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TDC s fortsatte anvendelse af ulovligt udvekslede oplysninger 

IT- og Telestyrelsen modtog ved brev af 31. oktober 2007 en klage fra Cybercity 
A/S (Cybercity) vedrørende TDC A/S s (TDC) adfærd i relation til selskabets 
samlerabat efter Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2007.  

Cybercity har udbygget og præciseret klagen ved en række efterfølgende henven-
delser.  

IT- og Telestyrelsen har endvidere den 19. december 2007 modtaget brev fra So-
nofon, hvor Sonofon klager over et eventuelt opsigelsesbrev fra TDC til de af 
TDC s PSTN-kunder, der samtidigt er xDSL-kunder hos Sonofon.  

Endelig modtog IT- og Telestyrelsen den 20. december 2007 fra Tele2 ligeledes 
en klage over et eventuelt opsigelsesbrev fra TDC til de af TDC s PSTN-kunder, 
der samtidigt er xDSL-kunder hos Tele2.  

Selskaberne Cybercity, Tele2 og Sonofon er i dag alle dele af Telenorkoncernen 
og IT- og Telestyrelsen er ved flere lejligheder og senest ved e-mail af 20. no-
vember 2008 blevet gjort bekendt med, at Telenorkoncernens regulatoriske sager 
på nuværende tidspunkt behandles centralt.  

IT- og Telestyrelsen behandler derfor klagerne fra Cybercity, Sonofon og Tele2 
samlet i denne afgørelse, som adresseres til Telenor Danmark Holding A/S (Te-
lenor). Styrelsen bemærker, at klagerne fra Tele2 og Sonofon indholdsmæssigt er 
sammenfaldende med og ikke udbygger klagen fra Cybercity.  

IT- og Telestyrelsen har ud fra den betydelige korrespondance, der har været i 
sagskomplekset omkring Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2007, identifi-
ceret nedenstående klagepunkter fra Telenor, som vil blive gennemgået nedenfor.  

1 Klage over diskrimination i forbindelse med TDC s udbetaling af samle-
rabat. 

2 Klage over TDC s fortsatte anvendelse af oplysninger udvekslet i strid 
med telelovens § 64. 
2.1 Klage over TDC s fortsatte anvendelse af kundeoplysninger om 

xDSL-abonnementer til udbetaling af samlerabat til TDC PSTN-
kunder.  
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2.2 Klage over TDC s påtænkte udsendelse af opsigelsesbreve vedrø-
rende samlerabat til de af TDC s kunder, der samtidigt havde 
xDSL abonnement hos andre udbydere. 

2.3 Klage over TDC s opsigelse af samlerabat gennem dagspressen for 
så vidt angik de af TDC s kunder, der samtidigt havde xDSL 
abonnement hos Cybercity.   

Ad 1) Klage over diskrimination i forbindelse med TDC s udbetaling af sam-
lerabat  

IT- og Telestyrelsen traf afgørelse i relation til Cybercitys klage om diskriminati-
on i forbindelse med samlerabat den 7. november 2008.  

Ad 2.1) Klage over TDC s fortsatte anvendelse af kundeoplysninger om 
xDSL-abonnementer til udbetaling af samlerabat til TDC PSTN-
kunder  

IT- og Telestyrelsen startede på baggrund af Teleklagenævnets afgørelse af 9. ok-
tober 2007 i henhold til telelovens § 76 en tilsynssag med henblik på at sikre 
TDC s opfyldelse af afgørelsen.  

I forbindelse med tilsynet traf IT- og Telestyrelsen den 20. februar 2008 afgørelse 
om at påbyde TDC at ophøre med at anvende de oplysninger, der i henhold til 
Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2007 var udvekslet i strid med telelo-
vens § 64. Afgørelsen blev af TDC påklaget til Teleklagenævnet, som stadfæste-
de afgørelsen den 18. september 2008.  

TDC har over for IT- og Telestyrelsen oplyst, at de omhandlede oplysninger er 
blevet slettet.  

IT- og Telestyrelsen foretager sig på denne baggrund ikke yderligere i relation til 
denne del af klagen. IT- og Telestyrelsen har lagt vægt på, at Telenor ved IT- og 
Telestyrelsens afgørelse af 20. februar 2008 har fået, hvad der må sidestilles med 
fuldt ud medhold i denne del af klagen, og styrelsen har endvidere lagt vægt 

på, at den omtvistede anvendelse af oplysninger er ophørt.  

 Ad 2.2) Klage over TDC s påtænkte udsendelse af opsigelsesbreve vedrø-
rende samlerabat til de af TDC s kunder, der samtidigt havde xDSL 
abonnement hos andre udbydere  

I forbindelse med ovennævnte tilsynssag vedrørende Teleklagenævnets afgørelse 
af 9. oktober 2007, oplyste TDC ved brev af 4. december 2007 til IT- og Telesty-
relsen, at selskabets agtede at opsige samlerabatten samt slette oplysningerne for 
så vidt angik de kunder, hvor oplysninger om kundernes xDSL-forbindelse var 
udvekslet i strid med telelovens § 64. TDC forbeholdt sig dog ved samme brev, at 
selskabet uanset dette var berettiget til fortsat anvendelse af oplysningerne. 
TDC s forbehold blev senere relevant i forbindelse med ovennævnte afgørelse af 
20. februar 2008.  
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Med henblik på at opsige de relevante kunders samlerabat forud for sletning af 
oplysningerne forelagde TDC et udkast til brev om opsigelse af samlerabatten til 
de relevante kunder for IT- og Telestyrelsen med henblik på en vurdering i hen-
hold til telelovens § 77. IT- og Telestyrelsen vurderede i § 77 udtalelse af 18. de-
cember 2007 brevet i relation til telelovens § 64. IT- og Telestyrelsen fandt 
blandt andet, at TDC s brev var nødvendigt med henblik på at bringe en ulovlig 
tilstand til ophør, og vurderede derfor at en løsning med udsendelse af brev til 
PSTN-kunder med xDSL hos en anden udbyder var foreneligt med telelovens § 
64.  

Cybercity fik ved Københavns byrets kendelse af 11. januar 2008 nedlagt foged-
forbud over for TDC mod udsendelse af et opsigelsesbrev målrettet Cybercitys 
kunder. Kendelsen baseredes på, at identificeringen af relevante kunder medførte 
en brug af oplysningerne i strid med telelovens § 64, jf. Teleklagenævnets afgø-
relse af 9. oktober 2007.  

Kendelsen blev af TDC kæret til Østre Landsret. TDC har senere i forløbet hævet 
kæren.  

Spørgsmålet om, hvorvidt fogedforbuddet var berettiget, og et brev fra TDC til 
de relevante kunder dermed ville være i strid med Telelovens § 64, jf. Teleklage-
nævnets afgørelse af 9. oktober 2007, beror herefter på Cybercitys justifikations-
sag ved Københavns byret. IT- og Telestyrelsen er ubekendt med status for Cy-
bercitys justifikationssag.  

TDC udsendte ikke det omtvistede brev, men valgte i stedet, at opsige de relevan-
te kunder gennem dagspressen1 og påbegyndte herefter sletning af de ulovligt ud-
vekslede oplysninger.    

Som det fremgår ovenfor, har TDC oplyst, at selskabet har færdiggjort sletningen 
af de ulovligt udvekslede oplysninger om PSTN-kunder med xDSL hos andre 
udbydere.  

Det vil herefter for TDC ikke længere være relevant eller muligt at udsende det 
omdiskuterede opsigelsesbrev.  

IT- og Telestyrelsen finder herefter ikke, at sagen indeholder aktuelle problem-
stillinger, som IT- og Telestyrelsen skal behandle. IT- og Telestyrelsen finder 
derfor ikke anledning til at foretage sig yderligere i relation til denne del af Tele-
nors klage. Styrelsen har herved lagt vægt på, at det omtvistede brev ikke vil eller 
kan blive forsøgt udsendt, samt at Københavns byrets har nedlagt forbud mod ud-
sendelsen af brevet.  

Ad 2.3) Klage over TDC s opsigelse af samlerabat gennem dagspressen for 
så vidt angik de af TDC s kunder, der samtidigt havde xDSL abon-
nement hos Cybercity.  

                                                     

 

1 Se herom nedenfor under pkt. 2.3. 
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IT- og Telestyrelsen traf afgørelse vedrørende Cybercitys klage over TDC s op-
sigelse af samlerabat gennem dagspressen for så vidt angik de af TDC s kunder, 
der samtidigt havde xDSL abonnement hos Cybercity den 4. juli 2008.  

Sagen er af Cybercity påklaget til Teleklagenævnet. 

 

Høring 
IT- og Telestyrelsen sendte ved brev af 2. december 2008 udkast til afgørelse i 
høring hos parterne med frist for eventuelle bemærkninger den 10. december 
2008.    

IT- og Telestyrelsen har ikke modtaget bemærkninger fra Cybercity.  

TDC havde ikke bemærkninger til afgørelsesudkastet.  

Konklusion 
På baggrund af det ovenfor anførte, er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der 
ikke er grundlag for, at styrelsen foretager sig yderligere i anledning af klager 
indbragt af Telenor i relation til den såkaldte dobbeltdækningsproblematik , 
herunder sager indbragt som følge af Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 
2007.  

Klagevejledning   

IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 
1260 København K, tlf.: 3392 9700, e-mail: sttpost@vtu.dk.     

En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at IT- og Te-
lestyrelsen har truffet afgørelse i sagen.    

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 
569 af 18. juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 
4.000 kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil 
blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.   

Med venlig hilsen   

Anders Lønvig 
Fuldmægtig 


