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Samlet sagsfremstilling i sagen om diskrimination i forbindelse med 
udbetaling af samlerabat

 

Indledning 
Nærværende dokument udgør en samlet gengivelse i hovedtræk af Cybercity og 
TDC s indlæg og bemærkninger i sagen om diskrimination i forbindelse med ud-
betaling af den såkaldte samlerabat .  

Cybercity har ved klage af 31. oktober 2007, som uddybet ved breve af 8. no-
vember 2007, 19. december 2007, 18. februar 2008 og 2. juni 2008, klaget over, 
at TDC, efter Cybercitys opfattelse, agerer i strid med den ikke-
diskriminationsforpligtelse, der er pålagt TDC, ved selskabets måde at admini-
strere den såkaldte samlerabat på.  

TDC har ved breve af 13. november 2007, 18. februar 2008 og 2. juli 2008 afgi-
vet indlæg i sagen.  

Nedenfor er parternes argumenter gengivet i hovedtræk.  

Parternes argumenter 
Cybercity anfører i brev af 31. oktober 2007, at det er selskabets klare vurdering, 
at det er i strid med ikke-diskriminationsbestemmelsen i teleloven, når TDC ale-
ne giver egne kunder, der har såvel PSTN og ADSL hos TDC, en rabat på slut-
kundens PSTN-abonnement på kroner 40 inklusive moms pr. måned. Således er 
andre selskaber end TDC som følge af forbuddet mod at udveksle oplysninger på 
tværs af afdelingerne i TDC afskåret fra at oppebære samme rabat, som TDC gi-
ver sig selv.  

Cybercity anfører endvidere, at selskabet finder det kritisabelt, at TDC indretter 
selskabets rabatløsninger på en sådan måde, at det vil forudsætte udveksling af 
oplysninger i strid med telelovens bestemmelser for, at TDC vil kunne videregive 
rabatten på ikke-diskriminerende basis til samtlige operatører. Ved at indrette sel-
skabets rabatter på en sådan måde, at disse ikke vil kunne videregives til eksterne 
operatører, uden at TDC kommer i karambolage med telelovens bestemmelser, 
tvinger TDC derved andre operatører til at betale en højere pris for en ydelse, 
som TDC tilbyder sig selv rabatteret.  

TDC kommenterer i brev af 13. november 2007 Cybercitys brev af 31. oktober 
2007, hvor TDC over for Cybercitys påstand gør gældende, at der ikke foreligger 
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diskrimination eller anden forskelsbehandling i strid med telelovens bestemmelse 
om ikke-diskrimination.  

TDC anfører i brevet, at samlerabatordningen ikke er ændret og består indtil vi-
dere formelt uændret både i forhold til TDC s engroskunder og TDC s egne slut-
kunder.  

TDC anfører dog, at selskabet midlertidigt har tilbageholdt oplysninger i TDC s 
kunde- og ordresystemer, hvilket medfører, at oprettelse af samlerabat og æn-
dringer heraf ikke på daværende tidspunkt effektueredes i de tilfælde, som måtte 
anses for berørt af nævnets afgørelse af 9. oktober 2007. TDC anførte, at selska-
bet  når konsekvenserne af Teleklagenævnets afgørelse for udformningen af 
samlerabatordningen er afklaret  ville tage skridt til, at de berørte kunder kan få 
udbetalt samlerabat for den mellemliggende periode.  

I brev af 8. november 2007 gentager Cybercity selskabets opfattelse af, at TDC 
ikke fremadrettet rabatterer gensælgere, men alene egne PSTN-abonnementer.  

I brev af 19. december 2007 kommenterer Cybercity IT- og Telestyrelsens vurde-
ring af 18. december 2007 i henhold til § 77 af den af TDC påtænkte opsigelse af 
samlerabat for så vidt angår slutkunder, der modtager rabatten baseret på oplys-
ninger videregivet i strid med telelovens § 64.   

Cybercity anfører blandt andet, at selskabet finder det problematisk, at TDC ude-
lukkende opsiger rabatordningen for så vidt angår slutkunder, der aftager bred-
båndsabonnementer hos andre selskaber. En sådan differentieret forringelse af 
andre udbyderes kunders vilkår hos TDC er efter selskabets vurdering i strid med 
telelovens § 51 b.  

I brev af 17. januar 2008 beskrives indledningsvist TDC s hjemmeside 
www.tdc.dk/samlerabat, hvor det blandt andet fremgår, at samlerabat gives, hvis 
du har TDC Fastnet/ISDN2 og bredbånd på samme telefonlinje . TDC har end-

videre udarbejdet en oversigt, som viser, hvorledes slutkunden opnår samlerabat. 
Cybercity anfører, at der sondres mellem, om slutkunden har bredbånd hos TDC 
eller hos en anden udbyder. I tilfælde af at slutkunden har bredbånd hos en anden 
udbyder, er det anført, at der skal ske tilmelding.  

Cybercity anfører endvidere, at det af TDC s vilkår pkt. 11A fremgår, at kunden 
er berettiget til samlerabat fra tidspunktet fra kundens oplysninger til TDC om, at 
der er grundlag for udbetaling af samlerabat .  

Det er Cybercitys opfattelse, at den af TDC etablerede løsning er i strid med 
TDC s forpligtelser pålagt i medfør af telelovens § 51 b, idet andre udbydere end 
TDC diskrimineres derved, at deres slutkunder ikke automatisk får adgang til 
samlerabatten, og at de pågældende slutkunder i øvrigt ikke kan få denne samle-
rabat med tilbagevirkende kraft ved efterfølgende tilmelding.   

I brev af 18. februar 2008 gør TDC over for Cybercitys påstand om, at TDC har 
handlet i strid med forpligtelser om ikke-diskrimination pålagt i medfør af telelo-
ven, gældende, at  
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1. TDC s samlerabatmodel ikke er i strid med ikke-
diskriminationsforpligtelsen i medfør af telelovens § 51 b, 

2. der ikke i øvrigt finder nogen forskelsbehandling sted mellem PSTN-
kunder, som har bredbånd hos TDC, og PSTN-kunder, som har bred-
bånd hos en anden udbyder. 

 

I relation til TDC s udsagn om, at TDC s samlerabatmodel ikke er i strid med ik-
ke-diskriminationsforpligtelsen i medfør af telelovens § 51 b, anfører TDC, at det 
i forhold til udbuddet af PSTN relevante marked er engrosmarkedet for fastnetac-
cess, hvor TDC er pålagt forpligtelse om ikke-diskrimination i medfør af telelo-
vens § 51 b i henhold til IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 6. oktober 
2005 om engrosmarkedet for fastnetaccess.  

TDC anfører, at selskabet i relation til samlerabatmodellen opfylder ikke-
diskriminationsforpligtelsen på engrosmarkedet for fastnetaccess, idet der anven-
des samme engrosprissætning over for TDC Detail og gensælgere af PSTN, samt 
idet TDC Detail og gensælgere af PSTN har samme adgang til information om 
egne PSTN-kunder.  

TDC Details prissætning, herunder TDC Details udbetaling af samlerabat, er iføl-
ge TDC ikke omfattet af engrosmarkedet for fastnetaccess, hvorfor telelovens § 
51 b allerede af den grund ikke finder anvendelse på TDC Detail.  

TDC anfører dog endvidere i relation til punkt 1, at TDC s ændring af samlera-
batmodellen i overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens principgodkendelse 
af 19. november 2007 kun berørte informationsudvekslingen med henblik på at 
opfylde Teleklagenævnets påbud af 9. oktober 2007, og således i øvrigt ikke 
ændrede på samlerabatmodellen, som IT- og Telestyrelsen vurderede i sin udta-
lelse af 7. september 2007. IT- og Telestyrelsen konkluderede i udtalelsen af 7. 
september 2007, at:  

For så vidt angår spørgsmålet om ikke-diskrimination har IT- og Telestyrelsen 
lagt afgørende vægt på, at TDC har anført, at alle TDC Branchesalgs PSTN en-
groskunder (herunder TDC Detail) vil have samme adgang til samme slags op-
lysninger vedrørende egne PSTN-kunders anvendelse af bredbånd, når løsningen 
implementeres. Det fremgår ikke af disse oplysninger, hvilken udbyder der udby-
der bredbånd på abonnentlinjen.  

IT- og Telestyrelsen anser på denne baggrund ikke TDC s løsning for at være i 
strid med telelovens § 51b.

  

TDC anfører endvidere om punkt 2, at TDC s PSTN-kunder har samme adgang 
til at opnå samlerabat, uanset om kunden har bredbånd hos TDC eller en anden 
udbyder.  

Til støtte for TDC s udsagn anfører selskabet, at TDC s PSTN-kunder er beretti-
get til samlerabat, hvis PSTN-kunden har PSTN/ISDN og bredbånd på samme te-
lefonlinje, uanset om kunden har bredbånd hos TDC eller en anden udbyder.  
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TDC baserer samlerabatten på PSTN-kundens oplysninger om, at deres telefon-
linje anvendes til både telefoni og bredbånd. Det gælder uanset, om PSTN-
kunden har bredbånd hos TDC eller en anden udbyder.  

Meddelelse om, at kundens telefonlinje anvendes til både telefoni og bredbånd, 
kan afgives til TDC Detail ved telefonisk henvendelse eller via hjemmesiden 
TDC.dk.  

TDC har på hjemmesiden anført, at PSTN-kunder, som har bredbånd hos TDC, 
automatisk får udbetalt samlerabatten. Det beror ifølge selskabet på, at meddelel-
se om, at kundens telefonlinje anvendes til både telefoni og bredbånd, når kunden 
har bredbånd hos TDC, typisk i den situation vil blive givet i forbindelse med 
kundens bestilling af bredbånd, og at kunden således ikke efterfølgende skal fore-
tage en yderligere særskilt tilmelding for at opnå samlerabat.  

TDC bemærker afslutningsvist, at der ikke er noget til hinder for, at Cybercity el-
ler andre udbydere af bredbånd på vegne af kunden giver meddelelse til TDC, om 
at telefonlinjen anvendes både til telefoni og bredbånd og derved medvirker til at 
sikre, at kunden opnår samlerabat fra det tidspunkt, hvor betingelsen for samlera-
bat er opfyldt.  

 

Høring af udkast til afgørelse af 11. marts 2008  

Sagsforløb 
IT- og Telestyrelsen sendte den 11. marts 2008 udkast til afgørelse i høring hos 
TDC og Cybercity.  

Cybercity fremsendte 12. marts 2008 selskabets umiddelbare bemærkninger. Cy-
bercity anmodede blandt andet i brevet om forud for kommentering af afgørel-
sesudkastet at få lejlighed til særskilt at kommentere på TDC s brev af 18. febru-
ar 2008.  

Under henvisning til at samtlige faktiske forhold af betydning var gengivet i ud-
kast til afgørelse af 11. marts 2008, behandlede IT- og Telestyrelsen Cybercitys 
anmodning som en anmodning om aktindsigt og fremsendte den 12. marts 2008 
TDC s brev af 18. februar 2008 til Cybercity og fastsatte frist for bemærkninger 
til den 27. marts 2008, hvilket var samme dag selskabet havde frist til afgivelse af 
bemærkninger til afgørelsesudkastet af 11. marts 2008. Cybercity fik udsættelse 
af fristen til den 3. april 2008 på baggrund af brev af 13. marts 2008.  

Ved brev af 31. marts 2008 oplyste TDC, at selskabet ikke havde bemærkninger 
til afgørelsesudkastet, idet selskabet dog samtidigt anmodede om aktindsigt i Cy-
bercitys bemærkninger samt lejlighed til eventuelt at kommentere disse.  

Cybercity fremsendte ved brev af 3. april 2008 selskabets bemærkninger til IT- 
og Telestyrelsens udkast til afgørelse af 11. marts 2008 samt til TDC s brev af 
18. februar 2008.  

IT- og Telestyrelsen sendte den 7. april 2008 i henhold til TDC s anmodning af 
31. marts 2008 Cybercitys breve af 12. marts 2008 og 3. april 2008 til TDC.  
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TDC fremkom ved brev af 23. april 2008 med selskabets bemærkninger til Cy-
bercitys breve af 12. marts og 3. april 2008.  

Parternes bemærkninger  

Cybercity bemærker i brev af 12. marts 2008, at styrelsen lægger til grund, at 
TDC Branchesalg udbetaler samlerabat til gensælgere af PSTN på samme vilkår 
som til TDC Detail.   

Dette finder Cybercity ikke er korrekt, da TDC i henhold til § 64 ikke må videre-
give oplysninger om bredbåndanvendelse via anden udbyder til gensælgeren. 
TDC Branchesalg har for at imødegå dette oplyst, at man i stedet agter at overgå 
til en aggregeret rabatudbetaling . Gensælgeren er dermed ifølge Cybercity af-
skåret fra at videregive rabatten til den enkelte kunde  modsat TDC Detail, som 
fortsat agter at udbetale rabatten på enkeltkundeniveau.  

Cybercity anfører endvidere, at IT- og Telestyrelsen lægger til grund, at gensæl-
gere af PSTN modtager samme oplysninger om deres slutkunder, som TDC De-
tail modtager om sine.  

Igen anfører Cybercity, at dette ikke er korrekt, da gensælgere af PSTN, som an-
ført ovenfor, ikke må modtage oplysninger om bredbåndsanvendelse via anden 
udbyder.  

Videre anfører Cybercity, at IT- og Telestyrelsen i udkastet til afgørelse fejlagtigt 
antager, at andre udbydere skulle indvilge i: 

- at underrette TDC s detail-afdeling, når udbyderen måtte få en ny bred-
båndskunde etableret med delt anvendelse. 

- at markedsføre TDC s PSTN-produkt sammen med udbyderens bred-
båndsprodukt med henblik på at kunne markedsføre /orientere om kon-
sekvensen af samlerabatten. 

- at indlede dialog direkte med TDC s detail-afdeling.  

Som begrundelse for sidstnævnte punkt anfører Cybercity, at selskabet i henhold 
til samtrafikaftaler indgået med TDC, er afskåret fra at tage direkte kontakt til 
TDC s detailafdeling, og at kommunikationsveje og systemer alene er indrettet til 
kommunikation med TDC s engrosafdeling.  

Cybercity finder, at TDC i sin redegørelse ikke forholder sig til, hvorledes bred-
båndsudbydere som Cybercity skal forholde sig i forhold til at afklare, om slut-
kunden har et aftaleforhold vedrørende PSTN med TDC eller en anden udbyder. 
Det fremgår således efter Cybercitys opfattelse ikke, om det er TDC s opfattelse, 
at Cybercity som bredbåndsudbyder skal orientere TDC s detailafdeling om, at 
Cybercity har fået en ny bredbåndskunde via delt anvendelse, for at informatio-
nen eksempelvist gives videre til TDC s engrosafdeling, der herefter kan infor-
mere en anden PSTN-udbyder om, at der er en kunde der har ret til rabat.  

Cybercity finder det diskriminerende, såfremt selskabet skal underrette TDC De-
tail om indgåelse af bredbåndsaftaler med nye slutkunder.  
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Det vil endvidere ifølge Cybercity være diskriminerende, at andre udbydere alene 
som følge af, at TDC har introduceret en rabatmodel, som skal beskytte TDC s 
fastnetforretning, skal opbygge et informationssystem på TDC s præmisser, der 
favoriserer TDC s interesser i et fremadrettet perspektiv  hvor TDC får indblik i 
de kundeoplysninger, som telelovens § 64 søger at beskytte. Det vil således være 
en omgåelse af telelovens § 64, hvis TDC indretter et system, så andre udbydere 
fremadrettet skal give oplysninger direkte til TDC Detail.  

I brev af 3. april 2008 kommenterer Cybercity ligeledes IT- og Telestyrelsens 
udkast til afgørelse af 11. marts 2008.  

Cybercity anfører overordnet, at det godt kan sluttes, at der ikke sker diskrimina-
tion, idet TDC udbetaler samlerabat til samtlige PSTN-kunder, der samtidigt af-
tager bredbånd hos enten TDC eller en anden udbyder. Cybercity anfører dog, at 
det fortsat er selskabets opfattelse, at der diskrimineres under henvisning til 4 
nærmere begrundede punkter.  

1. Samlerabatten såvel nu som hidtil udbetales på et ulovligt grundlag. 
2. TDC forudsætter, at bredbåndsudbyderne skal kontakte TDC Detail 

med oplysninger om hvilke af deres kunder, der er berettigede til en 
samlerabat, og tvinger konkurrenterne til frivilligt at indgå i en ordning, 
hvor TDC Detail opnår adgang til de oplysninger, som Teleklagenæv-
net har påbudt TDC ikke at udveksle internt i organisationen. Dette an-
ser Cybercity som værende et forsøg på at omgå påbuddet i relation til 
telelovens § 64. 

3. 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 telelo-
vens § 64 samt påbuddet fra Teleklagenævnet. 

4. IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast syntes at forudsætte, at TDC kan 
gøre brug af en kontrolmekanisme med henblik på kontrol af fra 
hvilket tidspunkt en kunde er berettiget til at få samlerabat.  

Ad 1) 
Cybercity anser det for problematisk, at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse 
om, at TDC ikke diskriminerer i forbindelse med praktiseringen af selskabets 
samlerabatordning. Cybercity anser det for problematisk af den årsag, at TDC s 
nuværende og hidtidige praktisering af samlerabatten er ulovlig, idet TDC gør 
brug af ulovligt udvekslede oplysninger. Dette er ikke alene Cybercitys, men og-
så IT- og Telestyrelsens vurdering af telelovens § 64 samt følger af Teleklage-
nævnets afgørelse og påbud af 9. oktober 2007. Cybercity finder, at IT- og Tele-
styrelsen af den grund må afvise at træffe afgørelse i sagen, førend TDC s ulov-
ligheder er bragt til ophør. Det forekommer umiddelbart betænkeligt, at IT- og 
Telestyrelsen godkender TDC s praksis i forhold til at diskriminere i forbindelse 
med selskabets ulovlige praktisering. Efter Cybercitys vurdering kan TDC s sam-
lerabat ikke lovliggøres, idet løsningen forudsætter brud på telelovens § 64, og 
eftersom løsningen ikke kan gøres lovlig, er spørgsmålet om ikke-diskrimination 
ikke aktuelt længere.    
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Ad 2) 
IT- og Telestyrelsen anfører i forbindelse med IT- og Telestyrelsens afsluttende 
vurdering på side 4 i afgørelsesudkastet, at Det er IT- og Telestyrelsens vurde-
ring, at der i henhold til de ovenfor beskrevne faktiske omstændigheder ikke sker 
forskelsbehandling af Cybercity eller andre udbydere til TDC. IT- og Telestyrel-
sen har i forbindelse med sin vurdering navnlig lagt vægt på, [ ] at andre udby-
dere har samme mulighed for at tilbyde bredbåndskunder med PSTN abonnement 
hos TDC automatisk tilmelding til samlerabat, idet TDC ifølge brev af 18. fe-
bruar 2008 accepterer en anden udbyders tilmelding til samlerabat på vegne af 
kunden .  

Efter Cybercitys opfattelse lægges der med dette udsagn op til, at bredbåndsud-
byderne frivilligt skal acceptere som vilkår i markedet, at TDC detail gives præ-
cis de samme oplysninger, som det er ulovligt at udveksle internt i TDC (nu er 
oplysningerne imidlertid også med bredbåndsudbyderens navn, hvor det hidtil 
angiveligt har været anonymiseret). Der er efter Cybercitys vurdering tale om en 
direkte omgåelse af telelovens § 64, hvis TDC tillades at opretholde en praksis, 
hvor PSTN-kunderne i deres abonnementsvilkår oplyses, at de er berettigede til 
samlerabat, uanset hvem de har bredbånd hos, når blot kunden eller - som i dette 
tilfælde - kundens bredbåndsudbyder sikrer, at oplysninger om kundens bred-
båndsforbindelse tilgår TDC detail. Det kan naturligvis ikke lægges til grund i 
IT- og Telestyrelsens afgørelse, at nogen af TDC s konkurrenter på bredbånds-
markedet vil deltage i hverken markedsføringen eller praktiseringen af TDC s 
PSTN-favoriserende samlerabat. Dette var en af hovedbevæggrundene til, at 
TDC s konkurrenter ikke ønskede, at TDC branchesalg udvekslede fortrolige op-
lysninger om konkurrenternes kunder til TDC detail, hvilket telelovens § 64 yder 
beskyttelse mod.  

Cybercity kan derfor på ingen måde acceptere, at IT- og Telestyrelsen i nærvæ-
rende afgørelse lægger op til at frikende TDC for diskrimination med den be-
grundelse, at konkurrenterne selv har mulighed for at levere de oplysninger til 
TDC detail, som det ellers på baggrund af § 64 ikke længere er muligt for TDC 
branchesalg at videregive til detail. Cybercity kan godt se TDC s motiver for at 
spille dette forslag ind i nærværende sag, men Cybercity har til gengæld vanske-
ligt ved at forstå, at IT- og Telestyrelsen har godtaget argumentet.  

Ad 3) 
IT- og Telestyrelsen anfører i forbindelse med IT- og Telestyrelsens afsluttende 
vurdering på side 5 i afgørelsesudkastet, at Det kan endvidere bemærkes, at sty-
relsen 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. Cybercity forstår dette 
afsnit således, at blandt andet Cybercitys kunder er berettigede til samlerabat hos 
TDC på lige vilkår med TDC s bredbåndskunder  når blot Cybercitys kunder 
tilmelder sig selv, hvorimod TDC s kunder opnår rabatten automatisk. Cybercity 
finder det stærkt problematisk for konkurrencen, at Cybercitys kunder, der samti-
digt har PSTN hos TDC Detail, er nødsagede til at videregive oplysninger om de-
res Cybercity-kundeforhold til Cybercitys største konkurrent i markedet, TDC 
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(detail). Cybercity finder, at det er i strid med konkurrencelovgivning, at sam-
menstykke abonnementsvilkårene således, at slutkunderne belønnes med en ra-
bat, hvis blot de anmelder sig selv til en konkurrent til det selskab, de er kunde 
hos, ligesom det er Cybercitys opfattelse, at det i det konkrete tilfælde vil være en 
omgåelse af telelovens § 64, jf. punktet Ad2) ovenfor. Styrelsen kan således ikke 
i sin afgørelse tillade sig at lægge til grund, at kunder, der netop har fravalgt TDC 
som udbyder af bredbånd, skulle være interesserede i at oplyse TDC om, at de nu 
er blevet kunde hos et andet selskab. Tilsvarende vil den af TDC foreslåede frem-
gangsmåde ikke være praktiserbar ift. de mange hjemmearbejdspladser, hvor det 
er arbejdsgiveren, der har abonnementsforholdet  og derfor ikke nødvendigvis er 
bekendt med, at medarbejderen har en aktiv telefonforbindelse på samme kobber-
strækning, som er eller skulle være berettiget til samlerabat.  

Ad 4) 
IT- og Telestyrelsen anfører på side 5 i afgørelsesudkastet, at slutkunder med 
PSTN abonnement hos TDC og bredbånd hos andre udbydere kan modtage sam-
lerabat fra samme tidspunkt som slutkunder med både PSTN og bredbånd hos 
TDC , samt at tidspunktet fra hvilket slutbrugeren kan modtage samlerabat er 
uanset udbyder det tidspunkt, hvor TDC registrerer den dobbelte anvendelse på 
PSTNabonnementet. I relation til spørgsmålet om tilbagevirkende kraft henvises 
til, at andre udbydere end TDC har mulighed for, at sikre deres slutkunder sam-
lerabatten fra samme tidspunkt som slutkunder med både PSTN og bredbånd hos 
TDC. Dette sikres på baggrund af muligheden for automatisk tilmeldelse til sam-
lerabat. TDC oplyser her, at slutbrugerne er berettigede til at opnå samlerabat-
ten fra det tidspunkt TDC har registreret den dobbelte anvendelse på PSTN-
abonnementet .   

Efter Cybercitys opfattelse må der her være tale om, at det er TDC Branchesalg, 
der registrerer en dobbeltanvendelse. Cybercity finder det interessant at få oplyst, 
hvorledes Branchesalgs registreringer tilgår detail (som er den der udbetaler ra-
batterne), uden at videregivelsen er i strid med § 64. Cyberciy forstår det citerede 
afsnit således, at hvis en af Cybercitys nye kunder henvender sig til TDC details 
kundeservice mhp. at opnå samlerabatten, så vil TDC detail skulle kontakte TDC 
Branchesalg, der herefter vil skulle videregive information til TDC detail om, fra 
hvilket tidspunkt slutkunden er berettiget til samlerabatten, hvilket styrelsen op-
fordres til at afklare. Hvis dette er korrekt forstået, er det for Cybercity vanskeligt 
at se, hvorledes dette i givet fald ikke skulle være i strid med telelovens § 64.  

Udover ovenfor anførte 4 punkter anfører Cybercity i forhold til IT- og Telesty-
relsens afgørelsesudkast, at 

- IT- og Telestyrelsen i sin afsluttende vurdering på side 4 anfører, at gen-
sælgere af PSTN modtager samme oplysninger om deres slutkunder, som 
TDC detail modtager om sine . Dette udsagn ser Cybercity gerne uddy-
bet, idet udsagnet umiddelbart kan fortolkes således, at det er fortsat brud 
på § 64, der her omtales. Efter Cybercitys klare vurdering, er PSTN-
gensælgere forbudt adgang til oplysninger om deres slutkunders eventu-
elle kundeforhold hos anden bredbåndsudbyder, fuldstændigt som TDC 
heller ikke længere må få leveret oplysninger om, hvem blandt deres 
PSTN-kunder, der samtidigt har bredbånd hos en konkurrerende udbyder. 
Det er således Cybercitys klare opfattelse, at gensælgere i dag netop ikke 
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får de samme oplysninger som TDC detail. IT- og Telestyrelsen bedes 
bekræfte, hvorvidt dette er tilfældet. 

-  IT- og Telestyrelsen anfører på side 5, i 3. afsnit, at IT- og Telestyrelsen 
har herved fundet, at det forhold, at andre udbydere af bredbånd skal in-
formere TDC Detail om, at en kunde nu har dobbelt anvendelse, for at 
kunden kan opnå samlerabatten, ikke er udtryk for forskelsbehandling, 
men derimod en nødvendig konsekvens af, at kunden har valgt at have 2 
udbydere . Udover at Cybercity  som ovenfor nævnt  finder, at der på 
særdeles uheldig vis her lægges op til, at TDC s konkurrenter skulle del-
tage i en omgåelse af telelovens § 64, så forekommer det også problema-
tisk, at omgåelsen tilsyneladende skulle baseres på en nødvendig konse-
kvens af, at kunden har valgt at have 2 udbydere . Det faktum, at en 
række kunder har ønsket at have PSTN hos TDC og bredbånd hos en an-
den udbyder, bør efter Cybercitys opfattelse ikke føre til, at det dermed er 
en nødvendighed, at TDC detail opnår kendskab til hvilke af selskabets 
PSTN-kunder, der har bredbånd hos andre bredbåndsudbydere. Det er så-
ledes på ingen måde en nødvendighed, at TDC detail opnår kendskab til 
andre selskabers slutkundeforhold. Denne udfordring opstår først, når 
TDC detail opfinder en rabat, der er afhængig af, hvorvidt den pågælden-
de kunde aftager et produkt via TDC branchesalg gennem en anden ud-
byder. Accepteres det fremadrettet, at TDC kan gøre prissætningen af si-
ne detailprodukter afhængig af, hvorvidt den pågældende kunde aftager 
produkter gennem TDC Branchesalg via en anden udbyder, vil TDC 
kunne udvande hele den beskyttelse som er tilsigtet efter telelovens § 64 
og adgangsdirektivets art. 4, stk. 3. TDC s andel af bredbåndsmarkedet er 
fortsat ganske stor i Danmark, og der er ikke nogen grund til at forære 
TDC yderligere fordele i konkurrencen med henvisning til, at det skulle 
være en nødvendig konsekvens af, at kunden har valgt at have 2 udbyde-
re . 

- IT- og Telestyrelsen anfører på side 4, nederst, at TDC Branchesalg ud-
betaler samlerabat til gensælgere af PSTN på samme vilkår som til TDC 
Detail. Dette lægges blandt andet til grund for frifindelsen af TDC. Cy-
bercity skal imidlertid oplyse, at oplysningen ikke er korrekt, da TDC i 
henhold til § 64 ikke må videregive oplysninger om bredbåndsanvendelse 
via anden udbyder til gensælgeren. TDC Branchesalg har for at imødegå 
dette oplyst, at man i stedet agter at overgå til en aggregeret rabatudbe-
taling . Gensælgeren er dermed afskåret fra at videregive rabatten til den 
enkelte kunde  modsat TDC detail, som fortsat agter at udbetale rabatten 
på enkeltkundeniveau.  

TDC bemærker indledningsvist i brev af 23. april 2008, at selskabet finder, at 
Cybercitys bemærkninger af 12. marts 2008 og 3. april 2008, ikke indeholder nye 
oplysninger af betydning for sagen, og i vidt omfang er baseret på en fejlagtig op-
fattelse af sagens omstændigheder.  

I relation til det af Cybercity i brev af 3. april 2008, side 2, anførte, hvor Cyberci-
ty anfører, at TDC forudsætter, at bredbåndsudbydere skal kontakte TDC Detail, 
bemærker TDC, at dette ikke fuldt ud er tilfældet. TDC bemærker, at selskabet 
accepterer en anden udbyders tilmelding til samlerabat på vegne af kunden. Der 
er derimod ikke tale om, at TDC forudsætter, at der består en pligt for bred-
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båndsudbyderen til at oplyse over for TDC om hvilke af bredbåndsudbyderens 
kunder, der er berettigede til samlerabat.  

TDC bemærker i relation til Cybercitys bemærkning om, at det er problematisk, 
at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om ikke-diskrimination, når TDC fortsat 
praktiserer samlerabatten ulovligt, at Cybercity tilsyneladende sammenblander 
nærværende sag med den særskilte sag vedrørende fortsat anvendelse af oplys-
ninger tidligere videregivet i strid med telelovens § 64. TDC understreger, at 
TDC s samlerabatmodel ikke er baseret på udveksling af oplysninger i strid med 
telelovens § 64.  

Cybercity anførte i brev af 3. april 2008 på side 3, at TDC s registrering af den 
dobbelte anvendelse på PSTN-abonnementet efter Cybercitys opfattelse må ske 
hos TDC branchesalg.  

TDC bemærker hertil, at registreringen af dobbeltanvendelsen til brug for udbeta-
ling af samlerabat finder sted hos TDC Detail. TDC Branchesalg er således ikke 
involveret i registreringen af dobbeltanvendelsen som antaget af Cybercity.  

Cybercitys brev af 9. maj 2008 addresserer blandt andet TDC s opsigelse af 
samlerabatten for så vidt angår de af TDC s PSTN-kunder, der forud for 
Teleklagenævnets afgørelse af 9. oktober 2007 modtog samlerabat på baggrund 
af delt anvendelse, hvor xDSL forbindelsen blev leveret af en anden udbyder end 
TDC.  

Cybercity anfører, at TDC s opsigelse af samlerabatten for så vidt angår denne 
kundegruppe er udtryk for diskrimination, da denne kundegruppe efter selskabets 
opfattelse nu stilles ringere end kunder med både PSTN og xDSL hos TDC.  

I brev af 2. juni 2008 gentager Cybercity ovenstående argument, idet selskabet til 
støtte herfor anfører:  

1) TDC opsiger alene samlerabatordningen for de af TDC s PSTN -slutkunder, 
som har bredbånd hos alternative udbydere. Denne differentierede forringelse af 
andre bredbåndsudbyderes kunder 

 

i forhold til TDC s egne bredbåndskunder 

 

sker endvidere på basis af varslinger i strid med kravene i 
udbudsbekendtgørelsens § 12 samt ITST s egen § 77-vurdering i brev af 18. 
december 2007 til TDC ( Fortsat anvendelse af videregivne oplysninger ). 
Fratagelsen af samlerabatten til Cybercitys og de øvrige alternative udbyderes 
kunder er dermed allerede af den grund en diskrimination.   

2) Cybercitys  og de øvrige alternative udbyderes 

 

slutkunder 
forskelsbehandles i forhold til TDC's kunder ved at det kræves, at de af egen drift 
skal tilmelde sig rabatordningen, hvor TDCs egne bredbåndskunder automatisk 
tilmeldes ordningen.   

3) Cybercity  og de øvrige alternative udbydere  vil fremadrettet skulle 
håndtere de ikke ubetydelige administrative byrder, der består i at mange 
erhvervskunder ikke nødvendigvis er bekendt med, hvorvidt deres medarbejderes 
hjemmearbejdspladser eller bruttolønsordninger er baseret på forbindelser, der 
berettiger til samlerabat. Cybercitys mange erhvervskunder, der aftager bredbånd, 
vil således ikke nødvendigvis have kendskab til den enkelte medarbejders mulige 
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aftag af PSTN. Virksomheden vil på denne baggrund ikke være i stand til at 
registrere sig hos TDC, som berettiget til samlerabat. Dermed pålægges andre 
bredbåndsudbydere end TDC en stor byrde med hensyn til løbende at skulle 
indrapportere erhvervskunder, der er berettiget til samlerabat, til TDC. Dette 
indebærer samtidigt, at andre bredbåndskunder løbende vil være nødsaget til at 
underrette TDC s Detail-forretning om nye slutkunder under erhvervsaftaler på 
bredbånd. Dette er naturligvis en helt uholdbar situation.   

4) De alternative udbyderes slutkunders tilmelding kan ikke ske med 
tilbagevirkende kraft, hvorved de pågældende mister andel i rabatten set i forhold 
til TDC's egne bredbåndskunder, og dermed stilles ringere.   

5) Endelig er det en konkurrencemæssig diskriminering af bredbåndsudbyderne 
på markedet, at TDC Detail fortsat vil være eneste bredbåndsudbyder på 
markedet, som opnår viden om en større andel af konkurrenternes 
bredbåndskunder. TDC Detail opnår således samme konkurrencemæssige fordel, 
som Teleklagenævnet forsøgte at imødegå med afgørelsen og påbuddet af 9. 
oktober 2007. Løsningen Cybercity efterspørger er naturligvis ikke, at alle skal 
have samme viden om de andre bredbåndsudbyderes kunder, men at der ikke 
implementeres rabatordninger i markedet, der stiller den dominerende 
bredbåndsudbyder betydeligt bedre end andre bredbåndsudbydere.  

Ved brev af 9. juli 2008 kommenterer TDC Cybercitys breve af 9. maj 2008 og 2. 
juni 2008.  

TDC anfører, at selskabet ikke finder, at Cybercity i brevene fremkommer med 
nye argumenter i relation til spørgsmålet om diskrimination i forbindelse med 
samlerabatten.  

TDC henviser i denne forbindelse blandt andet til det i selskabets brev af 18. 
februar 2008 anførte hvorefter: 

TDC Detail baserer således samlerabatten på PSTN-kundernes oplysninger om 
at deres telefonilinje anvendes til både telefoni og bredbånd. Det gælder uanset 
om PSTN-kunden har bredbånd hos TDC eller en anden udbyder.

  

I relation til Cybercitys bemærkninger i relation til erhvervskunder stiller TDC 
sig uforstående over for, at Cybercity og andre udbydere skulle blive påført ad-
ministrative byrder som følge af samlerabatten. TDC anfører i denne forbindelse, 
at det er TDC s opfattelse, at erhvervskunder vil have fuldt ud samme mulighed 
for at tilmelde sig samlerabat som enhver anden TDC PSTN-kunde. Erhvervs-
kunder har således det fornødne overblik over egne aftaler med TDC om PSTN, 
og kan derfor vurdere, om denne er berettiget til samlerabat og på den baggrund 
foretage tilmeldingen til samlerabat.  

Afslutningsvist anfører TDC i forhold til Cybercitys argument om, at TDC mod-
tager oplysninger, der giver selskabet en konkurrencemæssig fordel, at TDC be-
strider, at TDC opnår en konkurrencemæssig fordel allerede fordi oplysningen 
om dobbeltanvendelsen alene anvendes som grundlag for udbetaling af samlera-
bat. TDC opnår således ikke nogen særskilt viden om andre bredbåndsudbyders 
kunder, som vil blive anvendt til andre formål end udbetalingen af samlerabat. 
TDC bemærker for god ordens skyld, at Cybercitys antagelse om Teleklagenæv-
nets hensigt med afgørelsen ikke har støtte i Teleklagenævnets afgørelse af 9. ok-
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tober 2007, da nævnets afgørelse alene er baseret på det forhold, at telelovens § 
64 efter nævnets opfattelse indeholder et generelt fortrolighedskrav. 


