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Afgørelse vedrørende standardtilbud af 21. juni 2006 om fast operatørvalg 
og standardtilbud af 12. september 2007 om gensalg af tjenester m.v. på 
fastnetområdet   

IT- og Telestyrelsen har den 6. oktober 2005 truffet afgørelse over for TDCA/S 
(herefter TDC) på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8), jf. telelovens1 § 
51. I afgørelsen pålægges TDC en forpligtelse til udfærdigelse af standardtilbud 
på det pågældende marked.   

TDC har på baggrund af denne forpligtelse udarbejdet standardtilbud om fast 
operatørvalg samt om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet.   

TDC s standardtilbud om fast operatørvalg indgås som en tillægsaftale til en afta-
le om udveksling af trafik i henhold til IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse på 
marked 8.   

1. Sagsbeskrivelse 
TDC har indsendt standardtilbud af 12. juni 2006 om fast operatørvalg og stan-
dardtilbud af henholdsvis 21. juni 2006, 17. januar 2007 og 12. september 2007 
om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet.  

IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse i forhold til ovennævnte standardtilbud, 
dog med virkning fra de fremtidige standardtilbud vedrørende samme produkter. 
Dette betyder, at de fastsatte vilkår skal fremgå af TDC s til enhver tid gældende 
standardtilbud om fast operatørvalg og gensalg af tjenester m.v. på fastnetområ-
det.  

IT- og Telestyrelsen udsendte henholdsvis den 11. juli 2006, den 13. april 2007 
og den 1. november 2007 TDC s standardtilbud i høring i henhold til § 72, stk. 3, 
i teleloven.   

Efter høringsfristens udløb gennemgik IT- og Telestyrelsen branchens kommen-
tarer til TDC s standardtilbud for at konstatere, om disse gav anledning til æn-
dringer af vilkår i standardtilbuddene efter regler herom i telelovens §§ 72 og 73.  

                                                     

 

1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 af lov om konkurrence- og forbrugerfor-
hold på telemarkedet med senere ændringer. 
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IT- og Telestyrelsen vurderede, at en række af de i høringen rejste problemstil-
linger mest hensigtsmæssigt burde afklares yderligere med TDC, forinden IT- og 
Telestyrelsen eventuelt traf afgørelse om ændringer i standardtilbuddet, jf. telelo-
vens §§ 72 og 73.  

IT- og Telestyrelsen anmodede på den baggrund ved e-mails af 14. maj 2008, 25. 
august 2008 og 29. august 2008 TDC om selskabets bemærkninger til en række 
punkter i et udkast til høringsnotat af 14. maj 2008, hvor IT- og Telestyrelsen 
havde angivet, at der bl.a. på baggrund af de modtagne høringssvar fra branchen 
kunne være behov for afklaring eller tilpasning af standardtilbuddet.  

TDC fremsendte ved brev af henholdsvis 27. juni 2008, 20. august 2008 og 10. 
september 2008 selskabets bemærkninger til IT- og Telestyrelsen.   

IT- og Telestyrelsen sendte den 31. oktober 2008 udkast til nærværende afgørelse i 
høring hos TDC med svarfrist den 26. november 2008. TDC har afgivet sine be-
mærkninger til afgørelsesudkastet ved brev af 26. november 2008 til styrelsen.  

Som bilag 1 til nærværende afgørelsesudkast vedlægges IT- og Telestyrelsens 
endelige høringsnotat af 31. oktober 2008 med TDC s bemærkninger. 

 

2. Gennemgang af standardtilbuddet 
Nedenfor nævnes de punkter, hvor IT- og Telestyrelsen i udkast til høringsnotatet 
af 14. maj 2008 angav, at der var behov for nærmere afklaring med TDC, forin-
den styrelsen eventuelt traf afgørelse. Disse punkter er:   

Høringsnotatets punkt 3. TDC s standardtilbud om fast operatørvalg   

Ad høringsnotatets punkt 3.1, Generelle bemærkninger fra branchen

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Ad høringsnotatets punkt 3.2.1, Aftalens omfang

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Ad høringsnotatets punkt 3.2.2, Sanktioner

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Ad høringsnotatets punkt 3.2.3, Brancheaftaler

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Høringsnotatets punkt 4. TDC s standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på 
fastnetområdet  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.3., Aftalens genstand

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet. 
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Ad høringsnotatets punkt 4.2.6., Krav til Gensælgeren  anvendelse af ydelserne i 
denne aftale

 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.7., Krav til Gensælgeren  forholdet til slutkunder

 

IT- og Telestyrelsen finder grundlag for at træffe afgørelse om ændring af stan-
dardtilbuddet, jf. afsnit 5, Ad 1.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.11., Gensælgerens prognose og tidspunktet for leve-
ring af denne

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC i brev af 27. juni 2008. IT- og Te-
lestyrelsen har herefter ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på det-
te punkt.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.13., Gensælgerens prognose og TDC s maksimale 
salgskvoter 

 

TDC s maksimale salgskvoter vedr. visse ydelser

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.16., Levering af ydelser

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.17., Drift og vedligeholdelse - Afbrydelser

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.18., Drift og vedligeholdelse  Betaling af forgæves 
fejlretning

 

IT- og Telestyrelsen finder grundlag for at træffe afgørelse om ændring af stan-
dardtilbuddet, jf. afsnit 5, Ad 2.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.19., Frit operatørvalg

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.21., Nummerportabilitet

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.22., Prissætning generelt

 

IT- og Telestyrelsen finder grundlag for at træffe afgørelse om ændring af stan-
dardtilbuddet, jf. afsnit 5, Ad 3.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.25., Prisregulering

 

IT- og Telestyrelsen finder grundlag for at træffe afgørelse om ændring af stan-
dardtilbuddet, jf. afsnit 5, Ad 4.  



   

IT- og Telestyrelsen 

Side 4     

Ad høringsnotatets punkt 4.2.27., Fakturering

 
IT- og Telestyrelsen finder grundlag for at træffe afgørelse om ændring af stan-
dardtilbuddet, jf. afsnit 5, Ad 5.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.28., Uenighed om vederlagets størrelse

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.32., Afhjælpning

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC i brev af 27. juni 2008. IT- og Te-
lestyrelsen har herefter ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på det-
te punkt.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.33., Kompensation ved mangler og forsinkelser

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC i brev af 27. juni 2008. IT- og Te-
lestyrelsen har herefter ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på det-
te punkt.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.35., Ansvarsbegrænsninger

 

IT- og Telestyrelsen finder grundlag for at træffe afgørelse om ændring af stan-
dardtilbuddet, jf. afsnit 5, Ad 6.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.38., Ophævelse og afbrydelse af samtrafik

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC i brev af 27. juni 2008. IT- og Te-
lestyrelsen har herefter ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på det-
te punkt.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.42., Abonnementsvilkårene

 

IT- og Telestyrelsen finder grundlag for at træffe afgørelse om ændring af stan-
dardtilbuddet, jf. afsnit 5, Ad 7.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.44., Tjenester, som TDC udbyder som led i stan-
dardtilbud om tjenesteudbyderaftaler for fastnettet

 

IT- og Telestyrelsen finder grundlag for at træffe afgørelse om ændring af stan-
dardtilbuddet, jf. afsnit 5, Ad 8.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.47., Fejlmeldeprocedure og serviceaftaler

 

IT- og Telestyrelsen finder grundlag for at træffe afgørelse om ændring af stan-
dardtilbuddet for så vidt angår serviceniveauer, jf. afsnit 5, Ad 9.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.48., Stikprøvekontroller

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC i brev af 10. september 2008. IT- 
og Telestyrelsen har herefter ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere 
på dette punkt.  

Ad høringsnotatets punkt 4.2.49., Procedurer for levering af ydelserne m.v.

 

IT- og Telestyrelsen har fundet grundlag for at træffe afgørelse om ændring af 
standardtilbuddet, jf. afsnit 5, Ad 10.  

3. Punkter IT- og Telestyrelsen vil træffe afgørelse om 
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IT- og Telestyrelsen har fundet det nødvendigt at udskille 10 punkter, hvor der 
efter høring af parterne er behov for, at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse.  

Det drejer sig om punkterne vedrørende:  

1. Høringsnotatets punkt 4.2.7., Krav til Gensælgeren  forholdet til slut-
kunder 

2. Høringsnotatets punkt 4.2.18., Drift og vedligeholdelse  Betaling af for-
gæves fejlretning 

3. Høringsnotatets punkt 4.2.22., Prissætning generelt 
4. Høringsnotatets punkt 4.2.25., Prisregulering 
5. Høringsnotatets punkt 4.2.27., Fakturering 
6. Høringsnotatets punkt 4.2.35., Ansvarsbegrænsninger 
7. Høringsnotatets punkt 4.2.42., Abonnementsvilkårene 
8. Høringsnotatets punkt 4.2.44., Tjenester, som TDC udbyder som led i 

standardtilbud om tjenesteudbyderaftaler for fastnettet 
9. Høringsnotatets punkt 4.2.47., Fejlmeldeprocedure og serviceaftaler 
10. Høringsnotatets punkt 4.2.49., Procedurer for levering af ydelserne m.v.  

Indledningsvist gennemgås det relevante lovgrundlag fælles for alle punkterne. 
Herefter gennemgås under de enkelte punkter selve bestemmelserne i standardtil-
buddet, branchens og TDC s bemærkninger til de enkelte punkter. IT- og Tele-
styrelsens bemærkninger og vurdering vil i afgørelsen fremgå i forlængelse af de 
enkelte punkter.   

IT- og Telestyrelsen skal gøre opmærksom på, at der med betegnelsen branchen 
henvises til de parter, der har afgivet svar i forbindelse med høringen over nærvæ-
rende standardtilbud. Se hertil vedlagte høringsnotat (bilag 1).  

De 10 punkter vil nedenfor blive behandlet således:  

1. Krav til Gensælgeren  forholdet til slutkunder 
2. Drift og vedligeholdelse 
3. Prissætning generelt  
4. Prisregulering 
5. Fakturering  
6. Ansvarsbegrænsninger  
7. Abonnementsvilkårene 
8. Tjenester, som TDC udbyder som led i standardtilbud om tjenesteudby-

deraftaler for fastnettet 
9. Fejlmeldeprocedure 
10. Procedurer for levering af ydelserne m.v.  

4. Regelgrundlag 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for fastnetaccess 
(marked 8). IT- og Telestyrelsen traf den 6. oktober 2005 afgørelse på markedet i 
henhold til telelovens § 51, og Teleklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 8. 
maj 2006.  

Den 2. april 2007 traf IT- og Telestyrelsen tillægsafgørelse om fastnetaccess, 
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i henhold til hvilken den pålagte samhusningsforpligtelse blev udvidet i forhold 
til den hidtil gældende. Dette har dog ingen betydning for nærværende sag.   

Telelovens § 42 angiver, at udbydere af offentlige elektroniske kommunikations-
net eller kommunikationstjenester, der er pålagt forpligtelser i medfør af lovens 
§§ 51 og 76 a, skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller 
ændring af aftaler om samtrafik fra andre udbydere af offentlige elektroniske 
kommunikationsnet eller tjenester på vilkår eller betingelser, der er i overens-
stemmelse med de pålagte forpligtelser.  

I IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse på marked 8 har IT- og Telestyrelsen i 
medfør af telelovens § 51 a, jf. § 51, stk. 3, nr. 1, bl.a. pålagt TDC at imødekom-
me alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik for de produkter, der er 
omfattet af markedsafgrænsningen på disse markeder.  

I samme markedsafgørelse har IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 51 c 
pålagt TDC en forpligtelse til at offentliggøre et standardtilbud.   

Det fremgår af markedsafgørelsens afsnit om forpligtelsen til udfærdigelse af 
standardtilbud, at:   

En forpligtelse til at udfærdige og offentliggøre standardtilbud på salg 
af markedets samtrafikprodukter er forholdsmæssig og afpasset til at løse 
det konkrete markedsproblem, idet den vil fremme gennemsigtigheden for 
øvrige udbydere og kunder på markedet m.h.t. de vilkår og priser, der til-
bydes i forbindelse med indgåelse af aftaler om samtrafik på engrosmar-
kedet( )  

En pålæggelse af forpligtelsen vil yderligere lette indgåelse af samtrafikaf-
taler ved at fremme overskueligheden omkring vilkår og priser for samtra-
fik i offentliggjorte standardtilbud og understøtte de øvrige pålagte forplig-
telser om prisregulering og ikkediskrimination, idet fastsatte priser og vil-
kår for det ønskede samtrafikprodukt bliver tilgængelige for alle inden afta-
leindgåelsen.  

En undladelse af at pålægge en forpligtelse om standardtilbud vil medføre 
en risiko for, at TDC s aftaleparter enten ikke opnår de vilkår, som de har 
krav på ved indgåelse af en aftale om samtrafik, fordi de konkret tilbudte 
priser og vilkår kan være vanskelige for disse udbydere at kontrollere rig-
tigheden af, eller at indgåelse af samtrafikaftaler vil blive unødigt forsin-
ket under aftaleparternes bestræbelser på at tilvejebringe TDC s gælden-
de vilkår og priser.

  

Rammerne for udarbejdelse af standardtilbud er nærmere beskrevet i bilag 5 til 
markedsafgørelsen.  

IT- og Telestyrelsen kontrollerer standardtilbuddet i medfør af telelovens § 72, 
stk. 1, hvoraf det fremgår, at:  
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§ 72. IT- og Telestyrelsen kontrollerer, at standardtilbud udfærdiget i medfør af 
§ 51 c er i overensstemmelse med de forpligtelser, som en part er pålagt i medfør 
af denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.

  

I medfør af telelovens § 73, stk. 1, meddeles resultatet af IT- og Telestyrelsens 
kontrol, jf. § 72, stk. 1, den part, der har udarbejdet standardtilbud. Det fremgår 
ligeledes af telelovens § 73, stk. 1, sidste pkt., at:  

§ 73. IT- og Telestyrelsen kan som led heri påbyde ændringer af vilkår og priser 
i standardtilbud, der strider mod forpligtelser, som en part er pålagt i medfør af 
denne lovs afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.

  

Af telelovens § 73, stk. 2, fremgår, at:   

Stk. 2. I forbindelse med IT- og Telestyrelsens påbud efter stk. 1 kan IT- og Tele-
styrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikprodukter, der er 
omfattet af standardtilbuddene.

  

Når endelig afgørelse er truffet efter § 73, stk. 1, skal den part, der har udarbejdet 
standardtilbud senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, udmønte denne i et 
opdateret standardtilbud, jf. § 73, stk. 3.  

5. TDC s standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområdet  

Ad 1: Høringsnotatets punkt 4.2.7., Krav til Gensælgeren  forholdet til 
slutkunder (standardtilbuddets pkt. 8.2)  

Det påhviler til enhver tid Gensælgeren at udbyde Ydelserne til Slutkunder i 
overensstemmelse med god praksis indenfor branchen.  

Gensælgeren skal uafhængigt af TDC varetage forholdet til egne Slutkunder i 
enhver henseende. Gensælgeren har således det fulde ansvar overfor Slutkunder-
ne og skal varetage enhver form for henvendelse fra disse Slutkunder, herunder 
om produktinformationer, betjening, fejlmodtagelse, tekniske forhold samt afreg-
ningsmæssige forhold.  

Gensælgeren er endvidere forpligtet til uafhængigt af TDC at forestå enhver form 
for kundehenvendelse i øvrigt overfor egne Slutkunder. Gensælgeren skal oprette 
et eller flere særlige kundeservicenumre til brug herfor.  

TDC er berettiget til at kræve Gensælgerens kundehåndteringspersonale uddan-
net i TDC s tjenester, såfremt Gensælgeren ikke kan dokumentere erfaring fra 
salg i Danmark af telefonitjenester i det væsentlige svarende til dem, der er om-
fattet af denne Aftale, eller såfremt TDC belastes af henvendelser fra Gensælge-
rens Slutkunder, der skyldes mangelfuld kundehåndtering hos Gensælgeren.  

TDC foretager ikke kundehåndtering for Gensælgerens Slutkunder. Såfremt TDC 
modtager henvendelser fra Gensælgerens Slutkunder, der skyldes mangelfuld 
kundehåndtering hos Gensælgeren, vil TDC, med mindre andet er aftalt, afvise 
disse.
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Branchens bemærkninger

 
En udbyder har anført, at det skal foreslås, at denne bestemmelses afsnit 1 udgår 
af aftalen, idet det er et forhold mellem udbyderen og dennes kunder, og derfor er 
TDC uvedkommende.  

TDC s bemærkninger 

 

TDC bemærker i brev af 27. juni 2008, at hensynet bag vilkåret om, at gensælge-
ren skal udbyde ydelserne i overensstemmelse med god praksis inden for bran-
chen, er, at TDC lejlighedsvis oplever gensælgere, som i strid med god markeds-
føringsskik vildleder slutkunderne til at skifte selskab eller af egen drift bestiller 
overdragelse af slutkunder uden slutkundens accept. Dette medfører betydeligt 
merarbejde i TDC eller hos den gensælger, som slutkunden oprindeligt var kunde 
hos, idet slutkunden i en sådan situation ikke kan forstå, at TDC har tilladt en 
overdragelse af kundeforholdet til den nye gensælger. En sådan adfærd er til ska-
de for hele telebranchen, og TDC finder det derfor rimeligt og legitimt at ind-
skærpe, at gensælgeren skal handle i overensstemmelse med god praksis inden 
for branchen.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at det er styrelsens opfattelse, at det er gen-
sælgeren, der som udgangspunkt varetager kunderelationen.  

TDC bør således ikke regulere forholdet mellem gensælgeren og dennes slutkun-
de.  

Afsnit 1 om, at Det påhviler til enhver tid Gensælgeren at udbyde Ydelserne til 
Slutkunder i overensstemmelse med god praksis indenfor branchen , synes imid-
lertid at regulere, på hvilken måde gensælgeren skal behandle sine slutkunder. 
Forholdet mellem en gensælger og dennes kunder er reguleret dels i telelovgiv-
ningen, herunder bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet 
og -tjenester, dels i den generelle forbrugerlovgivning. Det forekommer derfor 
ikke umiddelbart naturligt at regulere dette i en aftale som den foreliggende. Det 
forekommer endvidere uklart, hvordan vilkåret er tænkt håndhævet fra TDC's 
side.  

Såfremt TDC har problemer med gensælgere, som i strid med god markedsfø-
ringsskik vildleder slutkunderne til at skifte selskab eller af egen drift bestiller 
overdragelse af slutkunder uden slutkundens accept, er IT- og Telestyrelsen enig 
i, at TDC er berettiget til at imødegå problemet. Styrelsen finder dog ikke, at vil-
kåret i afsnit 1 er egnet til at løse det pågældende problem.  

IT- og Telestyrelsen finder det på baggrund af ovenstående rimeligt og proporti-
onalt at pålægge TDC at fjerne afsnit 1 fra standardtilbuddet, ligeledes set i lyset 
af, at bestemmelsen allerede følger af reglerne om almindelig god praksis.  

Ad 2: Høringsnotatets punkt 4.2.18., Drift og vedligeholdelse  Betaling af 
forgæves fejlretning (standardtilbuddets pkt. 16.3)  

Gensælgerens betaling, hvis fejl ikke skyldes TDC s forhold  
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Såfremt det efter TDC s forsøg på fejlretning viser sig, at en anmeldt fejl ikke 
skyldes TDC s forhold, er Gensælgeren forpligtet til at betale TDC for det forgæ-
ves udførte arbejde, efter retningslinierne herom i punkt 21.4.

  
Branchens bemærkninger

 

En udbyder anfører, at selskabet finder, at denne bestemmelse bør justeres med 
henblik på at sikre, at operatøren alene skal betale, såfremt det kan påvises, at 
den anmeldte fejl skyldes operatørens forhold.  

TDC s bemærkninger

 

I brev af 27. juni 2008 har TDC bemærket, at TDC s bestemmelse om forgæves 
fejlretning afspejler de tilsvarende bestemmelser i TDC s standardvilkår, hvori 
det hedder: Hvis der anmeldes en fejl i forbindelse med abonnementet, og det 
viser sig, at der ikke er fejl i TDC s offentlige telenet eller telefonitjenesten eller 
ISDN-tjenesten, er kunden forpligtet til at dække TDC s udgifter til fejlsøgning .  

Når gensælgerne skal have ansvaret for, at der f.eks. tilkaldes tekniker i tilfælde, 
hvor der ikke er tale om fejl i TDC s net, hænger det sammen med, at gensælge-
ren er den, der modtager slutkundens fejlmelding, og derfor gennem dialog med 
slutkunden kan begrænse antallet af unødvendige tilkaldelser af tekniker. TDC 
har ikke adgang til en sådan dialog med slutkunden.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvist bemærke, at TDC i medfør af afgørel-
sen af 6. oktober 2005 på marked 8, afsnit 4.1, er pålagt at give adgang til samtra-
fikproduktet tjenesteudbyderadgang  (gensalg fastnet), hvorfor selskabet efter 
IT- og Telestyrelsens vurdering som udgangspunkt må være ansvarlige for de 
hændelige fejl, der kan forekomme i nettet.  

IT- og Telestyrelsen vurderer, at betaling for fejlretning i forbindelse med hænde-
lige forhold, der hverken kan tilskrives TDC eller gensælgeren, som udgangs-
punkt således må tilskrives TDC som ejer af nettet, idet TDC som netejer må væ-
re nærmest til at dække udgifter til fejl på nettet.  

IT- og Telestyrelsen er af den opfattelse, at TDC ikke skal forpligtes til at betale 
for (forgæves) fejlretning, såfremt der ikke kan konstateres nogen fejl, ligesom 
gensælgeren bør være ansvarlig for betaling for fejlretning, såfremt ansvaret for 
fejlen ligger hos gensælgeren.  

IT- og Telestyrelsens skal bemærke, at formålet med markedsafgørelsens forplig-
telse til udfærdigelse af standardtilbud bl.a. er at fremme gennemsigtigheden og 
overskueligheden omkring vilkår i de offentliggjorte standardtilbud.   

IT- og Telestyrelsen mener med henvisning til standardtilbudsforpligtelsens for-
mål, at ovenstående bør fremgå af bestemmelsen om forgæves fejlretning. 
For således at sikre en rimelig opfyldelse af TDC s forpligtelse til at give adgang 
til samtrafikproduktet tjenesteudbyderadgang , finder IT- og Telestyrelsen det 
rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at ændre standardtilbuddet, således at 
det fremgår, at gensælgeren alene kan forpligtes til at betale for forgæves fejlret-
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ning i det omfang at ansvaret for fejlen ligger hos gensælgeren eller dennes kun-
de, herunder hvis det må lægges til grund, at der ikke var en fejl i nettet. 

 
Ad 3: Høringsnotatets punkt 4.2.22., Prissætning generelt (standardtilbud-
dets pkt. 21.1)  

Aftalen giver Gensælgeren mulighed for at afregne visse gensalgsydelser til 
slutbrugerpriser fratrukket en reduktion. Reduktionen fremgår af bilag 1.

  

Branchens bemærkninger

 

En udbyder anfører, at punktet om prissætning generelt er temmelig misvisende 
og foreslås ændret til: TDC er forpligtet til at give gensælgeren den af IT- og 
Telestyrelsen fastsatte rabatsats på de enkelte produkter. Rabatsatsen fremgår af 
bilag 1 .  

TDC s bemærkninger 

 

TDC har i brev af 27. juni 2008 anført, at selskabet til udbyderens bemærkninger 
skal anføre, at markedsafgørelsen pålægger TDC at overholde et sæt af prissæt-
ningsregler, men ikke at skrive, at TDC er forpligtet til at overholde prissætnings-
reglerne.  

TDC oplyser, at selskabet som bekendt i nogle tilfælde har valgt at tilbyde priser, 
der ligger under de af IT- og Telestyrelsen fastsatte maksimalpriser (for retail 
minus: reduktioner, der ligger over de af styrelsen fastsatte reduktioner). Hvis 
TDC følger udbyderens krav, vil TDC ikke have denne mulighed.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det fremgår af afgørelsen af 6. oktober 2005, afsnit 4.2 om priskontrolforpligtel-
sen, at:    

Ud fra disse hensyn har IT- og Telestyrelsen herefter fundet det mest hensigts-
mæssigt, at prisen for engroskøb af tjenester fastsættes ud fra metoden slutbru-
gerprisen korrigeret for sparede omkostninger .  

TDC skal således give adgang til engrosproduktet gensalg fastnet til en pris, som 
er fastsat som slutbrugerprisen på de pågældende fastnetprodukter korrigeret for 
sparede omkostninger.   

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC s vilkår kan være misvisende, 
idet TDC heri alene angiver, at aftalen giver den alternative udbyder mulighed

 

for den anførte prissætning, mens TDC som ovenfor angivet ikke alene kan tilby-
de dette som en mulighed, men er forpligtet hertil, såfremt en gensælger påberå-
ber sig markedsafgørelsens priskontrolforpligtelse og de priser, som er fastsat i 
medfør heraf.     

IT- og Telestyrelsen finder endvidere, at forslaget fra udbyderen er i overens-
stemmelse med de forpligtelser, TDC er pålagt, idet TDC i medfør af markedsaf-
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gørelsen på marked 8 samt retail-minus afgørelsen2 er forpligtet til at tilbyde 
gensalgsydelsen til slutbrugerprisen fratrukket en nærmere bestemt reduktion, 
som fremgår af bilag 1 til standardtilbuddet.   

IT- og Telestyrelsen er dog også generelt enig i TDC s betragtninger om prissæt-
ning.   

IT- og Telestyrelsens skal bemærke, at formålet med markedsafgørelsens forplig-
telse til udfærdigelse af standardtilbud bl.a. er at fremme gennemsigtigheden og 
overskueligheden omkring vilkår i de offentliggjorte standardtilbud.  

For således at sikre en tilfredsstillende opfyldelse af standardtilbudsforpligtelsen 
og dennes formål om at sikre gennemsigtighed, finder IT- og Telestyrelsen det 
rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at ændre bestemmelsen, således at 
denne formuleres på følgende måde:   

Aftalen forpligter TDC til at afregne visse gensalgsydelser til slutbrugerpriser 
fratrukket en minimums-reduktion. Reduktionen fremgår af bilag 1.

  

Således sikres det udtrykkeligt, at gensælgeren ikke bare har mulighed for at af-
regne visse gensalgsydelser fratrukket en reduktion, men at gensælgeren altid i 
henhold til standardtilbuddet kan få en reduktion svarende til, hvad TDC er for-
pligtet til i medfør af IT- og Telestyrelsens afgørelse, men således også at TDC 
samtidig kan tilbyde en højere reduktion.   

Ad 4: Høringsnotatets punkt 4.2.25., Prisregulering (standardtilbuddets pkt. 
21.5)  

Ændring af prissætningen af Ydelser, hvis prissætning er baseret på TDC s li-
stepriser, sker ved at TDC fremsender en meddelelse herom til Gensælgeren se-
nest med de tidsfrister, der er gældende for TDC s ændring af listepriser overfor 
egne Slutkunder. TDC er til enhver tid berettiget til at gennemføre prisreduktio-
ner på Ydelser uden varsel.  

Regulering af de priser og gebyrer, der fremgår af Bilag 2, sker ved at TDC ud-
arbejder og fremsender et nyt Bilag 2 til erstatning af det nuværende Bilag 2, se-
nest med et varsel på en måned.  

Prisændringer for ydelser omfattet af denne aftale, der fastsættes som følge af en 
myndighedsafgørelse i henhold til dansk lovgivning skal ikke særskilt varsles, 
hvis der i afgørelsen angives et ikrafttrædelsestidspunkt for anvendelsen af pri-
serne. TDC er berettiget til for de pågældende priser at gennemføre prisændrin-
ger i både op- og nedadgående retning fra ikrafttrædelsestidspunktet og fremsen-
de opdaterede prisbilag snarest muligt efter, at afgørelsen er truffet af myndig-
hederne. Prisbilagene skal ikke godkendes af Gensælgeren, men alene tages til 
efterretning.

 

                                                     

 

2 Sagsnr. 05-003954: Fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i 
forbindelse med priskontrol efter metoden slutbrugerprisen korrigeret for sparede om-
kostninger af TDC s priser for tjenesteudbyderadgang for fastnet. 
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Branchens bemærkninger

 
En udbyder bemærker, at selskabet er berettiget til en varsling ved prisstigninger 
fra TDC s side, da selskabet skal kunne varsle egne kunder. En sådan varsling må 
ikke være under tre måneders varighed.  

Desuden bemærker udbyderen i forbindelse med høring over standardtilbud af 
12. september 2007, at udbyderen gerne ser, at styrelsen fastholder det udkast til 
afgørelse, der ligger i en anden sag om tilsvarende vilkår, således at der opnås 
mere lige konkurrencevilkår på et marked, hvor TDC sidder tungt.   

En anden udbyder anfører i høring over standardtilbud af 12. september 2007, at 
selskabet skal foreslå, at der indføres et varsel på minimum 2 måneder både i for-
bindelse med ændringer i listepriser samt i forbindelse med ændringer af priser 
og gebyrer i bilag 2. Det er efter udbyderens opfattelse således ikke operationelt, 
at TDC s prisvarsler i grossistleddet gøres afhængig af TDC s almindelige betin-
gelser for egne slutbrugere, bl.a. fordi TDC kan ændre sine abonnementsvilkår 
med varsler, der er kortere end nødvendigt i relation til grossistkunderne. Denne 
kobling med TDC s egne abonnementsvilkår opleves derfor, efter udbyderens op-
fattelse, som en stor hindring i konkurrencevilkårene på markedet. Selskabet fo-
reslår derfor bestemmelsen ændret med henblik på at afspejle dette forhold.  

En tredje udbyder anfører, at de er bekendt med en anden udbyders klager over 
håndteringsvarsel ved prisændringer, og at de fuldt ud tilslutter sig denne.  

TDC s bemærkninger 

 

TDC har i høringssvar af 27. juni 2008 anført, at spørgsmålet om varslingsproce-
durer som beskrevet har været genstand for IT- og Telestyrelsens afgørelse i en 
konkret klagesag. TDC har påklaget styrelsens afgørelse og skal derfor opfordre 
IT- og Telestyrelsen til at afvente Teleklagenævnets afgørelse.  

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast i 
brev af 26. november 2008 anført, at TDC finder, at afgørelsesudkastets formule-
ring giver gensælgeren en ret til at modtage oplysninger om ændringer i TDC s 
detailpriser, også i de tilfælde, hvor ændringerne ikke giver anledning til ændrin-
ger i den engrospris, som udbyderen skal betale. TDC mener alene, at IT- og Te-
lestyrelsen kan kræve, at aftalen giver udbyderen mulighed for varsel m.m. om de 
engrospriser, som udbyderen skal betale i henhold til aftalen.  

TDC har ydermere anført, at udkastet til afgørelse i øvrigt er en udvidelse af IT- 
og Telestyrelsens afgørelse af 21. februar 2008. Styrelsen bør ifølge TDC afvente 
Teleklagenævnets behandling af dette spørgsmål eller i det mindste anvende 
samme formulering.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at styrelsen den 21. februar 2008 traf afgørel-
se i den i høringssvarene refererede sag vedrørende håndteringsvarsel i forbindel-
se med varsling af prisændringer for gensalgsprodukter.   
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IT- og Telestyrelsen har i den sag fastslået, at længden af et varsel af prisændrin-
ger for gensalgsprodukter i første omgang ud fra principperne om ikke-
diskrimination bør fastsættes med udgangspunkt i de varsler, som TDC internt 
anvender mellem de involverede enheder. Styrelsen finder, at det samme skal gø-
re sig gældende i forhold til standardtilbuddet.  

Det fremgår af markedsafgørelsen, at TDC er pålagt en forpligtelse om ikke-
diskrimination, som indebærer, at:  

- TDC under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udbyder til-
svarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser, og 
-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.

  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at de alternative udbydere i relation til 
spørgsmålet om håndteringsvarsel med henvisning til ikke-
diskriminationsforpligtelsen skal modtage de samme oplysninger på samme vil-
kår, som de udveksles internt i TDC med henblik på udførelse af beslutningen. 
IT- og Telestyrelsen finder således, at alle beslutninger om prisændringer, herun-
der også beslutninger vedr. detailprodukter, der kan påvirke prissætningen af en-
grosproduktet, skal meddeles de øvrige udbydere samtidig med den interne ud-
veksling af informationer i TDC.  

IT- og Telestyrelsen skal understrege, at styrelsen vil iagttage den konkrete ud-
møntning af de forpligtelser, som TDC er pålagt i forbindelse med markedsafgø-
relsen. Det er således IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det ikke skal være mu-
ligt for TDC at organisere sig ud af forpligtelserne.  

Et håndteringsvarsel vil herefter indebære, at TDC skal meddele de alternative 
udbydere oplysninger om ændring af de slutbrugerpriser, som ligger til grund for 
beregning af priserne for gensalgsprodukter, der er omfattet af IT- og Telestyrel-
sens markedsafgørelse på marked 8, på samme tidspunkt og på samme vilkår, 
som disse oplysninger udmeldes internt i TDC til TDC s udøvende afdeling.  

TDC har i ovennævnte sag oplyst, at selskabet har indført nye varslingsprocedu-
rer, således at ændringer af priser på detailniveau uden ugrundet ophold meddeles 
til TDC Branchesalg, som også uden ugrundet ophold meddeler prisændringerne 
til selskabets eksterne gensælgere. Selskabets gensælgere skal således ikke læn-
gere afvente en beregning af gensalgsproduktet hos TDC Branchesalg forud for 
et varsel af prisændringer. Ydermere har TDC specificeret selskabets forståelse af 
begrebet ugrundet ophold, som selskabet definerer, som den tid det tager for TDC 
Branchesalg inden for normal arbejdstid at taste ændringerne og gøre dem til-
gængelige på TDC s hjemmeside.  

IT- og Telestyrelsen finder, at de af TDC i den omtalte sag angivne varslingspro-
cedurer i vidt omfang imødekommer de alternative udbyderes behov for et hånd-
teringsvarsel, idet TDC Branchesalg uden ugrundet ophold varsler selskabets eks-
terne gensælgere ved modtagelse af meddelelse fra TDC Marked om ændring af 
prissætningen på detailproduktet. 
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Det er samtidig IT- og Telestyrelsens klare opfattelse, at TDC s udøvende enhed 
sidder inde med oplysninger, som er erhvervet på en anden måde end ved opslag 
på TDC s hjemmeside. IT- og Telestyrelsen finder imidlertid, at direkte og indi-
viduel information til gensalgskunder samtidig med tilgængeliggørelse af prisæn-
dringer på TDC s hjemmeside vil opfylde ikke-diskriminationsforpligtelsen, som 
TDC er pålagt med markedsafgørelsen på marked 8.   

IT- og Telestyrelsen finder det herefter med henvisning til ikke-
diskriminationsforpligtelsen rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at ændre 
vilkåret i standardtilbuddet, således at det fremgår, at der ved prisreguleringer er 
et håndteringsvarsel. Dette indebærer, at TDC i henhold til parternes aftale uden 
ugrundet ophold skal varsle den alternative udbyder, som aftager fastnettjenester 
på gensalgsvilkår, individuelt og direkte ved e-mail, når TDC har truffet beslut-
ning om ændring af detailpriserne.3  

Vedrørende priser, der ikke er omfattet af den på marked 8 pålagte prisregule-
ring, skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at disse må anses som kommercielt af-
talte priser, hvorfor styrelsen som udgangspunkt ikke har mulighed for at fastsæt-
te procedurer for ændringer i relation til disse priser. Det er dog IT- og Telesty-
relsens opfattelse, at varslingsperioden skal stå i rimeligt forhold til udbydernes 
mulighed for at varsle egne kunder.   

Ad 5: Høringsnotatets punkt 4.2.27., Fakturering (standardtilbuddets pkt. 
23.1)  

TDC fakturerer abonnementer kvartalsvis forud og alle betalinger månedsvis 
bagud for Gensælgerens faktiske forbrug af Ydelser.  

Ved overdragelser af kundeforholdet kan der forekomme efterreguleringer i de 
efterfølgende måneder.   

Såfremt det enkelte slutkundeabonnement opsiges inden udgang af opsigelig-
hedsperioden som angivet i Abonnementsvilkårene lukkes forbindelsen. Abonne-
mentsopkrævning for den resterende del af opsigelighedsperioden opkræves sam-
let på den næstkommende faktura.  

Vederlaget forfalder til betaling 30 Dage fra fakturadato.  

Gensælgerens forpligtelse til at betale for modtagne Ydelser, herunder særlige 
Ydelser, skal honoreres uden modregning fra Gensælgerens side, med mindre de 
almindelige modregningsbetingelser er opfyldt, og modregning skriftligt måtte 
være aftalt mellem Parterne.  

Betaling finder sted ved Gensælgers indbetaling på en af TDC udpeget bankkon-
to. 

                                                     

 

3 Der henvises i øvrigt til Teleklagenævnets afgørelse af 17. december 2008 (jnr. 08-
035036) vedrørende TDC s klage over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. februar 
2008. 
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Samme dag, som Gensælger effektuerer overførslen, skal Gensælger skriftligt pr. 
brev eller e-mail orientere kontaktpersonen hos TDC om, at overførslen har fun-
det sted.[ ]

  

Branchens bemærkninger

 

En udbyder anfører følgende: 
Ad 1. afsnit - TDC anfører at ville fakturere udbyderen kvartalsvist forud for 
abonnementer. Dette er et urimeligt vilkår, som udbyderen har klaget over til 
Konkurrencestyrelsen, og som udbyderen har fået medhold i. Klagesagen er i 
øjeblikket under afgørelse ved Konkurrenceankenævnet, der har tillagt TDC s 
klage opsættende virkning. Retstilstanden er således på nuværende tidspunkt, at 
kvartalsvis forudbetaling er ulovlig, men den endelige ikrafttrædelse heraf afven-
ter Konkurrenceankenævnets afgørelse. Dette bør fremgå af standardtilbuddet, 
således at udbyderen opnår sin berettigede retsstilling efter Konkurrencestyrel-
sens afgørelse hurtigst muligt efter endelig afgørelse.   

Ad 4. afsnit - Denne bestemmelse bør ændres således, at vederlaget forfalder til 
betaling 30 dage efter fremsendelsen af fakturaen. Forskellen burde ikke være 
stor på disse formuleringer, men TDC s praksis med at fremsende fakturaerne en 
måned før leveringen af ydelsen påbegyndes betyder, at vederlaget betales på før-
stedagen i det kvartal det omfatter, og at udbyderen således betaler tre måneder 
forud fuldt ud.  

Ad 5. afsnit - udbyderen har ved flere lejligheder været berettiget til at modregne 
efter dansk rets almindelige regler herfor, en modregningsadgang som denne be-
stemmelse har forhindret. Da TDC samtidig er endog meget langsom til at opgøre 
og tilbagebetale udbyderens berettigede tilbagebetalingskrav, medfører denne be-
stemmelse, at TDC har mulighed for og faktisk beholder for meget betalte beløb 
fra udbyderen i urimeligt lang tid. TDC afviser altid at betale renter herfor. 
TDC s begrænsning i modregningsretten bør som følge heraf fjernes.  

Udbyderen anfører i sit supplerende høringssvar i forbindelse med høring over 
standardtilbuddet af 12. september 2007, at forudbetalingen imidlertid også giver 
et væsentligt procesmæssigt problem, som igen er med til at øge omkostningerne 
for gensælgerne. Procesproblemet består i, at det i sagens natur ikke kan vides, 
hvornår en kunde vælger at opsige sit abonnement. Der skal derfor både over for 
kunden og over for TDC foretages en krediteringsproces, når kunden afslutter sit 
abonnement. For både TDC og gensælgere gælder, at de har en måneds opsigel-
sesvarsel. Hvis TDC derfor ville være villig til at ændre forudbetalingsperioden, 
ville begge parter spare et unødigt ressourceforbrug og gensælgeren unødige om-
kostninger.  

En anden udbyder anfører i forbindelse med høring over standardtilbud af 12. 
september 2007, at de ønsker sidste led i afsnit 5 fjernet, fordi det allerede i 
samme afsnit er bestemt, at reglerne om modregning skal være opfyldt. Udbyde-
ren finder således ikke behov for yderligere skærpelse ved at stille krav om, at 
skriftlig aftale herom ligeledes skal være indgået mellem parterne.  
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Desuden anfører udbyderen til afsnit 7, at bestemmelsen er unødigt byrdefuld og 
ubegrundet, især i de tilfælde hvor parterne anvender EDI-fakturering. Udbyde-
ren skal derfor foreslå, at det tilføjes bestemmelsen, at dette alene skal ske, så-
fremt overførslen afviger fra fakturabeløbet, eller såfremt overførslen sker efter 
forfalds-dato. Samtidig finder udbyderen, at det bør præciseres, at bestemmelsen 
ikke finder anvendelse i de tilfælde, hvor parterne har indgået aftale om EDI-
fakturering af gensalg fastnetydelser.  

Udbyderen anfører, at det i femte afsnit pålægges, at gensælgeren ensidigt skal 
fraskrive sig retten til almindelig modregning i henhold til dansk ret. Gensælge-
ren kan således alene modregne, såfremt dette aftales med TDC. TDC er ikke 
omfattet af samme begrænsning af sin modregningsret. Bestemmelsen må enten 
udgå eller være gensidig.  

TDC s bemærkninger 

 

TDC har på et møde med IT- og Telestyrelsen den 30. maj 2008 redegjort for 
sammenhængen mellem TDC s krav om forudbetaling og sikkerhedsstillelse.   

TDC gennemgik betalingsforløb og risikoperiode, betalingsmodel for sikkerheds-
stillelse samt hvilke kriterier TDC ligger vægt på i forbindelse med kravet om 
sikkerhedsstillelse.   

TDC har desuden ved brev af 27. juni 2008 anført, at selskabet ønsker at fasthol-
de standardaftalens formulering om, at modregning kræver, at almindelige mod-
regningsbetingelser er opfyldt, og at modregning er aftalt mellem parterne. 
TDC s levering af gensalg er en ydelse, som TDC er pålagt at levere, og TDC bør 
derfor som hovedregel have ret til at modtage reel betaling uden modregning for 
forhold, som TDC måtte have med den pågældende operatør.   

TDC bemærker endvidere, at IT- og Telestyrelsens bemærkning om gensidighed 
er uden mening, idet TDC i en gensalgsaftale aldrig vil være pengedebitor, men 
alene realdebitor.   

Til udbyderens bemærkning om procesmæssige problemer anfører TDC, at det er 
en følge af, at gensælgerne ligesom TDC s slutkunder betaler abonnement forud. 
Det er ikke TDC s opfattelse, at dette giver administrative problemer. Det må an-
tages, at udbyderens bemærkninger blot er et forsøg på at opnå en udskydelse af 
betalingerne med deraf følgende uberettiget rentegevinst.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Branchen har i forbindelse med nærværende punkt rejst kritik af, at TDC i hen-
hold til standardtilbuddet fakturerer abonnementer kvartalsvis forud, og at ad-
gang til modregning  ud over at de almindelige modregningsbetingelser skal væ-
re opfyldt  forudsætter, at dette er skriftligt aftalt mellem parterne.    

Forudbetaling af abonnementer 
Spørgsmålet om TDC s adgang til i sine standardtilbud at kræve forudbetaling i 
kombination med, at selskabet stiller krav om bankgaranti er tidligere blevet be-
handlet af IT- og Telestyrelsen. Det var styrelsens opfattelse, at hvis kombinatio-
nen af forudbetaling og bankgaranti resulterer i en finansiel dækning for TDC, 
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der overstiger TDC s reelle kreditrisiko ved at indgå aftalen, vil det være et uri-
meligt vilkår i aftalen, og dette vil udgøre en barriere for andre udbyderes adgang 
til det pågældende marked.   

IT- og Telestyrelsen traf derfor den 31. oktober 2005  på baggrund af en bin-
dende udtalelse fra Konkurrencestyrelsen  afgørelse om vilkår ved afregning af 
TDC s samtrafikydelser. Konkurrenceankenævnet ophævede efterfølgende den 
13. september 2006 IT- og Telestyrelsens afgørelse. TDC var herefter ikke for-
pligtet til at følge styrelsens afgørelse.  

IT- og Telestyrelsen afholdt den 30. maj 2008 et møde med TDC vedr. vilkår for 
forudbetaling og sikkerhedsstillelse. På mødet redegjorde TDC for sammenhæn-
get mellem TDC s krav om forudbetaling og sikkerhedsstillelse, herunder TDC s 
reelle kreditrisiko ved at indgå aftale om gensalg. Styrelsen har ikke på baggrund 
af mødet fundet, at der vil kunne stilles krav over for TDC om, at selskabet ikke 
kan kræve den i standardtilbuddet nævnte forudbetaling samtidig med sikker-
hedsstillelse, jf. præmisserne i Konkurrenceankenævnets afgørelse.   

På baggrund af TDC s oplysninger på mødet, er det IT- og Telestyrelsens forstå-
else, at TDC har opstillet og følger nogle generelle retningslinier for rykkerpro-
cedure og betingelser for sikkerhedsstillelse. Det er disse retningslinjer og betin-
gelser, som ifølge TDC begrunder, at TDC kræver den i standardtilbuddet nævnte 
forudbetaling samtidig med kravet om sikkerhedsstillelse, og som indgår i bereg-
ningen af TDC s reelle kreditrisiko. 
   
Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at den af TDC beskrevne rykkerprocedure 
og betingelser for sikkerhedsstillelse umiddelbart ikke giver styrelsen anledning 
til at pålægge ændringer heraf. Rykkerproceduren og TDC s nærmere betingelser 
for at afkræve sikkerhedsstillelse fremgår imidlertid ikke af standardtilbuddet.   

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at alle forhold vedrørende aftalen i medfør 
af markedsafgørelsens forpligtelse til udfærdigelse af standardtilbud enten bør 
fremgå af aftalen eller af bilagene hertil, da udbyderne i modsat fald ikke har mu-
lighed for at gøre sig bekendt med den samlede aftale, inden den indgås. Såfremt 
forhold, der i henhold til markedsafgørelsen skal være indeholdt i standardtilbud-
det, ikke er medtaget i aftalen eller i bilagene, er det IT- og Telestyrelsens vurde-
ring, at TDC ikke har opfyldt forpligtelsen til at offentliggøre standardtilbud.  

Yderligere skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at hvis vilkår ikke er nedskrevet i 
aftalen, så vil det være svært for udbyderne at fastholde vilkårene, såfremt TDC 
ønsker at ændre i aftalen.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at en praktiseret rykkerprocedure er et 
væsentligt aftalevilkår, som i overensstemmelse med standardtilbudsforpligtelsen 
bør fremgår klart og entydigt af en given aftale. Idet TDC ved ovennævnte møde 
med styrelsen har anført, at rykkerprocedurerne er ens for alle udbydere, og at 
denne bliver redegjort for i forhold til den enkelte udbyder, finder styrelsen, at 
det er i overensstemmelse med hensynet bag standardtilbudsforpligtelsen, at ryk-
kerproceduren bliver indskrevet i de enkelte aftaler.   
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TDC har ligeledes redegjort for, at der foreligger interne retningslinier for at af-
kræve sikkerhedsstillelse.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at det med henvisning til formålet med 
standardtilbudsforpligtelsen er rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at ind-
skrive rykkerprocedure og retningslinier for fakturering og sikkerhedsstillelse i 
standardtilbuddet, således at den enkelte udbyder har mulighed for at gøre sig be-
kendt med disse vilkår og som minimum også er sikret disse vilkår.  

Modregningsadgang 
For så vidt angår muligheden for modregningsadgang, finder IT- og Telestyrelsen 
ikke umiddelbart, at TDC s argumenter kan begrunde, at den alternative udbyder 
ikke har adgang til almindelig modregning.   

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at der i den almindelige ob-
ligationsret eksisterer en ret til modregning, såfremt en række nærmere betingel-
ser herfor er opfyldt, herunder krav til fordringernes udjævnelighed, afviklings-
modenhed, klarhed osv. Det er styrelsens opfattelse, at denne modregningsad-
gang også må gælde i samtrafikaftaler mellem teleudbydere.   

IT- og Telestyrelsen skal samtidig bemærke, at der ud over den almindelige mod-
regningsadgang, også kaldet tvungen modregning, er frihed til at aftale sig til en 
anden form for modregningsadgang. Denne aftalte modregning kan dog ikke til-
sidesætte parternes adgang til tvungen modregning efter almindelig obligations-
ret.  

Det er således IT- og Telestyrelsens opfattelse, at den alternative udbyder som 
følge af den almindelige obligationsret har en ret til tvungen modregning.   

Som nærværende vilkår for nuværende er formuleret i standardtilbuddet, fratager 
TDC gensælgeren denne almindelige ret til tvungen modregning, medmindre 
modregning skriftligt er aftalt mellem TDC og gensælgeren. IT- og Telestyrelsen 
har i den forbindelse noteret sig, at det ikke fremgår af standardtilbuddet, i hvilke 
tilfælde det er muligt at indgå skriftlig aftale med TDC om tvungen modregning. 
Dette skaber usikkerhed i forhold til udbydernes ret til at kunne modregne, her-
under omkring hvilke udbydere, der gives ret til modregning efter de obligations-
retlige regler.   

IT- og Telestyrelsen har endvidere noteret sig branchens bemærkninger om, at 
branchen oplever konkrete problemer i forhold til formuleringen af den nuværen-
de bestemmelse. Branchen har bl.a. anført, at gensælgeren i flere tilfælde har væ-
ret berettiget til modregning efter dansk rets almindelige regler, men at vilkåret i 
standardtilbuddet har forhindret dette. Desuden har branchen anført, at TDC er 
meget langsom til at opgøre og tilbagebetale gensælgerens berettigede krav og 
således faktisk beholder for meget betalte beløb fra gensælgeren i urimeligt lang 
tid, ligesom TDC altid afviser at betale renter herfor.   

Ydermere finder IT- og Telestyrelsen, at det bør tages i betragtning, at standard-
tilbuddet indeholder et sæt af minimumsbestemmelser, som har til formål at sik-
re, at udbyderne kan aftage TDC s produkter på rimelige og lige vilkår. Styrelsen 
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har endvidere lagt vægt på, at vilkårene i standardtilbuddet er fastsat ensidigt af 
TDC.   

Konsekvensen af, at TDC kan fratage udbyderne den almindelige ret til tvungen 
modregning, medmindre dette skriftligt er aftalt mellem TDC og gensælgeren, er, 
at gensælgeren pålægges en række unødige administrative byrder, som følge af at 
denne efterfølgende særskilt vil skulle gøre kravet gældende over for TDC. Dette 
har den almindelige obligationsret netop søgt at afhjælpe med adgang til tvungen 
modregning.    

IT- og Telestyrelsen finder som følge af ovenstående, at det er rimeligt og pro-
portionalt at pålægge TDC at ændre standardtilbuddet, således at kravet om 
skriftlig aftale om modregning udgår.   

IT- og Telestyrelsen har lagt vægt på, at TDC fratager gensælgeren en ellers al-
mindelig adgang til tvungen modregning, ligesom TDC ikke med den nuværende 
formulering opfylder formålet med standardtilbudsforpligtelsen, nemlig at sikre 
gennemsigtighed i vilkårene for de alternative udbydere. Således skaber TDC 
som nævnt usikkerhed omkring vilkåret i standardtilbuddet, da det ikke bliver 
muligt for den enkelte udbyder at konstatere, hvornår denne vil kunne få adgang 
til modregning, fordi TDC, som vilkåret for nuværende er formuleret i standard-
tilbuddet, vilkårligt kan vælge at indgå aftale om dette med den enkelte gensæl-
ger.   

IT- og Telestyrelsen finder det på baggrund af en samlet vurdering af spørgsmålet 
rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at ændre standardtilbuddet, således at 
den alternative udbyders adgang til modregning ikke er betinget af, at der speci-
fikt er aftalt mulighed for dette.

  

Ad 6: Høringsnotatets punkt 4.2.35., Ansvarsbegrænsninger (pkt. 24.3.2)  

TDC er ikke ansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyr-
relser eller ændringer af TDC s offentlige telenet og tjenester i forbindelse med 
foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige 
og driftsmæssige årsager eller er planlagt af tilsynsmyndighederne, medmindre 
TDC har forsømt at begrænse ulemperne herved.  

TDC er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder i form af driftstab, tabt fortje-
neste eller tab som følge af, at en aftale med tredjemand falder bort eller mislig-
holdes.

  

Branchens bemærkninger

 

En udbyder anfører i forbindelse med høring over standardtilbud af 12. september 
2007, at TDC s erstatningsansvar ifølge denne bestemmelse er begrænset i de til-
fælde, hvor afbrydelser eller lignende skønnes nødvendige . Udbyderen finder, 
at den nuværende formulering af bestemmelsen er meget bred, hvorfor begrebet 
skønnes nødvendige bør præciseres nærmere. Det er udbyderens opfattelse, at 

der således er behov for at begrænse de tilfælde, hvor TDC kan beslutte at foreta-
ge afbrydelser uden at blive pålagt ansvar i medfør af aftalen.  
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TDC s bemærkninger 

 
TDC bemærker ved brev af 27. juni 2008, at ansvarsbegrænsningen i aftalens pkt. 
24.3.2. gælder for afbrydelser m.v., som indtræffer i TDC s samlede net. Der er 
således efter TDC s opfattelse tale om forstyrrelser, der både rammer gensælger-
nes slutkunder og TDC s egne slutkunder. TDC finder derfor, at det er en fejlag-
tig fortolkning, at sådanne forstyrrelser skulle være omfattet af telelovens § 50 
om afbrydelser af samtrafik, idet der netop ikke er tale om afbrydelse eller for-
styrrelse af samtrafik med en gensælger, men af TDC s offentlige net som hel-
hed. Ansvarsfraskrivelsen er da også indholdsmæssigt den samme, som gælder 
for TDC s slutkunder.  

Der henvises i øvrigt til TDC s bemærkninger til punkt 4.2.17. i relation til sty-
relsens fortolkning af telelovens § 50.  

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast i 
brev af 26. november 2008 anført, at TDC finder, at når styrelsen henviser til tele-
lovens § 50 i forbindelse med ansvarsbegrænsning, kan det kun vedrøre tilfælde 
af afbrydelse af en allerede iværksat samtrafik, ikke øvrige afbrydelser, forstyr-
relser eller ændringer i TDC s offentlige net og tjenester. 

 

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen bemærker, at TDC på baggrund af bestemmelsens ordlyd i 
for vidt omfang kan begrænse sit ansvar over for aftaleparten og tredjemand.   

TDC er forpligtet til at levere en ydelse ifølge kontrakten og vil som udgangs-
punkt være ansvarlig for tab som følge af mangelfuld levering af den pågældende 
ydelse. I det omfang TDC s forpligtelse til at levere sin ydelse kan indskrænkes 
ved aftale, kan der som udgangspunkt ske tilsvarende indskrænkning af ansvaret 
gennem ansvarsfraskrivelser i relation til den pågældende ydelse.   

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at TDC alene kan afbryde iværksat samtrafik, 
såfremt afbrydelsen kan begrundes i de hensyn, der er opregnet i telelovens § 50, 
med tilhørende bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003 om afvisning og afbrydel-
se af samtrafik.   

IT- og Telestyrelsen finder således ikke, at TDC kan begrænse sit tab på bag-
grund af selskabets eget skøn over, hvornår det er nødvendigt at afbryde en alle-
rede iværksat samtrafik, hvilket synes at være tilfældet i den nuværende udform-
ning af bestemmelsen. Lovligheden af afbrydelsen vurderes af IT- og Telestyrel-
sen efter indbringelse heraf for styrelsen, jf. § 2 i bekendtgørelse om afvisning og 
afbrydelse af samtrafik.  

Til TDC s bemærkninger i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens 
afgørelsesudkast i brev af 26. november 2008 skal styrelsen bemærke, at telelo-
vens § 50 omfatter alle afbrydelser i det omfang, at afbrydelsen berører samtrafi-
kaftaler med andre operatører.  

IT- og Telestyrelsen finder det således rimeligt og proportionalt at pålægge TDC 
at tilrette nærværende vilkår, således at ansvarsbegrænsningen alene vedrører de 
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tilfælde, hvor TDC afbryder samtrafikken i medfør af telelovens § 50 med tilhø-
rende bekendtgørelse om afvisning og afbrydelse af samtrafik.  

Ad 7: Høringsnotatets punkt 4.2.42., Abonnementsvilkårene (standardtil-
buddets pkt. 37)  

Enhver henvisning til Abonnementsvilkårene i denne Aftale skal fortolkes såle-
des, at Gensælgeren overfor TDC påtager sig enhver forpligtelse, der påhviler 
TDC s egne Slutkunder i henhold til det pågældende afsnit i Abonnementsvilkå-
rene. Ligeledes har Gensælgeren enhver rettighed, som TDC s egne Slutkunder 
har ifølge det pågældende afsnit i Abonnementsvilkårene jf. abonnementsvilkåre-
ne på https://service.tdc.dk. Ved ændring af Abonnementsvilkårene, som kan 
ændres uden varsel, foranlediger TDC meddelelse herom.

  

Branchens bemærkninger

 

En udbyder anfører i forbindelse med høring over standardtilbud af 12. september 
2007, at koblingen med TDC s egne slutbrugeres abonnementsvilkår opleves som 
en stor hindring i konkurrencevilkårene på markedet, hvorfor udbyderen foreslår, 
at koblingen udgår af aftalen. Udbyderen finder det således bl.a. ikke operatio-
nelt, at TDC kan ændre egne abonnementsbetingelser uden varsel, med tanke på 
de meget store konsekvenser dette kan have for operatørens aftaleforhold vedr. 
gensalg fastnet med operatørens egne slutkunder.  

TDC s bemærkninger

 

TDC har i sit høringssvar henvist til selskabets tidligere bemærkninger om æn-
dringsadgang.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Teleklagenævnet har i afgørelse af 9. juni 2008 vedrørende TDC s klage over IT- 
og Telestyrelsens afgørelse vedrørende TDC's standardtilbud på engrosmarkedet 
for bredbåndstilslutninger (marked 12)4 udtalt, at   

såfremt der er tale om en ændring af en standardaftale til en anden standardaf-
tale, hvor ændringen alene har til formål at tilpasse ældre standardvilkår til nye 
standardvilkår, og hvor der i øvrigt er tale om en total og fuldstændig ajourfø-
ring af den ældre standardaftale i forhold til det nye standardtilbud, vil der ikke 
kunne stilles noget krav om, at TDC i sit standardtilbud nærmere skal specifice-
re, hvilke konkrete vilkår der herved kan blive tale om at ændre uden genfor-
handling.  [IT- og Telestyrelsens understregning]  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC således i overensstemmelse med 
ovennævnte afgørelse fra Teleklagenævnet alene kan ændre standardaftalen, her-
under de abonnementsvilkår, der er gjort til en del af standardaftalen, i det om-
fang der er tale om en ændring af standardvilkår til nye standardvilkår, og hvor 
der alene er tale om en total og fuldstændig ajourføring af den ældre standardafta-
le til en ny standardaftale.   

                                                     

 

4 Teleklagenævnets jnr. 08-030866 
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Da det er IT- og Telestyrelsens forståelse, at nærværende bestemmelse vedrøren-
de ændring af abonnementsvilkår indeholder en selvstændig ændringsadgang, er 
det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det er rimeligt og proportionalt at pålægge 
TDC at ændre bestemmelsen, således at der vedrørende ændring af abonnements-
vilkårene henvises til standardtilbuddets almindelige vilkår om ændringsadgang.  

Ad 8: Høringsnotatets punkt 4.2.44, Tjenester, som TDC udbyder som led i 
standardtilbud om tjenesteudbyderaftaler for fastnettet (standardtilbuddets 
bilag 1)  

Branchens bemærkninger

 

En udbyder bemærker i forbindelse med høring over standardtilbud af 12. sep-
tember 2007, at det fremgår af bilaget, at for alle de nævnte produkter vil der se-
nest 1 måned inden ikrafttrædelse blive varslet om væsentlige produktmæssige 
ændringer eller udfasning af produkter, og at udbyderen med henblik på at sikre 
gensælgeren rimelige forretningsmæssige betingelser skal foreslå, at der indsæt-
tes et varsel på minimum 6 måneder i disse situationer.  

Udbyderen anfører endvidere, at det fremgår af bilaget, at produkterne leveres i 
henhold til den til enhver tid gældende produktspecifikation for de pågældende 
produkter, og at disse kan fås ved henvendelse til TDC Branchesalg. Udbyderen 
er af den opfattelse, at produktbeskrivelserne skal indgå som en integreret del af 
aftalen.  

TDC s bemærkninger

 

TDC bemærker i brev af 27. juni 2008, at gensalgsaftalen vedrører de samme 
produkter, som til enhver tid udbydes af TDC til selskabets egne slutbrugere. På 
denne baggrund ser TDC ikke behov for udbygning af og specifikation af pro-
dukterne.  

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast i 
brev af 26. november 2008 anført, at TDC finder, at et krav om at indføje, og der-
med at vedligeholde, samtlige produktbeskrivelser som en del af aftalen vil være 
særdeles arbejdskrævende for TDC. Ydermere tjener det ikke noget objektivt 
formål, idet produkterne til enhver tid skal være de samme, som TDC sælger til 
egne kunder. Det ønske, der har været fremsat herom i høringsprocessen, er tyde-
ligvis ikke fremført i anledning af et konkret behov og ønske, men alene som en 
principiel betragtning.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
For så vidt angår forholdet om, hvilke oplysninger der skal fremgå af standardtil-
buddet eller bilag hertil, skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at det fremgår af 
markedsafgørelsen på marked 8, at TDC er pålagt en forpligtelse til udfærdigelse 
af standardtilbud.   

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at alle forhold vedrørende aftalen i medfør 
af markedsafgørelsens forpligtelse til udfærdigelse af standardtilbud enten bør 
fremgå af aftalen eller af bilagene hertil, da udbyderne i modsat fald ikke har mu-
lighed for at gøre sig bekendt med den samlede aftale, inden den indgås. Såfremt 
forhold, der i henhold til markedsafgørelsen skal være indeholdt i standardtilbud-
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det, ikke er medtaget i aftalen eller i bilagene, er det IT- og Telestyrelsens vurde-
ring, at TDC ikke har opfyldt forpligtelsen til at offentliggøre standardtilbud.  

Yderligere skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at hvis vilkår ikke er nedskrevet i 
aftalen, så vil det være svært for udbyderne at fastholde vilkårene, såfremt TDC 
ønsker at ændre i aftalen.  

Det er således IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC ikke opfylder standardtil-
budsforpligtelsens sigte om transparens, hvis forhold vedrørende aftalen ikke 
fremgår af aftalen eller de tilhørende bilag.   

IT- og Telestyrelsen er af den opfattelse, at det er tilstrækkeligt, at forholdet er 
direkte beskrevet i enten aftalen eller et bilag.  

Til TDC s bemærkninger i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens 
afgørelsesudkast i brev af 26. november 2008 skal styrelsen bemærke, at det lige-
ledes fremgår af bilag 5 til afgørelsen, at TDC s standardtilbud skal indeholde en 
beskrivelse af produkter og ydelser med henblik på opfyldelse af forpligtelsen til 
at udarbejde standardtilbud.  

Det er endvidere IT- og Telestyrelsens vurdering, at produktspecifikationer udgør 
et væsentligt vilkår i aftalen, som i overensstemmelse med standardtilbudsfor-
pligtelsen bør fremgår klart og entydigt af en given aftale. I modsat fald har gen-
sælgeren ikke mulighed for at gøre sig bekendt med det nærmere indhold af de 
produkter, som denne aftager i henhold til aftalen, og som ønskes videresolgt til 
slutbrugerne.       

Med hensyn til nærværende problemstilling omkring produktspecifikationer og 
deres eventuelle placering i standardtilbuddet eller bilag hertil er det umiddelbart 
IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det i medfør af ovenstående er rimeligt og 
proportionalt at pålægge TDC at indskrive produktspecifikationer i enten stan-
dardtilbuddet eller bilagene hertil.  

Ad 9: Høringsnotatets punkt 4.2.47., Fejlmeldeprocedure og serviceaftaler 
(standardtilbuddets bilag 6)  

Branchens bemærkninger

 

En udbyder bemærker i forbindelse med høring over standardtilbud af 12. sep-
tember 2007, at anden service end standardservice kan tilkøbes, og at vilkårene 
herfor fremgår på TDC s serviceportal. Udbyderen anfører, at de finder, at opera-
tøren derved afskæres reelt fra en forhandling af vilkårene for de forskellige ser-
viceaftaler, hvilket udbyderen finder utilfredsstillende.  

Derudover angiver udbyderen, at der mangler SLA til det af TDC påtvungne 
fejlmeldesystem, herunder særligt at det er væsentligt at have bestemmelser om 
oppetid samt bod/kompensation i tilfælde af, at oppetiden ikke overholdes.  

TDC s bemærkninger

 

TDC har ved brev af 20. august 2008 anført, at det er et udtryk for en misforstå-
else, når branchen tager anvendelsen af serviceportalen som et udtryk for, at TDC 
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afviser at forhandle andre serviceniveauer end de, der allerede findes her. Såfremt 
en forhandler måtte ønske andre serviceniveauer, er TDC åben for en forhand-
ling, men en aftale om et nyt serviceniveau vil blive implementeret gennem ind-
læggelse af dette på service-portalen. Herigennem sikres det, at dette serviceni-
veau bliver tilgængeligt for andre.   

Ved høringssvar af 10. september 2008 har TDC yderligere anført, at fejlmelde-
systemet svarer til det fejlmeldingssystem, som TDC selv bruger, og at TDC på 
den baggrund lever op til forpligtelsen om ikke-diskrimination.   

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen er principielt enig med TDC i, at det forhold, at serviceni-
veauer alene fremgår af en serviceportal, ikke afskærer den enkelte udbyder fra at 
aftale sig til et nyt serviceniveau.   

Ved markedsafgørelse af 6. oktober 2005 over for TDC på engrosmarkedet for 
fastnetaccess (marked 8) forpligtes TDC til at udfærdige standardtilbud.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at alle forhold vedrørende aftalen i medfør 
af markedsafgørelsens forpligtelse til udfærdigelse af standardtilbud enten bør 
fremgå af aftalen eller af bilagene hertil, da udbyderne i modsat fald ikke har mu-
lighed for at gøre sig bekendt med den samlede aftale, inden den indgås. Såfremt 
forhold, der i henhold til markedsafgørelsen skal være indeholdt i standardtilbud-
det, ikke er medtaget i aftalen eller i bilagene, er det IT- og Telestyrelsens vurde-
ring, at TDC ikke har opfyldt forpligtelsen til at offentliggøre standardtilbud.  

Yderligere skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at hvis vilkår ikke er nedskrevet i 
aftalen, så vil det være svært for udbyderne at fastholde vilkårene, såfremt TDC 
ønsker at ændre i aftalen.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC ikke opfylder sin forpligtelse til at 
udfærdige standardtilbud, når serviceaftalerne ikke er umiddelbart tilgængelige 
for potentielle udbydere og kunder. Således har standardtilbudsforpligtelsen net-
op til formål at lette indgåelse af aftaler om samtrafik.   

Endvidere bemærker IT- og Telestyrelsen, at TDC s adgang til ensidigt at ændre 
aftalevilkår, efter styrelsens vurdering i sig selv betinger, at en aftalepart har mu-
lighed for at gøre sig bekendt med alle forhold, som vedrører den pågældende afta-
le.  

IT- og Telestyrelsen vurderer samtidig, at fejlretningsprocedure udgør et vigtigt 
vilkår for konkurrencen på det relevante slutbrugermarked, idet der er sammen-
hæng imellem fejlretningsforløb og udbydernes mulighed for at servicere deres 
slutkunder. IT- og Telestyrelsen finder således umiddelbart, at det ikke er tilstræk-
keligt, at TDC henviser til en hjemmeside, da den pågældende hjemmeside ikke er 
statisk, og endvidere ikke kan tilgås uden et password.  

IT- og Telestyrelsen er af den opfattelse, at det er tilstrækkeligt, at forholdet er di-
rekte beskrevet i enten aftalen eller et bilag.  
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IT- og Telestyrelsen finder på denne baggrund, at det er rimeligt og proportionalt 
at pålægge TDC at indskrive oplysninger om selskabets serviceniveauer i stan-
dardtilbuddet eller bilagene hertil.  

Ad 10. Høringsnotatets punkt 4.2.49., Procedurer for levering af ydelserne 
m.v. (standardtilbuddets bilag 8)  

TDC har ret til stikprøvevis at verificere, at der foreligger et gyldigt kundefor-
hold ved gensælgers bestilling af overdragelser eller nyoprettelser. Såfremt det 
ikke ved en sådan stikprøve verificeres, at Gensælgeren har sikret og kan demon-
strere gyldige kundeforhold i forbindelse med overdragelse er TDC berettiget til 
helt eller delvist at lukke for nybestillinger og overdragelser. Dette gælder også 
allerede accepterede, men ikke udførte, overdragelser. Når Gensælgeren overfor 
TDC har godtgjort, at forholdet er bragt i orden, skal TDC uden unødigt ophold 
genåbne for nybestillinger og overdragelser.  

Ved overdragelser fra TDC tilstræber gensælger hos slutkunden at få oplyst slut-
kundens kontonummer hos TDC som er nøgle til en smidig håndtering af over-
dragelsen. Alternativt kan gensælger oplyse navn og adresse sammen med tele-
fonnummeret, men overdragelsen vil da kræve manuel behandling hvorved gebyr 
for håndtering opkræves, jf. Standardaftalens pkt. 21,4 stk. 6, Gebyrer samt bilag 
2.

  

Branchens bemærkninger

 

En udbyder anfører i forbindelse med høring over standardtilbud af 12. september 
2007, at det fremgår af bilaget, at såfremt TDC i forbindelse med en stikprøve 
konstaterer, at der ikke eksisterer et gyldigt kundeforhold, er TDC berettiget til at 
lukke for nybestillinger og overdragelser, herunder allerede accepterede men ikke 
udførte ordrer. Udbyderen finder denne bestemmelse urimelig og ude af propor-
tioner og angiver, at der således som minimum bør indføres et væsentligheds-
krav, således at det sikres, at TDC alene kan iværksætte lukning, såfremt der er 
tale om gentagne gange, hvor gensælgeren ikke kan demonstrere et gyldigt kun-
deforhold, dog således at lukningen altid bør kunne ske i forhold til allerede ac-
cepterede, men ikke iværksatte ordrer.  

Desuden angiver udbyderen, at selskabet i relation til det generelle afsnit i øvrigt 
står uforstående over for vilkåret om, at manglende angivelse af slutkundens kon-
tonummer medfører gebyropkrævning.   

Udbyderen finder, at det endvidere bør præciseres i bilaget, at TDC forpligtes til 
(og ikke blot skal tilstræbe) at afgive fuldstændige oplysninger om slutkundens 
ydelser hos TDC til gensælgeren, herunder en samlet up-front opgørelse over evt. 
slutkundens produkter m.v., som kan hindre en overdragelse. Desuden anfører 
udbyderen, at såfremt slutkunden har ydelser, som ikke gensælges i medfør af af-
talen, skal TDC ikke være berettiget til at konvertere disse til en lignende ydelse, 
som kan gensælges, uden forudgående accept fra gensælgeren.  

Yderligere bemærker udbyderen, at der derudover er behov for, at bilaget udbyg-
ges med en fuldstændig liste over afvisningsgrunde, samt at TDC er forpligtet til 
løbende at opdatere denne liste. 
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For så vidt angår leveringstider har en udbyder henvist til, at det fremgår af bila-
get, at TDC ikke garanterer leveringstider, men alene tilbyder mål som indikation 
for tider på indtastning og levering. Med henblik på at sikre gensælgeren rimelige 
forretningsmæssige betingelser henstiller udbyderen til, at der indsættes garante-
rede leveringstider m.v., samt at dette kobles med en forpligtelse for TDC til at 
udarbejde realiserede performance statistikker på de gennemsnitlige leveranceti-
der m.v. koblet med mulighed for bod/kompensation i tilfælde af manglende 
overholdelse af de garanterede leverance- og tastetider.  

TDC s bemærkninger

 

TDC har ved brev af 20. august 2008 oplyst, at selskabet ikke finder, at det for-
hold, at der lukkes for ordrer m.v. vedrørende individuelle kunder hos gensælge-
ren, udgør en afbrydelse af samtrafikken. Det bemærkes, at TDC under tilsvaren-
de forhold også ville afbryde ordrer og trafik for egne slutkunder.   

Når TDC overdrager TDC-kunder til en anden udbyder på baggrund af dennes in-
formation om, at han har aftalt dette med slutkunden, svarer det til, at TDC agerer 
på baggrund af en fuldmagt.   

Aftalen er baseret på tillid, hvorfor fuldmagt ikke skal præsenteres over for TDC. 
Hvis det viser sig, at der ikke er grundlag for denne tillid, vil TDC naturligvis 
stadig levere gensalgsprodukterne, men TDC kan ikke modtage opsigelse for 
slutbrugeren fra en tredjepart, der påstår at have en fuldmagt, men ikke har præ-
senteret den over for TDC.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det fremgår af standardtilbuddet, at TDC er berettiget til helt eller delvist at luk-
ke for nybestillinger og overdragelser i de tilfælde, hvor gensælgeren i forbindel-
se med en stikprøvekontrol ikke kan dokumentere, at der består et gyldigt kunde-
forhold. Den nuværende formulering i standardtilbuddet giver forståelsen af, at 
TDC i disse tilfælde ikke kan lukke for nybestillinger og overdragelser i relation 
til det enkelte kundeforhold, men kan lukke for alle fremtidige nybestillinger og 
overdragelser.   

Det er efter en høring af TDC imidlertid IT- og Telestyrelsens forståelse, at TDC 
alene mener sig berettiget til at lukke for nybestillinger og overdragelser i relati-
on til det enkelte kundeforhold, såfremt udbyderen ikke ved en stikprøvekontrol 
kan dokumentere, at der består et gyldigt kundeforhold. Det er således også IT- 
og Telestyrelsens forståelse, at TDC ikke mener sig berettiget til generelt at lukke 
for bestillinger og overdragelser mellem TDC og gensælgeren.   

Det fremgår imidlertid ikke af den nuværende formulering i standardtilbuddet, at 
TDC alene mener sig berettiget til at lukke for nybestillinger og overdragelser i 
relation til det enkelte kundeforhold.   

IT- og Telestyrelsens skal bemærke, at formålet med markedsafgørelsens forplig-
telse til udfærdigelse af standardtilbud bl.a. er at fremme gennemsigtigheden og 
overskueligheden omkring vilkår i de offentliggjorte standardtilbud.   
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I overensstemmelse med standardtilbudsforpligtelsens formål om at skabe gen-
nemsigtighed og forudsigelighed for den alternative udbyder, finder IT- og Tele-
styrelsen det rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at indskrive i standardtil-
buddet, at der alene er tale om lukning for nybestillinger og overdragelser i for-
hold til det enkelte, ugyldige kundeforhold.   

For så vidt angår muligheden for at lukke for nybestillinger og overdragelser af et 
individuelt kundeforhold, skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at det er styrelsens 
opfattelse, at dette er rimeligt, hvis TDC lukker for nybestilling og overdragelse 
for den enkelte forbindelse til denne kunde, når udbyderen ved stikprøvekontrol 
ikke kan dokumentere, at der består et gyldigt kundeforhold.   

For så vidt angår leveringstider, finder IT- og Telestyrelsen det rimeligt og i 
overensstemmelse med standardtilbudsforpligtelsen, at TDC oplyser leveringsti-
der for de enkelte produkter, jf. bilag 5 til markedsafgørelsen om rammer for 
udarbejdelse af TDC s standardtilbud for produkter og ydelser omfattet af for-
pligtelsen til at udarbejde standardtilbud på engrosmarkedet for fastnetaccess. 
TDC bør således ikke alene opstille en indikation for leveringstider, men angive 
reelle leveringstider, således at gensælgeren får en reel mulighed for at vide, 
hvornår levering kan forventes. Uklarhed omkring leveringstider kan ud fra et 
konkurrencemæssigt hensyn virke hæmmende, idet leveringstiderne på engrosni-
veau er normerende for, hvordan der kan konkurreres på parameteret leveringstid 
over for slutkunderne på detailniveau. Gensælgeren har ikke med det nuværende 
standardtilbud muligt for at garantere sin slutkunde en bestemt leveringstid.   

Når TDC som lovet ved brev af 27. juni 2008 indfører en bod og kompensations-
ordning i standardtilbud om gensalg fastnet, vil en sådan ordning naturligvis også 
dække forsinket levering i forhold til de i nærværende bilag angivne leveringsti-
der.    

_____________ o0o______________    

I medfør af telelovens § 72, stk. 1, jf. § 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen så-
ledes følgende  

AFGØRELSE  

TDC A/S skal i standardtilbud om gensalg af tjenester m.v. på fastnetområ-
det på engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8):  

 

ændre standardtilbuddets vilkår vedrørende krav til Gensælgeren 

 

forholdet til slutkunden (punkt 8.2), således at det fremgår, at det er 
gensælgeren, der som udgangspunkt varetager kunderelationen. Af-
snit 1 skal således udgå af bestemmelsen.  

 

ændre standardtilbuddets vilkår vedrørende drift og vedligeholdelse, 
således at det klart fremgår af bestemmelsen, at gensælgeren alene er 
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ansvarlig for betaling for fejlretning, såfremt ansvaret for fejlen lig-
ger hos gensælgeren eller dennes kunde, herunder hvis det må lægges 
til grund, at der ikke var en fejl i nettet.  

 
ændre standardtilbuddets vilkår vedrørende prissætning generelt 
(punkt 21.1), således at bestemmelsen bliver formuleret på følgende 
måde: Aftalen forpligter TDC til at afregne visse gensalgsydelser til 
slutbrugerpriser fratrukket en minimums-reduktion. Reduktionen 
fremgår af bilag 1.

   

ændre standardtilbuddets vilkår vedrørende prisregulering (punkt 
21.5), således at det fremgår, at der ved prisreguleringer er et hånd-
teringsvarsel, som indebærer, at TDC i henhold til parternes aftale 
uden ugrundet ophold skal varsle den alternative udbyder, som afta-
ger fastnettjenester på gensalgsvilkår, individuelt og direkte ved e-
mail, når TDC har truffet beslutning om ændring af detailpriserne.  

 

ændre standardtilbuddets vilkår vedrørende fakturering (punkt 
23.1), således at retningslinier for rykkerprocedure og retningslinier 
for fakturering og sikkerhedsstillelse indskrives i standardtilbuddet. 
Ydermere skal TDC ændre standardtilbuddet, således at den alter-
native udbyders adgang til modregning ikke er betinget af, at der 
specifikt er aftalt mulighed for dette.  

 

ændre standardtilbuddets vilkår vedrørende ansvarsbegrænsninger 
(punkt 24.3.2), således at ansvarsbegrænsningen alene vedrører de 
tilfælde, hvor TDC afbryder samtrafikken i medfør af telelovens § 50 
med tilhørende bekendtgørelse om afvisning og afbrydelse af samtra-
fik.  

 

ændre standardtilbuddets vilkår, således at der vedrørende ændring 
af abonnementsvilkårene henvises til standardtilbuddets almindelige 
vilkår om ændringsadgang.  

 

ændre standardtilbuddets vilkår vedrørende tjenester, som TDC ud-
byder som led i standardtilbud om tjenesteudbyderaftaler for fast-
nettet, således at TDC indskriver produktbeskrivelserne i enten 
standardtilbuddet eller bilagene hertil.  

 

ændre standardtilbuddets vilkår vedrørende fejlmeldeprocedure og 
serviceaftaler, således at TDC gør oplysninger om selskabets service-
niveauer umiddelbart tilgængelige for alle aktuelle og potentielle ud-
bydere ved at indskrive disse i standardtilbuddet eller i de tilhørende 
bilag.  

 

ændre standardtilbuddets vilkår vedrørende procedurer for levering 
af ydelserne m.v., således at TDC indskriver i standardtilbuddet, at 
der alene er tale om lukning for nybestillinger og overdragelser i re-
lation til det enkelte, ugyldige kundeforhold. Ydermere skal TDC op-
lyse om reelle leveringstider. 
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Disse ændringer skal i henhold til telelovens § 73 senest 1 måned efter, at 
nærværende afgørelse er meddelt TDC A/S, indarbejdes i standardtilbuddet.   

ooo0ooo   

IT- og Telestyrelsen har ikke med denne afgørelse taget stilling til eventuelle af-
ledte virkninger af afgørelsen i forhold til standardtilbuddenes øvrige bestemmel-
ser.  

IT- og Telestyrelsen imødeser at modtage reviderede standardtilbud senest den 
19. januar 2009.    

ooo0ooo   

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   

Charlotte Robson 


