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Afgørelse om diskrimination i forbindelse med udbetaling af samlerabat

 

I denne afgørelse tages der stilling til Cybercitys klage af 31. oktober 2007, som 
uddybet ved breve af 8. november 2007, 19. december 2007, 18. februar 2008 og 
2. juni 2008  

Klagen indeholdt to separate klagepunkter: Dels over TDC A/S (TDC) fortsatte 
anvendelse af oplysninger videregivet i strid med telelovens1 § 64, og dels over 
diskrimination i forbindelse med TDC s samlerabat i strid med den ikke-
diskriminationsforpligtelse, som TDC er pålagt på flere engrosmarkeder, jf. tele-
lovens § 51b.  

IT- og Telestyrelsen har valgt at behandle klagepunkterne hver for sig. I denne 
afgørelse behandler IT- og Telestyrelsen den del af klagen, som vedrører diskri-
mination i forbindelse med udbetaling af TDC s samlerabat.  

Klagen er behandlet på baggrund af Cybercitys og TDC s breve, herunder be-
mærkninger til det udkast til afgørelse, som IT- og Telestyrelsen sendte i høring 
den 11. marts 2008. Cybercity og TDC har løbende kommenteret på hinandens 
indlæg.  

Det bemærkes indledningsvis, at IT- og Telestyrelsen har behandlet sagen på 
baggrund af den løsning af dobbeltdækningsproblematikken, som TDC imple-
menterede. Der tages således alene stilling til, om den model, som TDC indførte 
den 19. november 2007, udgør diskrimination i forhold til andre udbydere i strid 
med den ikke-diskriminationsforpligtelse, som TDC er pålagt på relevante mar-
keder.   

IT- og Telestyrelsen skal endvidere bemærke, at den aktuelle sag har givet anled-
ning til gentagne bemærkninger fra både TDC og Cybercity. Af hensyn til over-
skueligheden er alene Cybercitys primære påstande, der har direkte relation til 
nærværende sag om diskrimination, medtaget i selve afgørelsen. TDC s argumen-
tation er ligeledes alene medtaget i begrænset omfang. Styrelsen har for fuld-
stændighedens skyld gengivet sagsforløbet indeholdende parternes argumentation 
i hovedtræk i vedlagte bilag med titlen Samlet sagsfremstilling . De påstande og 

                                                     

 

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 
780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 
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argumenter, der er gengivet i bilaget, udgør derfor en oversigt over sagsoplysnin-
gen for denne afgørelse.  

Sagens kerne og underliggende problematik 
Det grundlæggende spørgsmål i denne sag er, om TDC via den såkaldte samle-
rabat diskriminerer de øvrige udbydere i markedet, ved at ordningen giver TDC 
mulighed for at give egne detail-kunder en rabat, som de øvrige selskaber ikke 
har mulighed for at give deres detail-kunder. Det er kun detail-kunder, der har 
både bredbånd og telefoni på samme kobberledning, der er relevante for denne 
sag. Dette kaldes populært for delt anvendelse .  

Denne sag er en udløber af dobbeltdækningsproblematikken:   

Mellem TDC s central og den enkelte slutbruger (detail-kunde) løber en kobber-
ledning, som TDC ejer. Det koster et bestemt beløb om året (for tiden 870 kr.) at 
leje forbindelsen af TDC (købe en rå kobber af TDC).   

Hvis ledningen alene anvendes til ét formål, for eksempel til almindelig telefoni 
(PSTN) eller til bredbåndsforbindelse (xDSL), skal udgiften til driften af forbin-
delsen afholdes af den enkelte tjeneste eller udbyder. Men hvis linjen bruges både 
til almindelig telefoni og til bredbånd ( delt anvendelse ), så betalte telefoni-
delen tidligere fortsat den fulde pris, mens bredbåndsdelen betalte den halve pris 
(købte en delt rå kobber af TDC). I alt opnåede TDC Branchesalg således en 
overbetaling på den enkelte linje svarende til betalingen for en delt anvendelse af 
forbindelsen ( en delt rå kobber ), det vil sige 50 % af de samlede omkostninger 
på den enkelte linje. Problemstilling blev benævnt dobbeltdækningsproblema-
tikken .  

Som led i diskussionen om denne dobbeltdækningsproblematik indførte TDC den 
såkaldte samlerabat . Samlerabatten bygger på et princip om, at udgifterne ved 
anvendelse af TDC s kobbernet ved delt anvendelse skal fordeles ligeligt mellem 
de (to) tjenester, der benytter nettet2.   

Samlerabatten betyder herefter, at TDC udbetaler overprisen

 

på den enkelte 
linje som en rabat til PSTN-delen. Denne rabat gives principielt til TDC s en-
gros-kunder, men i det omfang slutbrugeren er detail-kunde hos TDC, giver TDC 
rabatten videre til slutbrugeren.  

Samlerabatten 
Samlerabatten kan udbetales enten til TDC s detail- eller engros-kunder. TDC s 
model til udbetaling af samlerabat kan derfor mest hensigtsmæssigt beskrives i 
forhold til udbetaling til henholdsvis engros-kunder og detail-kunder.  

På engrosniveau 
Prisen på engrosniveau er fastlagt på baggrund af prisen på detailniveau (ifølge 
en retail-minus prisregulering, hvorefter engrosprisen for gensælgere af PSTN-
linjer baseres på detailprisen fratrukket sparede omkostninger). TDC er derfor 

                                                     

 

2 Det er endvidere dette fordelingsprincip, som teleforligskredsen den 2. april 2008 be-
sluttede (og den 23. april 2008 bekræftede) skulle bruges til løsning af dobbeltdæknings-
problematikken. 
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forpligtet til at give den samme rabat, der udbetales til detailkunder, til selskabets 
engroskunder, herunder også TDC s egen detailforretning ( TDC Detail ). Dette 
sker ved, at TDC s engrosforretning ( TDC Branchesalg ) oplyser den enkelte 
gensælger af PSTN om, på hvor mange linjer der er delt anvendelse, og TDC 
Branchesalg udbetaler herefter samlerabatten til gensælgeren i aggregeret form. 
Der sker således i forbindelse med udbetaling af rabatten på engrosniveau ikke en 
udveksling af oplysninger om anvendelsen af den enkelte linje.  

Situationen er herefter den, at gensælgerne af PSTN ved hvor mange linjer, der er 
delt anvendelse på, og modtager rabatten svarende til dette antal. Gensælgeren er 
derimod ikke vidende om på hvilke konkrete linjer, der er delt anvendelse. Gen-
sælgeren kan derfor ikke umiddelbart udbetale rabatten til den relevante kunde, 
såfremt udbyderen alene er udbyder af PSTN til kunden. Dette gælder også for 
TDC Detail i de tilfælde, hvor TDC Detail alene er PSTN-udbyder (altså hvor 
kunden har en anden bredbåndsudbyder).   

På detailniveau 
En detail-kunde (med delt anvendelse), der har et PSTN-abonnement hos TDC, 
kan have xDSL-abonnement hos TDC eller hos en anden udbyder.  

Hvis detail-kunden udover PSTN-abonnement tillige har xDSL-abonnement hos 
TDC, udbetaler TDC uden videre samlerabat til kunden. TDC kan i denne situa-
tion udbetale rabatten direkte, da kunden er registreret hos TDC Detail som både 
PSTN- og xDSL-kunde. Denne mulighed eksisterer også for andre gensælgere af 
PSTN, der tillige udbyder bredbåndsforbindelser.  

Hvis kunden har xDSL-abonnement hos en anden udbyder (og altså alene PSTN-
abonnement hos TDC), kan udbetaling af samlerabatten ikke finde sted uden vi-
dere. Dette skyldes, at TDC Detail som PSTN-udbyder i disse situationer ikke er 
bekendt med, at der er delt anvendelse af kobberlinjen. TDC har derfor indført en 
tilmeldingsmodel. Modellen indebærer, at TDC s PSTN-kunder, der har et 
xDSL-abonnement hos en anden udbyder, kan tilmelde sig samlerabatten ved en-
ten at ringe til TDC Detail eller registrere sig på TDC s hjemmeside, hvorefter 
TDC udbetaler samlerabat til kunden på samme vilkår som for kunder, der også 
har bredbånd hos TDC. TDC får således fra kunden oplyst, at kunden har delt an-
vendelse, men TDC får ikke oplyst fra hvilket selskab kunden får leveret bred-
bånd. Der udveksles ikke oplysninger mellem TDC Branchesalg og TDC Detail. 
Andre gensælgere har mulighed for, at indhente tilsvarende oplysninger fra sine 
kunder.  

Parternes påstande og anbringender 
Cybercity nedlægger i sagen helt overordnet den påstand, at TDC s samlerabat-
model og den måde modellen administreres på, er udtryk for diskrimination i 
strid med den ikke-diskriminationsforpligtelse, som TDC er pålagt på flere en-
grosmarkeder.    
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Cybercity anfører til støtte for sin påstand:3  

- At TDC alene opsiger samlerabatten for så vidt angår de af TDC s kun-
der, der modtager bredbånd fra andre udbydere, hvilket efter Cybercitys 
opfattelse er en differentieret forringelse af andre udbyderes kunders rets-
stilling hos TDC. 

- At der på TDC s hjemmeside i forhold til fremgangsmåden ved tilmel-
ding til samlerabatten sondres mellem PSTN-kunder, der har bredbånd 
hos TDC og PSTN-kunder, der har bredbånd hos andre udbydere, og at 
der kun skal ske tilmelding for så vidt angår de sidstnævnte. 

- At TDC ikke giver kunder med bredbånd hos en anden udbyder (og der-
med ikke tilmeldes automatisk), samlerabat med tilbagevirkende kraft, 
idet kunderne først er berettigede til samlerabat fra det tidspunkt, kunden 
tilmelder sig. 

- At andre gensælgere af PSTN end TDC er afskåret fra at videregive den 
på engrosniveau udbetalte samlerabat til sine kunder, da selskaberne ikke 
får oplyst på hvilke linjer, der er delt anvendelse. 

- At TDC forudsætter, at bredbåndsudbyderne skal kontakte TDC Detail 
med oplysninger om hvilke af deres kunder, der er berettigede til en sam-
lerabat, og tvinger konkurrenterne til frivilligt at indgå i en ordning, hvor 
TDC Detail opnår adgang til de oplysninger, som Teleklagenævnet har 
påbudt TDC ikke at udveksle internt i organisationen. Dette anser Cyber-
city som værende et forsøg på at omgå påbuddet efter telelovens § 64. 

- At TDC vil have konkurrenternes bredbåndskunder til selv at tilmelde sig 
aktivt til samlerabatordningen (mens TDC s egne bredbåndskunder får 
rabatten automatisk) og dermed søger at omgå hensigten med telelovens 
§ 64 samt påbuddet fra Teleklagenævnet. 

- At TDC s model vil påføre Cybercity og andre udbydere administrative 
byrder i forhold til erhvervskunder, samt at modellen vil være problema-
tisk i forhold til medarbejderbredbånd.  

TDC anfører overfor Cybercitys påstand: 
- At TDC s samlerabatmodel ikke er i strid med ikke-

diskriminationsforpligtelsen i medfør af telelovens § 51b. 
- At der ikke i øvrigt finder nogen forskelsbehandling sted mellem PSTN-

kunder, som har bredbånd hos TDC, og PSTN-kunder, som har bredbånd 
hos en anden udbyder.  

Til støtte for sine påstande anfører TDC: 
- At der anvendes samme prissætning på engrosmarkedet for fastnetaccess 

overfor TDC Detail som overfor andre gensælgere af PSTN. 
- At TDC Details prissætning ikke er omfattet af engrosmarkedet for fast-

netaccess, hvorfor telelovens § 51b allerede af den grund ikke finder an-
vendelse på TDC Detail. 

                                                     

 

3 Cybercitys anbringender til støtte for ovenstående påstand er siden sagens indbringelse 
den 31. oktober 2007 blevet suppleret ved senere anbringender, ligesom enkelte anbrin-
gender har vist sig begrundet i faktiske forhold, der grunder i misforståelser mellem par-
terne. For en fuldstændig gennemgang af parternes anbringender i sagen henvises til 
sagsfremstillingen.  
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- At TDC s PSTN-kunder har samme adgang til at opnå samlerabat, uanset 
om kunden har bredbånd hos TDC eller en anden udbyder. 

- At der ikke er noget til hinder for, at Cybercity eller andre udbydere af 
bredbånd på vegne af kunden giver meddelelse til TDC om, at telefonlin-
jen anvendes både til telefoni og bredbånd, og derved medvirker til at 
sikre, at kunden opnår samlerabat fra det tidspunkt, hvor betingelsen for 
samlerabat er opfyldt. 

- At der ikke består en pligt for bredbåndsudbyderen til at oplyse TDC om 
hvilke af bredbåndsudbyderens kunder, der er berettigede til samlerabat. 

- At registreringen af delt anvendelse til brug for udbetaling af samlerabat 
finder sted hos TDC Detail. TDC Branchesalg er således ikke involveret i 
registreringen af delt anvendelse som antaget af Cybercity. 

- At TDC er uforstående overfor, at Cybercity og andre udbydere skulle 
blive påført særlige administrative byrder i forhold til erhvervskunder, 
samt at erhvervskunder ikke vil være i stand til at registrere sig hos TDC 
som berettiget til samlerabat. 

- At erhvervskunder vil have fuldt ud samme mulighed for at tilmelde sig 
samlerabat som enhver anden af TDC s PSTN-kunder. Erhvervskunder 
har således det fornødne overblik over egne aftaler med TDC om PSTN 
og kan derfor vurdere, om kunden er berettiget til samlerabat og på den 
baggrund foretage tilmeldingen.  

Samtlige argumenter som parterne er fremkommet med, og som IT- og Telesty-
relsen har inddraget i vurderingen af sagens faktiske omstændigheder, er som 
nævnt gengivet i sagsfremstillingen. 

 

Regelgrundlag 
§ 51 b om Ikke-diskrimination  

TDC er på engrosmarkederne for fastnetaccess, ubundet adgang samt bredbånds-
tilslutning i markedsafgørelserne af henholdsvis 6. oktober 2005, 5. januar 2006 
og 2. november 2006 pålagt en ikke-diskriminationsforpligtelse i henhold til tele-
lovens § 51 b, jf. § 51, stk. 3, nr. 2.  

Telelovens § 51 b har følgende ordlyd: 
§ 51 b. Ved forpligtelse til ikke-diskrimination, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, forstås, at 

parter navnlig skal sikre, at de under tilsvarende forhold tilbyder andre virksom-
heder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår, og at de udbyder tje-
nester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår og af samme kvalitet, 
som gælder for tjenester, der udbydes til dem selv, deres datterselskaber eller 
partnere.   

Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 omfatter tillige situationer, hvor tjenester, der udby-
des til parten selv, dennes datterselskaber eller partnere, er sammensat af flere 
samtrafikprodukter, og situationer, hvor sammenlignelige tjenester indgår som 
delelementer i forskellige samtrafikprodukter, f.eks. i form af tillægsydelser, til-
lægstjenester eller faciliteter.

  

IT- og Telestyrelsen behandler nærværende sag i henhold til telelovens § 76.  

Telelovens § 76 har følgende ordlyd: 
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§ 76. IT- og Telestyrelsen kan behandle sager om overholdelse af denne lovs af-
snit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en kla-
ge.   

Stk. 2. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om ud-
bydere af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenesters, tredjemænds som 
nævnt i § 56, stk. 5, og § 58, stk. 5, og ejere af elektroniske kommunikationsnets 
overholdelse af  
1) § 41, stk. 2, § 56, stk. 1 og 2, § 57, stk. 1 og 3, § 58, stk. 1 og 2, § 64, § 72, 

stk. 2, § 74, stk. 1 og 3, § 76 a, § 82, stk. 1 og 2, og  
2) regler udstedt med hjemmel i § 50, § 56, stk. 3 og 4, § 57, stk. 4 og 5, § 58, 

stk. 3 og 4, og § 82, stk. 3.   

Stk. 3. I en afgørelse efter stk. 2 kan indgå påbud om overholdelse af de i stk. 2 
nævnte bestemmelser.   

Stk. 4. IT- og Telestyrelsens afgørelser efter denne lov og regler fastsat i medfør 
heraf skal være objektive, transparente, forholdsmæssige og ikkediskrimineren-
de.

  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at der i henhold til de ovenfor beskrevne 
faktiske omstændigheder ikke sker forskelsbehandling af andre udbydere i for-
hold til TDC Detail.  

IT- og Telestyrelsen har i vurderingen lagt vægt på, at TDC Branchesalg udbeta-
ler samlerabat til øvrige gensælgere af PSTN på samme vilkår som til TDC De-
tail.  

IT- og Telestyrelsen henviser herved til, at TDC Branchesalg udbetaler samlera-
batten i aggregeret form til TDC Detail  ligesom til øvrige gensælgere. TDC De-
tail indhenter oplysninger om delt anvendelse fra detail-kunden og identificerer 
herved den berettigede. Det er efter IT- og Telestyrelsens vurdering ikke i strid 
med telereguleringen, at gensælgere, det være sig TDC eller andre, indhenter op-
lysninger fra slutkunder med henblik på for eksempel at give rabat.  

Herved har IT- og Telestyrelsen lagt vægt på, at øvrige gensælgere af PSTN 
modtager samme oplysninger om deres slutkunder, som TDC Detail modtager 
om sine. Således lægger styrelsen til grund, at TDC Detail ikke modtager oplys-
ninger fra TDC Branchesalg om de enkelte slutkunders bredbåndsanvendelse, 
idet oplysningerne indhentes fra slutbrugerne. Tilsvarende oplysninger kan øvri-
ge gensælgere indhente fra deres kunder.  

Det er herved tillagt vægt, at der ikke er et krav om, at TDC s PSTN-kunde oply-
ser, hvor kunden har xDSL-abonnement eller hvilket produkt, der aftages. Om 
den enkelte kunde ønsker at meddele TDC, at kunden har ret til at modtage sam-
lerabatten, er denne vurdering uvedkommende.  

IT- og Telestyrelsen lægger endvidere vægt på, at andre udbydere af bredbånd 
har samme mulighed for at tilbyde bredbåndskunder med PSTN-abonnement hos 
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TDC automatisk tilmelding til samlerabat, idet TDC ifølge brev af 18. februar 
2008 accepterer en anden udbyders tilmelding til samlerabat på vegne af kunden.  

Det afgørende er ikke, om bredbåndsudbyderne er interesserede i at foretage an-
meldelsen, men at det rent faktisk kan ske med den konsekvens, at kunden får 
udbetalt rabat på sit PSTN-abonnement. Kunden stilles retligt ikke ringere af, at 
en bredbåndsudbyder ikke videregiver meddelelsen på vegne af kunden, idet 
kunden fortsat er berettiget til samlerabat på lige vilkår med kunder, der har delt 
anvendelse med PSTN hos TDC uanset bredbåndsudbyderen.  

Det har for denne vurdering ikke betydning, hvad der måtte ske, hvis kunden har 
en anden PSTN-udbyder end TDC. Denne problemstilling vedrører således ikke 
TDC s samlerabat, men er et spørgsmål om, hvorvidt andre PSTN-udbydere øn-
sker at udbetale samlerabatten til deres kunder, og hvorledes dette praktisk skal 
arrangeres.  

Det afgørende er derimod, at samlerabat på samme måde kan udbetales til samt-
lige PSTN-kunder, hvis udbyderen måtte ønske det.  

Cybercity har anført, at det vil være problematisk at praktisere løsningen i for-
hold til hjemmearbejdspladser, hvor arbejdsgiveren har abonnementsforholdet, 
og dermed ikke nødvendigvis er bekendt med, at medarbejderen har en aktiv tele-
fonforbindelse på samme strækning. Det bemærkes hertil, at det er PSTN-
kunden, der er berettiget til samlerabatten, og denne må antages at være bekendt 
med både sit PSTN-abonnement og det arbejdsgiverbetalte (eller arbejdsgiver-
formidlede) xDSL-abonnement. Endvidere vil den bredbåndsudbyder, der leverer 
til arbejdsgiveren, være vidende om, at der er en aktiv telefonforbindelse, idet 
den pågældende udbyder betaler en lavere pris til TDC som følge af, at der er delt 
anvendelse.   

Idet IT- og Telestyrelsen, således som sagen er oplyst, ikke finder, at der er tale 
om forskelsbehandling, har styrelsen vurderet, at de pågældende forhold ikke er i 
strid med de ikke-diskriminationsforpligtelser, som TDC er pålagt på engrosmar-
kederne for fastnetaccess, ubundtet adgang eller bredbåndstilslutning.  

IT- og Telestyrelsen har herved fundet, at det forhold, at andre udbydere af bred-
bånd skal informere TDC Detail om, at en kunde nu har dobbelt anvendelse, for 
at kunden uden videre kan opnå samlerabatten, ikke er udtryk for forskelsbehand-
ling, men derimod en nødvendig konsekvens af, at kunden har valgt at have to 
udbydere.   

Der vil således i sagens natur være fordele forbundet med, at samle sine abonne-
mentsforhold hos én udbyder, herunder for eksempel at man alene modtager én 
regning, og at man kun skal henvende sig til én udbyder ved fejlmeldinger, opsi-
gelse, flytning eller lignende. IT- og Telestyrelsen ser umiddelbart ingen konkur-
rencemæssige problemer i denne forbindelse, herunder navnlig når de pågælden-
de udbydere gives mulighed for at mindske de gener, der nødvendigvis følger af 
det dobbelte kundeforhold. Det afgørende er i denne sammenhæng, at kunderne 
ikke tilbydes produkter via bundling , som kunderne ikke kan få enkeltvist.  
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Det skal bemærkes, at TDC på de detailmarkeder, i henhold til telereguleringen, 
der modsvarer de relevante engrosmarkeder, ikke er pålagt en forpligtelse om ik-
ke-diskrimination. Dette medfører dog ikke, at TDC frit kan handle på en diskri-
minerende måde på de pågældende detailmarkeder. Dels skal TDC overholde de 
samme regler i henhold til forbruger- og konkurrencelovgivningen som enhver 
anden detailudbyder, og dels kan det ikke udelukkes, at TDC s handlinger på et 
detailmarked kan have sådanne afsmittende virkninger på de til detailmarkedet 
knyttede engrosmarkeder, at dette har betydning for vurderingen af overholdelsen 
af en ikke-diskriminationsforpligtelse på et engrosmarked. Da IT- og Telestyrel-
sen imidlertid ikke har identificeret sådanne afsmittende virkninger, jf. straks ne-
denfor, har der ikke været anledning til at overveje spørgsmålet nærmere.  

Det kan således bemærkes, at styrelsen ej heller har fundet forhold i detailleddet, 
der efter IT- og Telestyrelsens opfattelse vil kunne have en afsmittende effekt på 
ikke-diskriminationsforpligtelserne pålagt på engrosniveau, idet styrelsen har lagt 
vægt på, 

- at slutkunder med PSTN-abonnement hos TDC og bredbånd hos andre 
udbydere har samme mulighed for at opnå samlerabat på PSTN-
abonnementet som slutkunder med både PSTN og bredbånd hos TDC. 

- at slutkunder med PSTN-abonnement hos TDC og bredbånd hos andre 
udbydere kan modtage samlerabat fra samme tidspunkt som slutkunder 
med både PSTN og bredbånd hos TDC. 

- at tidspunktet fra hvilket slutbrugeren kan modtage samlerabat uanset ud-
byder er det tidspunkt, hvor TDC registrerer den dobbelte anvendelse på 
PSTN-abonnementet. I relation til spørgsmålet om tilbagevirkende kraft 
henvises til, at andre udbydere end TDC har mulighed for, at sikre deres 
slutkunder samlerabatten fra samme tidspunkt som slutkunder med både 
PSTN og bredbånd hos TDC. Dette sikres på baggrund af muligheden for 
automatisk tilmeldelse til samlerabat.   

IT- og Telestyrelsen skal her bemærke, at telelovens § 64 efter sin ordlyd alene 
finder anvendelse på oplysninger, TDC har modtaget fra andre udbydere, i for-
bindelse med samtrafikaftaler og ikke oplysninger indhentet på anden måde, her-
under direkte fra slutbrugeren. IT- og Telestyrelsen har i denne forbindelse ikke 
taget stilling til, om TDC s indhentelse og behandling af oplysninger fra slutbru-
gere er i overensstemmelse med anden lovgivning, herunder persondataloven. 
Beskyttelsesobjektet i telelovens § 64 er teleudbyderen, der videregiver nødven-
dige oplysninger i forbindelse med forhandling eller indgåelse af samtrafikafta-
ler. På baggrund heraf vurderer IT- og Telestyrelsen, at oplysningerne indhentet 
fra slutbrugerne i den konkrete sag ikke er omfattet af § 64. Det er styrelsens 
vurdering, at der ikke er tale om en omgåelse, men om en i henhold til teleloven 
lovlig indhentelse af oplysninger med henblik på udbetaling af en rabat til beret-
tigede kunder.  

IT- og Telestyrelsen skal endvidere bemærke, at styrelsen vurderer, at udbyder-
nes eventuelle tilmelding på vegne af kunden ikke gør, at oplysningerne bliver 
omfattet af beskyttelsesobjektet for § 64, idet oplysningen fortsat hidrører fra 
kunden og alene viderebringes på vegne af kunden.  

IT- og Telestyrelsen træffer på baggrund heraf i henhold til telelovens § 76 føl-
gende 
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Cybercitys klage af 31. oktober 2007, som uddybet ved breve af 8. november 
2007, 19. december 2007 og 18. februar 2008, om at den af TDC etablerede 
løsning om samlerabat er i strid med forpligtelser pålagt i medfør af telelo-
vens § 51b, afvises.    

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

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

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

Med venlig hilsen   

Anders Lønvig 
Fuldmægtig 


