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Afgørelse vedrørende standardtilbud af 13. marts 2006 om transmissions-
ydelser (engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb)  

Indledning  
IT- og Telestyrelsen har den 13. februar 2006 truffet afgørelse over for TDC A/S 
på engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13).   

I afgørelsen pålægges TDC en forpligtelse om på selskabets engrosmarked for 
terminerende segmenter af faste kredsløb at udfærdige standardtilbud på de 
samtrafikprodukter, som er omfattet af den adgangsforpligtelse, der er pålagt i 
afgørelsen, og som har en kapacitet på til og med 2 Mbit/s.  

Sagsfremstilling 
TDC A/S (herefter TDC) har ved e-mail af 13. marts 2006 indsendt standardtil-
bud af 13. marts 2006 om transmissionsydelser til IT- og Telestyrelsen, jf. IT- og 
Telestyrelsens afgørelse af 13. februar 2006 over for TDC A/S på engrosmarke-
det for terminerende segmenter af faste kredsløb (marked 13).   

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til 
det omhandlede standardtilbud.  

IT- og Telestyrelsen udsendte den 12. december 2006 TDC s standardtilbud i hø-
ring i henhold til § 72, stk. 3, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på tele-
markedet (teleloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007.  

Det reviderede bilag 4 blev efter samme bestemmelse sendt i høring den 2. april 
2007.   

Efter høringsfristen har IT- og Telestyrelsen gennemgået de indkomne kommen-
tarer til TDC s standardtilbud af 13. marts 2006 for at konstatere, om disse bør 
give anledning til ændringer af vilkår i standardtilbuddet efter regler herom i tele-
lovens §§ 72 eller 73.  

IT- og Telestyrelsen vurderede, at en række af de i høringen rejste problemstil-
linger mest hensigtsmæssigt burde afklares yderligere med TDC, forinden IT- og 
Telestyrelsen eventuelt traf afgørelse om ændringer i standardtilbuddet, jf. telelo-
vens §§ 72 - 73.  
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IT- og Telestyrelsen anmodede på den baggrund ved brev af 12. oktober 2007 
TDC om bemærkninger til en række punkter i et høringsnotat, hvor IT- og Tele-
styrelsen havde angivet, hvor der bl.a. på baggrund af de modtagne høringssvar 
kunne være behov for afklaring eller tilpasning af standardtilbuddet.  

TDC har ved brev af 29. november 2007 fremsendt selskabets bemærkninger til 
IT- og Telestyrelsen brev af 12. oktober 2007.  

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev hhv. e-mail af 11. december 2007 om 
TDC's bemærkninger til en række supplerende spørgsmål. TDC's bemærkninger 
forelå ved selskabets brev af 9. januar 2008.  

Som bilag vedlægges IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 29. januar 2008.   

Udkast til nærværende afgørelse blev den 29. januar 2008 sendt i høring hos 
TDC. TDC har afgivet sine bemærkninger til afgørelsesudkastet med e-mail af 
27. februar 2008.   

Efter anmodning fra TDC afholdt IT- og Telestyrelsen møde med selskabet den 
7. marts 2008 om omfanget af transmissionskapacitet omfattet af standardtilbud-
det.  

Den 10. marts 2008 sendte IT- og Telestyrelsen et udkast til referat fra det på-
gældende møde til TDC og anmodede om eventuelt yderligere bemærkninger til 
den problematik, der var blevet drøftet på mødet. TDC sendte den 27. marts 2008 
sine bemærkninger til referatet. Selskabet fremkom ikke med yderligere bemærk-
ninger til sagen.  

Gennemgang af standardtilbuddet 
Af høringsnotatet fremgår følgende for så vidt angår de punkter, der har været 
rejst til nærmere drøftelse:  

Ad punkt 2.1 Betaling af engangsbeløb ved indgåelse af aftale (aftalens punkt 7.1)

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere på dette punkt.  

Ad punkt 2.2 Brugerrestriktioner (aftalens punkt 8.1)

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere på dette punkt.  

Ad punkt 2.3 Forholdet til slutkunder (aftalens punkt 8.2)

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere på dette punkt.  

Ad punkt 2.3 Forholdet til slutkunder (aftalens punkt 8.3)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændrin-
ger i standardtilbuddet. 
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Ad punkt 2.5 Varsling af afbrydelse (aftalens punkt 14.2)

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

Ad punkt 2.6 Betaling ved forgæves fejlretning (aftalens punkt 14.4.2 (og punkt 
14.4.1))

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere på dette punkt.  

Ad punkt 2.8 Meddelelse om betaling (aftalens punkt 16.1)

 

Standardtilbuddet tilpasses som anført af TDC ved brev af 29. november 2007. 
IT- og Telestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere på dette punkt.  

Ad punkt 2.15 TDC's ændring af aftalevilkår (aftalens punkt 31)

 

IT- og Telestyrelsen har udskilt dette punkt til særskilt behandling, jf. nedenfor 
under afsnittet om IT- og Telestyrelsens vurdering.   

Ad punkt 2.17 Leveringstider (aftalens bilag 1, punkt 4.2)

 

TDC vil analysere mulighederne for at forkorte de maksimale leveringstider. IT- 
og Telestyrelsen vil ikke foretage sig yderligere på dette punkt på nuværende 
tidspunkt.   

Ad punkt 2.18 TDC's frist for fremsendelse af ordrebekræftelse (aftalens bilag 1, 
punkt 4.3)

 

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

Ad punkt 2.24 Metode for måling af oppetid (aftalens bilag 4, punkt 7)

 

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

Ad punkt 3.1 Omfanget af transmissionskapacitet omfattet af aftalen (aftalens bi-
lag 1, punkt 4.1)

 

IT- og Telestyrelsen vil i nærværende afgørelse træffe afgørelse vedr. dette 
punkt. Standardtilbuddet tilpasses delvist som anført af TDC ved brev af 29. no-
vember 2007.  

Ad punkt 3.2 TDC's adgang til at ophæve aftalen (aftalens punkt 18.3 og 18.4)

 

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

_____________ o0o______________  

IT- og Telestyrelsen har således fundet det nødvendigt at udskille tre punkter, 
hvor der er behov for, at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse, jf. dog, at punktet 
om ændring af aftalevilkår er udskilt til særskilt behandling. Det drejer sig om 
punkterne vedrørende: 1) TDC's ændring af aftalevilkår, 2) omfanget af transmis-
sionskapacitet omfattet af aftalen og 3) TDC's adgang til at ophæve aftalen.  
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De tre punkter vil nedenfor blive behandlet således:  

1. TDC's ændring af aftalevilkår 
2. Omfanget af transmissionskapacitet omfattet af aftalen 
3. TDC's adgang til at ophæve aftalen  

Indledningsvist gennemgås for hvert af punkterne selve bestemmelserne i stan-
dardtilbuddet. Herefter gennemgås de indkomne bemærkninger samt TDC s be-
mærkninger til de enkelte punkter. IT- og Telestyrelsens bemærkninger og vurde-
ring vil efterfølgende fremgå af afgørelsen.  

Ad 1. TDC's ændring af aftalevilkår

   

TDC har i standardtilbuddet tillige indsat vilkår om ændring af aftalen. Det frem-
går således af TDC s standardtilbud, at:  

31 Ændring af aftalen 
Hver part har ret til at kræve Aftalen ændret, såfremt forudsætningerne for Afta-
len er væsentligt ændret, eller der i øvrigt er rimelig grund hertil, herunder ek-
sempelvis ved ændring af det underliggende lovgrundlag. 

Genforhandling af aftalen skal starte senest 2 måneder efter kravets fremsættelse, 
jf. dog Parternes mulighed for at inddrage IT- og Telestyrelsen, jf. telelovens § 
65. Denne aftale skal under alle omstændigheder genforhandles hvert tredje år. 

Aftalens vilkår gælder uændret, indtil ny, skriftlig aftale er underskrevet af begge 
parter, medmindre andet er skriftligt aftale mellem disse, jf. dog nedenfor. 

TDC er berettiget til med et forudgående skriftligt varsel på 3 måneder at ændre 
ethvert vilkår i denne aftale med henblik på at tilpasse denne aftales vilkår til vil-
kårene i det til enhver tid gældende standardtilbud om udveksling af trafik. Så-
danne ændringer af denne Aftale skal ikke godkendes, men alene tages til efter-
retning af Operatøren. 

Operatøren er berettiget til at indbringe den varslede ændring af vilkårene for 
IT- og Telestyrelsen med henblik på en stillingtagen til om den varslede ændring 
går videre end nødvendigt for at tilpasse vilkårene til det gældende standardtil-
bud. Såfremt den varslede ændring er indbragt for styrelsen senest 1 måned efter 
modtagelsen af varsel om ændring af vilkårene, vil den varslede ændring først 
træde i kraft, når IT- og Telestyrelsen har taget stilling til om den varslede æn-
dring går videre end nødvendigt for at tilpasse vilkårene.  

Bilag til aftalen kan, med mindre andet fremgår af denne Aftale, ændres ved 
TDC's fremsendelse af et nyt bilag med tydelig angivelse af revisionsdatoen. 

Ændring af bilag skal ikke godkendes, men alene tages til efterretning af Opera-
tøren. Ændring af bilag kan ske med et forudgående varsel på mindst 3 måneder, 
med mindre andet fremgår af denne Aftale. 

For Ydelser omhandlet af denne Aftale vil der 2 måneder før ikrafttræden blive 
varslet skriftligt om væsentlige produktændringer eller udfasning af produkter, jf. 
Bilag 1. 
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Ændring af kontaktpersoner i Bilag 6 kan ske på foranledning af begge parter. 
Ændringer kan ske uden varsel.

 
Ad 2. Omfanget af transmissionskapacitet omfattet af aftalen

 
TDC har i standardtilbuddets bilag 1, punkt 4.1, indsat følgende vilkår:  

"4.1. Transmissionskapacitet 

 

TDC tilbyder følgende typer af forbindelser: 

 

2- og 4-tråds analoge forbindelser 

 

64 kbit/s V35/V36/X.21/G703 

 

2 Mbit/s G.703  

Ovenstående typer af forbindelser leveres af TDC som en Accessforbindelse 
og/eller en Transportforbindelse."  

Ad 3. TDC's adgang til at ophæve aftalen

 

TDC har i standardtilbuddet indsat et vilkår om TDC's adgang til at ophæve afta-
len. Det fremgår således af TDC s standardtilbud, at:  

 18.1 Væsentlig misligholdelse 
Følgende forhold anses blandt andet og altid for væsentlig misligholdelse fra Ope-
ratørens side: 

 

Operatøren undlader at betale forfaldne beløb rettidigt og undlader at af-
hjælpe sådan misligholdelse inden 10 Arbejdsdage efter, at TDC skriftligt 
har underrettet Operatøren om den manglende betaling. 

 

Operatøren tilsidesætter betingelserne for adgangen til transmissionsydel-
ser, jf. punkt 7. 

 

Operatøren undlader efter fremsendelse af specificeret påkrav herom fra 
TDC at træffe de fornødne foranstaltninger med henblik på at afhjælpe væ-
sentlige forstyrrelser m.v. af trafikken i TDC s offentlige telenet forårsaget 
af Operatøren selv eller dennes Slutkunder. 

 

Operatøren undlader at stille eller forhøje en bankgaranti efter TDC s 
anmodning herom. 

 

Den af Operatøren tilvejebragte bankgaranti eller anden sikkerhedsstillel-
se 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. 

 

Oplysninger eller specifikationer, som Operatøren afgiver til TDC i for-
bindelse med indgåelse af denne Aftale, viser sig at være bevidst usande el-
ler ukorrekte, da de blev fremsat. 

 

Operatørens konkurs, betalingsstandsning eller åbning af forhandlinger 
om akkord.  

18.3 Ophævelse 
Såfremt Operatøren væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge denne Aftale 
og sådan misligholdelse ikke er bragt til ophør senest 20 Arbejdsdage efter mod-
tagelse af skriftligt påkrav herom, dog senest 10 Arbejdsdage for misligholdelse i 
form af manglende betaling af forfaldne beløb skal TDC være berettiget til med 
omgående virkning at ophæve denne Aftale helt eller delvist.  
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Såfremt TDC ophæver Aftalen i medfør af ovenstående foretages der en opgørel-
se af, i hvilket omfang Operatøren er berettiget til at kræve tilbagelevering af si-
ne Ydelser erlagt i henhold til denne Aftale.   

18.4 Afbrydelse af Ydelse 
Såfremt Operatøren væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge denne aftale, 
skal TDC være berettiget til med omgående virkning at afbryde Ydelserne."  

Parternes anbringender  

Branchens bemærkninger  

Ad 1. TDC's ændring af aftalevilkår 

  

Branchen (Telia) har anført, at bestemmelsen giver TDC en ubegrænset ret til at 
ændre alle vilkår i aftalen med 3 måneders varsel. Denne bestemmelse finder Te-
lia urimelig. Telia anfører, at samme bestemmelse på den ene side indeholder en 
ret for begge parter til at genforhandle aftalen. Ifølge Telia betyder en genfor-
handling banalt set rimeligt nok en mulighed for begge parter til at få rettet op på 
vilkår i en aftale, som er urimelige for den ene part. Forhandling af en aftale på et 
konkurrenceudsat marked vil alt andet lige få parterne til at mødes i et kompro-
mis, baseret på give and take . Alternativt vil den ene part finde en anden sam-
arbejdspart at indgå en rimelig aftale med. I tilfælde af genforhandling med TDC, 
dvs. når operatøren ønsker at ændre et vilkår i aftalen, sker dette igennem et langt 
genforhandlingsforløb, jf. bestemmelsens indhold, der sjældent ender tilfredsstil-
lende for operatøren grundet den manglende konkurrence på markedet.  

Når TDC ønsker at ændre et vilkår i aftalen, sker det ifølge Telia som et diktat . 
Telia mener ikke, at denne mulighed for TDC er rimelig - og specielt ikke rime-
lig, når der henses til markedsvilkårene. Telia mener således, at TDC ikke skal 
have mulighed for denne vilkårlige ændring af aftalen uden en reel og rimelig 
genforhandling af aftalen. Som minimum skal TDC forbydes at opsige aftalen, 
såfremt operatøren modsætter sig ændringer af aftalen. I praksis indsætter TDC 
en generel opsigelsesadgang for TDC på 6 måneder, så snart aftalen er blevet 
forhandlet. Når en aftale er blevet forhandlet mellem TDC og en operatør, mener 
TDC ikke længere, at de er omfattet af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 4. au-
gust 2004 vedr.  opsigelsesadgang. TDC indsætter således denne generelle opsi-
gelsesadgang på 6 måneder, som TDC tager i anvendelse såfremt operatøren ikke 
kan acceptere ændringer, tilføjelser eller lign. af vilkår.  

Telia mener således ikke, at TDC uden forhandling skal have mulighed for ensi-
digt og vilkårligt at ændre i aftalen. Alternativt skal de anførte frister sættes væ-
sentligt op, således at operatørerne har mulighed for en reel tilpasning.  

Ad 2. Omfanget af transmissionskapacitet omfattet af aftalen

 

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 13. 
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Ad 3. TDC's adgang til at ophæve aftalen

 
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 13.   

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.   

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.  

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 

Ad 1. TDC's ændring af aftalevilkår 

   

TDC har ved brev af 29. november 2007 bemærket, at TDC henviser til, at sel-
skabet har indbragt styrelsens afgørelse af 7. august 2007 for Teleankenævnet. 
TDC har i den forbindelse anført, at TDC's mulighed for ensidigt at ændre aftalen 
alene er indsat med det formål, at TDC kan tilpasse gamle samtrafikaftaler, såle-
des at forældede og utidssvarende aftalegrundlag kan tilpasses senere ændringer i 
standardtilbuddet, så de svarer til det til enhver tid gældende standardtilbud.  

Hensynet til udbyderen er i den forbindelse ifølge TDC sikret ved udbyderens 
adgang til at indbringe en varslet ændring for IT- og Telestyrelsen. Hvis en ud-
byder klager over en varslet ændring, vil dette uden videre have opsættende virk-
ning for ændringen, således at denne først træder i kraft, når IT- og Telestyrelsen 
har truffet afgørelse om, hvorvidt den varslede ændringer er nødvendig for at til-
passe standardtilbuddets vilkår. TDC henviser i øvrigt til sine bemærkninger i 
omtalte klagesag.  

TDC foreslår, at IT- og Telestyrelsens endelige vurdering af det omhandlede 
punkt afventer Teleklagenævnets afgørelse i sagen om standardtilbuddet for mar-
ked 9.  

Ad 2. Omfanget af transmissionskapacitet omfattet af aftalen

   

TDC har ved brev af 29. november 2007 oplyst, at det for n*64 kbit/s gælder, at 
der er tale om net, der efter selskabets opfattelse ikke er omfattet af markedsaf-
grænsningens definition af faste kredsløb, selvom TDC bruger denne betegnelse i 
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markedsføringen. For n*64 type 1 gælder ifølge selskabet, at der kan identificeres 
et terminerende segment, der udgøres af et 2 Mbit/s-access-kredsløb, der er om-
fattet af standardtilbuddet.  

TDC har ved brev af 9. januar 2008 supplerende oplyst, at n*64 kbit/s-produktet 
er et net, hvor den enkelte kunde har flere accesspunkter, der forbindes til nettet 
med access-ben. Hvert access-ben opdeles i indtil 30 64 kbit/s-kanaler, som kan 
fordeles mellem de øvrige accesspunkter.  

TDC oplyser, at en virksomhed med fire adresser således kan opbygge et maske-
net mellem de fire adresser, så hvert par af adresser forbindes med 64 kbit/s ved 
anvendelse af kun ét access-ben til hver adresse - dvs. fire access-ben i alt. Et 
maskenet af punkt-til-punkt-forbindelser ville i samme situation forudsætte seks 
kredsløb eller 12 access-kredsløb.   

TDC oplyser videre, at access-benene er baseret på forskellige teknologier. Type 
1-access-ben er baseret på et 2 Mbit/s-accesskredsløb, som i enkelte tilfælde kan 
være kombineret med et kort transportkredsløb, der forbinder kundeadressen med 
den nærmeste knude på TDC's n*64 kbit/s-platform.  

Type 2-access-ben er baseret på ét eller to trådpar, der forbinder kundeadressen 
med nærmeste knude på TDC's n*64 kbit/s-platform og termineres i et TDC-ejet 
modem, der korresponderer med det modem, der er indbygget i n*64 kbit-
knuden.  

På møde den 7. marts 2008 gentog TDC sit synspunkt om, at type 2-access-ben 
efter selskabets vurdering ikke er omfattet af den markedsafgrænsning, der ligger 
til grund for IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 13. februar 2006 på mar-
ked 13. Selskabet begrundede blandt andet sin vurdering med, at de pågældende 
accessben ikke bæres af et accesskredsløb, der er tilgængeligt ved krydsfeltet. 
TDC oplyste på mødet videre, at hvis IT- og Telestyrelsen fastholder sin vurde-
ring af, at det omhandlede produkt skal være omfattet af standardtilbuddet, vil 
selskabet  for at kunne leve op til et pålæg herom  skulle konstruere et "formelt 
produkt", hvor der skabes tredjepartsadgang.  

Med hensyn til Etherlink Light har TDC oplyst, at høringen har givet selskabet 
anledning til at revurdere produktet i forhold til markedsafgrænsningen. På den 
baggrund vil TDC udvide standardtilbuddet til også at omfatte dette produkt.  

Ad 3. TDC's adgang til at ophæve aftalen

 

TDC har ved brev af 29. november 2007 henvist til, at selskabet har indbragt IT- 
og Telestyrelsens afgørelse af 7. august 2007 for Teleankenævnet. TDC henviser 
til selskabets bemærkninger i nævnte klagesag. TDC foreslår, at IT- og Telesty-
relsens endelige vurdering af dette punkt i standardtilbuddet afventer Teleklage-
nævnets afgørelse.  

Det retlige grundlag 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for terminerende 
segmenter af faste kredsløb (marked 13). IT- og Telestyrelsen traf den 13. februar 
2006 afgørelse på markedet i henhold til telelovens § 51.   
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Den 2. april 2007 traf IT- og Telestyrelsen en tillægsafgørelse på marked 13, 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 13 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 13.  

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. Standardtilbuddet skal dog kun omfatte samtrafikprodukter, som har 
en kapacitet til og med 2 Mbit/s. Denne forpligtelse er nærmere beskrevet i bilag 
5 til afgørelsen.  

IT- og Telestyrelsen kontrollerer standardtilbudet 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:  

§ 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.  
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I medfør af telelovens § 50, stk. 3, kan IT- og Telestyrelsen fastsætte nærmere 
regler om, under hvilke omstændigheder det med hensyn til de i § 50 stk. 2, 
nævnte hensyn vil være berettiget at afbryde udvekslingen af samtrafik ifølge af-
taler efter §§ 42 eller 44. IT- og Telestyrelsen kan herunder fastsætte regler om, 
at der i ganske særlige tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt, kan ske umiddelbar 
afbrydelse af samtrafikken uden forelæggelse for IT- og Telestyrelsen.  

Nærmere regler om dette følger af § 1 i bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003 
om afvisning og afbrydelse af samtrafik. Heraf fremgår, at   

§ 1: parter omfattet af §§ 42 eller 44 i lov om konkurrence- og forbrugerfor-
hold på telemarkedet kan afvise anmodning om indgåelse eller ændring af af-
tale om samtrafik, hvis den part, over for hvem anmodningen rejses, kan sand-
synliggøre, at indgåelse eller ændring af den pågældende aftale vil indebære, 
at de berørte elektroniske kommunikationsnets og tjenesters driftsikkerhed, in-
tegritet og indbyrdes interoperabilitet, eller beskyttelse af tjeneste- og netin-
terne data, herunder personrelaterede data, personoplysninger, fortrolig in-
formation og privatlivets fred, eller beskyttelse af elektroniske kommunikati-
onsnet eller tjenester under særlige forhold, ikke kan opretholdes.   

Under de samme hensyn kan allerede igangsat samtrafik afbrydes.  

IT- og Telestyrelsens vurdering    

Ad 1. TDC's ændring af aftalevilkår 

    

Spørgsmålet om TDC's adgang til at ændre vilkår i aftalen er også behandlet i IT- 
og Telestyrelsens afgørelse af 7. august 2007 om TDC's standardtilbud på en-
grosmarkedet for fastnetterminering (marked 9). IT- og Telestyrelsens afgørelse 
af 7. august 2007 blev af TDC påklaget til Teleklagenævnet den 4. september 
2007. Ved afgørelse af 18. februar 2008 meddelt ved brev af 4. marts 2008 har 
Teleklagenævnet hjemvist en del af IT- og Telestyrelsens afgørelse vedrørende 
TDC's ændringsadgang til fornyet behandling, j.nr. 07-024027. Det drejer sig om 
den del, der vedrører spørgsmålet, om TDC alene kan gives mulighed for ensidigt 
at ændre i regulatorisk fastsatte priser samt i tekniske specifikationer, hvor æn-
dringen er uden betydning for den rette funktion og virkemåde for de aftalte pro-
dukter. Teleklagenævnet har givet TDC medhold i, at angivelsen i punkt 31 i 
standardtilbuddet for marked 9 af, hvilke vilkår og priser TDC forbeholder sig ret 
til at ændre uden genforhandling, er tilstrækkeligt specificeret i forhold til de 
specifikationskrav, som selskabet er pålagt ved IT- og Telestyrelsens markedsaf-
gørelse om marked 9.  

IT- og Telestyrelsen finder det hensigtsmæssigt at behandle spørgsmålet om æn-
dringsadgang samlet, samt at den endelige vurdering af problemstillingen i nær-
værende sag bør afvente styrelsens opfølgning på Teleklagenævnets afgørelse i 
sagen om TDC's standardtilbud for marked 9.   

På den baggrund vil IT- og Telestyrelsen ikke tage stilling til spørgsmålet om 
TDC's adgang til at ændre aftalevilkår i nærværende afgørelse, men udskille for-
holdet til særskilt behandling og vende tilbage herom, når styrelsens opfølgning 
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på Teleklagenævnets afgørelse af 18. februar 2008 meddelt ved brev af 4. marts 
2008 er afsluttet.   

Ad 2. Omfanget af transmissionskapacitet omfattet af aftalen

   

Det fremgår af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 13. februar 2006 om engros-
markedet for terminerende segmenter af faste kredsløb, at det pågældende mar-
ked omfatter "engrossalg af terminerende segmenter af faste kredsløb uanset ka-
pacitet og underliggende teknologi". (Pligten til at udarbejde standardtilbud gæl-
der i henhold til markedsafgørelsen dog kun for kredsløb til og med 2 Mbit/s).  

Ved faste kredsløb forstås ifølge IT- og Telestyrelsens markedsafgrænsning af 5. 
december 2003 "en dedikeret forbindelse (og kapacitet) mellem to forskellige 
geografiske punkter". Det fremgår videre af markedsafgørelsen, at "et termine-
rende segment er et kredsløb, der strækker sig fra en specificeret adresse til en 
lokalcentral eller netnode med krydsfelt for faste kredsløb".  

IT- og Telestyrelsen har noteret sig, at TDC vil udvide standardtilbuddet til også 
at omfatte Etherlink Light.  

IT- og Telestyrelsen har endvidere noteret sig, at TDC anerkender, at de 2 
Mbit/s-accesskredsløb, der indgår i n*64 type 1, er omfattet af standardtilbuddet.   

Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens vurdering, at også de "access-ben", der 
indgår i n*64 type 2, er omfattet af den markedsafgrænsning, der ligger til grund 
for styrelsens afgørelse af 13. februar 2006, og at de dermed 

 

for kapaciteter på 
til og med 2 Mbit/s  er omfattet af standardtilbudsforpligtelsen.  

Det fremgår således af IT- og Telestyrelsens markedsafgrænsning af 5. december 
2003, at:  

"De typer af faste kredsløb, der er omfattet af de to engrosmarkeder, omfatter for 
det første de ovenfor under detailmarkedet nævnte kredsløbstyper. Derudover er 
der i den under 4.2.1 nævnte standardlistes kapitel 1 angivet en referenceliste for 
faste kredsløb ud over det minimumssæt, der er medtaget i kapitel 1 i standardli-
stens bilag. Referencelisten i standardlistens kapitel 1 omfatter de elementer, der 
tilsvarende er opstillet i listen i bilag III til direktiv 92/44/EF, og vil således med 
implementeringen erstatte denne.   

Referencelisten omfatter følgende typer af faste kredsløb (alle digitale):  

N x 64 kbit/s 
34.368 kbit/s - E3 (34 Mbit/s) 
139.264 kbit/s - E4 (140 Mbit/s), og 
SDH VC-baseret båndbredde på digitale faste kredsløb"  

N x 64 kbit/s faste kredsløb er således eksplicit nævnt som værende omfattet af 
marked 13. IT- og Telestyrelsen finder ikke grundlag for at undtage de omhand-
lede access-ben fra markedsafgørelsen. Det er således styrelsens vurdering, at de 
pågældende access-ben er faste kredsløb, der vil skulle være omfattet af standard-
tilbuddet.  
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Ad 3. TDC's adgang til at ophæve aftalen

  
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 
telelovgivningen, herunder eksempelvis afbrydelseskriterierne fastsat i medfør af 
telelovens § 50, stk. 3.  

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 at få betaling herfor.  

På dette grundlag finder IT- og Telestyrelsen, at TDC vil skulle ændre de bestem-
melser i standardtilbuddet, som giver TDC en videre adgang til at ophæve en aftale 
om samtrafik end, hvad telereguleringen tilsiger. Herunder tænkes der på de tilfæl-
de, hvor TDC ikke i medfør af de udtømmende regler i telereguleringen vil være 
berettiget til at afbryde igangværende samtrafik.  

Det bemærkes, at der i forbindelse med TDC s høringssvar af 29. november 2007 
ikke er fremkommet oplysninger, der giver IT- og Telestyrelsen anledning til at 
revurdere ovennævnte vurdering.  

Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at standardtilbuddet skal bringes i 
overensstemmelse med lovgivningens regler for så vidt angår TDC's adgang til at 
ophæve en samtrafikaftale. IT- og Telestyrelsen deltager gerne i en nærmere drøf-
telse om den konkrete udformning af disse ændringer.  

 

      _________    

I medfør af § 72, stk. 1, jf. § 73, stk. 1, i lov omkonkurrence- og forbrugerforhold 
på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, træffer IT- og Te-
lestyrelsen således følgende  

AFGØRELSE

  

TDC A/S påbydes

 

herved i standardtilbud om transmissionsydelser (engros-
markedet for terminerende segmenter af faste kredsløb - marked 13) at ændre 
bestemmelserne om hvilken transmissionskapacitet, der er omfattet af afta-
len, således at det fremgår, at også type 2-access-ben, som indgår i produktet 
n*64 kbit/s, er omfattet af standardtilbuddet for kapaciteter på til og med 2 
Mbit/s. 
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Endvidere påbydes TDC A/S herved i standardtilbud om transmissionsydelser 
(engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb - marked 13) 
at ændre bestemmelserne om TDC's adgang til at ophæve en aftale om 
samtrafik som følge af den samtrafikkøbende operatørs misligholdelse, såle-
des, at disse bestemmelser bringes i overensstemmelse med telereguleringens 
regler for at afbryde igangværende samtrafik.  

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

______________   

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

IT- og Telestyrelsen imødeser at modtage et revideret standardtilbud senest den 
19. maj 2008. Samtidig skal IT- og Telestyrelsen anmode om at modtage en til-
bagemelding fra TDC om resultatet af selskabets analyse af muligheden for at 
forkorte de maksimale leveringstider, jf. høringsnotatets punkt 2.17.  

______________   

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Teleklage-
nævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives 
skriftligt inden 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet.   

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 661 af 10. 
juli 2003 med senere ændringer om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et 
gebyr på 4.000 kr. for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Be-
løbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.    

Med venlig hilsen   

Jette Plenge Jakobsen   

Bilag:   

 

IT- og Telestyrelsens høringsnotat af 29. januar 2008 om TDC's stan-
dardtilbud for transmissionsydelser (marked 13) 


