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Høringsnotat af 29. januar 2008 vedrørende TDC s standardtilbud for transmis-
sionsydelser (marked 13  engrosmarkedet for terminerende segmenter af faste 
kredsløb)

   

IT- og Telestyrelsen bemærker generelt, at standardtilbud sendes i høring i branchen med henblik på at opnå 
branchens kommentarer til ydelser og vilkår i nye standardtilbud.  

IT- og Telestyrelsen gennemfører høringen ved, at standardtilbuddene lægges på styrelsens hjemmeside med 
oplysning om, hvornår høringsfristen udløber. Branchens kommentarer må være styrelsen i hænde senest ved 
fristens udløb. Styrelsen vil herefter gennemgå kommentarerne og vurdere, om disse giver anledning til æn-
dringer af vilkår i standardtilbuddene efter regler herom i §§ 72 eller 73 i lov om konkurrence- og forbruger-
forhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 (teleloven).  

Det understreges, at IT- og Telestyrelsen ikke skal godkende standardtilbuddene. Styrelsen har imidlertid 
mulighed for at kræve vilkår erstattet med vilkår, som er rimelige i forhold til telelovens regler om tilbud af 
samtrafik.  

IT- og Telestyrelsen bemærker, at et standardtilbud kan betragtes som et minimumstilbud, hvortil der på 
grundlag af kommercielle forhandlinger kan forekomme afvigelser.  

IT- og Telestyrelsen sendte ved brev af 12. oktober 2007 et høringsnotat i høring hos TDC. Det fremgik 
heraf, at det var IT- og Telestyrelsens vurdering, at en række af problemstillinger, som bl.a. var blevet rejst 
i høringen burde afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Telestyrelsen eventuelt traf afgørelse om 
ændringer i standardtilbuddet, jf. telelovens § 72 eller § 73.  

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

IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med de aktuelle punkter nedenfor refereret TDC s bemærkninger og 
taget stilling til emnet.  

Det skal bemærkes, at i forbindelse med behandlingen af andre standardtilbud fra TDC, f.eks. høringsnotat 
af 12. februar 2007 over standardtilbud af 18. februar 2006 om udveksling af trafik mellem udbydere af te-
lenet og teletjenester på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 9) og afgørelse af 7. august 2007 
om samme standardtilbud, har IT- og Telestyrelsen taget stilling til problemer, som går igen i det hørings-
svar, der er afgivet til standardtilbuddet vedrørende marked 13.   

1. Indledning

  

IT- og Telestyrelsen udsendte den 12. december 2006 fra TDC følgende standardtilbud vedrørende engros-
markedet for terminerende segmenter af faste kredsløb til og med 2 Mbit/s i høring i henhold til telelovens § 
72, stk. 3.  

 

Standardaftale af 13. marts 2006 om transmissionsydelser   
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Høringsfristen var den 12. januar 2007.  

Den 16. marts 2007 modtog IT- og Telestyrelsen fra TDC et revideret bilag 4 til det omhandlede standardtil-
bud. Det reviderede bilag blev sendt i høring den 2. april 2007. Høringsfristen var den 30. april 2007.  

IT- og Telestyrelsen har modtaget høringssvar fra Telia Danmark A/S (herefter Telia).   

I det følgende refereres og kommenteres væsentlige substansbemærkninger.   

2. Bemærkninger fra Telia

  

2.1 Betaling af engangsbeløb ved indgåelse af aftale (aftalens punkt 7.1) ................................................ 2 
2.2 Brugerrestriktioner (aftalens punkt 8.1)............................................................................................... 3 
2.3 Forholdet til slutkunder (aftalens punkt 8.2 og punkt 8.3)................................................................... 4 
2.4 Behandling af slutkundens regningsklager (aftalens punkt 10.1) ........................................................ 5 
2.5 Varsling af afbrydelse (aftalens punkt 14.2)........................................................................................ 5 
2.6. Betaling ved forgæves fejlretning (aftalens punkt 14.4.2 (og 14.4.1)) ............................................... 6 
2.7 Varsling af prisændringer som følge af myndighedsafgørelser (aftalens punkt 15.2) ......................... 7 
2.8 Meddelelse om betaling (aftalens punkt 16.1) ..................................................................................... 8 
2.9 Frist for TDC's afhjælpning af mangler (aftalens punkt 17.1.2) .......................................................... 8 
2.10 Udbyderens adgang til at ophæve aftalen i tilfælde af mangler og forsinkelse (aftalens punkt 17.1.4 
og 17.2.2) ................................................................................................................................................... 8 
2.11 Bod (aftalens punkt 17.2)................................................................................................................... 9 
2.12 Ansvarsmaksimum (aftalens punkt 17.3.4)...................................................................................... 10 
2.13 Fremsendelse af påkrav med anbefalet post (aftalens punkt 20) ..................................................... 10 
2.14 TDC's opsigelsesvarsel (aftalens punkt 26.2) .................................................................................. 10 
2.15 TDC's ændring af aftalevilkår (aftalens punkt 31)........................................................................... 11 
2.16 TDC's varsling af produktændringer eller udfasning af produkter (aftalens bilag 1, punkt 2) ........ 13 
2.17 Leveringstider (aftalens bilag 1, punkt 4.2) ..................................................................................... 14 
2.18 TDC's frist for fremsendelse af ordrebekræftelse (aftalens bilag 1, punkt 4.3) ............................... 15 
2.19 Sanktion ved forsinket levering (aftalens bilag 1, punkt 4.4) .......................................................... 15 
2.20 Usædvanlig adresse (aftalens bilag 1, punkt 4.5)............................................................................. 16 
2.21 Definition af væsentlig ændring (aftalens bilag 1, punkt 5.1) ......................................................... 17 
2.22 Definition af niveau 1-2-3 (aftalens bilag 2, punkt 2.1)................................................................... 17 
2.23 Pris for ændringer (aftalens bilag 2, punkt 2.9) ............................................................................... 17 
2.24 Metode for måling af oppetid (aftalens bilag 4, punkt 7) ................................................................ 18   

2.1 Betaling af engangsbeløb ved indgåelse af aftale (aftalens punkt 7.1)  
[ ] I forbindelse med indgåelse af denne Aftale skal Operatøren betale TDC et engangsbeløb på kr. 

50.000 ekskl. moms".  

Telia

 

anfører, at selskabet undrer sig over, hvad de 50.000 kr. skal dække.  

Det er ikke nærmere specificeret i aftalen, hvilke omkostninger engangsbeløbet på 50.000 kr. skal dække. IT- 
og Telestyrelsen finder behov for en afklaring heraf. IT- og Telestyrelsen bemærker i den forbindelse, at det 
fremgår af styrelsens markedsafgørelse for marked 13, at TDC's standardtilbud ikke må indeholde krav om 
modydelser som betingelse for at indgå aftaler, jf. også telelovens § 51 c, stk. 1, nr. 2. 

 

IT- og Telestyrelsen skal anmode om TDC's bemærkninger til ovenstående.  

 

TDC's bemærkninger: 
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TDC har oplyst, at selskabet vil ændre standardtilbuddet, hvorved bestemmelsen udgår af standardtilbuddet. 

 
IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC vil ændre standardtilbuddet, således at det omhandlede vilkår 
udgår. 

 
På den baggrund finder styrelsen ikke anledning til at foretage sig yderligere på dette punkt. 

    

2.2 Brugerrestriktioner (aftalens punkt 8.1)  
Med henblik på at undgå forstyrrelsesproblemer skal Operatøren til stadighed overholde de betingelser, 

som TDC opstiller for brugen af transmissionsydelser. Betingelserne kan bl.a. omfatte brugerrestriktioner 
samt krav om, at Operatøren oplyser om nuværende og senere ændringer i anvendelsen af produktet, jf. 
(...)".  

Telia

 

ønsker, at TDC's anvendelse af brugerrestriktioner som nævnt i dette punkt bliver begrænset til nød-
vendige og ikke mindst rimelige brugerrestriktioner.  

IT- og Telestyrelsen har behandlet en tilsvarende problemstilling i forbindelse med høringen over standard-
tilbuddet for marked 11. Styrelsen har i den forbindelse anført, at det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at 
TDC kun kan opstille særlige forholdsregler og brugsrestriktioner, i det omfang disse kan begrundes af hen-
syn til opretholdelsen af de berørte telenet m.v., jf. telelovens § 50, stk. 2.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at samme forhold vedr. opstilling af betingelser om brugerrestriktio-
ner gør sig gældende for nærværende standardtilbud for marked 13.  

 

IT- og Telestyrelsen skal anmode om TDC's bemærkninger til ovenstående. 

 

For så vidt angår TDC s mulighed for under aftaleforholdet at opstille særlige forholdsordrer og brugsrestrik-
tioner, er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at denne problemstilling henhører under TDC s muligheder for 
ensidigt at kunne ændre aftalen uden genforhandling. IT- og Telestyrelsen skal derfor henvise til punkt 2.16 
nedenfor, hvor dette emne er behandlet. 

 

TDC's bemærkninger: 
TDC har oplyst, at hensigten med bestemmelserne i det omhandlede vilkår alene er at sikre nettets 
integritet og sikkerheden på samme måde, som det er anført i pkt. 6 i selskabets abonnementsvilkår for faste 
kredsløb. Indledningen til bestemmelsen skulle ifølge TDC sikre, at bestemmelsen kun anvendes i overens-
stemmelse med telelovens § 50, stk. 2. TDC konstaterer, at der ikke i høringen er fremkommet eksempler på, 
at TDC skulle have anvendt bestemmelsen i strid med bestemmelsens formål. TDC vil imidlertid på bag-
grund af de bemærkninger, der er fremkommet under høringen, tage skridt til at præcisere bestemmelsen. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC har bekræftet, at det alene er hensigten at anvende det omhand-
lede vilkår i overensstemmelse med telelovens § 50, stk. 2, samt at TDC vil præcisere vilkåret på baggrund 
af de bemærkninger, der er fremkommet under høringen. På den baggrund finder IT- og Telestyrelsen ikke 
på nuværende tidspunkt anledning til at foretage sig yderligere på dette punkt. 

 

For så vidt angår TDC s mulighed for ensidigt at kunne ændre aftalen uden genforhandling, henvises til 
punkt 2.16 nedenfor.   
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2.3 Forholdet til slutkunder (aftalens punkt 8.2 og punkt 8.3) 
Punkt 8.2: 

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

Operatøren skal uafhængigt af TDC varetage forholdet til egne Slutkunder i enhver henseende, medmindre 
andet er aftalt mellem Parterne. Operatøren har således det fulde ansvar overfor Slutkunderne og skal (...)  

Operatøren er endvidere forpligtet til uafhængigt af TDC at forestå enhver form for kundehenvendelse i øv-
rigt overfor egne Slutkunder. Operatøren skal oprette et eller flere særlige kundeservicenumre til brug her-
for.  

TDC foretager ikke kundehåndtering for Operatørens Slutkunder. (...)".  

Punkt 8.3: 
"(...) Operatøren hæfter over for TDC for, at Operatørens Slutkunder ikke på nogen måde disponerer, her-
under ved salg, udlejning, pantsætning m.v., over TDC's udstyr og installationer, og ikke på anden vis forta-
ger indgreb i disse. Ligeledes garanterer Operatøren, at dennes Slutkunder til enhver tid opretholder mærk-
ningen af, at udstyret eller installationerne tilhører TDC. (...)".  

Telia

 

anfører, at selskabet undrer sig over, at TDC i aftalen forsøger at regulere forholdet mellem Operatøren 
og dennes slutkunder. Telia mener således, at afsnit 1 og 3 i punkt 8.2 skal udgå.  

Telia

 

mener videre i relation til punkt 8.3, at TDC kun kan kræve, at operatøren "anmoder" sine kunder om, 
at disse skal opretholde mærkningen af TDC's udstyr. Telia anfører, at dette specielt gælder, da det kun er 
TDC, der kan foretage servicering af udstyret.  
IT- og Telestyrelsen finder, at det er rimeligt, at det fastslås i standardtilbuddet, at det er udbyderen, der ale-
ne er ansvarlig for forholdet til udbyderens slutkunder. TDC har således en berettiget interesse i at sikre, at 
udbyderens slutkunder ikke retter henvendelse til TDC vedrørende forhold, der angår aftaleforholdet mellem 
kunden og udbyderen. Afsnit 2 og 4 samt første punktum i afsnit 3 i punkt 8.2 er således efter IT- og Telesty-
relsens vurdering rimelige vilkår. 

 

Afsnit 1 om, at Det påhviler til enhver tid Operatøren at udbyde Ydelserne til sine Slutkunder i overens-
stemmelse med god praksis indenfor branchen , samt andet punktum i punkt. 8.2 om at Operatøren skal 
oprette et eller flere særlige kundeservicenumre til brug herfor

 

synes imidlertid at regulere, på hvilken må-
de udbyderen skal behandle sine slutkunder. Forholdet mellem en udbyder og dennes kunder er reguleret 
dels i telelovgivningen, herunder bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, 
dels i den generelle forbrugerlovgivning. Det forekommer derfor ikke umiddelbart naturligt at regulere dette 
i en aftale som den foreliggende. Det forekommer endvidere uklart, hvordan vilkåret er tænkt håndhævet fra 
TDC's side. 

 

IT- og Telestyrelsen skal anmode om TDC's bemærkninger til ovenstående. 

 

TDC's bemærkninger: 
TDC oplyser, at pkt. 8.2, afsnit 1 og afsnit 3, 2. punktum, indeholder bestemmelser, der ikke længere er rele-
vante. TDC vil derfor lade bestemmelserne udgå af standardtilbuddet. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC vil ændre standardtilbuddet, således at pkt. 8.2, afsnit 1 og afsnit 
3, 2. punktum, udgår. 
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På den baggrund finder styrelsen ikke anledning til at foretage sig yderligere på dette punkt. 

  
For så vidt angår punkt 8.3 er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at der med vilkåret om, at udbyderen skal 
garantere, at dennes slutkunder opretholder mærkningen af udstyr m.v., der tilhører TDC, ikke pålægges ud-
byderen en forpligtelse, der går videre end det, der fremgår af samme afsnits vilkår om, at udbyderen hæfter 
over for TDC for, at udbyderens slutkunder ikke på nogen måde disponerer over TDC's udstyr m.v. og ikke 
på anden vis foretager indgreb i disse. Skulle en slutkunde foretage sådanne indgreb m.v. med den konse-
kvens, at udbyderen må holde TDC skadesløs herfor, vil udbyderen gennem sin aftale med slutkunden kunne 
sikre sig adgang til at gøre regres over for denne. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddets punkt 8.3, jf. 
telelovens § 72 eller § 73.   

2.4 Behandling af slutkundens regningsklager (aftalens punkt 10.1)  
"Operatøren forestår egenhændigt selve behandlingen af en regningsklage fra en af dennes egne Slutkunder. 
TDC yder undtagelsesvist Operatøren bistand i denne forbindelse, men kontakt til Slutkunden omkring reg-
ningsklagen varetages til enhver tid af Operatøren. TDC kan ikke inddrages i selve regningsklagen".  

Telia

 

ønsker sidst i det citerede afsnit tilføjet "medmindre klagen skyldes fejl og/eller mangler som kan til-
skrives TDC".  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at en konkret regningsklage fra en udbyders slutkunde er et anliggen-
de mellem slutkunden og udbyderen, og at klagen skal behandles med udgangspunkt i aftalen mellem disse 
to parter. IT- og Telestyrelsen forstår det citerede vilkår således, at det præciserer, at TDC ikke kan inddra-
ges som part med ansvar over for slutbrugeren i en sådan tvist. Dette finder IT- og Telestyrelsen ikke er uri-
meligt. Hvis det viser sig, at udbyderen over for kunden bliver ansvarlig for et forhold, som udbyderen me-
ner at kunne gøre TDC ansvarlig over for på baggrund af aftaleforholdet mellem TDC og udbyderen, må det-
te behandles i en særskilt sag mellem disse to parter. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.   

2.5 Varsling af afbrydelse (aftalens punkt 14.2) 
"(...) TDC informerer Operatøren om afbrydelser, forstyrrelser og ændringer samt om årsagen hertil med 
længst muligt forudgående varsel."  

Telia

 

efterlyser et minimumsvarsel fra TDC for planlagte arbejder. Telia foreslår en frist på ikke under 5 da-
ge.  

IT- og Telestyrelsen skal anmode om TDC's bemærkninger hertil. TDC anmodes i den forbindelse blandt 
andet om at oplyse, hvilke muligheder, selskabet vurderer, der er for at kombinere det gældende vilkår om, at 
der skal gives længst muligt varsel med et minimumsvarsel, og i givet fald hvor langt et sådant minimums-
varsel efter selskabets opfattelse kan være.   

 

TDC's bemærkninger: 
TDC oplyser, at selskabet finder, at anvendelsen af minimumsvarsler kan medføre forsinkelser i forbindelse 
med udførelsen af nødvendige foranstaltninger. Der vil således ifølge TDC kunne opstå tilfælde, hvor en for-
sinkelse af igangsætningen kan betyde en forlængelse af varigheden af afbrydelsen. TDC er derfor af den op-
fattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt at anvende konkrete minimumsvarsler, og at hensynet til udbyderen 
derfor bedst varetages ved den gældende formulering, hvorefter orientering skal ske med længst muligt var-
sel. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
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IT- og Telestyrelsen har noteret sig TDC's bemærkninger. Styrelsen har derudover noteret sig, at der ikke i 
høringen over standardtilbuddet er peget på konkrete eksempler på, at det gældende vilkår har givet anled-
ning til problemer for andre udbydere. Det er endvidere IT- og Telestyrelsens vurdering, at "længst muligt 
varsel" er en almindeligt anerkendt term i aftaler i tilfælde, hvor det kan være vanskeligt at håndtere et kon-
kret minimumsvarsel.  

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.  

 

2.6. Betaling ved forgæves fejlretning (aftalens punkt 14.4.2 (og 14.4.1))  
"Såfremt det efter Operatørens forsøg på fejlretning efter, at TDC har afvist, at fejlen skyldes TDC's forhold, alli-
gevel viser sig, at en fejl skyldes TDC's forhold, er TDC forpligtet til at betale Operatøren for det forgæves udfør-
te arbejde efter dokumentation for udgifter medgået hertil. Betalingen er til enhver tid maksimeret til TDC's liste-
priser for et startgebyr og een times montør besøg."  

Telia

 

anfører, at selskabet er uforstående over for den maksimalgrænse, som TDC pålægges at refundere 
operatøren i tilfælde af fejlretning af TDC's egne fejl.  

Det fremgår af markedsafgørelsen, at TDC skal opfylde de forpligtelser, der er pålagt selskabet gennem mar-
kedsafgørelsen for marked 13, redeligt, rimeligt og rettidigt. Det er derfor styrelsens vurdering, at det er es-
sentielt for TDC s opfyldelse af aftalen, at denne indeholder fornødent incitament for TDC til at overholde 
de forpligtelser, der fremgår af både markedsafgørelsen og af aftalen. 

 

Spørgsmålet om betaling ved forgæves fejlretning har IT- og Telestyrelsen behandlet i forbindelse med hø-
ringen over standardtilbud for marked 11. Også i relation til standardtilbuddet for marked 11 har IT- og Tele-
styrelsen i sit høringsnotat herom taget udgangspunkt i markedsafgørelsen, herunder at aftalen må indeholde 
fornødent incitament for TDC til at overholde de forpligtelser, der fremgår af afgørelsen og aftalen. 
På den baggrund er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at de betragtninger, der er anført i høringsnotatet 
vedr. standardtilbuddet for marked 11 også er relevante i nærværende sammenhæng.  

 

I høringsnotatet om standardtilbuddet for marked 11 har IT- og Telestyrelsen anført, at det er IT- og Telesty-
relsens opfattelse, at TDC skal kunne ifalde et erstatningsansvar for dokumenterbare udgifter ved fejlmel-
ding, hvilket også fremgår af bestemmelsen. IT- og Telestyrelsen er samtidig af den opfattelse, at erstat-
ningsansvar for dokumenterbare udgifter er både forholdsmæssig og berettiget i forhold til de markedsfor-
pligtelser, som TDC er pålagt. IT- og Telestyrelsen bemærker endvidere, at der for udbyderen gælder en til-
svarende erstatningspligt i tilfælde af forgæves fejleretning, hvis fejlen viser sig ikke at skyldes TDC's for-
hold. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at et erstatningsansvar ved fejlmelding vil medvirke til, at TDC 
opfylder forpligtelserne redeligt, rimeligt og rettidigt.  

 

IT- og Telestyrelsen finder dog ikke, at erstatningens størrelse kan begrænses til startgebyr og én tekniker-
time, da dette efter IT- og Telestyrelsens vurdering ikke beløbsmæssigt kan antages at udgøre tilstrækkeligt 
incitament til at overholde aftalen. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at erstatningen som udgangspunkt 
skal fastsættes på baggrund af de afholdte udgifter under iagttagelse af parternes almindeligt gældende 
tabsbegrænsningspligt. 

 

Som nævnt ovenfor er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at ovenstående betragtninger også gør sig gæl-
dende med hensyn til standardtilbuddet for marked 13. 

 

IT- og Telestyrelsen skal anmode om TDC's bemærkninger til ovenstående. 

 

TDC's bemærkninger: 
TDC henviser til selskabets svar på høringen over høringsnotatet om standardtilbuddet for marked 11. I den 
forbindelse har TDC foreslået, at der fastsættes en konventionalbod, som finder anvendelse ved forgæves 
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fejlretning. TDC foreslår, at der ligeledes i standardtilbuddet for marked 13 fastsættes en sådan konventio-
nalbod på 5.000 kr., som finder anvendelse i hvert tilfælde, hvor en fejlmelding efter en undersøgelse viser 
sig at bero på den anden parts forhold. 

 
IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
IT- og Telestyrelsen finder som nævnt ovenfor ikke, at erstatningens størrelse skal begrænses til startgebyr 
og én teknikertime, da dette efter IT- og Telestyrelsens vurdering ikke indeholder et tilstrækkeligt incitament 
til at overholde aftalen. Det er således IT- og Telestyrelsens opfattelse, at erstatningen som udgangspunkt 
skal fastsættes på baggrund af de afholdte udgifter under iagttagelse af parternes almindeligt gældende 
tabsbegrænsningspligt. 

 

IT- og Telestyrelsen er imidlertid opmærksom på, at det kan blive administrativt byrdefuldt for begge parter, 
såfremt der ved hver fejlmelding skulle dokumenteres et tab og søges om erstatning for dette tab. IT- og Te-
lestyrelsen finder derfor, at den af TDC foreslåede mulighed for en mere smidig ordning med konventional-
bod er en rimelig løsning. Styrelsen bemærker samtidigt, at den nuværende erstatningsordning også indehol-
der et dokumentationskrav, hvorfor en konventionalbod vil give en administrativ lettelse i forhold til den nu-
værende aftale. 

 

Med hensyn til konventionalbodens størrelse finder IT- og Telestyrelsen ikke, at der er grundlag for at tilsi-
desætte det af TDC foreslåede beløb på 5000 kr. som værende et rimeligt beløb i forhold til standardtilbud-
det. IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at der dermed sker en forhøjelse af det beløb, der 
udbetales ved forgæves fejlretning. Det bemærkes, at der vil være mulighed for at indgå en kommerciel afta-
le med et andet indhold på dette punkt, herunder f.eks. vilkår om en konventionalbod på et højere beløb. En 
eventuel uenighed om fastsættelse af et sådant vilkår i en kommerciel aftale vil kunne indbringes for IT- og 
Telestyrelsen i medfør af telelovens § 65. 

 

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC vil ændre standardtilbuddet, således at der fastsættes vilkår om 
en konventionalbod på 5000 kr. ved forgæves fejlretning. På den baggrund finder IT- og Telestyrelsen ikke 
på nuværende tidspunkt anledning til at foretage sig yderligere på dette punkt.  

2.7 Varsling af prisændringer som følge af myndighedsafgørelser (aftalens punkt 15.2)  
(...) Prisændringer for Ydelser omfattet af denne Aftale og som fastsættes som følge af en myndighedsafgø-

relse i henhold til dansk lovgivning skal ikke særskilt varsles, hvis der i afgørelsen angives et ikrafttrædelses-
tidspunkt for anvendelsen af priserne.(...)

  

Telia er af den opfattelse, at myndighederne i afgørelser som nævnt i det citerede vilkår bør give længst mu-
lige varsler. Telia anfører yderligere, at risiko for kortere varsel end 3 måneder bør deles ligeligt mellem ope-
ratøren og TDC.  

I praksis tilstræber IT- og Telestyrelsen at træffe afgørelser om prissætning med længst muligt varsel, så par-
terne har mulighed for at indrette sig herpå. IT- og Telestyrelsens afgørelser offentliggøres, således at alle re-
levante parter har mulighed for at gøre sig bekendt hermed og indrette sig herefter. Da TDC ikke har indfly-
delse på de omhandlede afgørelser og varslet heri, findes det ikke rimeligt, hvis en risiko for et kortere varsel 
end 3 måneder delvist pålægges TDC. I øvrigt har udbyderen - i tilfælde af prisforhøjelser som omhandlet i 
punkt 15.2 - efter standardtilbuddets punkt 26.1 adgang til at opsige aftalen med virkning fra det tidspunkt, 
hvor de ændrede priser træder i kraft. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.  
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2.8 Meddelelse om betaling (aftalens punkt 16.1) 

(...) Samme Dag, som Operatøren effektuerer overførslen, skal Operatøren skriftligt, pr. brev eller e -mail, 
orientere kontaktpersonen hos TDC om, at overførslen har fundet sted. (...)

  
Telia mener, at den forpligtelse, som pålægges operatøren om at underrette TDC om betalingsoverførsel bør 
udgå. Telia mener ikke, at dagens betalingssystemer rummer sådanne usikkerhedsfaktorer, der kan retfær-
diggøre denne byrde for operatøren.  

IT- og Telestyrelsen har behandlet den samme problemstilling i forbindelse med høringen over standardtil-
buddet for marked 11. IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse vurderet, at der kan være tale om en unød-
vendig og administrativt belastende procedure, når udbyderne, hver gang der er sket en betaling, særskilt skal 
orientere TDC om, at overførslen har fundet sted.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at samme forhold gør sig gældende for standardtilbuddet for marked 
13. 

 

IT- og Telestyrelsen skal anmode om TDC's bemærkninger til ovenstående. 

 

TDC's bemærkninger: 
TDC oplyser, at selskabet vil foretage en ændring af pkt. 16.1 i standardtilbuddet i overensstemmelse med 
IT- og Telestyrelsens bemærkninger.  

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC vil ændre standardtilbuddets pkt. 16.1 i overensstemmelse med 
IT- og Telestyrelsens bemærkninger. 

 

På den baggrund finder styrelsen ikke anledning til at foretage sig yderligere på dette punkt.  

2.9 Frist for TDC's afhjælpning af mangler (aftalens punkt 17.1.2) 
TDC skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen af Operatørens reklamation afhjælpe mangler ved de le-

verede Ydelser, når manglerne skyldes TDC's forhold, herunder forhold i TDC's net, i overensstemmelse med 
god skik på området. (...)

  

Telia mener, at der bør indsættes en maksimumsfrist for, hvor lang tid TDC har til at udbedre fejl og mang-
ler. Dette begrundes med, at transmissionsprodukterne udgør hele eller dele af leverancer til operatørernes 
grossistkunder, hvorved der ikke tolereres for lange og løse udbedringstider.  

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at vilkåret er urimeligt, idet det ud fra almindelige obligationsretlige prin-
cipper må lægges til grund, at TDC med termen "uden ugrundet ophold" er forpligtet til hurtigst muligt at 
udbedre eventuelle fejl og mangler. Måtte udbyderen i en konkret sag mene, at TDC har forhalet fejleretnin-
gen eller på anden vis handlet i strid med vilkåret, vil en sådan sag kunne indbringes for domstolene. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.  

2.10 Udbyderens adgang til at ophæve aftalen i tilfælde af mangler og forsinkelse (aftalens 
punkt 17.1.4 og 17.2.2) 
Punkt 17.1.4

 

Operatøren kan hæve denne Aftale helt eller delvis, såfremt der i aftaleperioden konstateres mangler, der 
er væsentlige for Operatøren, og såfremt manglerne ikke inden for rimelig tid er afhjulpet. (...)  
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Det er dog en forudsætning for adgangen til at hæve Aftalen helt eller delvist, at Operatøren forinden i 
skriftligt påkrav til TDC har meddelt TDC, at Aftalen hæves såfremt manglerne ikke er afhjulpet inden en i 
påkravet given frist. Fristen må ikke være kortere end 20 Arbejdsdage.

  
Punkt 17.2.2

 
(...) Det er dog en forudsætning for adgang til at hæve Aftalen helt eller delvist, at Operatøren forinden i et 

skriftligt påkrav til TDC har meddelt TDC, at Aftalen hæves såfremt forsinkelsen ikke er afhjulpet inden en i 
påkravet given frist. Fristen må ikke være kortere end 20 arbejdsdage."  

Telia mener, at den mulighed, operatøren efter punkt 17.1.4 har for at hæve aftalen, hvis manglen eller fejlen 
ikke er udbedret inden 20 dage, kun bør være så lang i tilfælde af force majeure. I tilknytning til punkt 17.2.2 
anfører Telia, at den angivne frist på 20 dage er for lang. Operatøren bør ifølge Telia have mulighed for at 
kunne foretage erstatningskøb hurtigst muligt i tilfælde af, at fejl og mangler ikke udbedres inden rimelig tid. 
20 dage er efter Telias opfattelse ikke rimelig tid.  

IT- og Telestyrelsen bemærker, at en frist til at afhjælpe mangler på 20 dage ikke nødvendigvis kan anses for 
urimelig i et standardtilbud, der som sådan skal indeholde et minimumssæt af rettigheder og forpligtelser 
parterne i mellem. IT- og Telestyrelsen er dog opmærksom på, at ophævelse på grund af TDC's misligholdel-
se kun i begrænset omfang er en reel mulighed for udbyderen i kraft af TDC's position på markedet og udby-
derens afhængighed af det aktuelle produkt.   

 

Samlet set vurderer IT- og Telestyrelsen ikke, at der er tale om et urimeligt aftalevilkår. IT- og Telestyrelsen 
har i den forbindelse blandt andet lagt vægt på, at TDC yder kompensation efter aftalens punkt 17.1.3 og 
17.2.1 i tilfælde af mangler og forsinkelse. Det bemærkes i øvrigt, at der er tale om et gensidigt vilkår, jf. 
standardtilbuddets punkt 18.3 om TDC's mulighed for at opsige aftalen i tilfælde af udbyderens mislighol-
delse.  

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.   

2.11 Bod (aftalens punkt 17.2) 
Forudsat at en forsinkelse ikke kan tilregnes Operatøren, kompenserer TDC Operatøren med bod efter ne-

denstående principper:  

(...)  

Forbindelser på 2Mbit/s eller mindre: 
(...)TDC skal uden ugrundet ophold efter modtagelsen af Operatørens reklamation afhjælpe mangler ved de 
leverede Ydelser, når manglerne skyldes TDC's forhold, herunder forhold i TDC's net, i overensstemmelse 
med god skik på området. (...)

  

Telia anfører, at selskabet undrer sig over, at der bør skelnes mellem forskellige hastigheder, for at der kan 
ske udløsning af bod. Telia mener, at der skal udbetales bod uanset hastighedstype.  

IT- og Telestyrelsen kan oplyse, at standardtilbuddet for marked 13 kun omfatter faste kredsløb til og med 2 
Mbit/s. Det skyldes, at forpligtelsen for TDC til at udarbejde et standardtilbud for marked 13 er begrænset til 
kun at omfatte produkter på det pågældende marked, som har en kapacitet på til og med 2 Mbit/s, jf. punkt 
4.5 i IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 13. februar 2006 på engrosmarkedet for terminerende seg-
menter af faste kredsløb. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73. 
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2.12 Ansvarsmaksimum (aftalens punkt 17.3.4)  

TDC´s ansvar i anledning af forhold, som TDC er ansvarlig for i henhold til denne Aftale, skal i hvert til-
fælde være maksimeret til kr. 100.000. Denne ansvarsmaksimering gælder dog ikke, såfremt TDC har udvist 
forsæt eller grov uagtsomhed.

  

Telia anfører, at den angivne erstatningsbegrænsning er utidssvarende og bør sættes op til mindst 500.000 kr.  

IT- og Telestyrelsen har behandlet tilsvarende problemstilling blandt andet i forbindelse med høring af stan-
dardtilbud for marked 9. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at samme forhold vedr. ansvarsmaksimering 
gør sig gældende for standardtilbuddene for marked 13.  

 

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at størrelsen af beløbet på ansvarsmaksimeringen svarer til beløbet i tid-
ligere standardtilbud. Ansvarsmaksimeringen gælder også for aftaleparten - det vil sige, at der er gensidighed 
mellem parterne på dette punkt, jf. aftalens punkt 18.2.4. 

 

IT- og Telestyrelsen bemærker, at grænsen for ansvarsmaksimeringen ikke nødvendigvis kan anses for uri-
melig i et standardtilbud, der som sådan skal indeholde et minimumssæt af rettigheder og forpligtelser par-
terne i mellem. IT- og Telestyrelsen lægger i den forbindelse også vægt på, at beløbets størrelse også er fast-
sat for at tilgodese de mindre udbydere, der ellers ville have vanskeligt ved at forpligte sig til aftalen. 

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at grænsen for ansvarsmaksimeringen kan tages op til forhandling af 
parterne. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.  

2.13 Fremsendelse af påkrav med anbefalet post (aftalens punkt 20)  
(...) Ligeledes skal andre meddelelser og påkrav i henhold til selve Aftalen ske skriftligt og kan ikke finde 

sted ved fremsendelse af e-mail, med mindre andet aftales. Påkrav skal fremsendes med anbefalet post.

  

Telia

 

mener, at det er meget utidssvarende, at meddelelser skal sendes med anbefalet post. Telia mener, at 
almindelig postfremsendelse bør være tilstrækkelig.  

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis understrege, at det alene er påkrav - og altså ikke enhver meddelelse 
- der efter aftalen skal sendes med anbefalet post. Hvis et påkrav sendes med almindelig post, vil ansvaret 
for, at det når frem - efter almindelige principper - påhvile afsenderen. Den administrative byrde, der er for-
bundet med at sende et påkrav anbefalet, opvejes således af, at afsenderen opnår bevis for afsendelsen af på-
kravet. På den baggrund finder IT- og Telestyrelsen ikke vilkåret urimeligt. 

  

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.  

2.14 TDC's opsigelsesvarsel (aftalens punkt 26.2)  
TDC er til enhver tid berettiget til at opsige Aftalen til udgangen af en måned med et skriftligt varsel på 3 

måneder, såfremt et af følgende forhold gør sig gældende: 
TDC's forpligtelse til at give adgang til transmissionsydelser i henhold til telelovgivningen bortfalder. 
TDC's forpligtelse efter telelovgivningen til at give adgang til transmissionsydelser ændres, hvorved TDC's 
forudsætninger for at indgå denne Aftale brister i væsentligt omfang.  

(...)"  
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Telia

 

mener, at opsigelsesvarslet for TDC på 3 måneder ikke bør være anderledes end operatørens på 6 må-
neder. Derfor mener Telia, at varslerne enten begge skal sættes til 3 eller 6 måneder. Af hensyn til konkur-
renceforholdene og antallet af udbydere på markedet, vil Telia dog mene, at det bør være 6 måneder.  

IT- og Telestyrelsen har behandlet den samme problemstilling i forbindelse med høringen over standardtil-
buddet for marked 11. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at samme forhold gør sig gældende for stan-
dardtilbuddet for marked 13 på dette punkt.  

 

En ophævelse af reguleringen kan kun realiseres på det tidspunkt, hvor konkurrenceforholdene tilsiger det. 
Det vil med andre ord sige, at en tilbagerulning af reguleringen som udgangspunkt vil betyde, at selskabernes 
muligheder for dækningskøb vil være kraftigt forbedret. Ydermere er det styrelsens opfattelse, at en forbed-
ring af konkurrencevilkårene over tid i sig selv vil kunne tjene som varsel for de selskaber, der har behov for 
at foretage dækningskøb. Det bemærkes endvidere, at styrelsen i forbindelse med en tilbagerulning af regule-
ring vil iagttage bestemmelsen i telelovens § 84 d, stk. 5, jf. at det af bemærkningerne til bestemmelsen 
fremgår, at IT- og Telestyrelsen underretter parter, der berøres af en ophævelse af forpligtelser, herom i god 
tid i forvejen. 

 

Det er således IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der ikke er grundlag for at hæve opsigelsesvarslet fra tre til 
seks måneder. 

 

Med hensyn til Telias ønske om gensidighed med hensyn til opsigelsesvarslets længde er det IT- og Telesty-
relsens opfattelse, at de to opsigelsessituationer er usammenlignelige. Udbyderens opsigelsesadgang er såle-
des ikke betinget af tilstedeværelsen af særlige omstændigheder, mens dette er tilfældet for TDC's vedkom-
mende.      

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73. 

  

2.15 TDC's ændring af aftalevilkår (aftalens punkt 31) 
Hver part har ret til at kræve Aftalen ændret, såfremt forudsætningerne for Aftalen er væsentligt ændret, el-

ler der i øvrigt er rimelig grund hertil, herunder eksempelvis ved ændring af det underliggende lovgrundlag.  

( )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 vilkårene i det til enhver tid gældende standardtilbud 
om udveksling af trafik. Sådanne ændringer af denne Aftale skal ikke godkendes, men alene tages til efterret-
ning af Operatøren.  

Operatøren er berettiget til at indbringe den varslede ændring af vilkårene for IT- og Telestyrelsen med hen-
blik på en stillingtagen til om den varslede ændring går videre end nødvendigt for at tilpasse vilkårene til det 
gældende standardtilbud. Såfremt den varslede ændring er indbragt for styrelsen senest 1 måned efter mod-
tagelsen af varsel om ændring af vilkårene, vil den varslede ændring først træde i kraft, når IT- og Telesty-
relsen har taget stilling til om den varslede ændring 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 bi-
lag med tydelig angivelse af revisionsdatoen.  

Ændring af bilag skal ikke godkendes, men alene tages til efterretning af Operatøren. 
( )

  

Telia har anført, at bestemmelsen giver TDC en ubegrænset ret til at ændre alle vilkår i aftalen med 3 måne-
ders varsel. Denne bestemmelse finder Telia urimelig. Telia anfører, at samme bestemmelse på den ene side 
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indeholder en ret for begge parter til at genforhandle aftalen. Ifølge Telia betyder en genforhandling 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 
kompromis, baseret på give and take ; alternativt vil den ene part finde en anden samarbejdspart at indgå en 
rimelig aftale med. I tilfælde af genforhandling med TDC, dvs. når operatøren ønsker at ændre et vilkår i af-
talen, sker dette igennem et langt genforhandlingsforløb, jf. bestemmelsens indhold, der sjældent ender til-
fredsstillende 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 rimelig, 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 mi-
nimum 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 for-
handlet. 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. august 2004 vedr.  opsigelsesadgang. TDC indsætter således 
denne generelle opsigelsesadgang 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 ensidigt og vilkårligt at ændre i aftalen. Alternativt skal de anførte frister sættes væsentligt 
op, således at operatørerne har mulighed for en reel tilpasning. 

 

IT- og Telestyrelsen har behandlet tilsvarende problemstilling i forbindelse med høringen over og afgørelsen 
vedrørende standardtilbud for marked 9. 

 

Markedsafgørelsen for marked 13 indeholder samme bestemmelser vedrørende ændring af vilkår som afgø-
relsen på marked 9, hvorefter det alene er ændringer i regulatorisk fastsatte priser samt ændringer af tekniske 
specifikationer, hvor ændringen er uden betydning for den rette funktion og virkemåde af de aftalte produk-
ter, der kan ændres, uden at aftalen nødvendigvis skal genforhandles. Som for marked 9 fremgår det ligele-
des af bilag 5 til markedsafgørelsen for marked 13, at priser og vilkår, der kan ændres uden forhandling, skal 
specificeres med angivelse af varslingsfrister. Det er derfor IT- og Telestyrelsens opfattelse, at samme for-
hold vedr. ændringsadgang gør sig gældende for standardtilbud for marked 13 som for standardtilbud for 
marked 9. 

 

I sin afgørelse af 7. august 2007 vedrørende standardtilbud af 18. februar 2006 for marked 9 har IT- og Tele-
styrelsen truffet afgørelse om det tilsvarende vilkår i standardtilbuddet for marked 9. Ud over at henvise til 
ovenfor nævnte bestemmelser i markedsafgørelserne, herunder afgørelsernes bilag 5, om ændring af vilkår 
har IT- og Telestyrelsen i afgørelsen anført, at TDC til enhver tid har mulighed for at anmode udbyderen om 
at få indført ændringer i den relevante samtrafikaftale. Hvis en udbyder nægter ændringer, har TDC mulig-
hed for at inddrage IT- og Telestyrelsen i henhold til telelovens § 65. 

 

IT- og Telestyrelsen anfører i afgørelsen, at styrelsen derfor finder, at det er i modstrid med markedsafgørel-
sen, hvis TDC forbeholder sig ret til at ændre vilkår i aftalen, uden det er nærmere specificeret, hvilke vilkår 
og priser der ændres. Ved ikke at specificere de vilkår, der kan ændres uden forhandling, er aftalen ikke gen-
nemsigtig og forudsigelig, da det ikke er muligt at tage stilling til disse vilkår. 

 

IT- og Telestyrelsen konkluderer i afgørelsen, at TDC inden for rammerne af den adgang til ensidigt at fore-
tage ændringer i en samtrafikaftale i standardtilbuddet, der er fastsat i markedsafgørelsen, klart skal beskrive, 
hvilke specifikke vilkår og priser, TDC forbeholder sig ret til at kunne ændre uden genforhandling. Når TDC 
har udmøntet afgørelsen i et opdateret standardtilbud, vil IT- og Telestyrelsen gennemgå ændringerne efter 
reglerne i telelovens §§ 72 og 73 om IT- og Telestyrelsens gennemgang af standardtilbud m.v. 

 

IT- og Telestyrelsen har på den baggrund med afgørelsen af 7. august 2007 påbudt TDC at beskrive de speci-
fikke vilkår og priser i standardtilbuddet, som TDC forbeholder sig ret til at kunne ændre uden genforhand-
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ling, og som vedrører ændringer i regulatorisk fastsatte priser samt ændringer af tekniske specifikationer, 
hvor ændringen er uden betydning for den rette funktion og virkemåde af de aftalte produkter. 

 
Da forholdet vedr. ændring af vilkår som nævnt ovenfor vurderes at være de samme i relation til nærværende 
standardtilbud for marked 13, skal IT- og Telestyrelsen hermed anmode TDC om at ændre standardtilbuddet 
for marked 13, så det - for så vidt angår bestemmelserne om TDC's adgang til at ændre vilkår og priser - 
bringes i overensstemmelse med de principper, der er indeholdt i styrelsens afgørelse af 7. august 2007 for 
marked 9.  

 

TDC's bemærkninger: 
TDC henviser til, at selskabet 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, således at forældede og utidssvarende aftalegrundlag kan tilpas-
ses 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 udbyder klager over en varslet ændring, vil dette uden vide-
re have opsættende virkning 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 tilpasse standardtilbuddets vilkår. 
TDC henviser i øvrigt til sine bemærkninger i omtalte klagesag. 

 

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

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
IT- og Telestyrelsen finder ikke anledning til at lade sin endelige vurdering på dette punkt afvente Telekla-
genævnets afgørelse i sagen om standardtilbuddet for marked 9. Hvis Teleklagenævnet måtte nå frem til en 
anden vurdering end den, IT- og Telestyrelsens afgørelse i sagen om standardtilbuddet for marked 9 er base-
ret på, vil IT- og Telestyrelsen som opfølgning herpå på eget initiativ tage stilling til, om dette kunne have 
afsmittende effekt på styrelsens afgørelse i nærværende sag, jf. nedenfor. 

 

IT- og Telestyrelsen vil træffe afgørelse vedr. denne problemstilling jf. telelovens § 72 eller § 73.  

2.16 TDC's varsling af produktændringer eller udfasning af produkter (aftalens bilag 1, 
punkt 2) 
"For produkter, der er nævnt i denne Aftale, vil der to måneder inden ikrafttræden blive varslet om væsentli-
ge produktændringer eller udfasning af produkter"  

Telia mener, at varsling på to måneder for produktændringer og udfasninger er alt for kort. Det er ifølge Te-
lia ikke muligt med så kort frist at tilpasse egne produkter m.v. på så kort tid. Da der ikke er tale om et reelt 
frit konkurrencemarked, er denne bestemmelses varslingsfrist meget væsentlig for operatørerne.  

Det følger af standardtilbuddets punkt 31, at bilag til aftalen kan ændres ved TDC's fremsendelse af nye bilag 
med angivelse af revisionsdatoen - det vil sige uden forudgående genforhandling. Som nævnt ovenfor under 
punkt 2.15 anmoder IT- og Telestyrelsen TDC om at ændre standardtilbuddet, så det - for så vidt angår be-
stemmelserne om TDC's adgang til at ændre vilkår og priser - bringes i overensstemmelse med de principper, 
der er indeholdt i styrelsens afgørelse af 7. august 2007 for marked 9.  

 

En sådan ændring vil kunne have konsekvenser for spørgsmålet om ændringer af aftalens bilag, da disse ikke 
uden videre kan siges at være undtaget fra genforhandlingskravet. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at 
en stillingtagen til rimeligheden af længden på varslet som nævnt i bilag 1, derfor bør afvente den nævnte 
ændring af standardtilbuddet. 
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Som det fremgår ovenfor under punkt 2.15 vil IT- og Telestyrelsen træffe afgørelse vedrørende TDC's ad-
gang til at ændre aftalen. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at en stillingtagen til spørgsmålet om rime-
ligheden af længden på varslet i forbindelse med produktændringer m.v., bør afvente styrelsens afgørelse, jf. 
punkt 2.15, og TDC's udmøntning heraf. 

 
2.17 Leveringstider (aftalens bilag 1, punkt 4.2) 
"Forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig med 2Mbit/s, som bestilles af Operatøren efter at have 
været anført i prognoser i henhold til Bilag 3 om planlægning og prognoser, skal leveres af TDC inden for 
40 dage efter afgivelse af ordrebekræftelse. For øvrige forbindelser med en kapacitet mindre end eller lig 
med 2Mbit/s gælder, at TDC skal levere mindst 90 % af forbindelserne inden for 60 dage efter afgivelse af 
ordrebekræftelse."  

Telia fremfører, at de fremsatte leveringstider er alt for ringe. Dette er ifølge Telia specielt gældende, hvor 
der er tale om TDC's eksisterende net. Som minimum mener Telia, at leveringstiderne maksimalt bør være 
30 dage for prognosticerede leverancer og 60 dage for øvrige.  

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er muligt på det foreliggende grundlag at afgøre, om de opstillede le-
veringstider er urimelige. IT- og Telestyrelsen skal dog bemærke, at der for TDC's egen levering til slutbru-
gere af faste kredsløb omfattet af selskabets forsyningspligt er fastsat krav om gennemsnitlige leveringsti-
der1, der ligger mellem 29 og 39 dage. Det bemærkes yderligere, at leveringstiderne på forsyningspligtområ-
det måles som den tid, der går fra kundens bestilling (ordredato), og indtil levering har fundet sted. Herover 
for står, at leveringstiderne i det omhandlede standardtilbud måles fra det tidspunkt, hvor TDC har afgivet 
ordrebekræftelse - dvs. et tidspunkt, der kan ligge op til 10 arbejdsdage efter udbyderens bestilling, jf. punkt 
4.3 i bilag 1. 

 

IT- og Telestyrelsen anmoder derfor TDC om at redegøre nærmere for, hvilke forhold der betinger leverings-
tidens længde, herunder at redegøre for konsekvenserne af kortere leveringstider. 

 

TDC's bemærkninger: 
TDC har oplyst, at leveringstiderne er fastsat under hensyn til TDC's kapacitet til at foretage de nødvendige 
arbejder, der er forbundet med levering af de omhandlede ydelser. Det har ifølge TDC særligt betydning for 
længden af leveringstiden, om der skal ske anlægsarbejder. TDC har på den baggrund samlet vurderet, at sel-
skabet kan tilbyde de gældende leveringstider. TDC oplyser videre, at de gældende leveringstider er forble-
vet uændret gennem en længere periode, og at selskabet er indstillet på at foretage en nærmere analyse af 
mulighederne for at forkorte de maksimale leveringstider. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
IT- og Telestyrelsen finder det positivt, at TDC vil analysere mulighederne for at forkorte de maksimale le-
veringstider. IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse henstille til TDC, at selskabet inddrager styrelsens 
bemærkninger vedrørende forholdet mellem standardtilbuddets leveringstider og de leveringstider, der gæl-
der for TDC's eget detailudbud, jf. ovenfor. IT- og Telestyrelsen vil følge op over for TDC med hensyn til 
selskabets analyse af mulighederne for at forkorte de maksimale leveringstider. 

 

På den baggrund finder IT- og Telestyrelsen ikke anledning til på nuværende tidspunkt at foretage sig yderli-
gere på dette punkt.   

                                                     

 

1 For eksempel er der i vilkårene for TDC's varetagelse af forsyningspligten for 2 Mbit/s-faste kredsløb fastsat krav om en gennem-
snitlig leveringstid for 95 % af ordrerne på 36 dage og for 99 % af ordrerne på 39 dage. Som absolut minimumskrav i forhold til den 
enkelte kunde er der for så vidt angår 2 Mbit/s-kredsløb fastsat et mål på 54 kalenderdage. 
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2.18 TDC's frist for fremsendelse af ordrebekræftelse (aftalens bilag 1, punkt 4.3) 
"Aftalens parter træffer snarest muligt aftale om fremgangsmåden ved bestillinger. TDC skal inden for 10 
Arbejdsdage efter modtagelsen af en bestilling fra Operatøren afgive en ordrebekræftelse.(...)"  

Telia mener ikke, det virker seriøst for et selskab at skulle have 10 dage til at afsende en ordrebekræftelse for 
en bestilt vare. Telia mener, at TDC bør agere på lige fod med øvrige operatører i branchen, og dermed have 
afgivet en ordrebekræftelse til kunden inden 5 arbejdsdage fra modtagelsen af ordren. Dette mener Telia er 
rimeligt, specielt henset til de 5 arbejdsdag der gives operatøren sidst i samme punkt  

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det muligt på det foreliggende grundlag at afgøre, om den angivne frist 
for TDC til at afgive ordrebekræftelse er rimelig. Umiddelbart er det dog IT- og Telestyrelsens opfattelse, at 
hensynet til størst mulig gensidighed mellem aftalens parter taler for at tilnærme fristen den frist, som udby-
deren har til at gennemgå ordrebekræftelsen. 

 

IT- og Telestyrelsen anmoder derfor TDC om at redegøre nærmere for, hvilke forhold der betinger fristens 
længde. 

 

TDC's bemærkninger: 
TDC oplyser, at selskabet tilstræber at fremsende ordrebekræftelse snarest muligt. TDC oplyser, at der, for-
inden fremsendelsen kan finde sted, skal foretages en undersøgelse internt i TDC, om levering kan ske til det 
ønskede leveringstidspunkt, herunder foretages en nærmere planlægning af leveringen. Længden af fristen 
for fremsendelse er ifølge TDC fastsat således, at der er den fornødne tid til at foretage undersøgelse og plan-
lægning. 

 

Fristen for fremsendelse af ordrebekræftelse kan efter TDC's vurdering ikke sammenlignes med udbyderens 
frist for at gøre indsigelse over for ordrebekræftelsen, da en gennemgang af ordrebekræftelsen ifølge TDC 
alene forudsætter, at udbyderen kan bekræfte de oplysninger, der er indeholdt i ordrebekræftelsen. 

 

TDC oplyser, at fristen for fremsendelse af ordrebekræftelse er fastsat i overensstemmelse med brancheafta-
len om brancheetiske regler for levering af transmissionskapacitet. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at længden af TDC's frist for afgivelse af en ordrebekræftelse kan ha-
ve konkurrencemæssig betydning for udbyderens mulighed for at udbyde faste kredsløb på lige vilkår med 
TDC. IT- og Telestyrelsen har dog ikke på det foreliggende grundlag mulighed for at vurdere, om den angiv-
ne frist på 10 arbejdsdage for TDC til at afgive ordrebekræftelse er rimelig. IT- og Telestyrelsen skal samti-
dig bemærke, at der ikke i høringen er peget på konkrete konkurrencemæssige problemer som følge af stan-
dardtilbuddets bestemmelse om frist for fremsendelse af ordrebekræftelse. Styrelsen har endvidere noteret 
sig, at TDC har tilkendegivet at ville analysere mulighederne for at nedsætte den samlede leveringstid for 
ternminerende segmenter af faste kredsløb, jf. ovenfor under punkt 2.17. IT- og Telestyrelsen finder herefter 
ikke, at der på det foreliggende grundlag er basis for at pålægge TDC at ændre det omhandlede vilkår. IT- og 
Telestyrelsen skal understrege, at hvis en udbyder finder, at bestemmelsen giver anledning til konkrete kon-
kurrencemæssige problemer, har udbyderen mulighed for at indbringe en sag for IT- og Telestyrelsen herom. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.  

2.19 Sanktion ved forsinket levering (aftalens bilag 1, punkt 4.4) 
"(...) Hvis TDC ikke leverer Transmissionskapacitet senest på den dato, som er anført i ordrebekræftelsen, 
skal forbindelserne leveres snarest muligt.  
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Hvis TDC ikke er i stand til at levere inden 30 dage efter det tidspunkt, der er anført på ordrebekræftelsen, 
er Operatøren berettiget til at annullere ordren uden omkostninger.  

Operatøren er ligeledes berettiget til at annullere ordren senest 5 dage fra modtagelsen af ordrebekræftelse, 
såfremt den bekræftede leveringstid overskrider ovennævnte grænser i punkt 4.2 i mere end 14 dage. (...)"  

Telia anfører, at selskabet også her savner en seriøs behandling af TDC's kunder. Det virker meget uprofes-
sionelt af TDC ikke at ville sanktionere egne brud på egen aftale. TDC har ved disse vilkår ikke noget inci-
tament til at leveringen sker rettidigt, hvilket er en af de vigtigste faktorer for operatøren. Denne må jo stole 
på, at leverandøren leverer til tiden og om ikke andet sørge for at denne har et incitament hertil. Dette er iføl-
ge Telia ikke gældende i denne aftale.  

Uanset at det ikke fremgår eksplicit af bilag 1, punkt 4.4, lægger IT- og Telestyrelsen til grund, at det er afta-
lens generelle vilkår i aftalens punkt 17 om TDC's misligholdelse, der finder anvendelse, hvis TDC ikke le-
verer transmissionskapacitet til den aftale tid. Det indebærer blandt andet, at udbyderen har krav på bod efter 
retningslinjerne i punkt 17.2.1, hvis TDC ikke leverer ydelserne rettidigt. Derudover kan udbyderen hæve af-
talen i tilfælde af væsentlig misligholdelse, jf. punkt 17.2.2.  

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.  

2.20 Usædvanlig adresse (aftalens bilag 1, punkt 4.5) 
"Levering til tekniske installationer og usædvanlige adresser er ikke omfattet af priserne i henhold til denne 
aftale. Hvis Operatøren ønsker levering til (...) eller usædvanlige adresser (f.eks. telte, campingvogne, skur-
vogne, kajpladser i form af kajstik, markedspladser eller lignende, kan TDC normalt levere dette efter reg-
ning i overensstemmelse med abonnementsvilkårene for faste kredsløb. (...)"  

Telia anfører, at selskabet fortsat ønsker en meget mere detaljeret liste over, hvad der udgør en usædvanlig 
adresse. Operatøren har ifølge Telia vanskeligt ved at afgive priser og tilbud overfor egne kunder, når denne 
ikke med sikkerhed kender TDC's anvendelse af begrebet usædvanlig adresse. Telia vil foretrække en ende-
lig liste som bilag.  

IT- og Telestyrelsen har naturligvis forståelse for, at størst mulig klarhed vil være en fordel for udbyderen. 
Omvendt finder IT- og Telestyrelsen også, at det kan være særdeles vanskeligt på forhånd at opstille en ud-
tømmende oversigt over, i hvilke situationer der foreligger en usædvanlig adresse. Det kan f.eks. bero på helt 
konkrete omstændigheder, om en campingvogn er en sædvanlig adresse, ligesom begrebet generelt kan ud-
vikle sig. Derfor er det IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at det er mest hensigtsmæssigt at lade det 
bero på en konkret vurdering, idet de eksempler, der er oplistet i aftalen, efter styrelsens vurdering giver ri-
melige retningslinjer herfor. 

 

Det bemærkes herudover, at IT- og Telestyrelsen den 18. februar 2002 traf afgørelse efter det dengang gæl-
dende retsgrundlag om TDC's levering af faste kredsløb til usædvanlige adresser. Den daværende standardaf-
tale indeholdt ikke nogen eksplicit regulering af levering af kredsløb til usædvanlige adresser, hvorfor det var 
TDC's almindelige abonnementsvilkår, der var gældende. IT- og Telestyrelsen havde efter det dagældende 
retsgrundlag ikke kompetence til at gribe ind over for konkrete samtrafikaftaler eller til at pålægge ændringer 
heri. IT- og Telestyrelsen vurderede dog, at den aftalekonstruktion for levering af faste kredsløb til usædvan-
lige adresser og installationer, som var indeholdt i standardaftalen, i praksis medførte uigennemsigtige afta-
levilkår. På den baggrund anmodede IT- og Telestyrelsen TDC om at ændre selskabets standardtilbud. TDC 
efterkom IT- og Telestyrelsens anmodning med selskabets standardtilbud af 1. juni 2002. 

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at det omhandlede vilkår er i overensstemmelse med de tilkendegi-
velser, som er indeholdt i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 18. februar 2002. 
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Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.  

2.21 Definition af væsentlig ændring (aftalens bilag 1, punkt 5.1) 
"Væsentlige ændringer i en bestillings termineringspunkter eller transmissionsdata betragtes som en annul-
lering og fornyet ordre. Opgraderinger af bestillinger anses som udgangspunkt ikke for at udgøre en væsent-
lig ændring.

  

Telia anfører, at selskabet til denne bestemmelse savner en klar definition af, hvad en væsentlig ændring er. 
Det ville være en klar fordel for alle parter såfremt en sådan synliggøres på bestillingsformularen.   

IT- og Telestyrelsen finder, at det kan være særdeles vanskeligt på forhånd at opstille en klar definition af 
begrebet "væsentlig ændring". IT- og Telestyrelsen skal dog opfordre TDC til at oplyse, om det vil være mu-
ligt at indsætte nogle eksempler, der kan tjene som vejledning for, hvornår en ændring anses for at være væ-
sentlig. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.   

2.22 Definition af niveau 1-2-3 (aftalens bilag 2, punkt 2.1) 
"For Transportforbindelserne med kapacitet lig 2 Mbit/s betales kvartalsprisen i henhold til 3 niveauer i 
TDC's net.   

Niveau 1 og 2 
For forbindelser på niveau 1 og 2 ydes følgende reduktion på Transportforbindelser: 

 

2 Mbit     15 % af prisen for niveau 3   

Niveau 1 og niveau 2 omfatter Transportforbindelser mellem centralerne i nedenstående tabel:  

(....)  

Niveau 3 omfatter alle øvrige Transportforbindelser."  

Telia savner generelt en definition af niveau 1-2-3.  

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at punkt 2.1 i bilag 2 ikke vurderes at være relevant i relation til stan-
dardtilbuddet for marked 13. Punkt 2.1 vedrører således transportforbindelser mellem centraler og ikke ter-
minerende segmenter af faste kredsløb (accessforbindelser), som er de produkter, som er omfattet af marked 
13. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.   

2.23 Pris for ændringer (aftalens bilag 2, punkt 2.9) 
"2.9 Ændringer: 
Ændring af grænseflade Engangspris kr. 
Uden udskiftning af modem 900,00

 

Med udskiftning af modem 5.040,00

 

Ændring af strømforsyning 900,00
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Telia efterlyser en form for sikring af, at det ikke er operatørerne, som betaler for TDC's udvikling af eget 
net. Hertil kommer, at det efter Telias opfattelse virker urimeligt, at operatøren skal betale for ændringer i 
udstyr, som TDC ejer.  

IT- og Telestyrelsen forstår det omhandlede vilkår således, at de ændringer, som udbyderen vil skulle betale 
for, skal bero på udbyderens egne forhold. Ændringer, der er foranlediget af udviklingstiltag m.v., som TDC 
selv initierer, og som udelukkende vedrører TDC's egne forhold, vil efter styrelsens opfattelse således ikke 
kunne føre til, at TDC er berettiget til at opkræve betaling for ændringerne hos udbyderen. 

 

Idet IT- og Telestyrelsen lægger ovennævnte forståelse til grund, finder styrelsen således ikke anledning til at 
træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens § 72 eller § 73. IT- og Telestyrelsen skal dog 
opfordre TDC til i bilag 2 at tydeliggøre, at det alene er ændringer, som beror på udbyderens forhold, som 
udbyderen kan opkræves betaling for efter punkt 2.9. 

 

TDC's bemærkninger: 
TDC oplyser, at selskabet vil foretage en præcisering af standardtilbuddet på dette punkt i overensstemmelse 
med IT- og Telestyrelsens bemærkninger. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
IT- og Telestyrelsen har noteret sig, at TDC vil præcisere standardtilbuddet på dette punkt. På den baggrund 
finder IT- og Telestyrelsen ikke anledning til at foretage sig yderligere på dette punkt.  

2.24 Metode for måling af oppetid (aftalens bilag 4, punkt 7) 
Telia har i relation til det oprindelige bilag 4 i standardtilbuddet anført, at det, når der skal måles oppetid, er 
helt afgørende, at der måles på det enkelte kredsløb og ikke som en gennemsnitsværdi for samtlige 2 Mbit/s 
kredsløb. Dette svarer ifølge Telia ikke til de krav, kunderne i øvrigt stiller i markedet. Det er ifølge Telia 
desuden ikke seriøst, når det sammenholdes med, at der ikke i aftalen findes sanktioner for manglende over-
holdelse af netkvaliteten.  

Som nævnt i indledningen til dette høringsnotat sendte TDC den 16. marts 2007 et revideret bilag 4 til IT- og 
Telestyrelsen. Det reviderede bilag blev sendt i høring den 2. april 2007 med høringsfrist den 30. april 2007. 
IT- og Telestyrelsen har ikke modtaget nogle høringssvar i forbindelse med denne høring.  

I det reviderede bilag 4 er måling af oppetid behandlet i punkt 6.1. Det hedder heri blandt andet:  

Performance parameter Accessnet oppetid 
Mål: [større end eller lig med] 99,9 % 
Definition: Oppetid accessnet er den tid opgjort i procent hvor accessnettet i gennemsnit 

står til rådighed for kunderne. 
(...) (...) 
Målemetode og grundlag: Opgøres som: 

100- ([antal fejlmeldinger i perioden] * gennemsnitlig fejlafhjælpnings tid] / 
([antal accessnet strækninger] * [timer i perioden]) * 100)  

(...) 
Måleperiode: Der måles over én kalendermåned 

  

Uanset at bilag 4 er blevet revideret, læser IT- og Telestyrelsen det nye bilag således, at der også i henhold til 
dette sker en måling af den gennemsnitlige oppetid og ikke en måling i forhold til det enkelte kredsløb. 
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Spørgsmålet om, hvorvidt det er rimeligt at måle oppetiden som en gennemsnitsværdi afhænger i høj grad af, 
om udbyderen over for sine kunder skal leve op til vilkår om kvalitet, hvis overholdelse vanskeliggøres, hvis 
udbyderen ikke selv kan påberåbe sig en mere præcis oppetid over for TDC.  

 
IT- og Telestyrelsen skal på den baggrund anmode TDC om at redegøre for 

 
om de oppetidsmålinger, der gennemføres, vedrører 1) de enkelte kredsløb, 2) samtlige kredsløb, som 
den enkelte udbyder aftager, eller 3) alle de kredsløb, som TDC stiller til rådighed, herunder internt hos 
TDC. 

 

Hvis der svares benægtende på spørgsmål 1) ovenfor, anmodes TDC om at redegøre for  

 

baggrunden for den gældende målemetode,  

 

hvordan der over for de enkelte slutkunder kan stilles realistiske og konkurrencedygtige kvalitetskrav om 
oppetid, samt 

 

hvilke muligheder, der er for at måle på det enkelte kredsløb og konsekvenserne heraf. 

 

TDC's bemærkninger: 
TDC har oplyst, at selskabets oppetidsmålinger vedrører alle de kredsløb, som TDC stiller til rådighed, her-
under internt i TDC. TDC oplyser, at selskabet ikke i dag har mulighed for at foretage en måling af hvert en-
kelt kredsløb. En måling af hvert enkelt kredsløb vil ifølge TDC forudsætte, at TDC har det fornødne udstyr 
hertil i begge ender af kredsløbet. Etablering heraf vil ifølge TDC alt andet lige medføre øgede omkostninger 
og dermed en forøgelse af prisen for kredsløbet. 

 

TDC har på baggrund af en række supplerende spørgsmål fra IT- og Telestyrelsen oplyst, at TDC ikke i al-
mindelighed aftaler oppetidsmål i selskabets slutbrugerkontrakter. Dog har selskabet i enkelte tilfælde indgå-
et aftaler om oppetidsmål på 99,5 % eller 99,7 % med tilhørende bod i kontrakter, der vedrører flere kreds-
løb. TDC oplyser, at det da er salgsenheden, der kalkulerer risikoen ved en sådan bod i sin priskalkule. For 
enkeltstående kredsløb foretages der ikke en egentlig måling, men en bod kan i disse tilfælde beregnes ud fra 
fejlmålinger og afmelding af fejl. TDC oplyser, at selskabets detailafsætning af kredsløb ofte sker i sammen-
hæng med netværksydelser, routere m.m., og at der her er mulighed for i den samlede leverance at overvåge 
de enkelte kredsløb og opgøre deres oppetid. 

 

TDC har yderligere oplyst, at selskabets afsætning af kredsløb til forretningsområdet "Øvrige ydelser" sker 
på baggrund af en ISG, og at der er indgået aftale med TDC Mobil og YouSee om afsætning af faste kreds-
løb. Der er ikke i disse aftaler aftalt særlige vilkår om oppetidskrav og -målinger. 

 

TDC oplyser, at selskabets afsætning på detailniveau af faste kredsløb ikke formelt sker på basis af en ISG 
eller en samhandelsaftale, og at der ikke er særlige vilkår for produktionen af kredsløb til detailsalg. Det er 
derfor selskabets vurdering, at andre udbydere har samme mulighed som TDC for at indgå SLA med deres 
slutkunder og indregne en kalkuleret risiko vedrørende oppetider i deres prissætning. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
IT- og Telestyrelsen har noteret sig TDC's oplysninger, herunder at en måling af oppetid for hvert enkelt 
kredsløb ifølge TDC vil forudsætte, at TDC har det fornødne udstyr hertil i begge ender af kredsløbet. IT- og 
Telestyrelsen anerkender dette forhold, herunder at en etablering af sådant udstyr vil være forbundet med 
øgede omkostninger. 

 

På baggrund af TDC's oplysninger er det endvidere IT- og Telestyrelsens vurdering, at udbydere har samme 
muligheder som TDC for at kunne aftale vilkår om oppetider med deres slutbrugere. Styrelsen har herved 
lagt vægt på, at TDC har oplyst, at selskabet ikke ved intern afsætning af kredsløb har aftalt særlige vilkår 
om oppetidskrav og -målinger, samt at der ikke i øvrigt i forbindelse med TDC's afsætning på detailniveau af 
faste kredsløb er særlige vilkår for produktionen af kredsløb til detailsalg. I de tilfælde, hvor TDC aftaler så-
danne vilkår med sine slutbrugere, sker det således ifølge TDC's oplysninger på selskabets egen risiko. 
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Hertil kommer, at TDC i henhold til standardtilbuddets punkt 17.1.3 er forpligtet til at yde kompensation i 
tilfælde af mangler ved den leverede ydelse. 

 
Endvidere bemærkes, at en udbyder vil have mulighed for på kommercielt grundlag at søge aftalt andre vil-
kår om oppetidskrav og -målinger med TDC og at indbringe en eventuel uenighed herom for IT- og Telesty-
relsen, jf. telelovens § 65. 

 

På den baggrund finder IT- og Telestyrelsen ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtil-
buddet, jf. telelovens § 72 eller § 73. 

 

3. IT- og Telestyrelsens bemærkninger i øvrigt

 

Udover de afgivne høringssvar, har IT- og Telestyrelsen følgende bemærkninger til standardtilbuddet:  

3.1 Omfanget af transmissionskapacitet omfattet af aftalen (aftalens bilag 1, punkt 4.1) 
Efter punkt 4.1 i aftalens bilag 1 tilbyder TDC følgende typer af forbindelser: 

 

2- og 4-tråds analoge forbindelser 

 

64 kbit/s V35/V36/X.21/G.703 

 

2 Mbit/s G.703  

TDC oplyser på selskabets hjemmeside, hvilke faste kredsløb, selskabet udbyder. Listen på hjemmesiden 
med tilhørende nærmere beskrivelser omfatter de kredsløb, som produktspecifikationen i standardtilbuddet 
anfører, men herudover omfatter listen yderligere nogle kredsløb med hastigheder på op til 2 Mbit/s. Det 
drejer sig specifikt om udbud af N x 64 kbit/s Digital og om EtherLink Light, der rummer udbud med 
transmissionshastigheder på 512 kbit/s, 1 Mbit/s og 2 Mbit/s.  

Det fremgår af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse for marked 13, at engrosmarkedet for terminerende 
segmenter af faste kredsløb omfatter engrossalg af terminerende segmenter af faste kredsløb uanset kapa-
citet og underliggende teknologi. 

 

Standardtilbuddet skal i henhold til markedsafgørelsen kun omfatte faste kredsløb med en kapacitet på til 
og med 2 Mbit/s. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det følger af markedsafgørelsen, at standardtil-
buddet skal omfatte alle faste kredsløb med en kapacitet på til og med 2 Mbit/s uanset teknologi. 

 

På den baggrund finder IT- og Telestyrelsen umiddelbart, at ovennævnte produkter, som er nævnt på 
TDC's hjemmeside, også burde være omfattet af produktspecifikationen.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette emne bør afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Tele-
styrelsen eventuelt træffer afgørelse om ændringer af standardtilbuddet, jf. telelovens § 72 eller § 73. 

 

TDC's bemærkninger: 
TDC oplyser, at det for n*64 kbit/s gælder, at der er tale om net, der ikke er omfattet af markedsafgrænsnin-
gens definition af faste kredsløb, selvom TDC bruger denne betegnelse i 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 omfattet af standardtilbuddet. 

 

TDC har supplerende oplyst, at n*64 kbit/s-produktet er et net, hvor den enkelte kunde har flere accesspunk-
ter, 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 maskenet mellem de fire adresser, 
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så hvert par af adresser forbindes med 64 kbit/s ved anvendelse af kun ét access-ben til hver adresse - dvs. fi-
re access-ben i alt. Et maskenet af punkt-til-punkt-forbindelser ville i samme situation forudsætte seks kreds-
løb 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. 

 

Med hensyn til Etherlink Light oplyser TDC, at høringen har givet selskabet anledning til at revurdere pro-
duktet i forhold til markedsafgrænsningen. På den baggrund vil TDC udvide standardtilbuddet til også at om-
fatte dette produkt. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
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-access-ben, er omfattet af standardtilbuddet. Det fremgår imidlertid af TDC's høringssvar, at 
selskabet ikke finder, at de "access-ben", der indgår i n*64 type 2, er omfattet af standardtilbuddet. 

 

IT - og Telestyrelsen vil træffe afgørelse vedr. denne problemstilling, jf. telelovens §§ 72 eller 73.   

3.2 TDC's adgang til at ophæve aftalen (aftalens punkt 18.3 og 18.4)  
I IT- og Telestyrelsens høringsnotat vedr. standardtilbuddet for marked 9 og styrelsens afgørelse af 7. august 
2007 vedrørende samme standardtilbud har styrelsen truffet afgørelse om de vilkår i standardtilbuddet, der 
vedrører TDC's adgang til at ophæve aftalen. De bestemmelser i standardtilbuddet, der er behandlet i den 
forbindelse, findes også i standardtilbuddet for marked 13.   

Af standardtilbuddets punkt 18.3 om ophævelse fremgår således blandt andet:  

"Såfremt Operatøren væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge denne Aftale og sådan misligholdelse 
ikke er bragt til ophør senest 20 Arbejdsdage efter modtagelse af skriftligt påkrav herom, dog senest 10 Ar-
bejdsdage 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".   

(...)  

Af standardtilbuddets punkt 18.4 om afbrydelse af ydelse fremgår:  

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

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at der tilsyneladende er en konflikt mellem aftalens punkt 
18.3 (indeholder en frist på 20 hhv. 10 arbejdsdage til at afhjælpe en væsentlig misligholdelse) og aftalens 
punkt 18.4 (afbrydelse af ydelsen med omgående virkning ved væsentlig misligholdelse). 

 

Derudover skal IT- og Telestyrelsen citere følgende fra sin afgørelse af 7. august 2007 vedr. standardtilbud-
det for marked 9: 
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"IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at telelovgivningen efter styrelsens opfattelse udtøm-
mende gør op med de situationer, hvor en udbyder med stærk markedsposition kan afbryde igangværende 
samtrafik, jf. den ovenfor under afsnittet om lovgivningen 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 samtra-
fik. 

 

Det er på det grundlag videre IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC kan gøre normale kontraktretlige 
misligholdelsesbeføjelser gældende for forhold, der falder uden for telelovgivningen. For forhold, der fal-
der inden for telelovgivningen, kan ophævelse af en aftale kun ske i overensstemmelse med de kriterier, 
der fremgår af telelovgivningen, herunder eksempelvis afbrydelseskriterier fastsat i medfør af telelovens § 
50, stk. 3. 

 

For så vidt angår afbrydelse ved manglende betaling for samtrafik skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at 
TDC ikke inden for telelovgivningen er pålagt at give adgang til samtrafik uden betaling herfor. 

 

På dette grundlag skal styrelsen pålægge TDC at ændre de bestemmelser i standardtilbudet, som giver 
TDC en videre adgang til at ophæve en aftale om samtrafik i tilfælde, hvor TDC ikke i medfør af de ud-
tømmende regler i telereguleringen vil være berettiget til at afbryde igangværende samtrafik, således at 
denne adgang for TDC til at ophæve en samtrafikaftale bringes i overensstemmelse med lovgivningens 
regler herom. IT- og Telestyrelsen deltager gerne i en nærmere drøftelse om den konkrete udformning af 
disse ændringer." 

 

På den baggrund har IT- og Telestyrelsen påbudt TDC at ændre bestemmelserne om TDC's adgang til at 
ophæve en aftale om samtrafik som følge af udbyderens misligholdelse i standardtilbuddet for marked 9, 
således at bestemmelserne bringes i overensstemmelse med telereguleringens regler for at afbryde igang-
værende samtrafik. 

 

Da forholdet vedr. ændring af vilkår som nævnt ovenfor vurderes at være de samme i relation til nærværende 
standardtilbud for marked 13, skal IT- og Telestyrelsen hermed anmode TDC om at ændre standardtilbuddet 
for marked 13, så det - for så vidt angår bestemmelserne om TDC's adgang til at ophæve aftalen som følge af 
udbyderens misligholdelse - bringes i overensstemmelse med de principper, der er indeholdt i styrelsens af-
gørelse af 7. august 2007 for marked 9.  

 

TDC's bemærkninger: 
TDC henviser til, at selskabet har indbragt IT- og Telestyrelsens afgørelse af 7. august 2007 for Teleanke-
nævnet. TDC henviser til selskabets bemærkninger i nævnte klagesag. TDC foreslår, at IT- og Telestyrelsens 
endelige vurdering af dette punkt i standardtilbuddet afventer Teleklagenævnets afgørelse. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger: 
IT- og Telestyrelsen finder ikke anledning til at lade sin endelige vurdering på dette punkt afvente Telekla-
genævnets afgørelse i sagen om standardtilbuddet for marked 9. Hvis Teleklagenævnet måtte nå frem til en 
anden vurdering end den, IT- og Telestyrelsens afgørelse i sagen om standardtilbuddet for marked 9 er base-
ret på, vil IT- og Telestyrelsen herefter som opfølgning herpå på eget initiativ tage stilling til, om dette kunne 
have afsmittende effekt på styrelsens afgørelse i nærværende sag, jf. nedenfor. 

 

IT- og Telestyrelsen vil træffe afgørelse vedr. denne problemstilling jf. telelovens § 72 eller § 73.    

4. IT- og Telestyrelsens afsluttende bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen har på baggrund af høringsnotatet og TDC s høringssvar vurderet, hvorvidt IT- og 
Telestyrelsen for de enkelte problemstillinger skal træffe afgørelse om ændring af standardtilbudet, jf. tele-
lovens § 72 eller § 73. 
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For punkterne 2.15 (TDC's ændring af aftalevilkår), 2.24 (metode for måling af oppetid) og 3.2 (TDC's ad-
gang til at ophæve aftalen) har IT- og Telestyrelsen fundet det nødvendigt at træffe afgørelse om ændring af 
standardtilbudet.  

For punkterne 2.3 (forholdet til slutkunder (pkt. 8.3)), 2.4 (slutkundens regningsklager), 2.5 (varsling af 
afbrydelse), 2.7 (varsling af prisændringer som følge af myndighedsafgørelser), 2.9 (frist for TDC's af-
hjælpning af mangler), 2.10 (udbyderens adgang til at ophæve aftalen ved mangler og forsinkelse), 2.11 
(bod), 2.12 (ansvarsmaksimum), 2.13 (fremsendelse af påkrav med anbefalet post), 2.14 (TDC's opsigel-
sesvarsel), 2.18 (TDC's fremsendelse af ordrebekræftelse), 2.19 (sanktion ved forsinket levering), 2.20 
(usædvanlig adresse), 2.21 (definition af væsentlig ændring) og 2.22 (definition af niveau 1-2-3) har IT- og 
Telestyrelsen ikke fundet det nødvendigt at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet.  

For punkterne 2.1 (betaling af engangsbeløb), 2.2 (brugerrestriktioner), 2.3 (forholdet til slutkunder (pkt. 
8.2)), 2.6 (betaling ved forgæves fejlretning), 2.8 (meddelelse om betaling), 2.17 (leveringstider), 2.23 
(pris for ændringer) og 3.1 (omfanget af transmissionskapacitet omfattet af aftalen) har TDC imødekom-
met den rejste kritik, hvorfor IT- og Telestyrelsen ikke har fundet anledning til på nuværende tidspunkt at 
foretage sig yderligere på det omhandlede punkter.  

Endeligt bemærkes, at IT- og Telestyrelsen ikke på nuværende tidspunkt har taget stilling til den problem-
stilling, der er omhandlet i punkt 2.16 (TDC's varsling af produktændringer eller udfasning af produkter).  


