-
ledes allerede advaret, når TDC s prisudvalg godkender nye priser. Tele2 oplyser 
samtidig, at selskabet har forståelse for, at dette forspring ikke kan tages fra 
TDC, men mener at det aktualiserer behovet for samtidig information, når der 
træffes beslutning om prisændringer.  

Tele2 bemærker videre, at TDC s løsningsforslag indeholder en urimelig grad 
af tidsmæssig elastik . Dette er efter Tele2 s opfattelse problematisk, til trods 
for at der i TDC s forslag er indføjet, at informationerne skal sendes til Tele2 
uden ugrundet ophold, idet der efter selskabets opfattelse kan være flere årsager 
til, at noget bliver forsinket. Selskabet efterspørger i den forbindelse nogle klare 
frister for, hvor lang tid TDC må være om  via Branchesalg eller ej  at formidle 
informationer om prisændringer. Endvidere er det Tele2 s opfattelse, at der bør 
være et klart krav om, at der udsendes direkte og individuel information til 
TDC s gensælgere. En opdatering af Branchesalgs hjemmeside er efter Tele2 s 
opfattelse også relevant, men selskabet bemærker, at der ikke er nogen gensælge-
re, der har ressourcer til at gå så ofte på TDC s hjemmeside, at direkte informati-
on kan erstattes.   

Tele2 anmoder på denne baggrund om, at IT- og Telestyrelsen fastholder konklu-
sionerne i styrelsens udkast til afgørelse af 12. juli 2007.    

IT- og Telestyrelsen har den 21. november 2007 afholdt møde med Tele2 med 
henblik på drøftelse af sagen. Der er fra dette møde sendt et referat til Tele2.   

IT- og Telestyrelsen har den 29. november 2007 fremsendt Tele2 s bemærknin-
ger til TDC med henblik på, at modtage TDC s bemærkninger hertil.   

IT- og Telestyrelsen har den 13. december 2007 modtaget en kopi af TDC s mail 
til Tele2 af 13. december 2007.   

TDC oplyser, at selskabet under forudsætning af, at Tele2 vil frafalde sagen er 
indstillet på, at følgende vilkår indsættes i aftalen.   

TDC vil give Tele2 direkte meddelelse pr. email om kommende ændringer af de 
detailpriser for fastnettjenesten som ligger til grund for prissætningen af Ydelser 
iht. denne Aftale. Meddelesen vil ske samtidig med at TDC Branchesalg offent-
liggør sådanne oplysninger på TDC s hjemmeside. TDC Branchesalg offentlig-
gør oplysningerne på TDC s hjemmeside i overensstemmelse med telelovens § 
51d og udmøntningen heraf i markedsafgørelsen på engrosmarkedet for fastne-
taccess (marked 8), hvilket i praksis betyder, at oplysningerne offentliggøres 
uden ugrundet ophold efter TDC Branchesalg har fået meddelese om prisæn-
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dringerne fra TDC s detailforretning. Ved ugrundet ophold forstås den tid det 
tager for TDC Branchesalg inden for normal arbejdstid at taste ændringerne og 
gøre dem tilgængelig på TDC s hjemmeside.    

Tele2 har i e-mail til IT- og Telestyrelsen af 21. december 2007 informeret IT- og 
Telestyrelsen om, at TDC s tilbud af 13. december 2007 efter Tele2 s opfattelse 
ikke løser det principielle problem omkring, at gensælgere ikke får information 
om en ny pris samtidig med TDC s egen salgsenhed. Efter Tele2 s vurdering har 
TDC angiveligt rykket beslutningskompetencen for godkendelse af nye priser fra 
et selvstændigt prisudvalg til at ligge hos en enhed inden for salgsenheden selv. 
Det er i den forbindelse Tele2 s opfattelse, at TDC ikke mener at kunne pålægges 
at informere gensælgere og salgsenhed samtidigt, idet der så er tale om en ren in-
formation. Dette synspunkt finder Tele2 mærkværdigt, eftersom det efter Tele2 s 
opfattelse ikke kan være rimeligt, at TDC kan organisere sig ud af en forpligtelse.   

Videre bemærker Tele2, at der ikke bør være noget til hinder for, at TDC Bran-
chesalg forsyner TDC s enhed, der beslutter pris- og vilkårsændringer, med opda-
terede maillister, hvorved information kan sendes samtidig med, at den meldes ud 
i egen salgsorganisation.   

Tele2 ønsker på denne baggrund at fastholde, at der træffes afgørelse i sagen.   

Lovgrundlag 
Ved lov nr. 1427 af 21. december 2005 om ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet og lov om ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet § 1, nr. 16, blev telelovens § 65 ændret. § 65, 
stk. 1 og 2 er herefter affattet som følger:  

§ 65. 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 er berettiget til at afvise. Afvisning kan alene ske med henvisning til, 
1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påberåbe sig 
§§ 42 eller 44, 
2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikadgang, 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, der kan 
begrunde en afvisning. 
Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen fastsæt-
te rimelige vilkår for levering af et samtrafikprodukt. 
Stk. 3 

  

Der er truffet administrativ afgørelse på engrosmarkedet for fastnetaccess (mar-
ked 8) og forpligtelserne for dette marked er trådt i kraft, jf. overgangsbestem-
melsen i § 7, stk. 4 i lov nr. 450 af 10. juni 2003, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 
28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.  

TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som havende en stærk markedspo-
sition på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8). TDC er som følge heraf i 
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overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 bl.a. pålagt nedenstående for-
pligtelser for gensalgsprodukter på marked 8:  

 
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 
anmodninger om engroskøb af slutbrugerabonnementer med henblik på 
videresalg. 

 

Forpligtelse til ikke-diskrimination i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 
2, jf. § 51 b. 

 

Forpligtelse om gennemsigtighed i medfør af telelovens § 51 d. 

 

Forpligtelse om priskontrol i medfør af telelovens § 51 f, stk. 5, nr. 3, jf. 
stk. 9, efter metoden slutbrugerprisen korrigeret for sparede omkostnin-
ger.  

Det fremgår af markedsafgørelsen, at forpligtelsen om ikke-diskrimination inde-
bærer, at TDC navnlig skal sikre:  

- at TDC under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udbyder 
tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser, og  
- at TDC udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår 

og til samme priser og af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udbydes 
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 
anmodning 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 par-
ten kan kræve, enten fordi vilkårene og priserne er fastsat i et standardtilbud, el-
ler fordi vilkårene og priserne findes i andre gældende samtrafikaftaler 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.  

Markedsafgørelsens forpligtelse om ikke-diskrimination er fastsat i medfør af § 
51, stk. 3, nr. 2. Bestemmelsen henviser til lovens § 51b, hvoraf det om indholdet 
af ikke-diskriminationsforpligtelsen fremgår, at:  

Stk. 1. Ved forpligtelse til ikke-diskrimination, 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.  
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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 b, fremgår, at:  

Indholdsmæssigt svarer den foreslåede bestemmelse til den gældende lovs § 52, 
2.pkt

  

I medfør af den tidligere gældende § 52 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkur-
rence og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven) skal udbydere med stærk 
markedsposition give adgang til samtrafik på ikke-diskriminerende vilkår.  

Det følger af telelovens tidligere gældende § 52, at:  

Parter, som i medfør af §§ 42-44 skal imødekomme alle rimelige anmodninger 
om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal give adgang til samtra-
fik på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende vilkår. Ovennævnte par-
ter skal under tilsvarende forhold anvende samme betingelser overfor andre par-
ter, der stiller samme tjenester til rådighed, samt stille samtrafikprodukter til rå-
dighed for andre på samme vilkår og med samme kvalitet, som de stilles til rå-
dighed for partens egne tjenester eller for tjenester under partens datterselskaber 
eller partnere, når dette er relevant.  

Af lovbemærkningerne til telelovens tidligere gældende § 52 fremgår bl.a., at:  

Når udtrykket andre parter, der stiller samme tjeneste 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.

  

Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne til telelovens tidligere gældende § 
52, at  

Ikke- diskriminerende vilkår omfatter blandt andet tilslutningsmuligheder, ser-
vicekvalitet, leveringstider, fejlrettelser og information om de net og tjenester, 
der er omfattet af samtrafikforpligtelsen. [IT- og Telestyrelsens understregning]   

I dagældende art. 6 i direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997 (ONP-direktivet), der 
ligger til grund for telelovens § 52 fremgår det, at medlemsstaterne skal sikre, at 
SMP udbydere:   

overholder princippet om ikke-diskrimination, hvad angår samtrafik, der til-
bydes andre. Tilsvarende skal de ved samtrafik tilbyde samtrafikpartnerne, der 
udbyder lignende tjenester, samme vilkår, faciliteter og oplysninger og samme 
tjenestekvalitet, som gælder for de tjenester, som udbydes af dem selv, deres un-
derafdelinger eller partner. [IT- og Telestyrelsens understregning]. 
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I henhold til bestemmelsen i telelovens § 51 d er TDC tillige på marked 8 pålagt 
en forpligtelse om gennemsigtighed. Forpligtelsen indebærer bl.a., at TDC skal 
offentliggøre oplysninger om betingelser, vilkår, kommercielle forhold, herunder 
vilkår for levering og anvendelse, priser samt tekniske forhold m.v., der afviger 
fra det til enhver tid offentliggjorte standardtilbud for det pågældende samtrafik-
produkt, og som indgår i aftaler om samtrafik, som TDC har indgået med interne 
eller eksterne parter. 

 

IT- og Telestyrelsens vurdering  

Regelanvendelsen 
Indledningsvis skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at styrelsens afgørelse af 18. 
oktober 2004 om samme spørgsmål blev truffet på et tidspunkt, hvor der endnu 
ikke på det relevante marked var truffet administrativ afgørelse efter reglerne i 
lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarke-
det, som ændret bl.a. ved lov nr. 450 af 10. juni 2003. I henhold til overgangsbe-
stemmelsen i ændringslovens § 7 blev afgørelsen således truffet i henhold til reg-
lerne i bl.a. bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v. samt 
øvrige bekendtgørelser, som anført i overgangsbestemmelsen.  

IT- og Telestyrelsen blev ved afgørelse af 30. marts 2005 af Teleklagenævnet på-
lagt at genoptage behandlingen af Tele2 s anmodning af 12. marts 2004 om tilfø-
jelse af et vilkår i samtrafikaftalen mellem Tele2 og TDC.   

Under sagens behandling er lovgivningen blevet ændret, idet blandt andet telelo-
vens § 65, stk. 2, er blevet ændret. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse efter den 
nye udformning af loven. Dette skyldes, at afgørelsen ikke drejer sig om forhol-
dende på tidspunktet for ansøgningens indgivelse, og at der ikke er fastsat særlige 
overgangsbestemmelser vedrørende denne del af lovændring, jf. § 3 i lov nr. 
1427 af 21. december 2005 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerfor-
hold på telemarkedet.   

§ 65, stk. 1 
Tele2 har anmodet IT- og Telestyrelsen om at træffe afgørelse om, at der i par-
ternes samtrafikaftale af 12. juli 2005 om Gensalg af tjenester m.v. på fastnetom-
rådet indføjes et håndteringsvarsel på 12 uger i forbindelse med TDC s ændring 
af slutbrugerpriser, der er omfattet af de aktuelle gensalgsprodukter. Tele2 ønsker 
dermed, at der forud for slutbrugervarslingerne gives Tele2 et yderligere varsel af 
prisændringer, således at selskabet kan varsle egne slutbrugere om prisændrin-
gerne ud fra samme vilkår, som TDC er underlagt internt i TDC s organisation.  

I medfør af telelovens § 65, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse om, 
hvorvidt der foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en 
aftale om samtrafik. Tele2 har anmodet om en ændring af den mellem parterne 
foreliggende samtrafikaftale.  

Efter bestemmelsens nr. 3, skal IT- og Telestyrelsen ved vurderingen af rimelig-
heden af en anmodning om samtrafik indledningsvis foretage en prøvelse af: 
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1. Hvorvidt anmodningen er fremsat af en part, der i henhold til telelovens 
regler er berettiget til at anmode om samtrafik. 

2. Hvorvidt anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafi-
kadgang, som den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt at give ad-
gang til. 

3. Hvorvidt der er tale om en anmodning, som en SMP-udbyder af tekniske 
årsager vil være berettiget til at afvise.  

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

IT- og Telestyrelsen kan i henhold til § 65, stk. 1, nr. 1, konstatere, at Tele2 som 
udbyder af offentlige elektronisk 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.  

Ligeledes kan IT- og Telestyrelsen i henhold til § 65, stk. 1, nr. 2, konstatere, at 
den samtrafikaftale som Tele2 ønsker ændret, omfatter et samtrafikprodukt, som 
TDC i medfør af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2005 på markedet 
for fastnetaccess (marked 8), er pålagt en forpligtelse til at give andre udbydere 
adgang til, jf. nærmere nedenfor.  

Endelig er der ikke fra parternes side angivet væsentlige hensyn, som i henhold 
til § 65, stk. 1, nr. 3, kan begrunde en afvisning i henhold til telelovens § 50 eller 
regler, fastsat i medfør heraf. IT- og Telestyrelsen har ej heller konstateret tilste-
deværelsen af sådanne forhold.  

I medfør af § 65, stk. 2, kan IT- og Telestyrelsen således fastsætte rimelige vilkår 
for levering af et samtrafikprodukt.  

Anvendelsesområdet for § 65, stk. 2. 
TDC har gjort gældende, at IT- og Telestyrelsen alene har hjemmel til at fastsæt-
te vilkår for samtrafik efter § 65, stk. 2, såfremt styrelsen samtidig skal tage stil-
ling til selve produktadgangen i.h.t. § 65, stk. 1.  

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at anvendelsen af § 65, stk. 2, efter IT 
og Telestyrelsens opfattelse, forudsætter, at IT- og Telestyrelsen foretager en prø-
velse efter § 65, stk. 1. Efter denne bestemmelse skal IT- og Telestyrelsen  som 
det fremgår ovenfor  vurdere, om der foreligger en rimelig anmodning om ind-
gåelse eller ændring af en aftale om samtrafik . Herunder skal det vurederes, 
hvorvidt det produkt, som der skal fastsættes vilkår for efter stk. 2, er et samtra-
fikprodukt, som en udbyder med stærk markedsposition skal give adgang til efter 
samtrafikreglerne i teleloven. Dette sker, uanset om der konkret er tale om en 
samtidig anmodning om adgang til et givet produkt, eller om der er tale om et 
samtrafikprodukt, som den pågældende udbyder, der anmoder om fastsættelse af 
vilkår, allerede har adgang til ved en samtrafikaftale. En afgørelse efter § 65, stk. 
1, vil således nødvendigvis være en integreret del af styrelsens afgørelser om 
fastsættelse af vilkår efter § 65, stk. 2. 
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Der ses ikke i lovens forarbejder at være holdepunkter for en fortolkning af § 65, 
stk. 1 og 2, der medfører en snævrere anvendelse af bestemmelserne, end hvad 
der følger af ordlyden. Det er således styrelsens opfattelse, at formålet med lov-
ændringen, som indførte reglerne i § 65, stk. 2, har været at give IT- og Telesty-
relsen bemyndigelse til at fastsætte og ændre vilkår for samtrafik.  

Det er dermed IT- og Telestyrelsens opfattelse, at denne sag behandles og afgøres 
efter § 65, stk. 1. Det er endvidere IT- og Telestyrelsens vurdering, at adgang til 
nødvendige og relevante oplysninger for et samtrafikprodukt falder ind under 
vilkår for levering af samtrafikprodukt, jf. § 65, stk. 2.  

Tidligere praksis om fastsættelse af vilkår for samtrafik 
Videre har TDC henvist til, at den praksis, som slås fast i Teleklagenævnets afgø-
relser af henholdsvis 30. marts og 10. oktober 2005, skal lægges til grund ved af-
gørelsen af nærværende sag. I de pågældende afgørelser fastslår Teleklagenæv-
net, at IT- og Telestyrelsen ikke har adgang til at fastsætte vilkår for samtrafik i 
medfør af telelovens § 65, stk. 1.  

Hertil skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at Teleklagenævnets afgørelser er truf-
fet forud for lovændring nr. 1427 af 21. december 2005, ved hvilken den nye § 
65, stk. 2, indførtes, hvorfor Teleklagenævnets betragtninger om IT- og Telesty-
relsens vilkårsfastsættelse i henhold til bestemmelsen i § 65, stk. 1, ikke efter sty-
relsens opfattelse er relevante ved afgørelsen af nærværende sag.  

IT- og Telestyrelsen skal underbyggende henvise til, at Teleklagenævnet i for-
bindelse med høring over lovforslaget til den pågældende ændring af teleloven 
bemærkede følgende:  

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, har Teleklagenævnet igen-
nem de seneste måneder truffet afgørelse i flere sager vedrørende telelovens § 
65. Disse sager har vist, at denne bestemmelse set fra lovgivers synspunkt kunne 
have behov for at blive revideret. Det er nævnets vurdering, at indførelsen af det 
nye stk. 2 i telelovens § 65 imødekommer den problematik, som kom til udtryk i 
de § 65-afgørelser, der på det seneste er truffet af Teleklagenævnet. Nævnet fin-
der således, at den foreslåede ændring synes at fjerne den hidtil herskende 
usikkerhed hos IT- og Telestyrelsen om rækkevidden af denne bestemmelse.

  

Med disse bemærkninger er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at Teleklage-
nævnets hidtidige praksis er afløst af den nye regulering i telelovens § 62, stk. 2.  

Grundlaget for vurdering af vilkår om håndteringsvarsel 
Ved afvejningen af nærværende sag vil en række forhold såvel konkrete som re-
gulatorisk pålagte forpligtelser, være afgørende i vurderingen af, hvorvidt fast-
sættelse af et vilkår om håndteringsvarsel konkret kan anses for at være rimeligt i  
parternes samtrafikaftale om gensalg.  

To forskellige slags vilkår 
I denne vurdering er det indledningsvist nødvendigt begrebsmæssigt at adskille 
de vilkår, der på den ene side indgår som en integreret del af slutbrugerproduktet 
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baseret på gensalg, fra de samtrafikvilkår, som en gensælger på den anden side 
kan erhverve et gensalgsprodukt på. Disse to typer af vilkår vedrører forskellige 
forhold.  

Vilkårene om varsling af ændringer i slutbrugerpriserne over for slutbrugerne er 
en integreret del af slutbrugerproduktet baseret på gensalg på lige fod med øvrige 
vilkår om f.eks. pris, opsigelse og betaling. Disse vilkår regulerer på detailniveau 
forholdet mellem udbydere og slutbrugere, hvilket i nærværende sag vil sige for-
holdet mellem TDC og TDC s slutbrugere. Vilkårene vil således ikke kunne afta-
les ændret mellem TDC og en engroskunde, konkret Tele2, men vil kunne ændres 
i henhold til en aftale mellem TDC og slutbrugerne.   

Vilkår i en gensælgers samtrafikaftale om engroskøb af gensalgsprodukter her-
under om køb af det integrerede delprodukt vedrørende varsling af slutbruger-
prisstigninger følger samtrafikreglerne. Disse vilkår regulerer på engrosniveau 
forholdet mellem engrossælger og engroskøber, hvilket i nærværende sag vil sige 
forholdet mellem TDC og Tele2. Vilkårene vil således ikke kunne aftales ændret 
mellem TDC og en slutbruger, men vil kunne ændres i henhold til en aftale mel-
lem TDC og en engroskunde, konkret Tele2.  

Fastsættelse af et vilkår om håndteringsvarsel vil være en ændring af vilkårene på 
engrosniveau, d.v.s. mellem TDC og en engroskunde, konkret Tele2.  

Forpligtelsen om ikke-diskrimination herunder adgang til oplysninger 
Med udgangspunkt i TDC s forpligtelse på marked 8 om ikke-diskrimination vil 
det videre indgå i vurderingen, hvorvidt de vilkår som TDC tilbyder eksterne af-
tagere af gensalgsprodukter, der er omfattet af markedsafgørelsen på marked 8, er 
identiske med de vilkår, som TDC anvender internt i koncernen ved varsling af 
ændringer i slutbrugerpriserne over for de enheder, der varsler slutbrugerne her-
om.  

Det er i denne forbindelse IT- og Telestyrelsens vurdering, at § 51 b og den heraf 
udmøntede forpligtelse om ikke-diskrimination, også finder anvendelse for så 
vidt angår de varsler, der anvendes internt i TDC.  

IT- og Telestyrelsen baserer denne vurdering på, at det af de ovenfor citerede 
lovbemærkninger til den dagældende § 52 fremgår, at ikke-diskriminerende vil-
kår blandt andet omfatter information om de net og tjenester, der er omfattet af 
samtrafikforpligtelsen.  

Efter IT- og Telestyrelsens opfattelse omfatter denne information alle oplysnin-
ger, som relaterer sig til de net eller tjenester, der er omfattet af samtrafikforplig-
telsen, herunder også informationer, der udveksles om forestående prisændringer 
og konkret også de i sagen omhandlende informationer vedrører ændringer i vil-
kår i de omhandlede gensalgsprodukter.  

Forpligtelse om priskontrol 
IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at en samtrafikpris, fastsat ud fra principper-
ne i telelovens § 51 f, stk. 5, nr. 3, jf. stk. 9, om slutbrugerprisen korrigeret for 
sparede omkostninger, som udgangspunkt indebærer, at der i et prisbilag til en 
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samtrafikaftale er angivet en selvstændigt fastsat procentsats, som den til enhver 
tid værende slutbrugertakst skal reduceres med. Prisen beregnes således ud fra to 
komponenter: slutbrugerprisen og en procentvis reduktionssats.  

Når der sker ændringer i slutbrugertaksten, vil denne ændring herefter, som den 
ene komponent i prisfastsættelsen, umiddelbart skulle udgøre det nye grundlag 
for beregning af en ny samtrafikpris, mens den fastsatte procentsats, som er den 
anden komponent i prisberegningen, derimod som udgangspunkt ikke berøres af 
ændringen.  

Såfremt TDC efter en ændring af slutbrugerpriserne vurderer, at der er behov for  
at ændre i de fastsatte reduktionsprocentsatser i en konkret aftale, vil TDC efter 
IT og Telestyrelsens vurdering ikke af den grund kunne undlade umiddelbart at 
udmønte en prisnedsættelse på engrosniveau, som udspringer af en nedsættelse af 
slutbrugerpriserne, med mindre TDC på kommerciel basis specifikt har indgået 
aftale om, at der tages forbehold herfor i de enkelte samtrafikaftaler.  

Efter IT- og Telestyrelsens opfattelse er TDC således ikke berettiget til at lade 
udmøntningen på engrosniveau, af en nedsættelse af slutbrugerpriserne, afvente 
interne overvejelser og beslutningsprocedurer vedrørende ændring af prisstruktu-
ren.  

Når der videre henses til, at ændringer i de slutbrugertakster, der ligger til grund 
for beregningen af samtrafikprisen for gensalgsabonnementer, umiddelbart skal 
udmøntes i disse samtrafikpriser efter de principper, der er gældende i de respek-
tive konkrete samtrafikaftaler, må det lægges til grund, at køberne af samtrafik-
produkter selv vil kunne beregne konsekvenserne af de pågældende ændringer i 
slutbrugerpriserne.   

En varsling af gensalgskøberne skal således som udgangspunkt ikke afvente 
TDC s beregninger af de respektive prisændringer, men kan have umiddelbar 
værdi for gensalgskøberne.  

 

Processen omkring varsling af prisændringer 
TDC har i e-mail af 24. september 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at selska-
bet har ændret varslingsproceduren over for selskabets gensalgskunder.   

Det er IT- og Telestyrelsens forståelse, at TDC s nye varslingsprocedurer i prak-
sis indebærer, at Marked uden ugrundet ophold meddeler ændringer af fastneta-
bonnementer på detailniveau til Branchesalg, som herefter uden ugrundet ophold 
meddeler prisændringerne til selskabets eksterne gensælgere, som ikke længere 
skal afvente Branchesalgs beregning af gensalgsprisen. Dette ser styrelsen som 
en væsentlig ændring, idet det tidligere, efter TDC s oplysninger, har været Bran-
chesalg, der skulle godkende indstillinger vedr. prisændringer fra TDC detailfor-
retning.   

Styrelsen vil ved fastsættelse af rimelige vilkår for parternes samtrafik tage ud-
gangspunkt i TDC s nye varslingsprocedurer.    
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Konklusion 
I medfør af telelovens § 65, stk. 2, er IT- og Telestyrelsen tillagt bemyndigelse til 
at fastsætte vilkår for levering af samtrafik.   

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at styrelsen dermed konkret kan fastsætte 
vilkår for varsling af prisændringer for gensalgsprodukter i form af håndterings-
varsel, der ligger forud for det slutbrugervarsel, der indgår som et integreret ele-
ment i TDC s genslagsprodukter.   

IT- og Telestyrelsen finder, at længden af et sådan varsel i første omgang ud fra 
principperne om ikke-diskrimination bør fastsættes med udgangspunkt i de vars-
ler, som TDC internt anvender mellem de involverede enheder, TDC Marked og 
Branchesalg. Dermed har IT- og Telestyrelsen ikke imødekommet Tele2 s an-
modning om et varsel på minimum 12 uger, idet længden af varslet konkret og 
fra tilfælde til tilfælde må forventes at variere afhængigt af TDC s interne varsel.    

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at Tele2 i relation til spørgsmålet om 
håndteringsvarsel, med henvisning til ikke-diskriminationsforpligtelsen, skal 
modtage de samme oplysninger på samme vilkår, som de udveksles internt i TDC 
med henblik på udførelse af beslutningen. IT- og Telestyrelsen finder således, at 
alle beslutninger om prisændringer 

 

også beslutninger vedr. detailprodukter 

 

der kan påvirke prissætningen af engrosproduktet, skal meddeles de øvrige udby-
dere, herunder Tele2, samtidig med den interne udveksling af informationer i 
TDC.   

IT- og Telestyrelsen skal understrege, at styrelsen til enhver tid vil iagttage den 
konkrete udmøntning af de forpligtelser, som TDC er pålagt i forbindelse med 
markedsafgørelsen. Det er således IT- og Telestyrelsens holdning, at det ikke skal 
være muligt for TDC at organisere sig ud af forpligtelserne.   

Et håndteringsvarsel vil herefter indebære, at TDC skal meddele Tele2 oplysnin-
ger om ændring af de slutbrugerpriser, som ligger til grund for beregning af pri-
serne for genslagsprodukter, der er omfattet af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 
6. oktober 2005, på samme tidspunkt og på samme vilkår, som disse oplysninger 
udmeldes internt i TDC.   

TDC har som nævnt indført nye varslingsprocedurer således, at Marked uden 
ugrundet ophold meddeler ændringer af priser på detailniveau til Branchesalg, 
som også uden ugrundet ophold meddeler prisændringerne til selskabets eksterne 
gensælgere, herunder Tele2. Selskabets gensælgere skal således ikke længere af-
vente en beregning af gensalgsproduktet hos Branchesalg forud for et varsel af 
prisændringer. Ydermere har TDC specificeret selskabet forståelse af begrebet 
ugrundet ophold, som selskabet definerer som den tid det tager for TDC Bran-
chesalg inden for normal arbejdstid at taste ændringerne og gøre dem tilgænge-
lige på TDC s hjemmeside.     

IT- og Telestyrelsen finder, at TDC s varslingsprocedurer på mange måder imø-
dekommer Tele2 s behov for et håndteringsvarsel, idet Branchesalg uden ugrun-
det ophold varsler selskabets eksterne gensælgere ved modtagelse af meddelelse 
fra TDC Marked om ændring af prissætningen på detailproduktet. 
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IT- og Telestyrelsen finder imidlertid, at direkte og individuel information til 
gensalgskunder samtidig med tilgængeliggørelse af prisændringer på TDC s 
hjemmeside allerede er omfattet af ikke-diskriminationsforpligtelsen, som TDC 
er pålagt med afgørelsen på marked 8. Det er således styrelsens klare opfattelse, 
at TDC s udøvende enhed sidder inde med oplysninger, som er erhvervet på an-
den måde end ved opslag på TDC s hjemmeside.        

IT- og Telestyrelsen finder herefter, at det vil være rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC at ændre parternes aftale af 12. juli 2005 om gensalg af tjenester 
mv. på fastnetområdet, således at der indføjes et vilkår i form af et håndterings-
varsel, som indebærer, at TDC i henhold til parternes aftale uden ugrundet op-
hold skal varsle Tele2, som aftager fastnettjenester på gensalgsvilkår, individuelt 
og direkte ved e-mail, når TDC har truffet beslutning om ændring af detailpriser-
ne.  

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse understrege, at styrelsen vil anlægge 
en restriktiv fortolkning af grundede opholdsårsager .     

ooo0ooo    

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af 65, 
stk. 1 og 2, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 
2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, samt i medfør af IT- 
og Telestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2005 om markedet for fastnetaccess 
(marked 8) følgende : 

  

AFGØRELSE:  

IT- og Telestyrelsen finder, at det er rimeligt og proportionalt at pålægge 
TDC A/S at ændre parternes aftale af 12. juli 2005 om gensalg af tjenester 
m.v. på fastnetområdet, således at der indføjes et vilkår i form af et håndte-
ringsvarsel, som indebærer, at TDC A/S, i henhold til parternes aftale, uden 
ugrundet ophold skal varsle Tele2, som aftager fastnettjenester på gensalgs-
vilkår, individuelt og direkte ved e-mail, når TDC har truffet beslutning om 
ændring af detailpriserne.    

ooo0ooo      
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Klagevejledning 
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Sekretariatet 
for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald 
indgives skriftligt inden 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet.   

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 8 af 12. ja-
nuar 2001 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 4.000 kr. 
for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive op-
krævet af Teleklagenævnets sekretariat.   

Med venlig hilsen    

Torben Edi Rosenstock  


