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Afgørelse om fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid med 
telelovens § 64 

IT- og Telestyrelsen har modtaget TDC s brev af 24. januar 2008, hvori selskabet 
i henhold til IT- og Telestyrelsens brev af 18. januar 2008 redegør for, hvilke til-
tag selskabet agter at iværksætte i relation til spørgsmålet om fortsat anvendelse 
af oplysninger videregivet i strid med telelovens1 § 64.   

IT- og Telestyrelsens brev til TDC af 18. januar 2008 blev fremsendt på bag-
grund af et møde mellem IT- og Telestyrelsen og TDC d. 15. januar 2008. På 
mødet præsenterede TDC selskabets intention om at kære fogedrettens kendelse 
af 11. januar 2008, hvor der blev nedlagt fogedforbud mod TDC s opsigelse af 
samlerabat, som beskrevet i TDC s brev af 4. december 2007 til IT- og Telesty-
relsen, for så vidt angår TDC s PSTN-kunder med dobbeltanvendelse hvor bred-
bånd leveres af en anden udbyder end TDC.  

IT- og Telestyrelsen vurderede ved § 77 udtalelse af 18. december 2007, at 
TDC s løsning beskrevet i brev af 4. december 2007, var i overensstemmelse 
med telelovens § 64.  

TDC oplyser i brevet af 24. januar 2008, at TDC ikke agter at foretage sig yderli-
gere overfor de PSTN-kunder, der får udbetalt samlerabatten baseret på oplys-
ninger videregivet i strid med telelovens § 64, idet modellen hvor, TDC opsiger 
de kunder, der får udbetalt samlerabatten baseret på oplysninger videregivet i 
strid med telelovens § 64 på baggrund af fogedrettens nedlæggelse af forbud mod 
udsendelse af opsigelsesbrev, ikke har kunnet gennemføres. TDC henviser til 
TDC s brev af 4. december 2007, hvor selskabet præsenterede selskabets revide-
rede model for udbetaling af samlerabat.   

I brev af 4. december 2007 fastholdt TDC principielt sine i brev af 26. november 
2007 anførte påstande og anbringender, såfremt en opsigelse som beskrevet i 
brev af 4. december 2007 ikke var lovlig.  

I lyset heraf må TDC s oplysning i brevet af 24. januar 2008 om, at TDC ikke ag-
ter at foretage sig yderligere over for de PSTN-kunder, der får udbetalt samlera-
batten baseret på oplysninger videregivet i strid med telelovens § 64, forstås så-

                                                     

 

1 Lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold på te-
lemarkedet. 
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ledes, at TDC efter fogedrettens kendelse nu henholder sig til synspunkterne in-
deholdt i brevet af 26. november 2007 om lovligheden af den fortsatte udbetaling 
af rabat.  

På baggrund heraf vil IT- og Telestyrelsen i det følgende træffe afgørelse i for-
hold til TDC s påstande og anbringender i brev af 26. november 2007.  

Sagsfremstilling: 
Teleklagenævnet traf 9. oktober 2007 afgørelse om, at den videregivelse af op-
lysninger, der skete fra TDC Branchesalg til TDC Retail med henblik på udbeta-
ling af samlerabat til PSTN-kunder, og hvor det fremgik, at kunden havde en 
xDSL-løsning hos en anden udbyder, var ulovlig. Som supplement til afgørelsen 
påbød Teleklagenævnet TDC at ophøre med udvekslingen af oplysninger.  

IT- og Telestyrelsen påbegyndte herefter et tilsyn med TDC s opfyldelse af på-
buddet, samt TDC s efterlevelse af Teleklagenævnets afgørelse.  

IT- og Telestyrelsen fremsendte den 19. november 2007, på baggrund af en an-
modning fra TDC af 31. oktober 2007 en vurdering i henhold til telelovens § 77 
af en af TDC præsenteret model til udbetaling af samlerabat. Vurderingen vedrør-
te lovligheden af den af TDC beskrevne model i forhold til telelovens § 64, i ly-
set af Teleklagenævnets afgørelse og påbud.  

Ved pressemeddelelse af 20. november 2007 offentliggjorde TDC selskabets løs-
ningsmodel. Selskabet anførte blandt andet heri, at TDC s PSTN-kunder, der 
havde fået dobbelt anvendelse af linien i form af bredbånd leveret af en anden 
udbyder end TDC før 9. oktober 2007, ikke skulle foretage sig yderligere, idet 
samlerabatten ville fortsætte uændret.  

På baggrund af pressemeddelelsen sendte IT- og Telestyrelsen den 20. november 
2007 et brev til TDC, hvori styrelsen oplyste, at IT- og Telestyrelsen opfattede en 
automatisk fortsættelse af samlerabat for TDC s PSTN-kunder med bredbånd fra 
en anden udbyder, som en fortsat anvendelse af oplysninger videregivet i strid 
med telelovens § 64. IT- og Telestyrelsen udtrykte endvidere i brevet styrelsens 
umiddelbare opfattelse, hvorefter en sådan fortsat anvendelse ville være i strid 
med Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2007 og dermed telelovens § 64.  

På baggrund heraf fremsendte TDC et brev af 26. november 2007, hvor selskabet 
anfører sine påstande og anbringender i relation til spørgsmålet om fortsat anven-
delse af oplysningerne.  

Overfor IT- og Telestyrelsens brev af 20. november 2008 gør TDC i brevet af 26. 
november 2007 principalt gældende, at TDC s fortsatte udbetaling af samlerabat 
til eksisterende PSTN kunder med xDSL-aftaler hos tredjemand ikke er i strid 
med telelovens § 64.  

Til støtte for TDC s principale påstand gør selskabet ved brev af 26. november 
2007 gældende, at  

1. IT- og Telestyrelsen er bundet af forhåndsbeskeden af 19. november 
2007. 
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2. Telelovens § 64 ikke omfatter TDC Retails anvendelse af oplysninger af 
oplysningerne som grundlag for udbetaling af samlerabat. 

3. Telelovens § 64 ikke hjemler indgreb i underliggende aftaleforhold.   

Subsidiært gør TDC gældende, at TDC ved ændring af vilkårene for samlerabat, 
kan lægge til grund for udbetaling af samlerabatten, at PSTN kunder, der ikke re-
agerer ved at opsige samlerabatten, har dobbeltanvendelse af deres telefonlinie og 
dermed bekræfter, at de fortsat ønsker samlerabat udbetalt.  

Ved brev af 31. januar 2008 fremsendte IT- og Telestyrelsen udkast til afgørelse 
til TDC med henblik på selskabets eventuelle bemærkninger.  

TDC fremkom ved brev af 7. februar 2008 med selskabets bemærkninger til IT- 
og Telestyrelsens udkast til afgørelse, hvor TDC overordnet set fastholder sel-
skabets påstande og anbringender som refereret ovenfor. TDC s supplerende be-
mærkninger i brev af 7. februar vil blive behandlet nedenfor umiddelbart efter IT- 
og Telestyrelsens vurdering.  

1) Bindende forhåndsbesked  

I relation til punkt 1 anfører TDC, at IT- og Telestyrelsen ved brev af 19. novem-
ber 2007 har afgivet en bindende forhåndsbesked i forhold til spørgsmålet om 
fortsat anvendelse af videregivne oplysninger.  

Til støtte herfor anfører TDC, at IT- og Telestyrelsen i kraft af sætningen  
Samlerabatten vil fortsætte, men kunden har pligt til at meddele, hvis grundlaget 
ophører i beskrivelsen af de faktiske forhold omkring den af TDC beskrevne 
model har inddraget spørgsmålet om den fortsatte anvendelse af videregivne op-
lysninger i styrelsens vurdering af den samlede model.  

IT- og Telestyrelsen udtalte i vurdering af 19. november 2007, at 
Sammenfattende er det på det foreliggende grundlag IT- og Telestyrelsens vur-

dering, at den af TDC i brev af 31. oktober 2007 skitserede løsning, som uddybet i 
brev af 6. november 2007 kan gennemføres lovligt i relation til telelovens § 64, idet 
det dog bemærkes, at kontrolordningen som beskrevet af TDC, jf. det ovenfor an-
førte vurderes at være i strid med nævnte bestemmelse.

  

TDC anfører endvidere, at selskabet på baggrund af styrelsens vurdering den 20. 
november 2007 udsendte en pressemeddelelse, hvor TDC oplyste om modellen, 
og igangsatte ændring af abonnementsvilkår.  

TDC fastholder herefter, at IT- og Telestyrelsen ikke ved brev af 20. november 
2007 kan ændre sin vurdering, idet der i forhold til den overfor IT- og Telestyrel-
sen beskrevne model ikke var sket ændringer i det faktuelle grundlag.  

2) Telelovens § 64 omfatter ikke TDC Retails anvendelse af oplysningerne som 
grundlag for udbetaling af samlerabat  

TDC anfører, at telelovens § 64 efter ordlyden indeholder en fortrolighedsforplig-
telse for udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller  tjenester vedrørende 
oplysninger, som udbyderen får fra en anden udbyder i forbindelse med forhand-
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linger om samtrafik, herunder et forbud mod videregivelse af samtrafikoplysninger 
til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en kon-
kurrencemæssig fordel. Teleklagenævnets afgørelse angår således ifølge TDC ale-
ne TDC Branchesalgs fremtidige håndtering og videregivelse af samtrafik-
oplysninger og ikke udbetalingen af samlerabat fra TDC Retail eller gensælgere på 
grundlag af allerede modtagne oplysninger.  

TDC Retails fortsatte udbetaling af samlerabat indebærer ifølge TDC ikke, at TDC 
Retail ikke behandler oplysningerne fortroligt, herunder at der sker en ny videregi-
velse af samtrafikoplysninger i strid med telelovens § 64 fra TDC Reatil.  

TDC anfører endvidere, at kunden ifølge vilkårene for PSTN tjenesten har ret til 
samlerabatten, og at kunden ikke er beskyttelsesobjekt i henhold til § 64.  

TDC konkluderer på denne baggrund, at der ikke er hjemmel til at udstrække tele-
lovens § 64 til TDC Retails anvendelse af oplysninger modtaget tidligere i strid 
med telelovens § 64.  

Til støtte for TDC s subsidiære påstand om, at en passiv tilkendegivelse vil være 
tilstrækkeligt til indhentelse af lovlige oplysninger, gør selskabet gældende:  

At der ikke gælder formkrav til indhentelse af oplysninger fra selskabets slutkunder 
i relation til telelovens § 64, og TDC på baggrund heraf kan udsende en generel in-
formation, og lægge en manglende framelding til grund som kundens tilkendegi-
velse af, at kunden fortsat finder at være berettiget til samlerabat.  

3) Telelovens § 64 hjemler ikke indgreb i underliggende aftaleforhold  

TDC anfører, at teleloven, samt dennes forarbejder ikke tager stilling til eventuelle 
virkninger af en overtrædelse af bestemmelsen i forhold til underliggende aftale-
forhold baseret på oplysninger videregivet i strid med telelovens § 64.  

TDC fremhæver, at de underliggende aftaleforhold mellem TDC og den enkelte 
PSTN-kunde om samlerabat vil være ugyldige i det omfang, TDC ikke kan fortsæt-
te udbetalingen af samlerabat baseret på ulovligt videregivne oplysninger.  

TDC anfører, at ugyldighed i retsforholdet til slutkunden vil udgøre et særdeles 
vidtgående indgreb, herunder navnlig under hensyntagen til, at slutkunden ikke er 
beskyttelsessubjekt i forhold til bestemmelsen i telelovens § 64. Et sådant indgreb 
må efter TDC s opfattelse kræve en særdeles klar hjemmel, der ikke fremgår af te-
leloven, hvilket understøttes yderligere af at lovgiver netop har indføjet en be-
stemmelse om ugyldighed af underliggende retsforhold i konkurrenceloven.  

TDC anfører endvidere, at Teleklagenævnet i forbindelse med afgørelse af 9. okto-
ber 2007, såfremt der eksisterede en sådan hjemmel burde have udstedt et påbud 
om ophør med anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens § 64, 
såfremt der havde været hjemmel hertil.  

Afslutningsvist anfører TDC, at et indgreb i det underliggende aftaleforhold vil væ-
re en unødig formalitet i forhold til slutbrugeren, idet denne fortsat vil være beretti-
get til samlerabat, og at aftalerne herom blot skal indgås på ny, hvilket ligeledes 
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gør sig gældende i forhold til de øvrige udbydere, der ikke bliver stillet anderledes 
uanset om samlerabatordningen havde været baseret på den reviderede procedure. 
Deres kunder ville i samme omfang som hidtil være berettiget til samlerabat. 

 
TDC s subsidiære påstand  

TDC gør gældende, at der i den situation, hvor det lægges til grund, at den fortsatte 
udbetaling af samlerabatten ikke kan opretholdes, fordi den er baseret på oplysnin-
ger videregivet i strid med telelovens § 64, og at oplysninger til brug for fortsat ud-
betaling af samlerabatten skal indhentes lovligt, ikke gælder særlige formkrav for 
indhentelsen af sådanne oplysninger.  

På denne baggrund finder TDC, at oplysningerne kan indhentes ved, at TDC over-
for alle kunder udsender en generel information om ændringen af vilkårene for 
samlerabatordningen, og såfremt en kunde ikke meddeler, at grundlaget for den 
hidtidige samlerabat er ophørt, har kunden indirekte tilkendegivet, at kunden fortsat 
finder at være berettiget til samlerabat.  

Den fortsatte udbetaling af samlerabat er herefter baseret på kundens indirekte op-
lysninger om, at kunden finder at være berettiget til at modtage samlerabat.  

Lovgrundlag:  

Telelovens § 64 har følgende ordlyd:  

§ 64. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester, der får oplys-
ninger fra en anden udbyder før, under eller efter forhandlinger om aftaler om 
samtrafik, må udelukkende anvende disse oplysninger til det formål, hvortil de er 
givet, og til enhver tid respektere, at de oplysninger, der fremsendes eller opbe-
vares, behandles fortroligt. De oplysninger, der modtages, må ikke videregives til 
anden side, herunder til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere, som 
herved kunne opnå en konkurrencemæssig fordel.  

Telelovens § 76 har følgende ordlyd:  

§ 76. IT- og Telestyrelsen kan behandle sager om overholdelse af denne lovs af-
snit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en kla-
ge.  
Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om udby-
dere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters, tredjemænds som nævnt 
i § 56, stk. 5, og § 58, stk. 5, og ejere af elektroniske kommunikationsnets over-
holdelse af  
1) § 41, stk. 2, § 56, stk. 1 og 2, § 57, stk. 1 og 3, § 58, stk. 1 og 2, § 64, § 72, 
stk. 2, § 74, stk. 1 og 3, § 76 a, § 82, stk. 1 og 2, og  
2) regler udstedt med hjemmel i § 50, § 56, stk. 3 og 4, § 57, stk. 4 og 5, § 58, 
stk. 3 og 4, og § 82, stk. 3.  
Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om overholdelse af de i stk. 2 
nævnte bestemmelser.  
Stk. 4. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter denne lov og regler fastsat i medfør 
heraf skal være objektive, transparente, forholdsmæssige og ikkediskriminerende.   
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Telelovens § 77 har følgende ordlyd:  

§ 77. Uanset bestemmelserne i §§ 59, 65 og 67 kan parter omfattet af denne lovs 
afsnit IV til enhver tid anmode IT- og Telestyrelsen om en udtalelse om fortolk-
ningen af reglerne i denne lovs afsnit IV og regler fastsat i medfør heraf.  
Stk. 2. IT- og Telestyrelsens udtalelse som nævnt i stk. 1 afgives så vidt muligt se-
nest 1 måned efter, at IT- og Telestyrelsen har modtaget anmodningen.  
Stk. 3. IT- og Telestyrelsens udtalelse udgør en forhåndsbesked om IT- og Tele-
styrelsens juridiske fortolkning af de omhandlede bestemmelser, herunder om 
fortolkningen af disse sammenholdt med den eller de af den pågældende part fo-
relagte faktuelle problemstillinger.  
Stk. 4. IT- og Telestyrelsen kan afvise at afgive en udtalelse som nævnt i stk. 1-3 i 
situationer, hvor det ikke er muligt at adskille regelanvendelsen fra en partstvist, 
hvor anvendelsen af den omhandlede bestemmelse kan være relevant.   

IT- og Telestyrelsens vurdering  

Ad 1) Bindende forhåndsbesked  

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvist erklære sig uenig i, at styrelsen i relati-
on til TDC s fortsatte anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelo-
vens § 64 har afgivet en bindende forhåndsbesked i henhold til telelovens § 77.  

Det ovenfor af TDC citerede afsnit fra IT- og Telestyrelsens vurdering af 19. no-
vember 2007 angår alene de specifikt ovenfor det pågældende afsnit behandlede 
problemstillinger vedrørende henholdsvis TDC s påtænkte model for indhentelse 
af oplysninger på baggrund af kundeoplysninger, den skitserede model for tilret-
telæggelsen af rabatter på engrosniveau samt den af TDC skitserede kontrolme-
kanisme.  

IT- og Telestyrelsen har således i vurderingen af 19. november 2007 ikke udtalt 
sig om lovligheden af TDC s fortsatte anvendelse af oplysninger videregivet i 
strid med telelovens § 64 i relation til TDC s udbetaling af samlerabat.   

IT- og Telestyrelsen skal endvidere for en god ordens skyld henvise til hændel-
sesforløbet den 20. november 2007, hvor TDC kl. 11.37 fremsendte den presse-
meddelelse selskabet agtede at offentliggøre samme dag til IT- og Telestyrelsen. 
Umiddelbart efter, at styrelsen havde modtaget TDC s pressemeddelelse kontak-
tede IT- og Telestyrelsen ved Jakob Willer TDC ved underdirektør Flemming 
Nørholm og gjorde TDC opmærksom på, at der måtte foreligge en misforståelse, 
hvis selskabet antog, at der med IT- og Telestyrelsens udtalelse af 19. november 
2007 var taget stilling til og vurderet, at en fortsat udbetaling af rabatter til de 
kunder, som havde bredbånd hos en anden udbyder end TDC, ville være lovlig, 
hvis den fortsatte udbetaling bygger på oplysninger udleveret i strid med telelo-
vens § 64.   

Senere samme dag fremsendte IT- og Telestyrelsen et brev til TDC, hvori styrel-
sen skriftligt gør opmærksom på den uoverensstemmelse, der er mellem TDC og 
IT- og Telestyrelsens opfattelse af spørgsmålet.   
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At IT- og Telestyrelsen ikke i sit brev af 19. november 2007 har adresseret 
spørgsmålet om fortsat anvendelse i relation til udbetaling af samlerabat under-
støttes endvidere af, at styrelsen i relation til TDC s påtænkte udsendelse af in-
formationsbrev alene til de PSTN-kunder, der har bredbånd hos en tredjemands-
operatør, udtrykte en umiddelbar skepsis i relation til lovligheden heraf, idet en 
sådan udsendelse i sagens natur måtte ske ved anvendelse af oplysninger videre-
givet i strid med telelovens § 64.  

Ovenstående udtalelse ville, i det omfang IT- og Telestyrelsen havde godkendt 
den fortsatte anvendelse i relation til udbetaling af samlerabat, være i direkte 
modstrid med en sådan godkendelse .  

Sammenfattende er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der ikke er taget stil-
ling til den fortsatte udbetaling af rabat på baggrund af videregivne oplysninger i 
styrelsens vurdering i henhold til telelovens § 77 af 19. november 2007, idet TDC 
ikke kan have været i god tro om, at vurderingen indeholdt en sådan godkendelse, 
og at styrelsen under alle omstændigheder har reageret så hurtigt, og inden den 
egentlige gennemførelse, at styrelsen ikke ville være bundet af et tilsagn herom. 
En forhåndsbesked er kun gældende i forhold til de af parten indsendte oplysnin-
ger, hvorfor uklarheder eller manglende oplysninger kan føre til en ændret vurde-
ring fra styrelsens side.  

Ad 2) Telelovens § 64 omfatter ikke TDC Retails anvendelse af oplysningerne 
som grundlag for udbetaling af samlerabat  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse at en fortsat udnyttelse af oplysninger 
modtaget i strid med § 64 er en fortsat overtrædelse af bestemmelsen, herunder 
navnlig en fortsat overtrædelse af det fortrolighedskrav som TDC Branchesalg er 
pålagt ved modtagelsen af samtrafikoplysningerne.  

Hensynet til bestemmelsens beskyttelsesobjekt, der er den kontraktspart, der har 
afgivet de pågældende samtrafikoplysninger, findes i henhold til Teleklagenæv-
nets afgørelse af 9. oktober 2007, hvor det udtales, at det ikke er afgørende, om 
oplysningerne faktisk har været udnyttet, at være netop den potentielle risiko for 
misbrug, der ligger i et brud på fortroligheden.   

Der er således ved den fortsatte brug, samt, i henhold til Teleklagenævnets afgø-
relse, ihændehavelse af de ulovligt videregivne oplysninger tale om et fortsat 
kontinuerligt brud på telelovens § 64.  

Ad 3) Telelovens § 64 hjemler ikke indgreb i underliggende aftaleforhold  

IT- og Telestyrelsens vurdering af 20. november 2007 henholdt sig alene til en 
vurdering af TDC s løsning i forhold til telelovens § 64 og Teleklagenævnets af-
gørelse og påbud af 9. oktober 2007.  

IT- og Telestyrelsen har således ikke taget stilling til, om eventuelle aftaler måtte 
være ugyldige eller lignende, men har alene meddelt TDC, at selskabet ikke må 
anvende ulovligt udvekslede oplysninger.  
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IT- og Telestyrelsen har ikke forholdt sig til, hvordan TDC skal forholde sig til 
sine kunder og aftaleforholdene med disse, og har således ikke foretaget indgreb i 
aftaleforholdene eller TDC s mulighed for at yde rabat. 

 
Ad TDC s subsidiære påstand: 
I relation til TDC s påstand, hvorefter der ikke gælder formkrav i telelovens § 64 
i forhold til, hvordan TDC skal indhente lovlige oplysninger om en kundes be-
rettigelse til samlerabatten, er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at en indirekte 
indhentelse af oplysninger vil være utilstrækkelig til at ændre karakteren af de 
oplysninger TDC Retail baserer udbetalingen af samlerabat på.  

Den af TDC beskrevne model til indhentelse af oplysninger beror på en generelt 
udsendt informationsskrivelse overfor alle kunder , hvor den manglende tilba-
gemelding tillægges afgørende betydning i relation til kundernes berettigelse til 
samlerabat. Det fremgår ikke af TDC s brev af 26. november 2007, hvilken nær-
mere specificeret kundegruppe der er tænkt som modtagere af den pågældende 
informationsskrivelse. Det lægges derfor til grund, at der enten er tale om en 
skrivelse til samtlige TDC s abonnenter eller til samtlige PSTN-abonnenter.  

I begge tilfælde vil den manglende tilbagemelding fra abonnenter være utilstræk-
kelig til at identificere, hvorvidt en kunde er berettiget til at modtage en samlera-
bat uden at sammenholde den manglende tilbagemelding med hvem, der tidligere 
modtog samlerabat. Såfremt den indirekte indhentede oplysning nødvendigvis 
skal sammenholdes med oplysninger videregivet i strid med telelovens § 64 for at 
være anvendelige, er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at oplysningen om 
hvilke kunder, der er berettiget til samlerabat, fortsat vil være delvist baseret på 
oplysninger modtaget hos TDC Retail i strid med telelovens § 64.  

TDC s bemærkninger til IT- og Telestyrelsens udkast til afgørelse 
TDC fastholder i brev af 7. februar 2008 som anført ovenfor sine påstande og an-
bringender og uddyber disse yderligere i relation til IT- og Telestyrelsens vurde-
ring umiddelbart ovenfor.  

Ad 1. IT- og Telestyrelsen er bundet af forhåndsbeskeden af 19. november 2007.  

TDC gentager i brevet af 7. februar 2008 den ovenfor refererede argumentation 
fra TDC s brev af 26. november 2007, og supplerer denne med, at TDC i anled-
ning af den udsendte pressemeddelelse d. 20. november 2007 havde indrettet sig i 
tillid til IT- og Telestyrelsens vurdering af 19. november 2007.  

IT- og Telestyrelsen skal i relation til TDC s supplerende bemærkning præcisere, 
at TDC forud for offentliggørelsen af pressemeddelelsen af 20. november 2007 
sendte denne til IT- og Telestyrelsen til orientering. Umiddelbart efter modtagel-
sen af pressemeddelelsen og inden TDC s offentliggørelse af denne gjorde IT- og 
Telestyrelsen ved telefonisk henvendelse TDC opmærksom på, at styrelsen var 
uenig med TDC i relation til det faktiske grundlag for vurderingen. Denne uover-
ensstemmelse mellem opfattelsen af det faktiske forhold blev tillige udtrykt ved 
IT- og Telestyrelsens brev af 20. november 2007 fremsendt til TDC efter offent-
liggørelsen af pressemeddelelsen d. 20. november 2007.  
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IT- og Telestyrelsen fastholder på denne baggrund, at TDC på tidspunktet for ud-
sendelsen af pressemeddelelsen ikke kan have været i god tro om, at styrelsens 
vurdering af 19. november 2007 indeholdt en sådan godkendelse, og at styrelsen 
under alle omstændigheder har reageret så hurtigt, og inden den egentlige gen-
nemførelse, at styrelsen ikke ville være bundet af et tilsagn herom. En forhånds-
besked er kun gældende i forhold til de af parten indsendte oplysninger, hvorfor 
uklarheder eller manglende oplysninger kan føre til en ændret vurdering fra sty-
relsens side.  

Det er herefter IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC s supplerende bemærk-
ninger ikke giver anledning til ændring af IT- og Telestyrelsens vurdering af 
TDC s anbringende om, at IT- og Telestyrelsen skulle være bundet af forhånds-
beskeden af 19. november 2007.     

Ad 2. Telelovens § 64 omfatter ikke TDC Retails anvendelse af oplysningerne 
som grundlag for udbetaling af samlerabat.  

TDC gentager i brev af 7. februar 2008 den i brev af 26. november 2007 anførte 
argumentation som refereret ovenfor.  

Som supplement hertil anfører TDC, at selskabet ikke finder, at man kan udlede 
af telelovens § 64 eller bemærkningerne hertil, at den fortsatte anvendelse af op-
lysninger videregivet i strid med telelovens § 64, udgør et kontinuerligt brud på 
bestemmelsen.   

Selskabet anfører endvidere, at det ikke kan udledes af Teleklagenævnets afgø-
relse af 9. oktober 2007 at ihændehavelse af oplysninger videregivet i strid med 
telelovens § 64, skulle være i strid med telelovens § 64. Havde dette været tilfæl-
det, finder TDC, at det ville have været naturligt for Teleklagenævnet at udstræk-
ke påbuddet til også at omfatte den fortsatte anvendelse af oplysninger allerede 
videregivet i strid med telelovens § 64.  

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at TDC Branchesalg ved modtagelsen 
af samtrafikoplysninger fra andre selskaber i henhold til telelovens § 64 bliver 
forpligtet til at fortroligholde de modtagne oplysninger.  

Ved videregivelsen af oplysningerne fra TDC Branchesalg til TDC Retail sker 
der et brud på denne fortrolighed. Bruddet på fortroligheden er efter IT- og Tele-
styrelsens vurdering vedvarende så længe en anden afdeling, end den der umid-
delbart modtog oplysningerne, har oplysningerne i hænde.  

Teleklagenævnet udtalte i sin afgørelse af 9. oktober 2007 i relation til § 64, at 
det ikke er afgørende for vurderingen af, om bestemmelsen er overtrådt, om op-
lysningerne rent faktisk har givet en konkurrencemæssig fordel eller er blevet an-
vendt med henblik herpå. Såfremt oplysningerne er tilgængelige for den anden 
afdeling, vil der være tale om et brud på telelovens § 64.   

Det kan endvidere tilføjes, at når Teleklagenævnet finder, at udnyttelse ikke er en 
betingelse for, at videregivelsen er i strid med § 64, så må den fortsatte udnyttel-
se, der er branchesalg fuldt ud bekendt, desto mere være i strid med § 64. Det er 
ikke af TDC dokumenteret, at det er nødvendigt for TDC at bruge oplysningerne 
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fortsat, da selskabet ikke er pålagt en bestemt måde at tilrettelægge udbetalingen 
af rabatten på.  

IT- og Telestyrelsen finder på baggrund heraf ikke anledning til at ændre IT- og 
Telestyrelsens vurdering vedrørende TDC s anbringende om, at telelovens § 64 
ikke omfatter TDC Retails anvendelse af oplysningerne som grundlag for udbeta-
ling af samlerabat.  

Ad 3. Telelovens § 64 hjemler ikke indgreb i underliggende aftaleforhold.  

TDC gentager i brev af 7. februar 2008 dele af den i brev af 26. november 2007 
anførte argumentation som refereret ovenfor.  

Herudover har TDC gjort gældende, at IT- og Telestyrelsen ved udtalelse af 18. 
december 2007 har fastslået, at opsigelse af slutkunder vil være den eneste mu-
lighed for at ophøre med den fortsatte anvendelse. Dette begrundes i, at IT- og 
Telestyrelsen har skrevet, at IT- og Telestyrelsen vurderer på baggrund heraf, at 
TDC s ændring af modellen, hvorefter TDC opsiger samlerabatten over for de 
kunder, der modtager rabatten på baggrund af ulovligt videregivne oplysninger, 
og overordnet henviser til de generelle betingelser for samlerabat, ikke er i strid 
med telelovens § 64, idet opsigelsen dels er en direkte og nødvendig følge af Te-
leklagenævnets afgørelse, dels er foreskrevet i udbudsbekendtgørelsens § 12.

 

(IT- og Telestyrelsens fremhævning)  

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at styrelsens udtalelse af 18. december 
2007 alene er en vurdering af lovligheden af et af TDC udarbejdet opsigelses-
brev. IT- og Telestyrelsen har alene taget stilling til opsigelsesbrevet og ikke, om 
der skulle være andre muligheder for at ophøre med den fortsatte anvendelse af 
oplysningerne.   

Vurderingen er foretaget efter en anmodning fra TDC efter telelovens § 77 om en 
fortolkning af telelovens § 64 i medfør af Teleklagenævnets afgørelse.  

En vurdering i henhold til § 77 foretages af IT- og Telestyrelsen alene i forhold 
til det faktuelle grundlag TDC fremlægger for IT- og Telestyrelsen. Styrelsen 
skal i denne sammenhæng ikke selv tage initiativer til eller foreslå nye modeller 
for, hvordan TDC kan løse det opståede problem.  

Såfremt TDC fortsat, på trods af fogedrettens kendelse af 11. januar 2008, ønsker 
at opsige samlerabatten for at efterleve Teleklagenævnets afgørelse, vil dette som 
anført i vurderingen af 18. december 2007 skulle ske under iagttagelse af ud-
budsbekendtgørelsen og vil være en direkte og nødvendig følge af Teleklage-
nævnets afgørelse.  

IT- og Telestyrelsen har ikke vurderet, om der findes andre løsninger til imple-
mentering af TDC s model. IT- og Telestyrelsen kan således ikke udelukke, at 
TDC kan finde en anden løsning end opsigelse af samlerabatten, såfremt en an-
den løsning opfylder kravene i Teleklagenævnets afgørelse. En sådan løsning 
ville ligeledes kunne vurderes at udgøre en direkte og nødvendig følge af Tele-
klagenævnets afgørelse, idet den muliggør TDC s ophør med at anvende ulovligt 
udvekslede oplysninger.  



        

IT- og Telestyrelsen  

Side 11/12    

IT- og Telestyrelsen finder på denne baggrund ikke anledning til at ændre vurde-
ringen ovenfor.  

Ad TDC s subsidiære påstand om indhentelse af lovlige oplysninger.  

TDC gentager i brev af 7. februar 2008 dele af den i brev af 26. november 2007 
anførte argumentation som refereret ovenfor.  

Som supplement hertil anfører TDC, at TDC s model til indhentelse af oplysnin-
ger ikke indebærer, at TDC sammenholder kundens indirekte oplysninger om, at 
kunden finder at være berettiget til at modtage samlerabat med oplysninger tidli-
gere videregivet i strid med telelovens § 64. Samlerabatten fortsætter således i 
forhold til alle kunder, som hidtil har modtaget samlerabat, medmindre kunden 
giver meddelelse om, at kunden ikke længere er berettiget til samlerabat.  

Som det fremgår af IT- og Telestyrelsen bemærkninger ovenfor er det styrelsens 
vurdering, at den af TDC beskrevne model til indhentelse af oplysninger beror 
på en generelt udsendt informationsskrivelse overfor alle kunder, hvor den mang-
lende tilbagemelding tillægges afgørende betydning i relation til kundens beretti-
gelse til samlerabat. Det fremgår ikke af TDC s brev af 26. november 2007, hvil-
ken nærmere specificeret kundegruppe der er tænkt som modtagere af den på-
gældende informationsskrivelse. Det lægges derfor til grund, at der enten er tale 
om en skrivelse til samtlige TDC s abonnenter eller til samtlige PSTN-
abonnenter.

  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det er TDC, der skal kunne dokumente-
re, at de vil kunne identificere de kunder, der har krav på samlerabat, uden at der 
sammenlignes med de kunder, der før fik samlerabat.  

TDC specificerer i brev af 6. februar 2008 ikke yderligere, hvilken kundegruppe 
der er tænkt som modtagere, i forhold til hvilken en manglende tilbagemelding 
vil være tilstrækkelig til at identificere den berettigede kunde. IT- og Telestyrel-
sen finder på denne baggrund ikke anledning til at ændre IT- og Telestyrelsens 
vurdering anført ovenfor.  

IT- og Telestyrelsen træffer på baggrund heraf, jf. telelovens § 76, stk. 3 jf. stk. 2 
følgende  

Afgørelse  

IT- og Telestyrelsen påbyder hermed TDC A/S, jf. telelovens § 76, stk. 3, jf. 
stk. 2 at ophøre med at anvende oplysninger om indgåelse af xDSL aftaler 
mellem tredjemandsoperatører og slutbrugere videregivet til TDC Retail i 
strid med telelovens § 64.  

IT- og Telestyrelsen skal anmode TDC om senest onsdag den 12. marts 2008, at 
meddele IT- og Telestyrelsen, hvorledes selskabet har efterkommet ovenstående 
påbud.   
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IT- og Telestyrelsens afgørelse kan i medfør af telelovens § 101, stk. 1, nr. 6, jf. 
stk. 4, påklages til Teleklagenævnet, Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 
43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt, og være Tele-
klagenævnet i hænde senest 4 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 kr. 4.000 for 
behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet 
af Teleklagenævnets sekretariat.     

Med venlig hilsen   

Anders Lønvig 
Fuldmægtig 


