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Endelig afgørelse vedrørende standardtilbud af 6. februar 2006 og 13. okto-
ber 2006 om produkter på engrosmarkedet for ubundtet adgang   

IT- og Telestyrelsen har den 5. januar 2006 truffet afgørelse over for TDC A/S 
(herefter TDC) på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11).  

I afgørelsen pålægges TDC en forpligtelse om på selskabets engrosmarked for 
ubundtet adgang at udfærdige standardtilbud på de samtrafikprodukter, som er 
angivet i produktbeskrivelsen i afgørelsen om pålæggelse af adgangsforpligtel-
sen.  

1. Sagsbeskrivelse 
TDC A/S har indsendt standardtilbud af 6. februar 2006 og 13. oktober 2006 om 
rå kobber (RK) og delt rå kobber (DRK) på engrosmarkedet for ubundtet adgang 
til IT- og Telestyrelsen, jf. IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 over 
for TDC A/S (herefter TDC) på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 
11). I forbindelse med standardtilbud af 13. oktober 2006 introducerede TDC sel-
skabets Cable Management Plan (CMP) som en del af selskabets standardtilbud, 
ligesom der i forbindelse med revisionen af standardtilbuddet blev foretaget en-
kelte ændringer i øvrigt.  

IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse i forhold til ovennævnte standardtilbud, 
dog med virkning fra de fremtidige standardtilbud vedrørende samme samtrafik-
produkter. Dette betyder, at de fastsatte vilkår skal fremgå af TDC s til enhver tid 
gældende standardtilbud på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11).  

IT- og Telestyrelsen udsendte den 31. august 2006 TDC s standardtilbud af 6. fe-
bruar 2006 om rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for ubundtet ad-
gang i høring i henhold til § 72, stk. 3, i teleloven1. Indeholdt i nærværende afgø-
relser er som nævnt ligeledes TDC s standardtilbud af 13. oktober 2006, hvor hø-
ringsfristen over for styrelsen var den 12. januar 2007.  

Efter høringsfristens udløb har IT- og Telestyrelsen gennemgået branchens 
kommentarer til TDC s standardtilbud for at konstatere, om disse bør give anled-

                                                     

 

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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ning til ændringer af vilkår i standardtilbuddene efter regler herom i telelovens §§ 
72 og 73.  

I forbindelse med gennemgangen af de indkomne høringssvar indhentede IT- og 
Telestyrelsen den 28. august 2007 supplerende bemærkninger fra en enkelt udby-
der vedr. forbikobling.  

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 standardtilbuddene, jf. tele-
lovens §§ 72 og 73.  

IT- og Telestyrelsen anmodede på den baggrund ved brev af 12. oktober 2007 
TDC om selskabets bemærkninger til en række punkter i et udkast til høringsno-
tat af samme dato, hvor IT- og Telestyrelsen havde angivet, at der bl.a. på bag-
grund af de modtagne høringssvar fra branchen kunne være behov for afklaring 
eller tilpasning af standardtilbuddene.  

TDC fremsendte ved brev af 29. november 2007 selskabets bemærkninger til IT- 
og Telestyrelsen.   

TDC har som opfølgning på et møde med IT- og Telestyrelsen den 9. januar 2008 
om kvalitetskrav for rå kobber og delt rå kobber forbindelser ved brev af 5. fe-
bruar 2008 sendt selskabets supplerende bemærkninger til styrelsen.   

IT- og Telestyrelsen sendte den 19. maj 2008 udkast til nærværende afgørelse i hø-
ring hos TDC med svarfrist den 16. juni 2008. TDC anmodede efterfølgende om, at 
fristen for afgivelse af bemærkninger blev udskudt, hvilket styrelsen imødekom. 
TDC har afgivet sine bemærkninger til afgørelsesudkastet ved brev af 18. juni 2008 
til styrelsen.   

IT- og Telestyrelsen stillede ved e-mail af 24. juni 2008 en række supplerende 
spørgsmål til TDC s bemærkninger vedr. forbikoblinger og maksimale leverings-
tider med svarfrist den 2. juli 2008. Styrelsen imødekom efterfølgende TDC s 
anmodning om, at fristen for afgivelse af bemærkninger blev udskudt. Styrelsen 
modtog ved brev af 9. juli 2008 TDC s bemærkninger til styrelsens supplerende 
spørgsmål.    

Som bilag 1 til nærværende afgørelse vedlægges IT- og Telestyrelsens endelige 
høringsnotat af 19. maj 2008. 

 

2. Gennemgang af standardtilbuddene 
Nedenfor nævnes de punkter, hvor IT- og Telestyrelsen i udkast til høringsnotatet 
af 31. maj 2007 angav, at der var behov for nærmere afklaring med TDC, forin-
den styrelsen eventuelt traf afgørelse. Disse punkter er:   

Høringsnotatets punkt 2, Generelle bemærkninger fra Branchen   

Ad. Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Migrering mel-
lem aftaler (RK og DRK)

  



   

IT- og Telestyrelsen 

Side 3     

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

Ad. Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Samtidig opret-
telse og nedlæggelse (RK og DRK)

 

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

Ad. Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Afvisninger 
(RK og DRK)

 

IT- og Telestyrelsen lagde i udkast til høringsnotat og udkast til afgørelse op til at 
pålægge TDC at ændre standardtilbuddene på dette punkt. Idet standardtilbuddene 
tilpasses som anført i TDC s brev af 18. juni 2008, har styrelsen ikke fundet anled-
ning til at træffe afgørelse vedrørende dette punkt.  

Ad. Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Elektronisk 
klarmelding og fakturering (RK)

 

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

Ad. Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Forbikobling

 

(DRK)

 

IT- og Telestyrelsen lagde i udkast til høringsnotat og udkast til afgørelse op til at 
pålægge TDC at ændre standardtilbuddet på dette punkt. IT- og Telestyrelsen har 
på baggrund af TDC s oplysninger ikke fundet anledning til at træffe afgørelse 
om ændringer i standardtilbuddet.  

Høringsnotatets punkt 3, Særlige bemærkninger fra branchen   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.1, ikrafttræden (RK og DRK punkt 4.)

 

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

Ad. Høringsnotatets punkt 3.2, definitioner: rå kobber (RK punkt 5)

 

IT- og Telestyrelsen lagde i udkast til høringsnotat og udkast til afgørelse op til at 
pålægge TDC at ændre standardtilbuddet på dette punkt. Idet standardtilbuddet 
tilpasses som anført i TDC s brev af 18. juni 2008, har styrelsen ikke fundet anled-
ning til at træffe afgørelse vedrørende dette punkt.  

Ad. Høringsnotatets punkt 3.2, definitioner: delstrækning (RK og DRK punkt 5)

 

Standardtilbuddene tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.3, aftalens genstand (RK punkt 6.1, afsnit 1)

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.4, ændringer i produktspecifikationerne (RK og 
DRK punkt 6.1, afsnit 2)
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IT- og Telestyrelsen har udskilt dette punkt til særskilt behandling, jf. IT- og Te-
lestyrelsens høringsnotat.    

Ad. Høringsnotatets punkt 3.5, oplysning om anvendelsen af rå kobber (RK 
punkt 7.1, afsnit 4) og ændringer i Operatørens anvendelse af rå kobber (RK 
punkt 7.3)

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.  

Ad. Høringsnotatets punkt 3.6, betingelser for adgang til rå kobber: Brugsrestrik-
tioner (RK punkt 7.1, afsnit 5)

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.8, betingelser for adgang til rå kobber: Afbrydelser 
m.v. (RK punkt 7.1, afsnit 7 og 8)

 

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

Ad. Høringsnotatets punkt 3.9, operatørens afgivelse af anmodninger (RK punkt 
7.2 og DRK punkt 7.3)

 

Standardtilbuddene tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.11, TDC s betaling, hvis fejl ikke skyldes Operatø-
rens forhold (RK og DRK punkt 9.5)

 

Standardtilbuddene tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.12, indbrud i nettet (RK og DRK punkt 10.2)

 

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

Ad. Høringsnotatets punkt 3.14, tilsikre adgang til Operatørens slutkunder (RK 
og DRK punkt 13.2)

 

Standardtilbuddene tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.    

Ad. Høringsnotatets punkt 3.15, TDC s direkte kontakt til Operatørens slutkun-
der (RK og DRK punkt 12.3)

 

IT- og Telestyrelsen lagde i udkast til høringsnotat og udkast til afgørelse op til at 
pålægge TDC at ændre standardtilbuddene på dette punkt. Idet standardtilbuddene 
tilpasses som anført i TDC s brev af 18. juni 2008, har styrelsen ikke fundet anled-
ning til at træffe afgørelse vedrørende dette punkt.  
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Ad. Høringsnotatets punkt 3.16, procedure for afgivelse af prognoser (RK og 
DRK punkt 14.1)

 
Standardtilbuddene tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.17, udveksling af tekniske oplysninger (RK og DRK 
punkt 14.2)

 

IT- og Telestyrelsen vil i nærværende afgørelse træffe afgørelse vedrørende dette 
punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.19, leveringstid (RK punkt 14.5 og DRK 14.4)

 

IT- og Telestyrelsen lagde i udkast til høringsnotat og udkast til afgørelse op til at 
pålægge TDC at ændre standardtilbuddene på dette punkt. Idet standardtilbuddene 
tilpasses som anført i TDC s brev af 18. juni 2008, har styrelsen ikke fundet anled-
ning til at træffe afgørelse vedrørende dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.20, fejlretningsprocedurer (RK punkt 4.6, 1og DRK 
punkt 14.5) 

 

Standardtilbuddene tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.21, prisen for rå kobber (RK punkt 15.1) 

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.24, meddelelse om betaling (RK og DRK punkt 
16.1, afsnit 6)

 

Standardtilbuddene tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.27, TDC s misligholdelse (RK og DRK punkt 17.1 
og 17.2)

 

Standardtilbuddene tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.36, ændring af aftalen (RK og DRK punkt 31)

 

IT- og Telestyrelsen har udskilt dette punkt til særskilt behandling, jf. IT- og Te-
lestyrelsens høringsnotat.    

Ad. Høringsnotatets punkt 3.37, bestilling (bilag 1a, RK og DRK punkt 3.1)

 

IT- og Telestyrelsen vil i nærværende afgørelse træffe afgørelse vedrørende dette 
punkt, jf. punkt 3.17 om udveksling af tekniske oplysninger.     

Ad. Høringsnotatets punkt 3.39, administrativ rå kobber (bilag 1a, DRK punkt 
3.2)

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
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IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.40, produktspecifikation (bilag 1a, RK punkt 3, nr. 
7) 

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.41, fejlmelding: principper for fejlretningsforløbet 
(RK og DRK bilag 1a, punkt 4.1.2.4, sidste 2 bullets)

 

Standardtilbuddene tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.42, bestilling (DRK bilag 1a, punkt 3.1. anden sidste 
bullet)

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.43, procesforløb for samtidig bestilling af rå kobber 
og nummerportabilitet (RK bilag 1a, punkt 5.1)

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 3.48, forretningsgang for forespørgsel om koblings-
punkter (RK bilag 1d, punkt 2 og DRK bilag 1e, punkt 2)

 

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

Høringsnotatets punkt 4, TDC s Cable Management Plan (CMP)  

Ad. Høringsnotatets punkt 4.1.2, udarbejdelse og opdatering (CMP punkt 2 og 3)

 

Standardtilbuddene tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere på 
dette punkt.   

Ad. Høringsnotatets punkt 4.1.5, tilladte bredbåndsteknologier og særlige be-
grænsninger (CMP punkt 9)

 

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

Ad. Høringsnotatets punkt 4.2.1, kvalitet på rå kobber og delt rå kobber, herunder 
sikring af kvalitet på kobberforbindelser 

 

IT- og Telestyrelsen lagde i høringsnotat og udkast til afgørelse op til at pålægge 
TDC at ændre standardtilbuddene på dette punkt. IT- og Telestyrelsen har udskilt 
punktet til særskilt behandling, jf. nedenfor under afsnittet om styrelsens vurdering.   
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Høringsnotatets punkt 5, IT- og Telestyrelsens bemærkninger i øvrigt  

Ad. Høringsnotatets punkt 5.1, TDC s adgang til at ophæve aftalen (RK og DRK 
punkt 18.1 og 18.3)

 

IT- og Telestyrelsen lagde i høringsnotat og udkast til afgørelse op til at pålægge 
TDC at ændre standardtilbuddene på dette punkt. Idet standardtilbuddene tilpasses 
som anført i TDC s brev af 18. juni 2008, har styrelsen ikke fundet anledning til at 
træffe afgørelse vedrørende dette punkt.  

3. Punkter IT- og Telestyrelsen vil træffe afgørelse om 
IT- og Telestyrelsen havde i afgørelsesudkastet af 19. maj 2008 fundet det nød-
vendigt at udskille ti punkter, hvor styrelsen efter en høring af parterne fandt be-
hov for, at IT- og Telestyrelsen traf afgørelse.  

Det drejede sig om punkterne vedrørende:  

1. Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Migrering 
mellem aftaler. (RK og DRK)  

2. Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Afvisninger 
(RK og DRK)  

3. Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Forbi-
kobling (DRK) 

4. Høringsnotatets punkt 3.2, definitioner: rå kobber (RK punkt 5) 
5. Høringsnotatets punkt 3.15, TDC s direkte kontakt til Operatørens slut-

kunder (RK og DRK punkt 13.2) 
6. Høringsnotatets punkt 3.17, udveksling af tekniske oplysninger (RK og 

DRK punkt 14.2) 
7. Høringsnotatets punkt 3.19, leveringstid (RK punkt 14.5 og DRK 14.4) 
8. Høringsnotatets punkt 3.37, bestilling (bilag 1a, RK og DRK punkt 3.1), 

jf. punkt. 3.17. 
9. Høringsnotatets punkt 4.2.1, kvalitet på rå kobber og delt rå kobber, her-

under sikring af kvalitet på kobberforbindelser  
10. Høringsnotatets punkt 5.1, TDC s adgang til at ophæve aftalen (RK og 

DRK punkt 18.1 og 18.3)   

IT- og Telestyrelsen har imidlertid efter modtagelse af TDC s høringssvar fundet 
grundlag for at træffe afgørelse for så vidt angår punktet:  

 

Udveksling af tekniske oplysninger (RK og DRK, høringsnotatets punkt 
3.17)  

Indledningsvist gennemgås det relevante lovgrundlag fælles for alle punkterne. 
Herefter gennemgås under de enkelte punkter selve bestemmelserne i standardtil-
buddet og 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).  
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De ti punkter vil nedenfor blive behandlet således:  

1. migrering mellem aftaler 
2. afvisninger  
3. forbikobling 
4. definitioner  
5. TDC s direkte kontakt til Operatørens slutkunder  
6. udveksling af tekniske oplysninger  
7. leveringstid  
8. bestilling, jf., nr. 6  
9. kvalitet på rå kobber og delt rå kobber, herunder sikring af kvalitet på 

kobberforbindelser  
10. TDC s adgang til at ophæve aftalen  

4. Regelgrundlag 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for ubundtet ad-
gang. IT- og Telestyrelsen traf den 5. januar 2006 afgørelse på markedet i hen-
hold til telelovens § 51, og Teleklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 10. 
juli 2006.    

Den 2. april 2007 traf IT- og Telestyrelsen tillægsafgørelse om ubundtet adgang, 
i henhold til hvilken den pålagte samhusningsforpligtelse blev udvidet i forhold 
til den hidtil gældende.  

§ 42 i teleloven 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 afgørelse på marked 11 har IT- og Telestyrelsen i medfør 
af telelovens § 51 a, jf. § 51, stk. 3, nr. 1, bl.a. pålagt TDC at imødekomme alle 
rimelige anmodninger om adgang til samtrafik for de produkter, der er omfattet 
af markedsafgrænsningen på marked 11.  

I samme afgørelse har IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 51 c pålagt 
TDC en forpligtelse til at offentliggøre et standardtilbud for adgangen til disse 
produkter. Denne forpligtelse er nærmere beskrevet i bilag 5 til afgørelsen.  

IT- og Telestyrelsen kontrollerer standardtilbuddet i medfør af telelovens § 72, 
hvoraf det fremgår at;  

§ 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:  
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§ 73, stk. 1, sidste pkt.: IT- og Telestyrelsen kan som led heri påbyde æn-
dringer 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:   

§ 73, stk. 2: I forbindelse med IT- og Telestyrelsens påbud efter stk. 1 kan IT- 
og Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af de samtrafikproduk-
ter, 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.  

Ad 1: Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Migre-
ring imellem aftaler (rå kobber og delt rå kobber)  

Branchens bemærkninger

 

En udbyder har anmodet om, at retten til migrering mellem forskellige samtrafik-
produkter fastslås, samt at priser herfor fremgår af aftalen. Prisen skal naturligvis 
være omkostningsdokumenteret.  

Udbyderen har endvidere anmodet om, at aftalen ændres, således at der i hoved-
aftalen indføres en ret for operatøren til at migrere kunder over til andre samtra-
fikprodukter eksempelvis fra BSA til rå kobber, til omkostningsdokumenterede 
priser, der tager højde for de besparelser TDC opnår ved, at der er tale om en mi-
grering frem for en nyoprettelse.  

TDC s bemærkninger

 

TDC har ved brev af 29. november 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at det er 
selskabets opfattelse, at eventuelle sparede omkostninger er medtaget ved bereg-
ningen af oprettelsespriserne for rå kobber og delt rå kobber, da oprettelsespri-
serne er baseret på en beregning af de gennemsnitlige omkostninger ved en opret-
telse.   

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast 
af 19. maj 2008 i brev af 18. juni 2008 til styrelsen oplyst, at aftalen allerede inde-
holder migrering mellem delt rå kobber og rå kobber i form af administrativ rå 
kobber. Det er TDC s opfattelse, at det kun kan være oprettelsen af rå kobber eller 
delt rå kobber ud fra BSA med eller uden samproduktion, aftalerne skal suppleres 
med, når det af styrelsen anføres, at aftalerne skal specificere omkostningerne ved 
migrering mellem bredbåndsprodukter. Disse er dog ifølge TDC imidlertid allerede 
anført i aftalerne, idet betalingen for oprettelse af rå kobber (350 kr.) alene dækker 
ordrehåndtering, registrering og kobling i krydsfeltet, mens koblinger på linjen 
(280 kr.) og opsætning af KAP (485,25) spares.  

Prissætningen er således efter TDC s opfattelse allerede så differentieret, at der ik-
ke er aktiviteter, der bortfalder ved migrering fra BSA til rå kobber/delt rå kobber. 
Et påbud om yderligere specificering vil således efter TDC s opfattelse hverken ta-
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ge udgangspunkt i det konkrete problem eller være forholdsmæssig og vil dermed 
være i strid med telelovens § 51, stk. 4. 

 
IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen har forstået anmodningen fra branchen således, at branchen 
ønsker, at det skal være muligt at flytte en eksisterende slutbruger fra et produkt 
til et andet produkt, f.eks. fra BSA til rå kobber, uden at skulle betale fuldt opret-
telsesgebyr til TDC for det nye produkt. Branchen ønsker samtidig, at det gebyr, 
der skal betales ved migreringen, skal være omkostningsbestemt. Såfremt der ik-
ke er adgang til migrering mellem produkterne, vil branchen skulle betale det 
fulde oprettelsesgebyr, hver gang en slutbruger skifter fra et produkt til et andet.   

Princippet for migrering findes allerede på marked 11, hvor flytning fra delt rå 
kobber til rå kobber sker som et skift til produktet administrativt rå kobber, hvor 
oprettelsesudgiften for administrativt rå kobber er mindre end oprettelsesudgiften 
for rå kobber. Afgørelsen sikrer, at selskaber, der baserer deres bredbåndsproduk-
ter på brug af delt rå kobber, ikke oplever nedetid på den højfrekvente del af 
forbindelsen (bredbåndsdelen) i de tilfælde, hvor slutbrugere ønsker at opsige de-
res fastnettelefon.   

TDC er med marked 11 afgørelsen ikke i øvrigt forpligtet til at levere rå kobber 
ved migrering fra andre samtrafikprodukter f.eks. fra BSA til rå kobber. Det er 
imidlertid IT- og Telestyrelsens opfattelse, at de arbejdsgange, der ligger til 
grund for faciliteringen af skift fra et samtrafikprodukt til et andet, skal genspej-
les ved prissætningen af gebyrerne for de forskellige typer af oprettelser. Således 
er TDC på engrosmarkedet for ubundtet adgang pålagt en forpligtelse om pris-
kontrol.   

Det fremgår af markedsafgørelsen, at:   

En forpligtelse om priskontrol skal forstås således, at den forpligtede udbyder 
skal opfylde et krav om omkostningsrelaterede priser, som udbyderen er pålagt at 
give adgang til...  

LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal finde anvendelse på samtrafikprodukterne:  

1. adgang til rå kobber, 
2. adgang til delt rå kobber, 
3. adgang til delstrækning af rå kobber eller delt rå kobber, og 
4. adgang til administrativ rå kobber med tilhørende faciliteter.  

  

For så vidt angår gebyrer m.v. for ydelser, der leveres i forbindelse med leje af 
ubundtet adgang, og som ikke er omfattet af IT- og Telestyrelsens årlige afgørel-
se vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, skal historiske omkost-
ningers metode finde anvendelse. For nye ydelser eller ydelser, som bl.a. ud fra 
vurderinger vedrørende forholdsmæssighed, ikke er egnede til at blive modelleret 
efter LRAIC-metoden, vil anvendelse af historiske omkostningers metode kunne 
sikre, at der kan ske en omkostningsrelateret prisfastsættelse af alle delelementer 
af samtrafikproduktet ubundtet adgang.
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Det er på baggrund af ovenstående IT- og Telestyrelsens opfattelse, at priserne 
for skift fra BSA til rå kobber ligesom andre priser skal være omkostningsbase-
rede og skal angives i prisbilaget til standardtilbuddet. Hvis omkostningerne ved 
et skift afviger fra omkostningerne ved oprettelse, dvs. hvis der eksempelvis er 
arbejdsprocesser, der bliver unødvendige, fordi der i forvejen leveres et samtra-
fikprodukt på adressen, skal dette afspejles i prisen.    

IT- og Telestyrelsen har noteret, at baggrunden for branchens bemærkninger er, 
at branchen ønsker, at der fastsættes en omkostningsbaseret migreringspris. Som 
anført ovenfor finder IT- og Telestyrelsen ikke, at TDC i medfør af afgørelsen på 
marked 11  ud over produktet administrativ rå kobber  i øvrigt er forpligtet til 
at levere rå kobber ved migrering fra andre samtrafikprodukter.  

Spørgsmålet om migrering mellem samtrafikprodukter vil imidlertid blive adresse-
ret i forbindelse IT- og Telestyrelsens igangsatte markedsundersøgelse på marked 4 
(engrossalg af fysisk netværksinfrastrukturadgang, herunder delt eller fuld 
ubundtet adgang, på et fast sted), som vil erstatte den nuværende markedsafgørelse 
på marked 11. Da styrelsen kigger på muligheden for adgang til migrering i forbin-
delse med styrelsens igangværende markedsundersøgelse, finder styrelsen ikke, at 
der samtidig er grundlag for at træffe afgørelse om, at TDC skal indføre en om-
kostningsbaseret pris for skift fra et samtrafikprodukt til et andet i selskabets stan-
dardtilbud. Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at styrelsen forventer at noti-
ficere udkast til afgørelse på marked 4 inden årets udgang.   

IT- og Telestyrelsen finder herefter ikke grundlag for på nuværende tidspunkt at 
træffe afgørelse om at pålægge TDC at ændre standardtilbuddene på dette punkt.  

 

Ad 2: Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Afvis-
ninger (RK og DRK)  

Branchens bemærkninger

 

En udbyder har oplyst, at TDC s afvisninger i dag ikke er særligt forståelige og 
derfor ikke anvendelige. Eksempelvis giver TDC i relation til dobbelt trunk ik-
ke nogen identifikation af, hvilken trunk det drejer sig om. Udbyderen efterlyser 
derfor, at TDC i aftalens bilag udarbejder en klar skemaoversigt med nødvendige 
angivelser samt forklaringer på diverse afvisninger. TDC s afvisningsgrunde er 
ikke forståelige for branchen, hvilket gør processen træg, idet dette giver anled-
ning til en lang korrespondance mellem parterne. Ikke entydige eller klare afvis-
ningsgrunde giver oftest indtrykket af, at afvisningsgrunden ikke er hjemlet i re-
guleringen, eller at der blot er tale om sjusk og i sidste ende dårlig kundehåndte-
ring.   

Idet TDC ikke er udsat for konkurrence, giver dette ifølge udbyderen ikke TDC 
incitament til at forpligte sig til et minimum af kundeservice. Udbyderen opsiger 
ikke kontrakten pga. dårlig kundeservice, idet der ikke er øvrige udbydere at 
vælge imellem. Udbyderen efterlyser endvidere en generel adgang til relevant og 
ikke fortroligt datamateriale. Eksemplerne herpå er de afvisninger, som ikke vir-
ker troværdige, eller f.eks. forhold omkring fremskudte abonnenttrin. Udbyderen 
forstår heller ikke, hvorfor der er forskel på afvisningsårsagerne på delt rå kobber 
og f.eks. BSA.  
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TDC s bemærkninger 

 
TDC har ved brev af 29. november 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at sel-
skabet er enig i, at begrundelser for afvisning af en ordre bør være forståelige. 
TDC har endvidere oplyst, at selskabet derfor til stadighed arbejder på at forbedre 
informationsniveauet, men det er afgørende, at en ændring af informationsni-
veauet ikke medfører øget administration og dermed yderligere omkostninger. 
TDC bemærker særligt om afvisningskoden Dobbelt Trunk , at der derved for-
stås, at ordren betyder dobbeltbelægning af en trunkposition, idet den position, 
linien er beordret koblet til, allerede er optaget. En identifikation af hvilken 
trunkposition ordren skulle kobles til, er derfor ifølge TDC unødvendig, eftersom 
denne identifikation fremgår af den afviste ordre.   

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast 
af 19. maj 2008 i brev af 18. juni 2008 til styrelsen oplyst, at TDC er indstillet på at 
ændre selskabets standardtilbud i overensstemmelse med det af styrelsen anførte. 
Ændringen vil blive medtaget ved næste revision af selskabets standardtilbud.   

Der er efter TDC s opfattelse ikke længere grundlag for, at IT- og Telestyrelsen 
træffer afgørelse om påbud på dette punkt.  

TDC bemærker, at IT- og Telestyrelsen anfører, at de af TDC anvendte 
afvisningsgrunde skal kunne begrundes i telelovens § 50, stk. 2, og bekendtgørelse 
om afvisning og afbrydelse af samtrafik. TDC henleder i den forbindelse opmærk-
somheden på, at TDC s leveringspligt forudsætter, jf. telelovens § 51, stk. 5, nr. 1, 
at det er praktisk muligt at tilbyde den pågældende samtrafik i betragtning af den 
forhåndenværende kapacitet. De af styrelsen nævnte bestemmelser indeholder dog 
ikke efter TDC s opfattelse manglende ledig kapacitet, som afvisningsgrund. TDC 
opfordrer på denne baggrund styrelsen til at præcisere, at en gyldig afvisning grund 
også kan være begrundet i, at det ikke er praktisk muligt at tilbyde den pågældende 
samtrafik i betragtning af den forhåndenværende kapacitet.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelse skal bemærke, at det i punkt 2 i markedsafgørelsens på mar-
ked 11 bilag 5, vedr. Rammer for udarbejdelse af TDC s standardtilbud for 
produkter og ydelser omfattet af forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud på 
engrosmarked for ubundtet adgang  fremgår, at bestillingsprocedure skal være 
beskrevet.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC s afvisning af bestilte rå kobber 
og delt rå kobber produkter er en integreret del af den almindelige bestillingspro-
cedure, som derfor også skal være beskrevet.   

IT- og Telestyrelsen skal endvidere bemærke, at TDC med standardtilbudsfor-
pligtelsen er pålagt En forpligtelse til at udfærdige og offentliggøre standardtil-
bud på salg af markedets samtrafikprodukter er forholdsmæssig og afpasset til at 
løse de konkrete markedsproblemer, idet den vil fremme gennemsigtigheden for 
øvrige udbydere og kunder på markedet mht. de vilkår og priser, der tilbydes i 
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forbindelse med indgåelse af aftaler om samtrafik på engrosmarkedet for ubundet 
adgang.

 
2   

Denne forpligtelse er efter IT- og Telestyrelsens vurdering ikke iagttaget, når 
TDC s rå kobber og delt rå kobber kunder ved modtagelse af meddelelse om af-
visning ikke er klar over, på hvilket grundlag afvisningen beror.  

Det er yderligere IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC s nuværende afvis-
ningsprocedure er egnet til at påføre de eksterne udbydere øget administration og 
derved yderligere omkostninger, som følge af de ressourcer der skal afsættes til 
tilvejebringelse af oplysninger vedr. årsagen til afviste bestillinger. Dette udgør 
efter IT- og Telestyrelsens vurdering et reelt konkurrenceproblem.  

IT- og Telestyrelsen finder på baggrund af ovenstående, at det er rimeligt og pro-
portionalt at pålægge TDC at ændre standardtilbuddene, således at de enkelte af-
visningsgrunde indskrives i standardtilbuddene således, at TDC s engroskunder 
tilbydes en klar og forståelig oversigt med nødvendige angivelser samt forklarin-
ger på diverse afvisninger. IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse henvise til, 
at afvisningsgrundene skal være i overensstemmelse med telelovens § 50, stk. 2, 
jf. tilhørende bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003, som anfører i hvilke tilfæl-
de, TDC er berettiget til at afvise en anmodning om samtrafik.   

TDC har i brev af 18. juni 2008 oplyst, at selskabet vil foretage ændringer i stan-
dardtilbuddene, således at de enkelte afvisningsgrunde indskrives i standardtil-
buddene i form af en klar og forståelig afvisningsoversigt. IT- og Telestyrelsen 
finder på den baggrund ikke anledning for at træffe afgørelse herom.   

IT- og Telestyrelsen skal i relation til TDC s bemærkninger om, at manglende 
kapacitet kan være en gyldig afvisningsgrund, henvise til lovbemærkningerne3 til 
den hidtil gældende telelovs § 42, som henviser til den dagældende telelovs § 47 
om afvisning og afbrydelse af samtrafik. Det fremgår heraf, at:    

Afvisning af anmodninger om indgåelse eller ændring af aftale om samtrafik 
kan også ske på baggrund af det forhold, at der ikke findes ledig kapacitet i nettet 
på anmodningstidspunktet. Dette betyder dog ikke, at anmodninger kan afvises 
alene med henvisning til, at der ikke er fuld ledig kapacitet i nettet, idet anmod-
ninger om samtrafik skal imødekommes, såfremt kapacitet kan tilvejebringes ved 
mindre omlægninger eller udbygninger af nettet, jf. § 47.    

Det fremgår af bemærkningerne til den nuværende telelovs § 50 om afvisning og 
afbrydelse af samtrafik, at   

Reglerne i den gældende lovs § 47, stk. 1, nr. 5 om afvisning af samtrafikan-
modninger under henvisning til væsentlige tekniske eller økonomiske problemer i 
forbindelse med nødvendige udbygninger af geografisk, kapacitetsmæssig eller 
funktionel art foreslås ophævet.  
                                                     

 

2 Afgørelse af 5. januar 2006 over for TDC på engrosmarkedet for ubundet adgang (Mar-
ked 11) s. 31. 
3 Lovforslag nr. L 248 fremsat den 30. marts 2000 om forslag til lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet side 109 ff.  



   

IT- og Telestyrelsen 

Side 14      

Det vil sige at bestemmelsen om væsentlige tekniske eller økonomiske problemer 
i forbindelse med nødvendige udbygninger af kapacitetsmæssig art ikke længere 
er nævnt i bestemmelserne om afvisning og afbrydelse af samtrafik.   

Det fremgår af telelovens § 51, at de forpligtelser IT- og Telestyrelsen pålægger 
virksomheder med stærk markedsposition skal være forholdsmæssige, og ved 
forholdsmæssighed skal styrelsen bl.a. tage hensyn til:  

om det er praktisk muligt at tilbyde den foreslåede samtrafik i betragtning af en 
forhåndenværende kapacitet.     

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at en konkret anmodning om adgang ale-
ne skal gives i det omfang forpligtelsen i det enkelte tilfælde kan anses for at væ-
re forholdsmæssig. Hensynet til den forhåndenværende kapacitet kan herefter 
inddrages ved vurderingen af forholdsmæssighed i forbindelse med en konkret 
anmodning om samtrafik. En vurdering af, hvornår en konkret anmodning er ri-
melig følger af reglerne herom i teleloven, herunder telelovens § 65.  

Ad 3: Høringsnotatets punkt 2.1, manglede punkter i hovedaftalen: Forbi-
kobling (DRK)  

Bilag 1.a, punkt 5.6 Genetablering af afbrudte trunkforbindelser i operatørens 
installation 

Hvis TDC i forbindelse med nyoprettelser eller i den efterfølgende drift konstate-
rer, at forbindelserne via trunken gennem operatørens udstyr afbryder PSTN- eller 
ISDN2 forbindelsen, forbikobler TDC s tekniker trunken.   

Følgende procedurer benyttes:  

Ved nyoprettelser:  

 

TDC etablerer den delte rå kobber med en forbikobling og meddeler dette 
til operatøren via e-post 

 

Operatøren færdiggør sin installation og sender herefter e-post til Bran-
chesalgs kundeservice om at genetablere trunkforbindelserne 

 

TDC genetablerer trunkforbindelserne og fakturerer operatøren for såvel 
oprettelsen af den delte rå kobber som for genetableringen af trunkforbin-
delser, jf. aftalens bilag 3  

I den efterfølgende drift:  

 

TDC forbikobler den delte rå kobber, fakturer for forgæves fejlretning og 
meddeler operatøren via e-post, at trunken er forbikoblet. 

 

Operatøren retter fejlen i sin installation og sender herefter e-post til 
Branchesalgs kundeservice om at genetablere trunkforbindelserne 

 

TDC genetablerer trunkforbindelserne og fakturerer operatøren herfor, jf. 
aftalens bilag 3.

  

Branchens bemærkninger

 

En udbyder har anført, at: 
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TDC altid tager udgangspunkt i, at det er branchen, som har problemet  

 
Der er ingen mulighed for at få en bestilling hurtigt igennem, hvilket be-
tyder, at operatøren kommer bagerst i køen. Kunden kan derfor være 
uden en bredbåndsforbindelse længe. Problemet er, at TDC opfatter det 
som en ordre, og det burde i bund og grund opfattes som en fejl. 

 

Der burde være en SLA på genetablering af en forbikobling.  

 

En genetablering burde inkluderes i listen på side 2 i bilag 1a over, hvad 
operatøren kan bestille.   

En udbyder har den 28. august 2007 afgivet nedenstående supplerende bemærk-
ninger: 

Branchen har oplevet sager, hvor TDC foretager forbikobling af linier, hvorpå 
Branchen lejer delt rå kobber, uden at denne forbikobling meddeles Branchen. 
Typisk sker TDC s forbikobling i forbindelse med kundens fejlmelding til TDC af 
PSTN-forbindelsen. Som Branchen oplever situationen, foretager TDC derudover 
nærmest automatisk forbikoblinger uden at checke eget udstyr for fejl først.  

TDC bedes derfor sikre, at  

1) TDC s teknikere melder tilbage til TDC Branchesalg (som herefter videregiver 
beskeden til Branchen), hver gang der sker forbikobling af en linie, hvorpå Bran-
chen lejer delt rå kobber, samt  

2) TDC undersøger eget udstyr for fejl inden linien forbikobles således at det 
undgås, at Branchen foretager fejlmeldinger af forbindelser, som skyldes, at TDC 
har forbikoblet en linie som følge af ufuldstændig fejlretning af eget udstyr på 
PSTN-forbindelsen.

  

I relation til forbikoblinger på delt rå kobber er det en af udbydernes erfaring, at 
TDC ofte tager udgangspunkt i, at fejlen skyldes fejl hos udbyderen, uden at 
checke eget udstyr først. Det er derfor væsentligt, at der indføres krav i aftalen 
omkring disse forbikoblinger. TDC skal således pålægges aftalemæssigt at under-
søge eget udstyr for fejl inden linien forbikobles, så det undgås at udbyderen fo-
retager fejlmeldinger af forbindelser, som skyldes, at TDC har forbikoblet en li-
nie som følge af ufuldstændig fejlretning af eget udstyr på PSTN-forbindelsen. 
Derudover mangler der en proces samt SLA for TDC s genetablering (dvs. hvor 
TDC udbedrer forbikoblingen).   

TDC s bemærkninger 

 

TDC har ved brev af 29. november 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at sel-
skabet nærmere har beskrevet baggrunden for forbikobling og de forretnings-
gange, der benyttes i denne sammenhæng, i bilag 1a til delt rå kobber aftalen. Det 
fremgår heraf, at udgangspunktet er, at telefonlinien utilsigtet bliver afbrudt enten 
i forbindelse med TDC s oprettelse af delt rå kobber eller i forbindelse med den 
efterfølgende driftssituation og på den baggrund er TDC nødsaget til at involvere 
delt rå kobber udbyderen i fejlretningen, hvilket naturligvis uundgåeligt vil for-
længe den samlede etableringstid for slutkundens bredbåndsforbindelse.   
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TDC er opmærksom på, at det ikke kan udelukkes, at TDC s tekniker ved en fejl 
kan foretage en forbikobling som efterfølgende viser sig ikke at være nødvendig. 
For nærmere at få belyst årsagen hertil, vil TDC foreslå, at Branchen bringer det-
te spørgsmål op i forbindelse med de løbende driftsmøder med TDC.   

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast 
af 19. maj 2008 i brev af 18. juni 2008 til styrelsen oplyst TDC finder, at styrelsen 
ved dette påbud har lagt vægt på et forkert faktuelt grundlag. Påbuddet vil efter 
TDC s opfattelse betyde en uacceptabel forsinkelse af TDC fejlretning til skade for 
såvel TDC s egne slutkunder som slutkunder hos TDC s engroskunder.   

TDC påpeger i brevet, at IT- og Telestyrelsen har anført, at et krav om, at TDC 
skal give forudgående besked om forbikobling ikke vil være uligt byrdefuldt for 
TDC, idet det er TDC, der varetager processen i forbindelse med såvel bookning af 
fejlretning som den faktiske udførelse af fejlretning. Denne formulering indikerer 
efter TDC s opfattelse, at styrelsen har den opfattelse, at TDC booker en tekniker 
med henblik på at foretage en forbikobling. Dette er ifølge TDC ikke tilfældet. I til-
fælde af fejl sender TDC en tekniker med den opgave at lokalisere og udbedre fej-
len. TDC oplyser, at selskabet således ikke på forhånd er vidende om, at det for at 
udbedre en fejl bliver nødvendigt at foretage en forbikobling. TDC har i den for-
bindelse henvist til vedlagte figur 1 og 2.   

Det foreslåede påbud vil efter TDC s opfattelse betyde, at teknikeren i denne situa-
tion ikke kan foretage en fejludbedring, men må rapportere tilbage til TDC s admi-
nistration, der kan give udbyderen forhåndsbesked om forbikobling med et passen-
de varsel, og teknikeren må forlade fejlstedet uden at udbedre fejlen. Samtidig bør 
TDC have adgang til at meddele telefonikunden eller telefoniudbyderen, at fejlret-
ning af hans afbrudte forbindelser er sat på standby, fordi bredbåndspektret anven-
des af en fremmed udbyder, som har afbrudt telefonforbindelsen.   

Påbuddet vil dermed hindre TDC i at foretage en effektiv fejlretning. Det er efter 
TDC s opfattelse hverken rimeligt eller proportionalt at degradere kvaliteten af te-
lefonforbindelser som følge af, at de anvendes til bredbåndsformål, idet en bred-
båndsudbyder kan vælge at benytte linier uden telefoni, mens en telefoniudbyder 
ikke kan forhindre, at linjen udnyttes til bredbåndsformål.  

I forbindelse med etablering af delt rå kobber på en eksisterende telefonlinje 
vil påbuddet tilsvarende betyde, at TDC efter at have afbrudt telefonforbindelsen 
må forlade centralen uden at kunne genetablere forbindelsen.   

TDC har endvidere bemærket, at ingen udbyder i høringen har fremlagt konkrete 
eksempler, der kan begrunde, at påbuddet vil medføre en forbedring af service over 
for hverken telefoni- eller bredbåndskunde. TDC finder således ikke, at påbuddet 
hverken er forholdsmæssigt, eller tager udgangspunkt i det konkrete problem, som 
kan berettiges i forhold til at sikre konkurrencen på telemarkedet. Et påbud vil 
dermed være i strid med telelovens § 51, stk. 4.  

TDC har ved brev af 9. juli 2008 til IT- og Telestyrelsen bekræftet, at omkoblingen 
foretages/repareres med det samme, når teknikeren er ude at undersøge, hvad der er 
årsag til fejlen. Ved oprettelse af delt rå kobber foretages ligeledes forbikobling 
med det samme, hvis teknikeren konstaterer, at en kobling via operatørens sam-
husning medfører afbrydelse af telefonlinjen.  
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For så vidt angår den tidsmæssige udstrækning af arbejdet omkring en forbikobling 
 dvs. hvor længe forbindelsen maksimalt er afbrudt  har TDC oplyst, at forbi-

koblingen opretholdes, til udbyderen har rettet fejlen på sin samhusning.    

Endelig har TDC oplyst, at når teknikeren konstaterer, at der er behov for en forbi-
kobling, giver teknikeren meddelelse herom i sin færdigmelding. For at give 
operatøren mulighed for at udbedre fejlen så hurtigt som muligt, gives 
der meddelelse herom til operatøren uden ophold, jf. produktbeskrivelsen (stan-
dardaftalens bilag 1).   

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen anerkender, at der i forbindelse med forbikoblinger kan være 
midlertidige uhensigtsmæssige afbrydelser af de delte rå kobber forbindelser, 
som TDC har udlejet. IT- og Telestyrelsen finder dog samtidig, at det påhviler 
TDC at løse problemet med forbikoblinger til mindst mulig gene for selskabets 
udbydere.   

Det fremgår af standardtilbuddets punkt 5. 4 i bilag 1a. Procedure for delt rå 
kobber , at TDC ved såvel nyoprettelser som efterfølgende drift først adviserer 
Branchesalgs kundeservice om reparationsarbejdet, efter dette er tilendebragt.   

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at den manglende forudgående informati-
on fra TDC i forbindelse med afbrydelse af den anden udbyderes linje ved forbi-
koblinger kan være skadende for udbydernes slutkunderelationer og derved kan 
stille udbyderne dårlige i konkurrencen. IT- og Telestyrelsen har herved lagt 
vægt på, at udbyderne hverken kan advare egne slutkunder om afbrydelsen for-
lods eller give information om årsagen til afbrydelsen ved eventuel henvendelse. 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at denne procedure ikke giver de eksterne 
operatører tilstrækkelige gode forudsætninger for at servicere egne slutkunder.   

Herover for står imidlertid hensynet til TDC s muligheder for at afhjælpe fejl i 
nettet uden forsinkelser. Det fremgår af § 2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 671 af 10. 
juli 2003 om afvisning og afbrydelse af samtrafik, at TDC kan afbryde samtrafik 
i de områder, der berøres, umiddelbart og uden forudgående inddragelse af IT- og 
Telestyrelsen, hvis det kan dokumenteres, at den anden parts trafik har forårsaget 
nedbrud af net eller tjenester eller lignende, eller at der er overhængende risiko 
herfor. Det fremgår videre af § 2, stk. 3, at afbrydes en samtrafik efter stk. 2, skal 
aftaleparten underrettet den anden part herom straks.  

Teleloven giver således TDC mulighed for uden forudgående inddragelse af IT- 
og Telestyrelsen at afbryde en anden udbyders samtrafik, herunder delt rå kobber 
forbindelse, i de tilfælde hvor det kan dokumenteres, at den anden udbyders akti-
viteter, herunder udstyr, har forårsaget nedbrud i nettet, f.eks. af en PSTN- eller 
ISDN2 forbindelse. TDC er ifølge telelovens regler i disse tilfælde ikke forpligtet 
til forudgående at underrette parten herom, men skal gøre dette straks efter, at 
samtrafikken afbrydes.   

TDC har oplyst, at TDC ikke på forhånd booker en tekniker med henblik på at fo-
retage en forbikobling, men i tilfælde af fejl sender TDC en tekniker ud med den 
opgave at lokalisere og udbedre fejlen. Når TDC s tekniker har lokaliseret fejlen 
rettes denne med det samme på stedet. Hvis fejlen skyldes en kortslutning eller 
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afbrydelse indenfor samhusningen, har teknikeren ikke mulighed for at rette fej-
len, idet teknikeren ikke har adgang til samhusningen og dens koblinger. Derfor 
udbedres fejlen i disse tilfælde ved, at teknikeren forbikobler udbyderens forbin-
delse på stedet.   

TDC har endvidere oplyst, at såfremt TDC forinden forbikoblingen skulle give 
udbyderen meddelelse herom, vil dette medføre, at teknikeren var nødt til at for-
lade fejlstedet uden at udbedre fejlen og dermed hindre TDC i at foretage en ef-
fektiv fejlretning.   

På baggrund af TDC s oplysninger og telelovens regler om afvisning og afbrydelse 
af samtrafik finder IT- og Telestyrelsen ud fra en samlet vurdering af sagen, at det 
ikke vil være forholdsmæssigt og berettiget at pålægge TDC at ændre det gældende 
punkt 5.4 i bilag 1a i standardtilbuddet, således at TDC skal give udbydere, der be-
røres af fejlretningsarbejde i forbindelse med forbikoblinger, forudgående besked 
om afbrydelserne. Styrelsen har i den forbindelse lagt vægt på TDC s oplysninger 
om, at TDC foretager forbikoblinger af udbyderens forbindelse i de tilfælde, hvor 
at fejlen skyldes en kortslutning eller afbrydelse indenfor samhusningen. Det vil 
sige at det er styrelsens forståelse, at det er udbyderens aktiviteter, herunder ud-
styr, der forårsager afbrydelsen af forbindelsen.     

IT- og Telestyrelsen har endvidere tillagt det vægt, at TDC har oplyst, at teknikeren 
oplyser om forbikoblingen i sin færdigmelding, og at der gives udbyderen medde-
lelse herom uden ophold med henblik på, at denne kan udbedre fejlen så hurtigt 
som muligt.  

IT- og Telestyrelsen skal understege, at TDC ikke er berettiget til at afbryde igang-
værende samtrafik ud over de tilfælde, som er nævnt i telelovens § 50 med tilhø-
rende bekendtgørelse om afvisning og afbrydelse af samtrafik.   

Ad 4: Høringsnotatets punkt 3.2, definitioner: rå kobber (RK punkt 5)  

Branchens bemærkninger

 

Branchen har anført, at:  
Definitionen af rå kobber i standardtilbuddets pkt. 5 er som følger: 

Ved rå kobber forstås en galvanisk sammenhængende ubestykket kobberledning 
på strækningen mellem TDC s central (Branchens fremhævelse) og slutbruge-
rens adresse.

  

I Bilag 1b under punkt 4, er der en anden definition af rå kobber: 
Produktet er defineret som det ubestykkede rå kobber trådpar (uden aktive 

komponenter), som i accessnettet forbinder et KAP (Kabel Afslutnings Punkt) på 
en kundeadresse med krydsfeltet i den overliggende centralbygning (Branchens 
fremhævelse).

  

Endeligt beskrives accessnettets struktur i bilag 1b, pkt. 5, som værende opbyg-
get i et stjernenet med primære kabelbundter fra centralens krydsfelt (Branchens 
fremhævelse) til primærfordelere, hvorfra trådparrene via sekundære kabler, 
parfordelere og stikkabler termineres i et KAP på den enkelte kundeadresse.
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Ud over den mindre betydende forskel i beskrivelsen af selve kobberledningen er 
der ifølge Branchen en forskel i beskrivelsen af, hvor den rå kobber linie egentlig 
afsluttes.   

I den ene definition afsluttes rå kobber i en TDC central , som så ikke er define-
ret. I den anden afsluttes den rå kobber i den overliggende centralbygning og i 
den sidste sker det i centralens krydsfelt , som heller ikke er defineret, men som 
muligvis er et andet sted.  

For operatøren er det ifølge branchen afgørende at vide, hvor TDC er forpligtet 
til at levere den rå kobber fra og særligt hvor til, herunder hvilke valgmuligheder 
operatøren har ved bestilling af den rå kobber. Eksempelvis er det meget relevant 
at vide, om TDC er forpligtet til at levere en rå kobber forbindelse fra en slutkun-
de og til eget udstyr på den TDC central, som kunden historisk har været tilslut-
tet, og hvor operatøren har aktivt DSL-udstyr stående.  

Branchen har anført, at med de ovenfor divergerende definitioner af, hvor en rå 
kobber afsluttes, er det svært for operatøren at vide, hvilke rettigheder aftalen gi-
ver operatøren grundlag for at håndhæve overfor TDC. TDC er efter IT- og Tele-
styrelsens afgørelse af 5. januar 2006 overfor TDC på marked 11, jf. pkt. 4.5, på-
lagt en forpligtelse om udarbejdelse af standardtilbud. Det følger blandt andet af 
denne forpligtelse, at:   

Standardtilbud skal indeholde en beskrivelse af de udbudte tjenester, opgjort ef-
ter delelementer alt efter markedssituationen, og de dertil knyttede vilkår og be-
tingelser.

  

Det er Branchens vurdering, at TDC i det udfærdigede standardtilbud ikke opfyl-
der forpligtelsen til at beskrive de udbudte tjenester, da det ikke er tilstrækkeligt 
klart, hvad produktet rå kobber er. Branchen har endvidere bemærket, at en rå 
kobber strækning også kan være en strækning mellem et teknikhus og en slutbru-
geradresse.  

TDC s bemærkninger 

 

TDC har ved brev af 29. november 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at det er 
selskabets opfattelse, at definitionerne i hovedaftalens pkt. 5 og bilag 1 b, pkt. 4, 
er i overensstemmelse med det rå kobberprodukt, som styrelsen har afgrænset i 
sin markedsafgørelse. TDC har endvidere oplyst, at selskabet dog anvender be-
tegnelsen KAP (kabelafslutningspunkt) i stedet for styrelsens betegnelse Net-
termineringspunkt , idet der først eksisterer et nettermineringspunkt, når linien er 
taget i anvendelse og derfor indgår i et net. Operatøren, der udnytter kobberlinen 
til en tjeneste, kan ifølge TDC desuden etablere sit nettermineringspunkt et andet 
sted, end ved kabelafslutningspunktet.      

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast 
af 19. maj 2008 i brev af 18. juni 2008 til styrelsen oplyst, at TDC er indstillet på at 
ændre selskabets standardtilbud i overensstemmelse med det af styrelsen anførte. 
Ændringen vil blive medtaget ved næste revision af selskabets standardtilbud.  

Der er efter TDC s opfattelse ikke længere grundlag for, at IT- og Telestyrelsen 
træffer afgørelse om påbud på dette punkt 
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IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det fremgår af IT- og Telestyrelsens afgørelse på marked 11, at produktet rå 
kobber er defineret som følgende:  

1. rå kobber  dvs. det fulde frekvensspektrum af kobberledninger, der forbin-
der nettermineringspunktet hos en abonnent med et krydsfelt ved lokalcentralen 
eller tilsvarende punkt,

  

IT- og Telestyrelsen skal under hensyntagen til standardtilbudsforpligtelsen, som 
TDC er pålagt, understrege vigtigheden af klare definitioner og konsistens i stan-
dardtilbuddet med henblik på at skabe gennemsigtighed omkring vilkårene i 
standardtilbuddet. Det er i forhold til definitionens ordlyd endvidere IT- og Tele-
styrelsens opfattelse, at TDC ikke i selskabets standardtilbud for rå kobber kan 
indskrænke markedsafgørelsens definition af samtrafikproduktet rå kobber.    

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC s nuværende definition af samtrafik-
produktet rå kobber i standardtilbuddet giver anledning til berettiget tvivl om ad-
gangsforpligtelsens rækkevidde i relation til samtrafikproduktet rå kobber. For at 
der ikke skal herske tvivl om, hvorvidt TDC i henhold til standardtilbuddet giver 
adgang til samtrafikproduktet rå kobber som defineret i styrelsens markedsafgø-
relse, finder styrelsen, at TDC skal præcisere standardtilbuddets nuværende defi-
nition af rå kobber. En sådan præcisering vil bl.a. kunne ske med en henvisning 
til eller direkte citering af afgørelsens definition af samtrafikproduktet rå kobber 
på marked 11.    

For så vidt angår TDC s anvendelse af KAP i stedet for det af styrelsen definere-
de nettermineringspunkt er dette som udgangspunkt ikke er i strid med mar-
kedsafgørelsens definition af rå kobber. IT- og Telestyrelsen skal dog understre-
ge, at der er begrebsmæssig forskel på KAP og nettermineringspunkt , idet 
nettermineringspunktet, som defineret i telelovens § 3, stk. 3, anvendes til leve-
ring af fastnettelefoni og KAP kan anvendes til at levere et kobberbaseret bred-
båndsprodukt. En samlebetegnelse for de to begreber må ikke stille udbyderne 
dårligere.   

IT- og Telestyrelsen finder derfor, at såfremt betegnelsen KAP benyttes som 
samlebetegnelse for afslutningspunktet for rå kobber, skal TDC i standardtilbud-
det synliggøre, at betegnelsen ikke kun dækker over rå kobberprodukter, som af-
sluttes med et KAP-stik (der som i udgangspunktet anvendes i forbindelse med 
levering af bredbåndsprodukter), men også over de rå kobberprodukter, som af-
sluttes med et stik, der hidtil primært har været anvendt i forbindelse med leve-
ring af PSTN-produkter.   

IT- og Telestyrelsen finder herefter, at det er rimeligt og proportionalt at pålægge 
TDC at præcisere selskabets nuværende definition af samtrafikproduktet rå kob-
ber i overensstemmelse med ovenstående.   

TDC har ved brev af 18. juni 2008 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at selskabet vil 
præcisere den nuværende definition af samtrafikproduktet rå kobber i overens-
stemmelse med det af styrelsen anførte. Idet TDC har oplyst, at selskabet vil fore-
tage ændringer i standardtilbuddet, således at der i standardtilbuddet henvises til 
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IT- og Telestyrelsens definition af rå kobber i afgørelsen af 5. januar 2006 på 
marked 11, finder IT- og Telestyrelsen ikke grundlag for at træffe afgørelse her-
om. 

  
Ad 5: Høringsnotatets punkt 3.15, TDC s direkte kontakt til Operatørens 
slutkunder (RK og DRK punkt 13.2)  

13.2 TDC s direkte kontakt til Operatørens slutkunder (RK)  
Bortset fra som anført ovenfor og med de undtagelser som følger af forholdets 

natur er TDC uberettiget til, uden rimelig grund, at tage kontakt til Operatørens 
slutkunder omkring forhold vedrørende det lejede rå kobbertrådpar eller del-
strækninger af det rå kobbertrådpar, medmindre dette sker på Operatørens an-
modning.

  

Standardtilbuddet for delt rå kobber indeholder helt tilsvarende vilkår.   

Branchens bemærkninger

 

En udbyder har tilkendegivet, at denne ønsker afgrænsning af TDC s ret til at 
kontakte aftalepartens kunder.  

TDC s bemærkninger 

 

TDC har ved brev af 29. november 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, bestem-
melsen fastslår, at TDC som udgangspunkt er uberettiget til at kontakte operatø-
rens slutkunder, med mindre der foreligger særlige omstændigheder. Sådanne 
omstændigheder vil ifølge TDC bero på de konkrete omstændigheder, som giver 
TDC anledning til at kontakte operatørens slutkunde, og kan derfor ikke udtøm-
mende oplistes. TDC finder derfor ikke, at bestemmelsen kan anses for at være 
for bred, navnlig ikke når bestemmelsen ikke i praksis har givet anledning til 
tvivl eller situationer, hvor der efterfølgende har været rejst tvivl om, hvorvidt 
TDC har kontaktet operatørens slutkunde, uden at have været berettiget hertil.     

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast 
af 19. maj 2008 i brev af 18. juni 2008 til styrelsen oplyst, at TDC er indstillet på at 
ændre selskabets standardtilbud i overensstemmelse med det af styrelsen anførte. 
Ændringen vil blive medtaget ved næste revision af selskabets standardtilbud.  

Der er efter TDC s opfattelse ikke længere grundlag for, at IT- og Telestyrelsen 
træffer afgørelse om påbud på dette punkt.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
TDC er med markedsafgørelsen på marked 11 pålagt TDC en forpligtelse til ud-
færdigelse af standardtilbud. Det fremgår heraf, at:  

En forpligtelse til at udfærdige og offentliggøre standardtilbud på salg af mar-
kedets samtrafikprodukter er forholdsmæssig og afpasset til at løse det konkrete 
markedsproblem, idet den vil fremme gennemsigtigheden for øvrige udbydere og 
kunder på markedet mht. de vilkår og priser, der tilbydes i forbindelse med ind-
gåelse af aftaler om samtrafik på engrosmarkedet for ubundtet adgang.

   

Det er som udgangspunkt IT- og Telestyrelsens vurdering, at punkt 13.2 i TDC s 
standardtilbud allerede indeholder en afgrænsning af TDC s ret til at kontakte 
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udbyderens slutkunder, da bestemmelsens hovedregel er, at TDC er uberettiget til 
at tage kontakt til slutkunderne. Hertil kommer dog de undtagelser til hovedreg-
len, at TDC alligevel kan tage kontakt til slutkunden i de tilfælde, der følger af 
som ovenfor anført , forholdet natur og rimelig grund .   

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at disse undtagelser kan dække meget 
bredt, og at det således bliver vanskeligt for operatøren at vide, i hvilke tilfælde 
TDC rent faktisk rettelig kan tage kontakt til Operatørens slutkunder. Desuden er 
det IT- og Telestyrelsens vurdering, at man med anvendelse af begrebet rimelig 
grund i tilstrækkelig grad kan omfatte de tilfælde, hvor det kan begrundes, at 
TDC skal have adgang til operatørens slutkunder, hvorfor styrelsen således ikke 
finder grundlag for, at undtagelserne udvides med begrebet forholdets natur , 
idet dette gør det mindre gennemskueligt for operatøren at vide, hvornår TDC 
kan tage kontakt til operatørens slutkunder.   

Endvidere skal IT- og Telestyrelsen til TDC s høringssvar til høringsnotatet be-
mærke, at styrelsen ikke pålægger TDC at indskrive en udtømmende liste over de 
forhold, der kan berettige TDC til at tage kontakt til operatørens slutkunder, men 
i stedet pålægger TDC at ændre vilkåret, således at det alene fremgår, at kontakt 
til slutkunden ikke er berettiget uden rimelig grund .   

Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC s anvendelse af begge be-
greber rimelig grund og forholdets natur i relation til afgrænsningen af 
TDC s ret til at kontakte udbyderens slutkunder indebærer, at bestemmelsen ikke 
er tilstrækkelig klar. IT- og Telestyrelsen finder herefter, at det er rimeligt og 
proportionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret, således at det alene fremgår, at 
kontakt til slutkunden ikke er berettiget uden rimelig grund .  

For en god ordens skyld skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at i relation til for-
muleringen bortset fra som ovenfor anført henviser denne til de tilfælde, hvor 
slutkunden tager kontakt til TDC, uden at dette er nødvendigt. Det er IT- og Te-
lestyrelsens opfattelse, at det ikke kan anses for værende nødvendigt, at der hen-
vises til dette forhold i forbindelse med nærværende punkt, idet der ikke her er 
tale om, at TDC tager kontakt til slutkunden, men at det i stedet er slutkunden, 
der tager kontakt til TDC.  

TDC har ved brev af 18. juni 2008 har oplyst, at selskabet vil foretage ændringer 
i standardtilbuddene, således at det alene fremgår, at kontakt til slutkunden ikke 
er berettiget uden rimelig grund. IT- og Telestyrelsen finder på denne baggrund 
ikke anledning til at træffe afgørelse herom.

  

Ad 6: Høringsnotatets punkt 3.17, udveksling af tekniske oplysninger (RK 
og DRK punkt 14.2)  

14.2 Udveksling af tekniske oplysninger inden ordreafgivelse (rå kobber) 
( )  

Operatøren kan forinden egentlig ordreafgivelse finder sted, rette forespørgsel til 
TDC om, hvorvidt der findes rå kobber i forhold til en given slutkunde eller en 
given lokalitet. TDC vil normalt tilstræbe at besvare en sådan forespørgsel in-
denfor 10 arbejdsdage. TDC opkræver særskilt betaling fra Operatøren for ar-
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bejde udført i forbindelse med sådan forespørgsel, herunder for at besvare selve 
forespørgslen i henhold til denne aftales bilag 3.

  
Standardtilbuddet for delt rå kobber indeholder helt tilsvarende vilkår.  

Branchens bemærkninger

 

Branchen har anført, at der bør indsættes en maksimumsgrænse for TDC's svarti-
der i forbindelse med operatørens forespørgsel samt en maksimalgrænse for den 
særskilte betaling herfor. En enkelt udbyder har anført, at TDC har 10 dage til at 
svare på en sådan forespørgsel, hvilket udbyderen finder yderst begrænsende for 
konkurrencen. Der efterspørges derfor en online adgang til disse oplysninger, så-
ledes at operatøren forinden en ordreafgivelse får mulighed for online at få op-
lysninger om, hvorvidt der findes ledigt kobber ud til en given slutkunde. Dette 
vil endvidere svare til den løsning, som eksisterer i dag i forbindelse med BSA-
bestillinger.  

Branchen finder det problematisk, at TDC tilstræber at svare tilbage inden en gi-
ven tidsfrist. Branchen ønsker en fast aftale herom. Endvidere kan branchen ikke 
leve med, at TDC lægger op til en udvidelse af svartiden ift. selskabets tidligere 
standardtilbud. Svartiden bør være 5 arbejdsdage og ikke 10.  

For at sikre en lige konkurrencesituation imellem operatører, der benytter BSA, 
og operatører, der anvender rå kobber, er det nødvendigt at sikre en lige adgang 
til de to engrosprodukter. For at sikre en fortsat mulighed for at benytte rå kobber 
med bare nogen effektivitet er det derfor nødvendigt, at TDC stiller en elektro-
nisk adgang til rådighed for afklaringen af, om en rå kobber linie kan leveres, og i 
så fald om det er via rå kobber eller en delstrækning.  

Det er derfor branchens anbefaling, at TDC pålægges at give online-adgang til en 
database, hvori de nødvendige oplysninger til besvarelsen af forespørgslerne lig-
ger. Dette skal blandt andet ske med henblik på at nedbringe svartiderne til mak-
simalt en dag samt gøre forespørgslerne mere effektive herunder billigere.  

TDC s bemærkninger 

 

TDC har ved brev af 29. november 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at der i 
dag er adgang til de omhandlede oplysninger via Columbine, uanset om det ved-
rører rå kobber eller bit stream access.  

TDC er herudover indstillet på at undersøge mulighederne for i videre omfang at 
kunne give adgang til oplysninger online. TDC bemærker dog, at det vil bero på 
en nærmere udredning af de praktiske implikationer og omkostninger ved at skul-
le tilvejebringe en sådan online adgang, forinden der kan tages endelig stilling til 
evt. yderligere adgang til oplysninger online. TDC understreger, at en online ad-
gang aldrig vil kunne indeholde udtømmende oplysninger om muligheden for le-
dig rå kobber, da der i visse tilfælde vil være nødvendigt at undersøge den fysiske 
infrastruktur konkret, forinden det kan afgøres, om der er mulighed for levering 
af rå kobber.        

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast 
af 19. maj 2008 i brev af 18. juni 2008 til styrelsen pointeret, at hvis IT- og Tele-
styrelsen finder det relevant at sammenligne levering af rå kobber med BSA er det 
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sammenlignelige produkt BSA uden samproduktion, der tilsvarende produceres på 
en særskilt kobberforbindelse. TDC oplyser, at hverken TDC eller kunder på BSA 
produktet har en sådan online adgang, som forudsat i påbuddet, ved bestilling af 
BSA uden samproduktion. TDC oplyser, at selskabet ikke har en registrering af le-
dig og ikke indkoblet kapacitet i det yderste fordelingsnet. Det er således efter 
TDC s opfattelse ikke korrekt som antaget af IT- og Telestyrelsen, at det er muligt 
ved bestilling af BSA at generere oplysninger om, hvorvidt der er en underliggende 
ledig rå kobber forbindelse.  

TDC oplyser, at man ved bestilling af BSA med samproduktion ikke er afhængig 
af, at der er adgang til en ledig rå kobber, men derimod, at der er en kobberlinje i 
drift. TDC oplyser, at når selskabet i forbindelse med bestilling af BSA kan give 
online oplysninger om, hvorvidt det er muligt at bestille BSA på en kobberforbin-
delse, sker det alene på baggrund af allerede registrerede oplysninger om en 
idriftværende linje. TDC oplyser, at de samme oplysninger stilles til rådighed on-
line i dag for delt rå kobber kunder via Columbine.  

TDC oplyser, at selskabet senest i selskabets høringssvar af 29. november 2007 har 
gjort IT- og Telestyrelsen opmærksom herpå. TDC opfordrer derfor styrelsen til at 
redegøre for, på hvilket grundlag IT- og Telestyrelsen mener, at TDC ved bestilling 
af BSA har adgang til oplysninger om ledig kapacitet i videre omfang end rå kob-
ber kunder har. TDC henstiller videre til, at IT- og Telestyrelsen afventer den af IT- 
og Telestyrelsens igangsatte undersøgelse af TDC s forretningsgange ved levering 
af samtrafikydelser på marked 11 og 12.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det fremgår af TDC s standardtilbud punkt 14.2 for henholdsvis rå kobber og 
delt rå kobber, at udbyderen  inden ordreafgivelse finder sted  kan rette fore-
spørgsel til TDC om, hvorvidt der findes en rå eller delt rå kobber forbindelse til 
en given slutkunde eller lokalitet. TDC tilstræber at besvare en sådan forespørg-
sel inden for 10 arbejdsdage. TDC opkræver særskilt betaling herfor. Det bety-
der, at udbyderen i op til 10 arbejdsdage inden bestilling af en rå kobber og delt 
rå forbindelse til brug for udbud af f.eks. bredbåndstjenester, ikke kan være sik-
ker på, at det faktisk er muligt at bestille forbindelsen.    

Hvis udbyderen derimod vælger at basere sit bredbåndsudbud på TDC s bit 
stream access produkt (BSA) fremgår det ikke af TDC s standardtilbud, at det er 
nødvendigt forud for ordreafgivelse at rette en forespørgsel til TDC om, hvorvidt 
den pågældende BSA forbindelse kan bestilles (er ledig). Det vil sige, at udbyde-
ren  i de tilfælde det er muligt at bestille BSA  med det samme kan færdiggøre 
sin bestilling og herefter informere sin slutkunde om den forventede tid for leve-
ring af forbindelsen på kundens adresse. Til forskel fra rå kobber og delt rå kun-
den behøver kunden, der basere sit bredbåndsudbud på BSA altså ikke at rette 
henvendelse til TDC og vente i op til 10 arbejdsdage på en tilbagemelding fra 
TDC om, hvorvidt forbindelsen overhovedet kan bestilles.   

De konstaterede forskelle i adgang til oplysninger forud for bestilling af rå- og 
delt rå kobber i forhold til BSA indebærer, at rå og delt rå kobber kunder ifølge 
standardtilbuddet vil kunne risikere at skulle afvente en op til 10 dages undersø-
gelsesprocedure, som udbydere af BSA forbindelser ikke skal igennem. Det er 
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IT- og Telestyrelsens vurdering, at BSA kunderne i relation hertil stilles bedre 
end rå og delt rå kobber kunderne.   

Branchen har på den baggrund anmodet om at få online adgang til en database, 
hvori oplysninger, om hvorvidt kobberforbindelsen kan bestilles (ledigt rå kob-
ber), ligger. En mulighed for online oplysning om, hvorvidt der findes ledigt 
kobber ud til en given slutkunde, vil ifølge branchen svare til den løsning, der ek-
sisterer i dag i forbindelse med BSA bestillinger.   

Ved vurderingen af rimeligheden af at pålægge TDC at give online adgang til op-
lysninger om, hvorvidt der findes ledigt rå kobber i forhold til en given slutkunde 
eller given lokalitet inden ordreafgivelse, vil der skulle tages udgangspunkt i den 
forpligtelse til ikke-diskrimination, som TDC er pålagt på marked 11 ved IT- og 
Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006.   

Af markedsafgørelsens afsnit 4.4. fremgår det, at TDC navnlig skal sikre:   

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

at TDC 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 dat-
terselskaber eller partnere.    

Det fremgår af bemærkningerne til § 51 b om ikke-diskrimination i lovforslag L 
160 af 31. marts 2004 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold 
på telemarkedet, at   

Præciseringen i stk. 2 er indsat for at sikre, at de tjenester, der er anført i stk. 1 
som tjenester, der udbydes til parten selv, dennes datterselskaber eller partnere, 
ikke begrænses til alene at omfatte det enkelte samtrafikprodukt som en helhed, 
men at bestemmelsen også omfatter sammenlignelige tjenester, sammensat af fle-
re samtrafikprodukter. Et eksempel herpå kan være et gensalgsprodukt, der sæl-
ges en gros som et færdigt produkt, der er sammensat af en række samtrafikpro-
dukter  f.eks. access, transport og terminering. Derudover omfatter præciserin-
gen sammenlignelige ydelser, tjenester og faciliteter, som f.eks. leveringstider, 
bestillingsprocedurer og databaseadgang m.v., der udbydes i relation til eller 
indgår som delelementer i samtrafikprodukter.

   

Telelovens § 51 b blev diskuteret i Telekonkurrenceredegørelsen 2003, hvoraf 
det fremgår:     

Bestemmelsens anvendelighed har imidlertid vist sig uklar i forhold til produk-
ter, der ganske vist i høj grad har været identiske på slutbruger- og delprodukt-
niveau, men som på det overordnede engrosniveau har været forskellige. Som ek-
sempel herpå har udbydere nævnt de tilsyneladende forskelle i vilkår, der eksi-
sterer for samtrafikprodukterne delt anvendelse hhv. Bit Stream Access desuag-
tet, at produktet delt anvendelse er et selvstændigt samtrafikprodukt, dels indgår 
som et underprodukt i samtrafikproduktet Bit Stream Access 
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Hvorvidt der er tale om sammenlignelige samtrafikprodukter og tillægsydelser 
mv. vil ikke altid kunne afgøres helt entydigt. Det vil derfor være nødvendigt, at 
IT- og Telestyrelsen tillægges klar hjemmel til  på baggrund af en rimeligheds-
betragtning ud fra produkternes sammenlignelighed  at kunne træffe afgørelse i 
konkrete sager, hvor udbydere med en stærk markedsposition er pålagt forplig-
telse til ikke-diskriminering.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at det er de samme forhold, som nævnes i 
Telekonkurrenceredegørelsen, og som dannede baggrund for ovennævnte lov-
ændring, som gør sig gældende i nærværende situation.   

På baggrund af ovenstående er det således IT- og Telestyrelsens vurdering, at ik-
ke-diskriminationsforpligtelsen omfatter sammenlignelige produkter. Styrelsen 
skal i den forbindelse bemærke, at ikke-diskriminationsforpligtelsen bl.a. er på-
lagt med det formål at løse problemet med TDC s vertikale integration på de til-
knyttede engros- og detailmarkeder bl.a. affødt af, at rå kobber indgår i produkti-
onen af andre samtrafikprodukter. TDC konkurrerer således på underliggende 
markeder med de samme selskaber, der er engroskunder på nærværende marked, 
og som derfor er afhængige af adgangen til flaskehalsressourcen, rå kobber.  
    
Som følge af lovbemærkningerne til § 51 b, stk. 2, er det IT- og Telestyrelsens 
vurdering, at det ligger inden for styrelsens kompetence at foretage et forvalt-
ningsretligt skøn om produkternes sammenlignelighed ud fra et princip om ikke-
diskrimination.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at ubundtet adgang (herunder produkterne 
delt rå kobber og rå kobber) og BSA (med og uden samproduktion) er sammen-
lignelige på slutbrugerniveau, idet produkterne, som begge understøtter levering 
af bredbånd på slutbrugerniveau, bruges på samme konkurrencemarked 

 

bred-
båndsmarkedet . For at producere BSA (med og uden samproduktion) anvender 
TDC de kobberledninger, der løber ind til slutbrugerens adresse, og bestykker dem. 
Det er de samme kobberledninger, som udbyderne kan købe som en rå kobber eller 
delt rå kobber og bruge til at levere bredbånd til slutkunden, som TDC anvender til 
produktionen af bredbånd. Der er altså tale om, at de samme kobberledninger be-
nyttes til at levere begge produkter.4  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at de bagvedliggende parametre for op-
lysninger om adgang til delt rå kobber og rå kobber og BSA med og uden sam-
produktion er sammenlignelige, da der indgår en rå kobberstrækning i produktio-
nen af BSA. Det vil sige, at når det er muligt at generere oplysninger om, hvor-
vidt en BSA forbindelse (med og uden samproduktion), som er baseret på en un-
derliggende ledig delt rå kobber eller rå kobber forbindelse, kan bestilles, så vil 
det som udgangspunkt også være muligt at genere oplysninger om, hvorvidt den 
underliggende delt rå kobber eller rå kobber forbindelse kan bestilles.   

                                                     

 

4 Der henvises også til IT- og Telestyrelsens illustration og forklaring om sammenlighed 
mellem rå kobber og BSA på side 31-33 under punkt 7 vedr. leveringstider, som styrelsen 
ikke træffer afgørelse om.   



   

IT- og Telestyrelsen 

Side 27     

Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC skal tilsikre en lige ad-
gang til informationer i forbindelse med bestilling af rå kobber og delt rå kobber i 
overensstemmelse med ikke-diskriminationsprincippet.   

IT- og Telestyrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at de procedurer, der gæl-
der for bestilling af rå kobber og delt rå kobber, kan have afgørende betydning 
for udbydernes reelle mulighed for at aftage produktet, herunder at udbyde tjene-
ster på det i konkurrence med TDC.   

IT- og Telestyrelsen bemærker desuden, at en afvisning af at tilbyde den ønskede 
online adgang vil kunne skabe et konkurrencemæssigt problem, idet dette vil gøre 
det unødigt besværligt for de alternative udbydere at få oplysninger om ledigt rå- 
og delt rå kobber  modsat den let tilgængelige adgang til forhåndsoplysninger på 
BSA-platformen. Disse forskelle i bestillingsprocedurer for kobberforbindelser 
og BSA indebærer, at TDC, der udbyder bredbåndstjenester via BSA-platformen 
stilles bedre i konkurrencen end udbydere, der ønsker at udbyde bredbåndstjene-
ster via rå og delt rå kobber.  

Såfremt det accepteres, at TDC kan sætte begrænsninger for adgangen til produk-
tionsressourcen, rå kobber og delt rå kobber, vil selskabet derved kunne opnå en 
konkurrencemæssig fordel på det underliggende marked for bredbåndstilslutning 
(marked 12) som følge af selskabets dobbeltrolle som både udbyder og kun-
de.TDC vil dermed kunne forvride konkurrencen mellem udbyderne på de til-
knyttede detailbredbåndsmarkeder.    

TDC har i høringsbrev af 18. juni 2008 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at online 
oplysningerne for både BSA med samproduktion og delt rå kobber sker på bag-
grund af allerede registrerede oplysninger om de idriftværende linier. TDC op-
lyser endvidere, at delt rå kobber kunderne nu via Columbine tilbydes de samme 
online-oplysninger som de kunder, der aftager BSA med samproduktion.   

TDC oplyser samtidig, at det ikke er muligt at give online-informationer til kun-
der, der ønsker at bestille BSA uden samproduktion, idet TDC ikke registrerer 
ledig og ikke indkoblet kapacitet i det yderste fordelingsnet  dette er ifølge TDC 
det samme forhold, der gør sig gældende ved fremskaffelse af oplysninger om rå 
kobber linier.   

IT- og Telestyrelsen forstår det af TDC anførte, således at selskabet finder det re-
levant at sondre mellem på den ene side bestilling af rå kobber og BSA uden 
samproduktion og på den anden side delt rå kobber og BSA med samproduktion, 
som hver for sig er sammenlignelige. Det er endvidere IT- og Telestyrelsens for-
ståelse, at der ifølge TDC ikke sker en forskelsbehandling i relation til bestilling 
af delt rå kobber og BSA med samproduktion. Dette fordi de samme online op-
lysninger i dag stilles til rådighed ved bestilling af de to produkter. Der sker iføl-
ge TDC heller ikke en forskelsbehandling mellem rå kobber og BSA uden sam-
produktion. Dette fordi der hverken ved bestilling af rå kobber eller BSA uden 
samproduktion er muligt at stille online oplysninger til rådighed om, hvorvidt det 
er muligt at bestille det pågældende produkt forud for ordreafgivelse.   

IT- og Telestyrelsen har imidlertid noteret sig, at TDC s aftalekompleks ikke fo-
rekommer at understøtte TDC s forklaring, idet: 
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- Det ikke fremgår af TDC s ATM BSA standardtilbud, at der er forskel på 
hvilke oplysninger, der kan tilvejebringes for henholdsvis BSA med og 
uden samproduktion.  

- Der ikke i ATM BSA bilag 2 (prisbilag) som i standardtilbuddet til rå og 
delt rå kobber bilag 3 (prisbilag) figurerer en post, der opregner timepri-
sen for de forespørgsler, der forudsættes i TDC s rå kobber og delt rå 
kobber standardtilbud punkt 14.2.                

- Der alligevel i punkt 14.2 er op til 10 arbejdsdages ventetid på henven-
delser vedr. eksistensen af en rå og delt rå kobber forbindelse til en given 
lokalitet modsat de sammenlignelige produkter i BSA standardtilbuddet.   

TDC s standardtilbud for ubundtet adgang og BSA understøtter således ikke det 
af TDC anførte om, at rå kobber og BSA uden samproduktion på den ene side og 
delt rå kobber og BSA med samproduktion på den anden side behandles ensartet.   

Da TDC har ændret sin bestillingsprocedure for delt rå kobber, har IT- og Tele-
styrelsen nedenfor valgt at opdele sin videre argumentation først i et afsnit om 
delt rå kobber og herefter om rå kobber.   

Delt rå kobber 
TDC har som nævnt oplyst, at delt rå kobber ligesom BSA med samproduktion 
baseres på en idriftværende forbindelse, hvor det er muligt at give de relevante 
online-oplysninger. Delt rå kobber kunderne tilbydes herefter via Columbine de 
samme online-oplysninger som de kunder, der aftager BSA med samproduktion.   

Det er på baggrund af ovenstående IT- og Telestyrelsens vurdering, at vilkåret i 
delt rå kobber aftalen om forespørgsel til TDC forinden ordreafgivelse i givet 
fald er overflødigt. Således bør delt rå kobber kunden på baggrund af online op-
lysningerne kunne skaffe sig oplysninger om eksistensen af aktive delt rå kobber 
linjer, uden TDC s mellemkomst. Dette på samme måde som BSA med sampro-
duktion.      

Det er herefter IT- og Telestyrelsens vurdering, at standardtilbuddet skal tilrettes 
med henblik på at tydeliggøre, at TDC  som oplyst af selskabet   tilbyder on-
line-oplysninger ved bestilling af delt rå kobber på samme vilkår som ved bestil-
ling af BSA med samproduktion. Forespørgselsproceduren i punkt 14.2. i delt rå 
kobber standardtilbuddet skal herefter udgå, Der vil herefter i relation til ovenstå-
ende være overensstemmelse mellem bestillingsprocedurerne i standardtilbudde-
ne for delt rå kobber og BSA uden samproduktion.   

Rå kobber  
TDC anfører i høringsbrev til IT- og Telestyrelsen af 18. juni 2008, at Når TDC 
i forbindelse med bestilling af BSA kan give online-oplysninger om hvorvidt der 
er muligt at bestille BSA på en kobberforbindelse, sker det derfor alene på bag-
grund af allerede registrerede oplysninger om en idriftværende linje [IT- og 
Telestyrelsens fremhævelse]  

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse henvise til TDC s standardtilbud for rå 
kobber, herunder bilag 1a, hvoraf følgende fremgår:  
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Omvendt kan der være situationer, hvor det kan være rimeligt at antage, at 
en ledig stikkontakt kan genanvendes, hvorfor det ikke er nødvendigt, at gennem-
føre ordren med teknikerbesøg, svarende til installationsformen GDS [IT- 
og Telestyrelsens fremhævelse]  

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at det fremgår af TDC s standardtilbud for rå 
kobber, at det i visse situationer kan være rimeligt at antage, at en ledig stikkon-
takt kan genanvendes . Det er i den forbindelse IT- og Telestyrelsens vurdering, 
at dette må bero på allerede registrerede oplysninger , som TDC har til rådig-
hed, og som TDC alt andet lige bør kunne gøre tilgængelige for selskabets rå 
kobber kunder. Det er således styrelsens opfattelse, at TDC skal stille de forhån-
denværende oplysninger om f.eks. genanvendelige stikkontakter, installationer, 
endepunktsudstyr mv., som selskabet er i besiddelse af, til rådighed for rå kobber 
kunderne via en online adgang.   

Dette vil give udbyderne mulighed for at vurdere om den pågældende forbindelse 
kan bestilles, således at det ligesom for BSA uden samproduktion bliver muligt at 
undgå en forudgående forespørgselsprocedure, hvis forbindelsen er ledig. Dette 
medfører, at bestillingsproceduren for rå kobber herefter smidiggøres.   

IT- og Telestyrelsen har noteret, at det ikke fremgår af TDC s standardtilbud for 
BSA, herunder af prisbilaget, at der for BSA uden samproduktion forudsættes en 
forudgående forespørgselsprocedure som for rå kobber.     

Da der ikke ses at være en forudgående forespørgselsprocedure på BSA uden 
samproduktion, finder IT- og Telestyrelsen det som nævnt ovenfor, at den eksi-
sterende forespørgselsprocedure på rå kobber ligeledes skal bortfalde.   

-----0000-----  

Det er på baggrund af ovenstående IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at:   

 

Samtrafikproduktet delt rå kobber og rå kobber indgår i produktionen af 
BSA (med og uden samproduktion). Det er således de samme kobberled-
ninger, som udbyderne kan købe som en delt rå kobber eller rå kobber og 
bruge til bredbåndsudbud til slutkunder, som TDC anvender til produktio-
nen af BSA.  

 

Det er derfor relevant at tage udgangspunkt i den forpligtelse om ikke-
diskriminationsforpligtelsen, som TDC er pålagt på marked 11.  

 

Ikke-diskriminationsforpligtelsen omfatter sammenlignelige produkter, og 
har ifølge markedsafgørelsen bl.a. til formål at sikre, at TDC ikke kan for-
vride konkurrencen mellem udbyderne på de tilknyttede engros- og detail-
markeder, bl.a. bredbåndsmarkedet . 

 

Forskellene i bestillingsprocedurerne for delt rå kobber og rå kobber og 
henholdsvis BSA med og uden samproduktion indebærer, at TDC, der 
udbyder bredbåndstjenester via BSA-platformen, stilles bedre i konkur-
rencen end udbydere, der ønsker at udbyde bredbåndstjenester via rå og 
delt rå kobber. 

 

Konsekvensen heraf er, at TDC, som følge af sin dobbeltrolle som både 
udbyder og kunde, vil kunne opnå en konkurrencemæssig fordel på de 
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tilknyttede markeder i strid med ikke-diskriminationsforpligtelsens for-
mål.    

 
For at sikre, at TDC, der anvender rå kobber til produktionen af bred-
bånd, ikke kan stille sig selv bedre i konkurrencen, finder styrelsen, at 
oplysninger, der gøres tilgængelige på BSA niveau med og uden sampro-
duktion, skal matches på de underliggende delt rå kobber/rå kobber be-
stillinger.   

IT- og Telestyrelsen finder det herefter rimeligt og proportionalt at pålægge 
TDC:  

 

At ændre aftalepunkt 14.2 i delt rå kobber standardtilbuddet således, at 
dette bringes i overensstemmelse med ATM-BSA standardtilbuddet, 
hvorefter bestillingsproceduren for delt rå kobber og BSA med sampro-
duktion bliver ensartet. 

 

At stille de forhåndenværende oplysninger, som TDC er i besiddelse af, 
til rådighed for rå kobber kunderne via en online adgang. Dette til brug 
for vurderingen af om den pågældende forbindelse er ledig, således at det 
ligesom for BSA uden samproduktion bliver muligt at undgå en forudgå-
ende forespørgselsprocedure i de tilfælde, hvor forbindelsen kan bestilles.  

IT- og Telestyrelsen bemærker, at omkostninger til udvikling af et online bestil-
lingssystem med oplysning om ledigt rå kobber og delt rå kobber kan tages op i 
forbindelse med LRAIC-prisfastsættelsen af kobberprodukterne. I den forbindel-
se skal det dog bemærkes, at priserne i LRAIC fastsættes på baggrund af omkost-
ningerne hos en effektiv udbyder, herunder også sparede omkostninger i forbin-
delse med ændringer i arbejdsprocesser.   

Ad 7: Høringsnotatets punkt 3.19, leveringstid (RK punkt 14.5 og DRK 14.4)  

14.5 Leveringstid 
I det omfang TDC kan tilvejebringe det eller de af Operatøren ønskede indivi-

duelle rå kobbertrådpar er den maksimale leveringstid 20 arbejdsdage regnet fra 
tidspunktet for TDC's modtagelse af Operatørens bestilling.

  

Standardtilbuddet for delt rå kobber indeholder helt tilsvarende vilkår.  

Branchens bemærkninger

 

Branchen mener, at punktet skal ændres, således at leveringstiden skal være den 
samme, som TDC har for leverancen af BSA forbindelser efter TDC s standard-
aftale herom. Der sker, efter branchens vurdering, en skævvridning af konkurren-
cen ved denne forskel i leveringstiderne, hvilket påvirker konkurrencesituationen 
negativt.  

En enkelt udbyder har anført, at selskabet generelt ikke mener, at leveringstiderne 
svarer til vilkårene på et konkurrenceudsat marked, hvorfor disse bør kunne redu-
ceres væsentligt. I den forbindelse henvises til de tilsvarende leveringstider i bl.a. 
Sverige, som er betydeligt lavere. Endelig kan det konstateres, at der ikke er 
sammenhæng mellem leveringstiderne i kobber aftalerne og BSA aftalen, som 
opererer med differentierede tider afhængig af, hvorvidt ordren er en gør-det-
selv-ordre (GDS) eller en ordre som kræver teknikerbesøg. 



   

IT- og Telestyrelsen 

Side 31      

TDC s bemærkninger 

 
TDC har ved brev af 29. november 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at sel-
skabet er indstillet på at indføre en differentieret leveringstid, hvor leveringstiden 
for rå kobber uden teknikerbesøg vil være kortere end den nuværende leverings-
tid på 20 arbejdsdage. TDC har ikke indenfor svarfristen haft mulighed for at ta-
ge endelig stilling til leveringstiden for rå kobber uden teknikerbesøg. TDC kan 
dog allerede nu afvise, at der kan blive tale om en halvering af leveringstiden.     

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast 
af 19. maj 2008 i brev af 18. juni 2008 til styrelsen påpeget, at styrelsens begrun-
delse for dette pålæg er, at der skal være samme leveringstid for ubestykket infra-
struktur, som TDC tilbyder for de BSA-produkter, der baserer sig herpå. TDC har 
derfor henledt styrelsens opmærksomhed på, at TDC oprindeligt ved indførelse af 
BSA uden samproduktion ved en fejl ikke fik afspejlet de ekstra processer, der er 
til stede ved levering uden samproduktion. Denne fejl er ifølge TDC s oplysninger 
nu rettet i TDC s gældende standardtilbud på marked 12, hvor der nu er forskellige 
leveringstider for GDS med og uden samproduktion, således at ordlyden af den re-
levante bestemmelse herefter har følgende ordlyd:  

I det omfang TDC kan tilvejebringe den eller de af Operatøren ønskede individu-
elle adgange til bredbåndskapacitet på TDC´s abonnentlinier, er den maksimale 
leveringstid 20 arbejdsdage, dog 10 arbejdsdage for GDS med samproduktion og 
18 arbejdsdage for GDS uden samproduktion.

  

TDC oplyser, at selskabet er indstillet på at tilbyde leveringstider på hhv. 18 og 10 
arbejdsdage for Rå kobber og Delt rå kobber i tilfælde af GDS. Ændringen vil blive 
medtaget ved næste revision af selskabets standardtilbud.  

Der er således efter TDC s opfattelse ikke længere grundlag for, at IT- og Telesty-
relsen træffer afgørelse om påbud på dette punkt.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen har noteret sig, at TDC vil indføre en differentieret leve-
ringstid, hvor leveringstiden for rå kobber med teknikerbesøg fastholdes, mens 
leveringstiden for rå kobber uden teknikerbesøg (Gør-Det-Selv) forkortes. TDC 
afviser dog, at der kan blive tale om en halvering af leveringstiden. Dvs. at den 
maksimale leveringstid i henhold til standardaftalen fastsættes til 10 arbejdsdage.       

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det ved vurderingen af rimeligheden af 
at indføre en maksimal leveringstid på 10 arbejdsdage ved rå kobber og delt rå 
kobber Gør-Det-Selv i parternes aktuelle samtrafikaftale vil der skulle tages ud-
gangspunkt i den forpligtelse til ikke-diskrimination, som TDC er pålagt på mar-
ked 11 ved IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006.   

Ifølge markedsafgørelsen skal TDC navnlig sikre:   

at TDC under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udbyder til-
svarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser og at udbyde tjenester, og   
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at TDC 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 dat-
terselskaber eller partnere.    

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at det i TDC s standardtilbud af 14. august 
2006 på ADSL-ATM indsendt på baggrund af styrelsens afgørelse på engrosmar-
kedet for bredbåndstilslutning (marked 12) om leveringstid fremgår, at I det om-
fang TDC kan tilvejebringe den eller de af Operatøren ønskede individuelle ad-
gange til bredbåndskapacitet på TDC´s abonnentlinier, er den maksimale leve-
ringstid 20 arbejdsdage, dog 10 arbejdsdage for GDS, regnet fra tidspunktet for 
TDC's modtagelse af Operatørens bestilling .  

I TDC s standardtilbud på BSA sondres der således imellem levering med tekni-
kerbesøg og levering uden teknikerbesøg, hvor leveringstiden er hhv. 20 og 10 
dage. I standardtilbuddet sondres der ikke mellem om BSA leveres med eller 
uden samproduktion, dvs. om der i forvejen er eller ikke er etableret PSTN på 
forbindelsen.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at leveringstiden for Gør-Det-Selv rå 
kobber og delt rå kobber som minimum bør svare til leveringstiden for Gør-Det-
Selv BSA, og at leveringstiden for rå kobber og delt rå kobber ikke bør være 
længere end for BSA.   

IT- og Telestyrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at produktet BSA etableres 
på underliggende infrastruktur, som ifølge afgørelsen på engrosmarkedet for bred-
båndstilslutning (marked 12) er TDC's rå kobbernet. Anvendelsen af TDC's rå 
kobbernet sker således i to sammenhænge  dels ved afsætning til udbydere, der 
baserer deres (bredbånds)udbud på det rå kobber og dels til produktion af BSA, der 
også anvendes af TDC selv eller andre bredbåndsudbydere til produktion af bred-
bånd. Rå kobber indgår således i produktionen af BSA, hvortil der er inkluderet en 
række yderligere faciliteter, som gør, at kobberforbindelsen kan anvendes til leve-
ring af bredbånd. Rå kobber og BSA anvendes også til udbud af forskellige pro-
dukter, der på slutbrugerniveau er i direkte konkurrence med hinanden, f.eks. ud-
bud af bredbåndstjenester. Dette er illustreret i nedenstående figur:    

 

Slutbrugermarkedet for bredbånd

Engrosmarkedet for bredbånd
(salg af bit stream access til detailudbydere)

Engrosmarkedet for ubundtede tilslutninger                   
(TDC s kobberaccessnet)

  

Idet IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at det er muligt at levere BSA Gør-Det-
Selv med en maksimale leveringstid på 10 arbejdsdage, må dette i sagens natur og-
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så være muligt at bestille rå- og delt rå kobber Gør-Det-Selv med en maksimal le-
veringstid på 10 arbejdsdage, idet rå kobber indgår i produktionen af BSA. Såle-
des er en forudsætning for bestilling af BSA bl.a., at den underliggende nødven-
dige infrastruktur er ledig, og at det er muligt at anvende infrastrukturen til leve-
ring af den ønskede tjeneste.   

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at TDC igennem sagsforløbet er fremkommet 
med oplysninger som i tilstrækkelig grad dokumenterer, at der skulle gøre sig 
særlige forhold gældende, som indebærer, at leveringstiden på Gør-Det-Selv rå 
og delt rå kobber ikke kan svare til leveringstiden på Gør-Det-Selv BSA. Styrel-
sen har heller ikke konstateret, at der skulle foreligge sådanne særlige forhold.     

Ved rimelighedsvurderingen har IT- og Telestyrelsen tillige lagt vægt på, at en 
lang leveringstid for Gør-Det-Selv kunder ud fra et konkurrencemæssigt hensyn 
kan virke hæmmende, idet det for de alternative udbydere som for TDC er essen-
tielt, at kunderne serviceres hurtigst og bedst muligt. Det er således ikke muligt 
for en alternativ udbyder at garantere en slutkunde en leveringstid, der er kortere 
end den maksimale engrosleveringstid. Denne bliver derfor normerende for, 
hvordan der kan konkurreres på parameteret leveringstid over for kunderne.    

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at det vil være rimeligt 
og proportionalt ud fra et princip om ikke-diskrimination at pålægge TDC på til-
svarende måde som i BSA standardtilbuddet at sondre mellem leveringer med og 
uden teknikerbesøg og at pålægge TDC ved bestilling af rå og delt rå kobber Gør-
Det-Selv at fastsætte den maksimale leveringstid i henhold til parternes aftale, så-
ledes at den svarer til leveringstiden for Gør-Det-Selv BSA. 

  

TDC har i forbindelse med afgørelsesudkastet over TDC s standardtilbud på 
marked 11 oplyst, at TDC oprindeligt ved indførelse af BSA uden samproduktion 
ved en fejl ikke fik afspejlet de ekstra processer, der er til stede ved levering uden 
samproduktion. TDC har oplyst, at denne fejl nu er rettet i TDC s gældende stan-
dardtilbud på marked 12, således at der ved Gør-Det-Selv sondres mellem BSA 
med og uden samproduktion. Den makimale leveringstid for Gør-Det-Selv BSA 
med samproduktion er nu på 18 arbejdsdage og ved BSA uden samproduktion på 
10 arbejdsdage. TDC har oplyst, at selskabet er indstillet på at tilbyde leveringsti-
der på hhv. 18 og 10 arbejdsdage for rå kobber og delt rå kobber i tilfælde af Gør-
Det-Selv. Dette betyder, at leveringstiderne for Gør-Det-Selv BSA med og uden 
samproduktion kommer til at svare til leveringstiderne for Gør-Det-Selv rå kobber 
og delt rå kobber.   

IT- og Telestyrelsen finder det positivt, at TDC vil tilrette standardtilbuddene for rå 
kobber og delt rå kobber, således at der kommer tilsvarende leveringstider på mar-
ked 11 og 12. Styrelsen finder således, at det er afgørende, at der gives de samme 
vilkår for udbyderne, uanset om disse baserer deres bredbåndsudbud på et BSA 
eller rå kobber produkt.   

IT- og Telestyrelsen kan samtidig konstatere, at leveringstiden for Gør-Det-Selv 
BSA uden samproduktion er blevet forringet med otte dage i TDC s standardtil-
bud på marked 12. IT- og Telestyrelsen vil for indeværende ikke tage stilling til 
den konkrete forringelse af leveringstiden på marked 12, men vil overveje, hvor-
vidt der vil være behov for at foretage en nærmere vurdering af de maksimale leve-
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ringstiders længde, når resultatet af den igangværende undersøgelse af TDC s for-
retningsgange for samtrafikprodukterne rå kobber og BSA foreligger.5 En sådan 
vurdering vil derpå ske ved en særskilt behandling af problemstillingen.   

 
Ad 8: Høringsnotatets punkt 3.37, bestilling (bilag 1a, RK og DRK punkt 3, 
afsnit 1)   

Bilag 1a 3, afsnit 1. (rå kobber) 
Operatørens bestiller, anmoder om ændret anvendelse og opsiger rå kobber 

m.v. via den eller de bestillingsgrænseflader, som Branchesalg stiller til rådig-
hed.

  

Standardtilbuddet for delt rå kobber indeholder helt tilsvarende vilkår.  

Branchens bemærkninger

 

Branchen har anført, at TDC i lighed med flere af TDC s øvrige produkter, bør 
sørge for, at operatøren kan bestille dette via et XML-interface i Colombine 
(TDC s generelle bestillingssystem, hvortil rå kobber bestillinger af en eller an-
den grund ikke er ønsket medtaget af TDC). Dette specielt når der skal tages hen-
syn til TDC s udrulning af teknikhuse, hvor TDC ofte ikke flytter telefonien med 
ud, hvortil operatøren er tvunget til at anvende TDC s rå kobber.   

En udbyder har bl.a. anført, at TDC i ordreforløbet har indlagt en undersøgelse, 
der godtgør, om det er muligt at tilvejebringe en kobber fremføring til slutkunden 
fra den ønskede TDC central. Udbyderen stiller i den forbindelse spørgsmålstegn 
ved baggrunden for denne ordrebehandlingstid , som synes unødig lang. Så-
fremt TDC pålægges at stille et online system til rådighed for operatøren (jf. 
kommentarerne til pkt. 14.2), således at denne forinden ordreafgivelsen kan un-
dersøge, om der findes ledig kobber til den pågældende slutkunde, bør dette til-
svarende afspejles i en hurtigere ordrebehandlingstid hos TDC.  

Branchen ønsker således en online adgang til bestillingen af rå kobber, der ud-
over selve bestillingsmodulet indeholder mulighed for opslag i databasen over rå 
kobber således, at det er muligt for operatørerne at se, hvor der er ledigt rå kob-
ber. Endvidere anfører branchen, at Operatørerne ikke skal være tvunget til at op-
lyse om brugen af det rå kobber men udelukkende, hvorvidt det udstyr, der på-
tænkes benyttet, er i overensstemmelse med positiv listen .   

TDC s bemærkninger

 

TDC har ved brev af 29. november 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at der er 
adgang til bestilling af rå kobber via Columbine svarende til adgangen til bestil-
ling af bit stream access uden samproduktion.   

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast 
af 19. maj 2008 ikke afgivet bemærkninger til dette punkt. Problemstillingen be-
handles under punkt 6.    

                                                     

 

5 Sag om undersøgelse af TDC s forretningsgange på samtrafikområdet, sagsnr. 07-
027256.  
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IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen af indeværende punkt 
henvise til afgørelsens punkt 6 om udveksling af tekniske oplysninger, hvor dette 
spørgsmål behandles.   

Ad 9: Høringsnotatets punkt 4.2.1, kvalitet på rå kobber og delt rå kobber, 
herunder sikring af kvalitet på kobberforbindelser  
Branchen har i forbindelse med spørgsmålet om kvalitet på rå kobber og delt rå 
kobber rejst en række problemstillinger. For punkterne 4.2.1 (1.a) om mini-
mumskvalitet på delt rå kobber, 4.2.1(3) om krydstaleforbehold på rå kobber for-
bindelser, der løber gennem centraler (nyetableringer) og 4.2.1(4) om No go-
zonen har TDC imødekommet den rejste kritik, hvorfor IT- og Telestyrelsen ikke 
har fundet anledning til at foretage sig yderligere på de omhandlede punkter.  

IT- og Telestyrelsen har dog fundet anledning til at behandle punkt 4.2.1 (2) om 
sikring af kvalitet på kobberforbindelser.    

Branchens bemærkninger

 

Branchen har anført, at formuleringen i punkt 2 afsnit 2 om, at krydstale holdes 
indenfor acceptable grænser , bør præciseres, således at det tydeliggøres, hvad 
en sådan acceptabel grænse er, og for hvem disse grænser er acceptable.   

Branchen har endvidere rejst tvivl om, hvad overskriften grundlæggende forud-
sætninger i CMP ens punkt 6 dækker over. Set i lyset af TDC s netudbygning 
og krydstaleproblematikken finder branchen, at overskriften skal præciseres. 
Branchen sætter endvidere spørgsmålstegn ved sammenhængen mellem forud-
sætningen om en 100 pct. fyldningsgrad i kablerne og det anførte i afsnittet om 
forstyrrelser , hvor det anføres, at krydstalestøjen vil vokse over tid, i takt med 

at antallet af bredbåndsforbindelser stiger.   

Branchen ønsker endvidere tydeliggjort, hvad der ligger i begreberne rimeligt 
hensyn , acceptable grænser og moderat krydstalestøj . Branchen har end-
videre efterspurgt, hvad proceduren er, hvis en eller flere operatører er utilfredse 
eller uenige med den praktiske udmøntning og finder, at det bør fremgå af 
CMP en, hvorledes CMP en håndterer ensidige forstyrrelser, som eksempelvis 
TDC indfører.   

Branchen finder endvidere, at det bør præciseres, hvor langt no go -zonen ræk-
ker, og at TDC i forbindelse hermed skal respektere gensidighed, således at TDC 
ikke sætter udstyr op i zonen, hvis en operatør allerede har sat teknik-
hus/indkoblingspunkt op.     

Branchen mener, at det ikke er muligt at læse ud af den nye bløde formulering, 
om TDC stadig vil fastholde, at degradering af bredbåndsforbindelser, der skyl-
des fremskudte indkoblingspunkter , ikke betragtes som forstyrrelser eller fejl, 
som kan forventes afhjulpet , som det blev formuleret i det tidligere bilag.  

Branchen er naturligvis bekendt med, at krydstale er et uundgåeligt fænomen, og 
at fænomenet i et vist omfang vil optræde hyppigere i takt med, at fyldningsgra-
den øges, og der i øvrigt udbydes flere bredbåndsforbindelser på samme stræk-
ninger. Branchen ønsker blot, at TDC ikke med ovenstående nye formulering i 
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hånden har et så tilpas svagt formuleret afsnit vedrørende krydstaleproblemet, at 
TDC heller ikke fremover vil skulle afhjælpe de degraderinger, der skyldes 
TDC s aktive fremrykning i nettet. De alternative operatører bør således ikke 
skulle acceptere forringelser på forbindelser som følge af fremskudte indkob-
lingspunkter (eller de omdefinerede fremskudte centraler).  

Branchen anser introduktionen af begrebet fremskudte centraler i CMP ens 
punkt 4 som værende problematisk. Dette skyldes, at 392 af TDC s tidligere tek-
nikhuse gives centralstatus. Konsekvensen heraf er, at der inden for den definere-
de 1.200 meters beskyttelseszone (8dB@150 kHz ~ 1.200 meter) vil befinde 
sig 392 fremskudte indkoblingspunkter, som pga. den nye definition af fremskud-
te centraler ikke bliver pålagt de nødvendige restriktioner (som eksempelvis sha-
ping), der ellers skal til for at undgå kraftige krydstaleforstyrrelser for de tjene-
ster, der af de øvrige udbydere udbydes fra en af de bagvedliggende oprindelige 
centraler.  

Branchen henviser til, at TDC således i CMP ens punkt 4 om fremskudte centra-
ler anfører, at eksisterende kobberaccesslinier, som er videreført til den bagved-
liggende central, opretholdes , samt at kobberaccesslinier, der løber mellem den 
bagvedliggende central og den fremskudte central, ifølge sagens natur vil være 
udsat for kraftig krydstaleforstyrrelse . Dette forhold anser branchen som stærkt 
bekymrende.  

Branchen undrer sig endvidere over, at TDC kan garantere båndbredde på BSA 
produktet, når det ikke kan lade sig gøre at garantere båndbredde på RK og DRK, 
idet der er tale om det samme "grundprodukt". Branchen opfordrer derfor til, at 
der indsættes kvalitetskrav til kobberet i aftalen.   

TDC s bemærkninger 

 

TDC har ved brev af 29. november 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at styrel-
sens konklusion giver anledning til tvivl i henseende til, hvornår transmissions-
kapaciteten kan anses forringet som følge af en aktiv handling fra TDC s side, 
herunder hvilke aktive handlinger, som kan anses for aktive handlinger.  

Det er eksempelvis uklart for TDC, om aktive handlinger omfatter følgende til-
fælde:   

 

Kabelforlængelser som følge af vejomlægninger.  

 

Tiltag til sikring af fortsat forsyning af telefoni som følge af, at TDC må 
tage eksisterende kabler ud af drift. 

 

Etablering af fremskudte indkoblingspunkter i henhold til reglerne herom 
i CMP en, herunder imødekommelse af andre operatørers anmodninger 
om delstrækninger.       

TDC har endvidere oplyst, at det er væsentligt for selskabet, at den løbende ud-
bygning og optimering af nettet kan finde sted, uden at der efterfølgende opstår 
en betydelig risiko for, at TDC skal afholde omkostninger til sikring af kvaliteten 
på allerede eksisterende forbindelser.   
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TDC har endelig oplyst, at TDC, forinden selskabet tager endelig stilling til IT- 
og Telestyrelsens konklusion, derfor anmoder IT- og Telestyrelsen om en uddyb-
ning af styrelsens afgrænsning af aktive handlinger. TDC deltager gerne i et mø-
de med henblik på en drøftelse af problemstillingen.   

TDC har som opfølgning på et møde med IT- og Telestyrelsen den 9. januar 2008 
ved brev af 5. februar 2008 indsendt selskabets supplerende bemærkninger til 
kvalitetskravet. Det fremgår heraf, at TDC vil kunne tilbyde operatørerne en al-
ternativ løsning i tilfælde af degradering kvaliteten af en eksisterende rå kobber 
eller delt rå kobber forbindelse. Der er dog ifølge TDC tale om løsninger, som 
ikke er en del af marked 11. Såfremt IT- og Telestyrelsen måtte pålægge TDC at 
tilbyde sådanne løsninger som følge af degradering af en eksisterende rå kobber 
eller delt rå kobber forbindelse, er det TDC s opfattelse, at en sådan forpligtelse 
vil gå videre, end IT- og Telestyrelsen har hjemmel til iht. markedsafgørelsen på 
marked 11.  

TDC har endvidere anført, at begrebet andre aktive handlinger ikke er defineret 
og rækkevidden kan derfor ikke umiddelbart bedømmes. TDC har ved mødet 
med IT- og Telestyrelsen søgt at få begrebet defineret, men det er ikke lykkedes. 
Der er derfor væsentlig usikkerhed om, hvilke retsvirkninger en afgørelse med 
ovennævnte indhold vil få for TDC. Det følger af almindelige forvaltningsretlige 
principper, at der ikke må være tvivl om en afgørelses indhold, hvilket særligt har 
betydning i forhold til angivelse af afgørelsens retsvirkninger.  TDC skal videre 
bemærke at anvendelse af et så uklart og bredt begreb som andre aktive hand-
linger ikke tager udgangspunkt i et konkret problem.   

En afgørelse, der baserer sig på dette begreb uden nærmere præcisering, vil der-
for være i strid med telelovens § 51, stk. 4. TDC må derfor henstille til, at begre-
bet andre aktive handlinger i en eventuel afgørelse nærmere bliver defineret. 
TDC anmoder om at få afgrænsningen til kommentering, inden der træffes ende-
lig afgørelse.  

Den ovenfor citerede tekst giver ifølge TDC indtryk af, at aktive handlinger er 
handlinger, der har til formål at afskære andre operatører fra at anvende adgangen 
til rå kobber. Det kunne være ved montering af filtre på kabler, og det kunne væ-
re ved at anvende teknologier, der støjer særligt meget på kabler, som TDC ikke 
selv udnytter til xDSL. Men det er i bund og grund meget fortænkte tilfælde.  

Det er TDC s opfattelse, at når IT- og Telestyrelsen anvender vendingen udbyg-
ning af accessnettet eller andre aktive handlinger , viser det imidlertid, at IT- og 
Telestyrelsen i visse tilfælde vil betragte udbygning af accessnettet som en aktiv 
handling. Dette demonstrer, at begrebet ikke skal læses så snævert som handlin-
ger, der har til formål at nedsætte kvaliteten af andres rå kobber.   

Elektronik og støj 

 

TDC har anført, at det er selskabets opfattelse, at imødekommelse af rimelige 
anmodninger om f.eks. rå kobber eller delt rå kobber, helstrækninger eller del-
strækninger fra eksisterende indkoblingspunkter, anmodning om etablering af 
nye indkoblingspunkter inden for rammerne af CMP en ikke kan antages at være 
omfattet af begrebet aktive handlinger , som det anvendes i høringsnotatet. Så-
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ledes er TDC i almindelighed forpligtet til at imødekomme sådanne anmodnin-
ger.   

Tilsvarende kan TDC s egen anvendelse af en linie til bredbåndsformål eller med 
henblik på at imødekomme en anmodning om Bit Stream Access ikke være en 
aktiv handling . I så fald ville TDC være ringere stillet end andre udbydere. Ge-

nerelt går TDC ud fra, at anvendelse af linier i overensstemmelse med Cable Ma-
nagement Plan ikke er omfattet af begrebet aktive handlinger

   

Det er derimod TDC s forståelse, at en klassificering af et nyt indkoblingspunkt 
som fremskudt central, således at der her kan tages linier i brug uden beskyttelse 
af de rå kobber/delt rå kobber linier, der er koblet gennem punktet, er en aktiv 
handling .  

TDC har videre anført, at der i aftalerne om rå kobber og delt rå kobber er lagt op 
til, at Cable Management Plan ikke er statisk, for i så fald ville den ikke kunne 
tilpasses den teknologiske udvikling og de muligheder og udfordringer, der 
kommer gennem nye teknikker og nye markedsbehov. En sådan ændring kan 
gennemføres gennem en kommerciel drøftelse eller som følge af en afgørelse ef-
ter telelovens § 65. I begge tilfælde inddrages andre udbydere, som har lejlighed 
til at bidrage med både tekniske og forretningsmæssige synspunkter og oplysnin-
ger. Det er dog TDC s opfattelse, at uanset hvor grundigt en ny CMP er gennem-
gået, vil der imidlertid være en risiko for, at der er påvirkninger på eksisterende 
forbindelser, der ikke ville optræde, hvis man havde fastholdt den tidligere CMP. 
Hvis TDC i sådanne tilfælde ikke bare skal bære byrden i forhold til egne forbin-
delser, men også skal bære byrden i forhold til andre udbyderes forbindelser, vil 
det være en byrde, som vil føre til, at TDC kun vil ændre CMP, hvis det sker for 
at dække egne behov.   

TDC har i den forbindelse henvist til, at det aktuelt f.eks. er ved at blive under-
søgt, om nettet uden væsentlige problemer kan anvendes til E.SHDSL efter an-
modning fra Fullrate. Her vil TDC naturligvis være afvisende, hvis TDC pålæg-
ges en økonomisk byrde som følge af, at andre operatører vil opleve kvalitetsæn-
dringer.   

TDC har endvidere anført, at man kunne forestille sig, at en ændring af CMP blev 
betragtet som en aktiv handling, hvis den blev gennemført af TDC efter kommer-
cielle drøftelser med de øvrige udbydere, men ikke var en aktiv handling, hvis 
den blev indført efter pålæg i en § 65 afgørelse. I så fald ville det blot føre til, at 
TDC måtte afvise ændringer og dermed fremprovokere en § 65 afgørelse, selv i 
de situationer, hvor der er forståelse for behovet for give adgang til ny teknologi.   

TDC har i den forbindelse anført, at en ændring af CMP også kan medføre, at en 
eksisterende teknologi må udfases for ikke at forstyrre fremtidige og bredere an-
vendte teknologier. TDC har i den forbindelse henvist til, at TDC bl.a. har udfa-
set anvendelsen af HDB3, da dette gav krydstalestøj, der kunne forstyrre ADSL.  

Udbygning og drift af accessnettet

 

I det foregående er der fokuseret på ændringer i anvendelsen af kobbernettet. 
Men TDC foretager også dagligt handlinger, der ændrer i det galvaniske net og 
dermed potentielt degraderer en eksisterende linie. Et eksempel herpå er, at TDC 
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i tilfælde af fejl på et kobberpar lægger forbindelsen på et andet par, enten i 
samme logiske kabel eller i et andet logisk kabel. Herved kan de transmissions-
mæssige egenskaber forandres i mindre eller større grad. TDC udfører jævnligt 
ændringer i kabelnettet som følge af ændringer i anvendelsen eller tilgængelighe-
den af de områder, der benyttes som kabeltrace. TDC har endvidere anført, at 
ændringerne kan ske som følge af anden lovgivning, bl.a. må TDC som følge af 
vejlovens gæsteprincip flytte kabler således, at de ikke er til hinder for vejom-
lægningen, og så de fortsat er tilgængelig for fejlretning.   

Alle de ovennævnte ændringer er ændringer, som TDC må udføre, og som må be-
tragtes som vilkår for drift af kobberkabelnet, og dermed også som et vilkår for 
anvendelsen. Her er ikke tale om forhold, hvor man kan tale om, at TDC vælger 
at degradere forbindelsen da slet ikke, at TDC ønsker at degradere forbindelsen.   

Derfor er det TDC s forudsætning, at sådanne aktiviteter ikke fra IT- og Telesty-
relsens side er tænkt omfattet af begrebet aktive handlinger .   

I nogle tilfælde må TDC tage eksisterende kabler ud af drift for at opretholde el-
ler forbedre driftstilstanden. TDC vælger således i visse tilfælde, at erstatte et 
gammelt kobberkabel med f.eks. fibernet således, at der ikke opretholdes en gal-
vanisk forbindelse til det oprindelige centralpunkt. I dette tilfælde foretages et 
valg, og selvom dette valg naturligvis ikke foretages ud fra et ønske om at afbry-
de forbindelsen for rå kobber, opfatter TDC det således, at denne situation er om-
fattet af IT- og Telestyrelsens begreb aktive handlinger .  

Konsekvensen af mere støj/længere ledningsveje

 

I princippet kan selv marginale ændringer i dæmpningsforhold eller støjforhold 
betyde, at en eksisterende båndbredde til en slutkunde ikke kan opretholdes. TDC 
oplever således selv at måtte meddele kunder, at TDC er ude af stand til at opret-
holde den båndbredde, kunden har aftale om, og som kunden gennem et tidsrum 
har haft adgang til. TDC oplever således, at TDC hver måned må meddele ca. 
400 bredbånd og BSA kunder, at de ikke længere kan opretholde den hastighed, 
som de er visiteret til.  

Hvor ofte det sker, er ifølge TDC imidlertid væsentligt påvirket af, hvor tæt man 
går til grænsen. TDC har her fastlagt nogle provisioneringsgrænser for sit eget 
udbud af bredbånd og BSA, men der er ingen regler for, at andre udbydere skal 
anvende tilsvarende provisioneringsgrænser. Hvis udbydere vælger en meget lille 
margin, vil selv små ændringer give anledning til, at kunderne oplever fald i 
båndbredde, og dermed kan der opstå en diskussion af, om faldet henføres til en 
aktiv handling.   

Konsekvenser af aktive handlinger

 

TDC opfordrer IT- og Telestyrelsen til væsentligt at præcisere og tydeliggøre 
omfanget af begrebet. TDC forventer således, som det fremgår af ovenstående, at 
IT- og Telestyrelsen foretager en afgrænsning af begrebet aktive handlinger , så-
ledes at det kun omfatter de situationer, hvor TDC har et reelt valg. Det kunne 
være de tilfælde, hvor TDC vælger at etablere et fremskudt centralpunkt, som 
passeres af eksisterende rå kobber forbindelser og de situationer, hvor TDC fjer-
ner et eksisterende kabel uden at erstatte det med et nyt, der har tilsvarende egen-
skaber.  
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Hvis en udbyder i sådanne tilfælde afskæres fra at forsyne en given slutkunde fra 
sit centralplacerede udstyr, vil udbyderen i stedet have mulighed for at forsyne 
kunden ved at benytte TDC s BSA-udbud, der som udgangspunkt leveres til re-
gulerede priser.  

TDC er indforstået med, at TDC i sådanne situationer skal indgå aftaler om en 
koordineret overkobling, der dels kan give slutkunderne færrest muligt gener, 
dels kan medvirke til at holde omkostningerne nede for begge parter. I tilfælde af, 
at en slutkunde overføres fra rå kobber til BSA, frigøres ressourcer på udbyde-
rens centralt placerede DSLAM, men det betyder ikke, at udbyderen dermed ta-
ber sin investering heri. Den frigjorte kapacitet vil udbyderen kunne anvende til 
at forsyne andre kunder, der kan forsynes med det centralplacerede udstyr.  

Hvis anvendelsen af rå kobber herudover medfører bindinger på TDC s håndte-
ring af kobbernettet ud over de, der er givet af TDC s udbud af telefoni, kredsløb, 
BSA med mere, vil det ikke være i overensstemmelse med marked 11 afgørelsen, 
der netop præciserer, at adgangen skal være lige.  

TDC har afsluttende bemærket, at TDC ikke er afvisende overfor, at TDC i en 
kommerciel forhandling er indstillet på at indgå aftale om at opretholde en given 
dæmpning eller en given transmissionskvalitet, forudsat TDC kan kræve dækning 
for de ekstraomkostninger, en sådan garanti vil medføre.  

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast 
af 19. maj 2008 i brev af 18. juni 2008 til styrelsen oplyst, at TDC ikke finder, at 
styrelsen ved med denne formulering har givet TDC anledning til at frafalde de ret-
lige indsigelser, som TDC fremkom med ved selskabets seneste høringssvar i sa-
gen.   

Ifølge TDC fremgår det af høringsnotatet og af begrundelserne for denne høring, at 
påbuddet er begrundet i en risiko for, at TDC ved at udbygge med fremskudte cen-
traler fremmer sin egen evne til at levere bredbånd, men samtidig forringer andre 
udbyderes evne til at levere fra det udstyr, disse udbydere har opsat mere centralt i 
nettet.   

Det er derfor efter TDC s opfattelse ikke proportionalt, forholdsmæssigt og i over-
ensstemmelse med kriterierne i telelovens § 51, at gennemføre et påbud, der så 
bredt og generelt formuleret, at det rammer en lang række andre situationer.  

TDC har i det følgende redegjort nærmere for selskabets holdning:  

TDC oplyser, at selskabet igennem høringsprocessen har fremlagt en række ek-
sempler på ændringer i nettet, som TDC måtte udføre for at opretholde driften. 
Som eksempel fremhæver TDC, at selskabet ved vejforlængninger og andet an-
lægsarbejde på de arealer, et kabel er lagt i, er nødsaget til at finde en anden tracé 
til kablerne, hvorved deres transmissionsegenskaber kan blive forringet. Efter det 
af TDC oplyste kan selv en mindre rundkørsel medføre, at kabelvejen forlænges og 
dæmpningen øges med flere dB. TDC oplyser, at en sådan degradering rammer alle 
udbydere, herunder også TDC, men det er efter TDC s oplysninger bl.a. udbyder-
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nes eget valg af disponeringsregler, der afgør om en sådan ændring får effekt for 
slutbrugeren.  

Det er TDC s opfattelse, at IT og Telestyrelsen har undladt at forholde sig til så-
danne omlægninger i høringsnotatet. TDC bemærker, at styrelsen anfører, at det 
beror på en konkret vurdering, om en sådan ændring er omfattet. Dette illustrerer 
efter TDC s opfattelse, at påbuddet ikke er afgrænset til forhold, der tager ud-
gangspunkt i det konkrete problem, jf. telelovens 51, stk. 4.  

TDC oplyser, at selvom det efter TDC s opfyldelse ikke vil være tilstrækkeligt til 
at opfylde telelovens § 51, stk. 4, så bør et eventuelt påbud efter TDC s opfattelse i 
det mindste begrænses til ændringer, som TDC foretager af egen drift. Det bør efter 
TDC s opfattelse udtrykkeligt fremgå, at påbuddet ikke omfatter ændringer, som 
TDC er tvunget til at gennemføre for at leve op til myndigheders krav eller pålæg 
fra de, der råder over fremføringstraceer.  

TDC påpeger videre, at TDC med påbuddet gøres ansvarlig for effekten af anmod-
ninger, som TDC er påbudt at acceptere i forhold til andre udbyderes anmodninger 
om for eksempelvis ibrugtagning af ny teknologi eller fremskudte indkoblings-
punkter. TDC fremhæver i denne forbindelse, at IT- og Telestyrelsen hertil har sva-
ret, at TDC kan afvise anmodninger efter de kriterier, der er nævnt i telelovens § 
50. TDC anfører hertil, at det ikke er muligt for TDC på forhånd at afgøre, i hvilket 
omfang en sådan indkoblings marginale effekter akkurat vil betyde, at en eksiste-
rende linier påvirkes så meget, at dens eksisterende kapacitet falder under det nu-
værende. TDC oplyser derfor så meget desto mindre, vil TDC være i stand til at 
dokumentere, at der er tale om en gyldig afvisningsgrund.   

TDC anfører, at såfremt IT- og Telestyrelsen agter at fastholde påbuddets formule-
ring, anser TDC det derfor for nødvendigt, at TDC i stedet generelt indfører en be-
tingelse over for alle operatører, hvorefter operatøren gøres ansvarlig og skal holde 
TDC skadesløs såfremt operatørens linier medvirker til degradering af andre linier i 
nettet. En sådan overførsel af ansvar og risiko, vil efter TDC s opfattelse lede til en 
stor usikkerhed for alle, der anvender nettet, stik imod IT- og Telestyrelsens erklæ-
rede hensigt. Den kan efter TDC s opfattelse gøres mindre og bør gøres mindre ved 
at fastslå, at CMP udgør et sæt af spilleregler for anvendelsen af nettet. Efter 
TDC s opfattelse må enhver, der anvender nettet, tåle de gener, det giver, at også 
andre kan anvende nettet indenfor rammerne af CMP.   

TDC anfører endvidere at enhver, der anvender nettet såvel TDC som andre udby-
dere derfor er udsat for en risiko for større eller mindre degraderinger, og at bruge-
ren selv kan afgøre, i hvilket omfang han vil sikre sig mod problemer ved at ind-
regne en margin i sine provisioneringsgrænser eller ved at indskrive forbehold i si-
ne slutbrugeraftaler.  

TDC oplyser, at selskabet finder det nødvendigt, at IT- og Telestyrelsen justerer 
den endelige afgørelse på dette punkt.

  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det fremgår af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på engrosmarke-
det for ubundtet adgang, at TDC er pålagt at give adgang til samtrafikprodukterne 
rå kobber, delt rå kobber og delstrækninger af rå- eller delt rå kobber samt admi-
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nistrativ rå kobber. TDC skal sikre, at opfyldelse af adgangsforpligtelsen sker 
redeligt, rimeligt og rettidigt .       

Det fremgår endvidere af markedsafgørelsens afsnit 4.5 om TDC s forpligtelse til 
at udarbejde standardtilbud, at:   

Standardtilbuddet skal også indeholde kvaliteter for de produkter og tjenester, 
der er omfattet af standardtilbuddet.

  

Det fremgår også af bilag 5 om Rammer for udarbejdelse af TDC s standardtil-
bud for produkter og ydelser omfattet af forpligtelsen til at udarbejde standardtil-
bud på engrosmarkedet for ubundtet adgang , at standardtilbuddet skal indeholde 
vilkår om kvalitet.   

Med lovændring nr. 1598 af 20. december 2006 om ændring af lov om konkur-
rence- og forbrugerforhold på telemarkedet er det blevet præciseret, at IT- og Te-
lestyrelsen kan opstille krav til kvaliteten af de samtrafikprodukter, der skal gives 
adgang til.  

Det fremgår således af telelovens § 51, stk., 4, at:  

IT- og Telestyrelsen fastsætter på det enkelte marked omfanget af forpligtelser-
ne og eventuelle krav til kvaliteten af de samtrafikprodukter, som udbydere med 
en stærk markedsposition pålægges at give adgang til, jf. § 51, stk. 3, nr. 1.    

Af lovbemærkningerne6 til § 51, stk., 4, fremgår det, at:   

Der kan også opstilles krav om, at f.eks. en given kvalitet af samtrafikprodukter 
skal opretholdes i forbindelse med bl.a. udbygning eller ændringer i nettet, som 
den samtrafikforpligtede part foretager. F.eks. kan der stilles krav om, at den ek-
sisterende båndbredde for en forbindelse skal opretholdes, eller krav vedrørende 
leveringssikkerhed. Eksemplerne er ikke udtømmende eller normerende for arten 
eller omfanget af kvalitetskrav, som IT- og Telestyrelsen kan stille. Opstilling af 
kvalitetskrav skal være forholdsmæssige og berettigede under hensyn til formåle-
ne i teleloven, jf. lovens § 51, stk. 4. Endvidere vil det altid skulle være indenfor 
rammerne af § 51, stk. 3-6. [IT- og Telestyrelsens understregning]  

Teleklagenævnet har også i en konkret sag7 truffet afgørelse om, at det af styrel-
sen fastsatte vilkår om minimumskvalitet på eksisterede delt rå kobber forbindel-
ser, hverken var urimeligt eller uforholdsmæssigt over for TDC. Teleklagenævnet 
udtalte også, at det i afgørelsen fastsatte kvalitetskrav efter nævnets opfattelse, er 
en skønsmæssig vurdering fra IT- og Telestyrelsens side, som nævnet ikke finder 
grundlag for at tilsidesætte.   

                                                     

 

6 Lovforslag nr. L 56 fremsat den 27. oktober 2006 om forslag til lov om ændring af lov 
om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.  
7 Afgørelse af 9. oktober 2007 om klage indbragt af TDC A/S over IT- og Telestyrelsens 
afgørelse af 16. februar 2007 vedrørende fastsættelse af midlertidige vilkår for Cybercity 
A/S s adgang til TDC s samtrafikprodukt delt rå kobber, j.nr. 721-2006-065/06-003200.  
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IT- og Telestyrelsen kan således opstille kvalitetskrav for samtrafikprodukter un-
der hensyn til formålene i teleloven og inden for rammerne af § 51, stk. 3-6. Et 
sådant kvalitetskrav skal være forholdsmæssigt og berettiget under hensyntagen 
til formålene i teleloven, jf. 51, stk. 4.   

I markedsafgørelsen henvises der til Kommissionens henstilling, hvoraf fremgår 
at markedet omfatter engrossalg af ubundtet adgang (herunder delt adgang) til 
trådbaseret net og del kredsløb med henblik på levering af bredbånds- og taletje-
nester . 8  

Det fremgår endvidere af telelovens § 1, stk. 1, at formålet med telelovgivningen 
er at fremme etableringen af et velfungerende konkurrencebaseret marked for ud-
bud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester til gavn for slutbrugerne.   

Situationen på telemarkedet er den, at TDC har iværksat en decentralisering af 
selskabets infrastruktur, hvor TDC udflytter udstyr fra lokalcentraler til frem-
skudte indkoblingspunkter med henblik på at levere højere båndbredder til slut-
brugerne. Imidlertid medfører netudbygningen en risiko for, at eksisterende 
båndbredde på rå kobber forbindelser fra de oprindelige (lokal)centraler forringes 
i form af opstået krydstale.  

TDC har til løsning af denne problemstilling indført en række restriktioner, som 
har til formål at mindske forstyrrelser mellem forskellige xDSL-teknologier, jf.  
bilag 1C til rå kobber standardtilbuddet og 1G til delt rå kobber standardtilbud-
det. TDC s indførelse af spectral shaping og etablering af beskyttelseszoner i 
kobbernettet vurderes at have mindsket risikoen betydeligt for, at kvaliteten i net-
tet forringes. Styrelsen finder derfor, at de af CMP en opstillede regler om bl.a. 
spectral shaping og beskyttelseszoner i vid udstrækning imødegår flere af pro-
blemstillingerne med at sikre sameksistens i nettet. For ca. 400 teknikhuse, som i 
henholdt til CMP en omdefineres til fremskudte centraler, vil der dog ikke blive 
indført spectral shaping eller beskyttelseszoner, idet disse er undtaget fra 
CMP en. Branchen har i den forbindelse gjort gældende, at begrebet fremskudte 
centraler er problematisk, idet de ikke bliver pålagt de nødvendige restriktioner 
(som eksempelvis spectral shaping), der ellers skal til for at undgå kraftige kryds-
taleforstyrrelser.  

IT- og Telestyrelsen kan som nævnt i forbindelse med styrelsens gennemgang af 
standardtilbud fastsætte rimelige vilkår for samtrafikken med henblik på at sikre 
den adgangsberettigedes muligheder for at konkurrere på markedet, jf. telelovens 
§ 73. Det er styrelsens opfattelse, at TDC på den ene side skal have mulighed for 
at udbygge og optimere nettet til gavn for udbredelsen af bredbånd og højere ha-
stigheder. På den anden side må TDC s netudbygning ikke resultere i en situati-
on, hvor det forretningsmæssige grundlag for de udbydere, der hidtil har baseret 
deres tjenesteudbud på leje af TDC s rå kobber, undermineres i takt med TDC s 
netudbygning.  
                                                     

 

8 Kommissionens henstilling af 11/02/2003 om relevante produkt- og tjenestemarkeder 
inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i 
overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles 
rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og tjenester (EØS-relevant 
tekst)   
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Dette giver anledning til at overveje muligheden for at stille yderligere krav til 
TDC s levering af delt rå kobber og rå kobber end det af TDC imødekommet ge-
nerelle krav om, at leverede delt rå kobber forbindelser, som leveres i henholdt til 
standardtilbuddet, som minimum skal kunne understøtte levering af bredbånds-
forbindelser med en minimumskapacitet på 144 kbit/s.  

En mulighed kunne være at overveje at påbyde TDC at ophøre med at udbygge 
nettet, såfremt en sådan udbygning er til skade for kvaliteten af udlejede kobber-
forbindelser. En anden mulighed kunne være at pålægge TDC i den periode, 
hvori aftalen løber, at skulle sikre den kvalitet, som en rå kobber eller delt rå 
kobber forbindelse ved aftaleindgåelsen som minimum kan understøtte.   

Sidstnævnte vil imidlertid indebære, at TDC i mange tilfælde vil skulle oprethol-
de en lang højere kapacitet på konkrete kobberforbindelser end, hvad der konkret 
måtte være behov for i forhold til den aktuelle anvendelse af forbindelserne. For-
bindelsen vil ved aftalens indgåelse måske kunne understøtte en lang højere ka-
pacitet, end hvad den aftagende udbyder har behov for. Endvidere tager ordnin-
gerne ikke højde for, at der er tale om et dynamisk marked, hvor der til stadighed 
udvikles nye produkter og tjenester, og hvor den tekniske uvikling til stadighed 
muliggør og forudsætter højere bredbåndshastigheder. En fiksering af linjens 
kvalitet eller et påbud om, at TDC ikke må udbygge nettet, vil således kunne 
medføre en fastfrysning i anvendelsen af nettet og vil kunne skabe ufor-
holdsmæssige store barrierer for udviklingen af nye innovative produkter og tje-
nester til slutbrugerne.   

En fiksering af en given linjes kvalitet eller et påbud om, at TDC ikke må udbyg-
ge nettet, vil ikke være begrundet i de andre udbyderes aktuelle konkurrence-
mæssige behov og vil gå videre, end hvad der er nødvendigt for, at udbyderen 
kan opretholde sit udbud over for slutbrugerne. IT- og Telestyrelsen finder der-
for, at sådanne kvalitetskrav ikke vil være proportionale og berettigede at pålæg-
ge TDC. Sådanne ordninger vil også være uforholdsmæssigt begrænsende for 
TDC s muligheder for at disponere over nettet.   

For at sikre, at en udbyder af bredbånd via rå kobber eller delt rå kobber forbin-
delser har reelle muligheder for at konkurrere på det relevante marked, er det dog 
nødvendigt, at udbyderen har en vis sikkerhed for, at foretagne investeringer ikke 
er forspildte, og at udbyderen som minimum kan opretholde den kvalitet, som 
denne har indgået aftale med sine slutbrugere om, og som en gang er leveret på 
forbindelsen. Det skal derfor sikres, at den bredbåndskapacitet, som udbyderen 
leverer til sin slutkunde, kan opretholdes, og at denne ikke vilkårligt kan forrin-
ges alt efter, hvordan netejeren vælger at udbygge eller administrere sit net.   

Styrelsen finder derfor, at det vil være berettiget og proportionalt i forhold til den 
identificerede problemstilling, at TDC, i de tilfælde selskabet har indgået aftale 
om levering af en rå eller delt rå kobber forbindelse eller delstrækninger heraf, 
skal sikre, at den aktuelle anvendte transmissionskapacitet på den konkrete kob-
berforbindelse, når den konkrete forbindelse har vist sig at kunne understøtte 
denne kapacitet, og slutkunden har taget forbindelsen i brug, opretholdes. Det 
gælder i forbindelse med TDC s udbygning af accessnettet, indførsel af nye tek-
nologier eller andre ændringer i nettet, som TDC foretager.   
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IT- og Telestyrelsen kan stille krav om, at TDC i forhold til den adgangsforplig-
telse, selskabet er pålagt på marked 11, i forbindelse med ændringer i nettet, skal 
sikre at den transmissionshastighed, der reelt anvendes af og mangelfri leveres til 
den til kobberforbindelsen tilknyttede slutbruger, og som er aftalt mellem lejeren 
af den rå kobber forbindelse og slutbrugeren, opretholdes. Et sådant krav tilgode-
ser efter styrelsens vurdering både TDC s muligheder for at udbygge nettet samt 
de andre udbyderes muligheder for at opretholde deres forretningsudbud på mar-
kedet.   

Et sådant kvalitetskrav vil forhindre, at TDC i forbindelse med udbygning af ac-
cessnettet, indførsel af nye teknologier eller andre ændringer i nettet, som TDC 
foretager, kan degradere kvaliteten af de øvrige udbyderes lejede kobberforbin-
delser i en sådan grad, at forbindelserne efterfølgende ikke kan anvendes til leve-
ring af den med slutkunden aftalte og ibrugtagne kapacitet. Kravet vil sikre, at 
udbyderen kan opretholde sit udbud over for slutkunden, og at der vedbliver at 
være reelle alternativer til TDC s kobberbaserede bredbåndsudbud til fordel for 
den infrastrukturbaserede konkurrence på telemarkedet.    

Såfremt TDC kan foretage ændringer i nettet, som forringer kvaliteten af de øvri-
ge udbyderes forbindelser for disse lokaliteter i en sådan grad, at forbindelsen ik-
ke længere kan understøtte den båndbredde, som parterne har indgået aftale med 
deres slutkunder om, og som aktuelt anvendes, gøres udbydernes adgang til at 
anvende TDC s kobberforbindelser illusorisk, i strid med den pålagte adgangs-
forpligtelse.   

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC som netejer skal sikre kvaliteten i 
nettet både i forbindelse med egne ændringer i nettet og også i forbindelse med 
dispositioner foretaget af andre udbydere. Det skyldes, at det er TDC, som sætter 
reglerne for de andre udbyderes anvendelse af nettet inden for rammerne af tele-
reguleringen. TDC har således mulighed for at afvise udbyderes dispositioner i 
nettet bl.a. med henvisning til at sikre interoperabilitet i nettet.  

Det er herefter IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at styrelsen kan stille 
krav til kvaliteten af de samtrafikprodukter, som TDC er pålagt at give adgang til 
på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11) med henblik på at sikre, at 
den aktuelle anvendte transmissionskapacitet på den konkrete kobberforbindelse 
opretholdes i forbindelse med ændringer i nettet. Det vil ikke være proportionalt 
at stille krav om, at TDC skal sikre, at der ikke forekommer almindelige kvali-
tetsforringelser på kobberforbindelser, bl.a. som følge af almindelig krydstale og 
øget anvendelse i kablerne  

TDC har på et møde med IT- og Telestyrelsen den 1. juli 2008 tilkendegivet, at 
selskabet er indstillet på at opstille et kvalitetskrav i relation til selskabets rå kob-
ber produkter. Kvalitetskravet vil kunne indarbejdes i TDC s standardtilbud for 
rå kobber og delt rå kobber. Da den endelige afklaring omkring formulering af 
kvalitetskravet endnu ikke foreligger, har IT- og Telestyrelsen valgt at udskille det-
te spørgsmål til særskilt behandling.   

For så vidt angår CMP ens anvendelse af udtrykket fremskudte centraler finder 
IT- og Telestyrelsen ikke, at udtrykket i sin ordlyd er i strid med afgørelsen på 
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engrosmarkedet for ubundtet adgang og forpligtelserne heri. TDC er endvidere 
berettiget til at omklassificere teknikhuse til fremskudte centraler, i det omfang 
selskabet finder det nødvendigt. TDC vil imidlertid ikke ved at omdefinere tek-
nikhuse til centraler kunne unddrage sig ovennævnte forpligtelse til at sikre kva-
liteten på rå kobber og delt rå kobber forbindelser eller delstrækninger heraf. Det-
te indebærer, at TDC også for disse forbindelser, der berøres eller er berørt af 
omklassificeringen, skal sikre, at der ikke sker en kvalitetsforringelse af kobber-
forbindelse i strid med ovennævnte kvalitetskrav.  

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at styrelsen ikke finder, at CMP ens anvendte 
udtryk som, at krydstale holdes indenfor acceptable grænser , jf. CMP ens 
punkt 2, og at fremskudt indkobling skal ske på en måde, så der tages rimeligt 
hensyn

 

til transmissionskanaler, der indkobles fra centralen, jf. CMP ens punkt 
6, er i strid med markedsafgørelsen eller ovennævnte kvalitetskrav. Endvidere 
finder IT- og Telestyrelsen heller ikke at kunne lægge til grund, at CMP ens 
punkt 6 afsnit om forstyrrelser , hvoraf det bl.a. fremgår, at  operatører må tåle 
en moderat grad af krydstalestøj , og at en sådan moderat støj ikke kan betrag-
tes som fejl , er i strid med markedsafgørelsen og dens forpligtelser. IT- og Tele-
styrelsen finder således ikke at kunne lægge til grund, at CMP ens anførte forbe-
hold for krydstale i punkt 6 på rå og delt rå kobberforbindelser er i strid med sel-
skabets forpligtelser i henhold til afgørelsen på engrosmarkedet for ubundtet ad-
gang og det af styrelsen ovenfor fastsatte kvalitetskrav.  

Det forhold, at TDC som netejer skal sikre kvaliteten i nettet, er ikke til hinder 
for, at TDC vil kunne tilbyde en alternativ løsning til aftagere af rå kobber og delt 
rå kobber forbindelser i de tilfælde, hvor TDC degraderer kvaliteten af en rå eller 
delt rå kobber forbindelse ud over ovennævnte kvalitetskrav. Det er styrelsens 
opfattelse, at TDC i disse tilfælde som minimum vil skulle holde udbyderne ska-
desløse i henhold til aftalen for at opfylde selskabets forpligtelse til at give 
ubundtet adgang til kobberforbindelser.   

IT- og Telestyrelsen har på baggrund af ovenstående valgt at udskille spørgsmå-
let til særskilt behandling.   

 

Ad 10: Høringsnotatets punkt 5.1, TDC s adgang til at ophæve aftalen (RK 
og DRK punkt 18.1 og 18.3)   

18.1 Væsentlig misligholdelse (rå kobber) 
Følgende forhold anses blandt andet og altid for væsentlig misligholdelse fra 

Operatørens side: 

 

Operatøren undlader at betale forfaldne beløb rettidigt og underlader at 
afhjælpe sådan misligholdelse inden 10 arbejdsdage efter, at TDC skrift-
ligt ved påkrav har underrettet Operatøren om den manglende betaling, 
jf. pkt. 16.4. 

 

Operatøren undlader gentagne gange og efter TDC s reklamation over 
denne undladelse at afgive meddelelse i henhold til pkt. 26.3 om ophør af 
aftaler om individuelle rå kobbertrådpar.   

 

Operatøren tilsidesætter betingelserne for rå kobber gentagne gange, jf. 
produktspecifikationerne. 
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Operatøren undlader efter fremsendelse af specificeret påkrav herom fra 
TDC at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at afhjælpe 
væsentlige forstyrrelser m.v. af trafikken i TDC s offentlige telenet forår-
saget af Operatøren selv eller dennes slutkunder. 

 
Oplysninger eller specifikationer, som Operatøren afgiver til TDC i for-
bindelse med indgåelse af denne aftale og i øvrigt enhver konkret an-
modning om levering af rå kobber, viser sig at have været bevidst usande 
eller ukorrekte, da de blev fremsat. 

 

Operatøren gentagne gange anvender det leverede rå kobber til andre 
formål end de i denne aftale eller i teleloven tilladte jf. herved denne af-
tales præambel 

 

Operatøren afskærer TDC fra at få adgang til egne anlæg og installatio-
ner med henblik på fejlsøgning m.v. 

 

Operatøren undlader at efterkomme et af TDC udstedt sikkerhedsdirektiv 
i anledning af TDC s konstatering af, at Operatøren gentagne tilsidesæt-
telse af væsentlige anvisninger vedr. brugen af det leverede rå kobber.     

 

Den af Operatøren tilvejebragte bankgaranti eller anden sikkerhedsstil-
lelse annulleres, bortfalder, ophører eller af anden grund ikke længere er 
i kraft, uden at Operatøren forinden har tilvejebragt en anden tilsvarende 
og af TDC skriftligt godkendt sikkerhed. 

 

Operatørens konkurs, betalingsstandsning eller åbning af forhandlinger 
om akkord.

   

Af standardtilbuddets punkt 18.3 om ophævelse fremgår blandt andet:  

18.3 Ophævelse  
"Såfremt Operatøren væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge denne Afta-
le og sådan misligholdelse ikke er bragt til ophør senest 20 Arbejdsdage efter 
modtagelse af skriftligt påkrav herom, skal TDC være berettiget til med omgåen-
de virkning at ophæve denne aftale helt eller delvist.   

I tilfælde af manglende betaling er TDC berettiget til med omgående virkning at 
ophæve denne aftale helt eller delvist efter udløb af det i pkt. 18.1. nævnte på-
krav.  

(..).

   

Standardtilbuddet for delt rå kobber indeholder helt tilsvarende vilkår. Dog er fri-
sten for at bringe misligholdelsen til ophør fastsat til 10 arbejdsdage i delt rå 
kobber standardtilbuddet.   

Branchens bemærkninger 

 

Der er ikke indkommet bemærkninger fra branchen til dette punkt i forbindelse 
med høringen over standardtilbuddet. Problemstillingen er rejst af IT- og Telesty-
relsen af egen drift ved tilsynet med standardtilbuddet på marked 11.   

IT- og Telestyrelsen har dog på baggrund af afgørelsen vedrørende standardtilbud 
om udveksling af trafik mellem udbydere af telenet og teletjenester på engros-
markedet for fastnetterminering (marked 9) valgt at gengive branchens bemærk-
ninger fra behandlingen af standardtilbuddet på marked 9 nedenfor.  
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Branchen har anført, at det af punkt 18.1 (i standardtilbuddet på marked 9) bl.a. 
fremgår, at: Såfremt Operatøren væsentlig misligholder sine forpligtigelser iføl-
ge denne aftale, skal TDC være berettiget til med omgående virkning at afbryde 
samtrafikken . Branchen har endvidere anført, at afsnittet bør udgå, idet forhol-
det, herunder TDC s sanktioner m.v., netop er beskrevet i punkt 18.5, (det er 
punkt 18.3 i rå- og delt rå kobber standardtilbuddene).  

Derudover finder branchen det generelt betænkeligt, at TDC uden varsel kan 
afbryde samtrafikken uden inddragelse af relevante myndigheder, og finder, at 
såfremt afsnittet bibeholdes, skal det indføjes, at afbrydelse af samtrafikken ikke 
kan ske uden forudgående inddragelse af IT- og Telestyrelsen. Hermed fjernes et 
element af vilkårlighed, som TDC ellers vil kunne benytte til at true operatørerne 
med.   

TDC s bemærkninger 

 

TDC har ved brev af 29. november 2007 til IT- og Telestyrelsen henvist til, at 
selskabet har indbragt styrelsens vurdering i afgørelse af 7. august 2007 af en til-
svarende bestemmelse i TDC s standardtilbud på markedet for fastnetterminering 
(marked 9) for Teleklagenævnet. TDC har henvist til selskabets bemærkninger i 
nævnte klagesag. TDC har i forlængelse heraf foreslået, at styrelsens endelige 
vurdering af dette punkt i standardtilbuddet afventer Teleklagenævnets afgørelse 
vedrørende standardtilbud på marked 9.    

TDC har i forbindelse med høringen over IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast 
af 19. maj 2008 i brev af 18. juni 2008 til styrelsen henvist til, at der ved Telekla-
genævnets afgørelser vedrørende TDC klage over IT- og Telestyrelsens afgørelser 
om ændring af TDC s standardtilbud på marked 9 og 12 nu foreligger en endelig 
administrativ praksis på området.  

TDC oplyser, at selskabet derfor er indstillet på at ændre selskabets standardtilbud i 
overensstemmelse med det af styrelsen anførte om punktet. Ændringen vil ifølge 
TDC blive medtaget ved næste revision af selskabets standardtilbud.  

Der er efter TDC s opfattelse dermed ikke længere grundlag for, at IT- og Telesty-
relsen træffer afgørelse om påbud på dette punkt.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at telelovgivningen efter styrel-
sens opfattelse udtømmende oplister de situationer, hvor en udbyder med stærk 
markedsposition kan afbryde igangværende samtrafik, jf. den ovenfor under afsnit-
tet om regelgrundlag gennemgåede adgang hertil i medfør af reglerne i telelovens 
§ 50, stk. 3, og i bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003 om afvisning og afbrydelse 
af samtrafik.  

Det er på det grundlag IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC kan gøre normale 
kontraktretlige misligholdelsesbeføjelser gældende for forhold, der falder uden for 
telelovgivningen. For forhold, der falder inden for telelovgivningen, kan ophævelse 
af en aftale kun ske i overensstemmelse med de kriterier, der fremgår af telelovgiv-
ningen, herunder eksempelvis afbrydelseskriterierne fastsat i medfør af telelovens § 
50, stk. 3. 
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For så vidt angår afbrydelse ved manglende betaling for samtrafik skal IT- og Tele-
styrelsen bemærke, at TDC ikke inden for telelovgivningen er pålagt at give ad-
gang til samtrafik uden betaling herfor.  

På dette grundlag finder IT- og Telestyrelsen, at TDC vil skulle ændre de bestem-
melser i standardtilbuddene, som giver TDC en videre adgang til at ophæve en af-
tale om samtrafik. Herunder tænkes der på de tilfælde, hvor TDC ikke i medfør af 
de udtømmende regler i telereguleringen vil være berettiget til at afbryde igangvæ-
rende samtrafik.  

Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC s adgang til at ophæve en 
samtrafikaftale skal bringes i overensstemmelse med lovgivningens regler herom.  

TDC har ved brev af 18. juni 2008 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at selskabet vil 
foretage ændringer i standardtilbuddet, således at bestemmelserne om TDC s ad-
gang til at ophæve aftalen om samtrafik som følge af den samtrafikkøbende ope-
ratørs misligholdelse bringes i overensstemmelse med telereguleringens regler 
for at afbryde igangværende samtrafik. IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke 
anledning om at træffe afgørelse herom.

    

_____________ o0o______________    

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

AFGØRELSE  

TDC A/S påbydes herved i standardtilbud om rå kobber og delt rå kobber 
på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11):  

 

At ændre aftalepunkt 14.2 i delt rå kobber standardtilbuddet således, 
at dette bringes i overensstemmelse med ATM-BSA standardtilbud-
det, hvorefter bestillingsproceduren for delt rå kobber og BSA med 
samproduktion bliver ensartet.  

 

At stille de forhåndenværende oplysninger, som TDC er i besiddelse 
af, til rådighed for rå kobber kunderne via en online adgang. Dette 
til brug for vurderingen af om den pågældende forbindelse er ledig, 
således at det ligesom for BSA uden samproduktion bliver muligt at 
undgå en forudgående forespørgselsprocedure i de tilfælde, hvor 
forbindelsen kan bestilles.   

Disse ændringer skal i henhold til telelovens § 73 senest 1 måned efter, at 
nærværende afgørelse er meddelt TDC A/S, indarbejdes i standardtilbudde-
ne.   

ooo0ooo 
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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 
11. december 2008. Samtidig skal styrelsen anmode om at modtage en tilbage-
melding omkring den foreslåede konventionalbods størrelse i punkt 9.5 og 9.3., 
herunder afholdte udgifter i forbindelse med forgæves fejlretning, jf. høringsnota-
tets 3.11.    

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 Tele-
styrelsen 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 bli-
ve opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.   

Med venlig hilsen   

Laila Jensen     


