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Afgørelse efter telelovens § 65 om multipleksering af kredsløb i forbindelse 
med transmission 

Telia Danmark (Telia) har ved brev af 1. oktober 2007 til IT- og Telestyrelsen 
anmodet styrelsen om at foretage omkostningskontrol af TDC A/S  (TDC) priser 
for ydelsen multipleksering. IT- og Telestyrelsen betragter Telias henvendelse 
som en anmodning om at ændre en mellem Telia og TDC indgået individuel afta-
le. Sagen er derfor af IT- og Telestyrelsen behandlet som en anmodning efter te-
lelovens1 § 65.  

Sagsfremstilling

 

Telia har som nævnt ved brev af 1. oktober 2007 til IT- og Telestyrelsen anmodet 
styrelsen om at vurdere rimeligheden af TDC s priser for multipleksering. IT- og 
Telestyrelsen har behandlet sagen som en anmodning om adgang til multiplekse-
ring til regulerede priser, jf. telelovens § 65, stk. 1. Telia blev den 11. oktober 
2007 orienteret om dette.   

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 29. oktober 2007 om TDC s bemærk-
ninger til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 27. no-
vember 2007. 
   
IT- og Telestyrelsen sendte den 29. november 2007 TDC s bemærkninger i hø-
ring hos Telia. Styrelsen modtog ved brev af 13. december 2007 Telias bemærk-
ninger til TDC s brev. Telias bemærkninger blev efterfølgende til orientering 
sendt til TDC, som svarede den 3. januar 2008.    

IT- og Telestyrelsen sendte den 10. juni 2008 udkast til afgørelse i høring hos 
TDC og Telia. Styrelsen modtog ved brev af 24. juni 2008 bemærkninger fra Te-
lia samt ved brev af 2. juli 2008 bemærkninger fra TDC. TDC s bemærkninger 
blev efterfølgende den 14. juli 2008 sendt i høring hos Telia, der afgav bemærk-
ninger ved brev af 4. august 2008. Telias bemærkninger er efterfølgende sendt til 
TDC til orientering.     

                                                     

 

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 
780 af 28. juni 2007 med senere ændringer.   

http://www.itst.dk
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A. Parternes anbringender  

Telias indledende anbringender    
Telia har ved brev af 1. oktober 2007 anført, at TDC ikke er berettiget til at op-
kræve særskilt betaling for multipleksering, da omkostningerne til denne ydelse 
allerede er dækket ind af selve lejen af transmissionsforbindelsen og/eller ved le-
je af samhusning. Subsidiært finder Telia, at TDC ikke påføres omkostninger ud-
over et linjekort i forbindelse med multiplekseringsydelsen, hvorfor prisen for 
multipleksering ikke kan overstige TDC s omkostninger hertil.  

TDC s anbringender 
TDC har ved brev af 27. november 2007 anført, at der allerede i dag i tillæg til 
selskabets standardtilbud om transmissionsydelser tilbydes mulighed for mul-
tipleksering. Såfremt Telia (eller anden udbyder) med henblik på fremføring i 
eget net med et transmissionskapacitetsniveau svarende til f.eks. STM-1 ønsker 
at aftage flere 2 Mbit/s terminerende segmenter i ét centralområde, vil Telia efter 
standardtilbuddet kunne aftage selvstændige access-kredsløb og selv multiplekse-
re disse ind i et STM-1 system ved brug af multiplekser (MUX) opstillet i en 
samhusning. Dette er illustreret i figur 1. 

TDC central

Telia 
samhusning med 
egen MUX

2 Mbit trunk (ejet af TDC)

Accesskredsløb (ejet af TDC)

STM1-backhaul (ejet af Telia)    

Alternativet hertil er, at Telia beder TDC om at foretage multiplekseringen såle-
des, at Telia kun skal håndtere et STM-1 kredsløb. Hermed sparer Telia anlæg og 
drift af multiplekser samt håndtering af kredsløb på 2 Mbit/s niveau. Dette er il-
lustreret i figur 2 nedenfor. 

Figur 1
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TDC har i den forbindelse anført, at TDC efter markedsafgørelsen på marked 13 
er forpligtet til at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til alle 
terminerende segmenter af faste kredsløb, uanset kapacitet og underliggende tek-
nologi.  

Terminerende segmenter af faste kredsløb er i henhold til markedsafgørelsens 
markedsafgrænsning defineret som de faste kredsløb, der strækker sig fra en 
specificeret adresse til en lokalcentral eller netnode med krydsfelt for faste 
kredsløb.  

Multipleksering som beskrevet ovenfor leveres imidlertid efter krydsfeltet for fa-
ste kredsløb. Ydelsen er således ikke omfattet af TDC s adgangsforpligtelse 
på marked 13.  

På den baggrund finder TDC ikke, at Telias anmodning er rimelig, jf. telelovens 
§ 65, stk. 1, nr. 2.  

Telias efterfølgende anbringender 
Telia har ved brev af 13. december 2007 anført, at såfremt der tages udgangs-
punkt i, at terminerende segmenter af faste kredsløb strækker sig fra en specifice-
ret adresse til en lokal central/netnode med krydsfelt, må det antages, at det 
krydsfelt, der skal leveres til, er det krydsfelt, hvortil anden ydelse omfattet af en 
markedsafgørelse kan videretransportere det faste kredsløb fra ( operatørkryds-
feltet ).  

Figur 2

 
TDC central

Telia 
samhusning

MUX og STM1-trunk 
(ejet af TDC)

Accesskredsløb (ejet af TDC)

/

STM1-backhaul (ejet af Telia)
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Denne antagelse bygger på formodningen for, at det næppe har været tiltænkt, at 
der skulle være dele af en ellers reguleret sammenhængende transportydelse, som 
ikke er reguleret, og som således skaber et vakuum for operatørerne, som derved 
principielt ikke har nogen garanti for levering til operatørkrydsfeltet . Telia an-
tager således, at transporten skal leveres til operatørkrydsfeltet og ikke TDC s 
krydsfelt på samme central.  

TDC har flere muligheder for at levere den regulerede ydelse fra TDC s krydsfelt 
til en anden operatør. Blandt andet kan de enkelte 2 Mbit/s forbindelser leveres 
og kables enkeltvis fra TDC s krydsfelt til samhusningen, eller som en VC4 i et 
STM-1 interface, fra TDC s krydsfelt til samhusningen. Bestillingen af mul-
tipleksering sker kun, fordi leveranceprocessen og installationen simplificeres 
både for TDC og for operatøren, og det er ifølge TDC s prissætning det mest ren-
table. Yderligere er det en nødvendighed - for at udfylde det af TDC påståede va-
kuum - der er for at få den regulerede ydelse leveret helt frem til samhusningen.   

Med den valgte teknologi er leverancen frem til operatørkrydsfeltet  den eneste 
logiske fremgangsmåde. Telia mener således ikke, at det er korrekt, når TDC an-
tager, at der findes et ureguleret område, som strækker sig fra TDC s krydsfelt til 
operatørkrydsfeltet , hvor TDC frit kan sætte vilkår for, hvordan operatøren skal 

have mulighed for at få leveret ydelsen  leveret under marked 13 

 

hen til ope-
ratørkrydsfeltet (operatørens samhusning).  

Videre fremfører Telia, at bestilling af multiplekseringen kun sker af operatøren i 
forbindelse med bestilling af ét VC4 interface/trunk for at få leveret ydelsen i 
samhusningen. Idet trunk en/STM-1 kan bære 3 x 21 x 2 Mbit/s svarende til 63 
stk. 2 Mbit/s i ét kabel, bør TDC s valgte multiplekseringsydelse (i form af en 
port på ét kort) kunne anvendes til et tilsvarende antal multiplekserede 2 Mbit/s. 
Derfor ser Telia ikke noget sagligt argument for, at TDC opkræver en oprettel-
sesafgift på godt 5.000 kr. samt en løbende kvartalsafgift for multipleksering for 
hver terminering af faste kredsløb uagtet, at dette kan udgøre f.eks. 4x2 Mbit/s. 
TDC bør derfor kun kunne opkræve en oprettelsesafgift på multiplekseringsydel-
sen pr. bestilte VC4 /STM-1 interface, idet TDC ikke påføres omkostninger, ud 
over hvad et linjekort koster. Tværtimod kan TDC, indtil kapaciteten er fuldt ud 
anvendt på multiplekseren, genanvende samme multiplekser/liniekort til flere 
kunder, og det bør være en del af ydelsen for at få den regulerede ydelse leveret 
frem til samhusningen.  

Primært anfører Telia således, at det ikke er korrekt, når TDC antager, at levering 
af faste kredsløb (under marked 13) sker i TDC s krydsfelt. Levering af et fast 
kredsløb under marked 13, skal således ske i operatørkrydsfeltet , idet dette alt 
andet lige er det logiske set-up, idet TDC selv vælger fremføringen. Det er såle-
des ikke korrekt, når TDC antager, at der skulle eksistere et ureguleret vakuum 
mellem TDC s krydsfelt og operatørkrydsfelt (leveringsadresse). Som følge 
heraf bør betalingen for multiplekseringsydelsen være en del af ydelsen faste 
kredsløb, og der bør således ikke kræves særskilt ydelse herfor.  

Sekundært anfører Telia, at betaling for multiplekseringen bør ske efter reelt be-
hov for linjekort/port, dvs. tager hensyn til, at oprettelsesafgiften dækker porten. 
Ny oprettelsesafgift skal kun betales, når operatørens kapacitet på porten samt 
trunk er opbrugt og operatøren derved bestiller ny port/trunk. Oprettelsesafgiften 
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bør således alene baseres på omkostninger ved en fuldt udnyttet port/trunk. Telia 
mener derfor ikke, at TDC påføres drift og vedligeholdelsesomkostninger, hvor-
for kvartalsafgifterne helt bør frafalde.  

TDC s efterfølgende anbringender 
TDC har ved brev af 3. januar 2008 anført, at de ikke kan genkende Telias frem-
stilling af TDC s bemærkninger. TDC anfører således, at leverancen fra TDC går 
helt frem til operatørkrydsfeltet , og at valg af fremføring helt beror på Telias 
beslutning.  

TDC påpeger derfor, at der ikke findes et vakuum eller et ureguleret område, og 
at leverancerne helt frem til operatørens samhusning af såvel transportsegmenter 
som terminerende segmenter er fuldt ud reguleret af standardtilbud for transmis-
sion sammen med standardtilbud for samhusning.  

Hvis Telia vælger selv at producere transportsegmentet og lader TDC levere 
det/de terminerende segment(er) i forbindelse med en leverance af et 2 Mbit/s 
kredsløb, tilbyder TDC som en tillægsydelse at foretage multiplekseringen og 
dermed rationalisere Telias produktion. Denne ydelse er ikke accessorisk, 
men tilbydes af TDC med priser og vilkår der gør, at Telia i flere tilfælde har 
taget imod dette tilbud i stedet for selv at foretage en nedmultipleksering til 
2 Mbit/s niveau.  

Samlet set fastholder TDC deres standpunkt i sagen.  

Høring over udkast til afgørelse af 10. juni 2008  

Telia har overordnet set bemærket, at selskabet er tilfreds med IT- og Telestyrel-
sens udkast til afgørelse.  

TDC har bemærket, at selskabet er uenig i, at multipleksering er omfattet af pris-
regulering efter historiske omkostninger som et accessorisk delelement af sam-
husningsproduktet.  

Efter TDC s opfattelse er multipleksering ikke omfattet af telelovens § 40, stk. 2, 
nr. 3, idet samhusningsbegrebet her, jf. lovbemærkningerne, er afgrænset til 

denne kategori af samtrafik, hvorunder samhusning hører, omfatter 
fælles udnyttelse af bygning og centraludstyr m.v., og at der hermed netop 
forstås adgang til samhusning. Det vil sige adgang til centralbygninger eller

 

andre lokaliteter, som en udbyder af telenet og teletjenester ejer, lejer eller

 

på anden måde har rådighed over, at opstille og vedligeholde centraler,

 

det nødvendige transmissionsudstyr, koblingsudstyr, krydsfelter mv. som i

 

praksis giver mulighed for fremføring og styring af signaler mellem bestemte

 

termineringspunkter i forbindelse med aftaler om samtrafik. (TDC s under-
stregning).  

Ifølge TDC er kravet om samhusning således alene begrundet i, at der skal sikres 
reel adgang til at opstille udstyr mv., der i praksis giver mulighed for fremføring 
af styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter i forbindelse med af-
taler om samtrafik. Denne adgang findes ifølge TDC allerede i medfør af løsning 
1. 
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TDC anfører, at IT- og Telestyrelsen har oplyst, at tillægsafgørelsen af 2. april 
2007 konkret forpligter TDC til at stille transmissionsforbindelser og lignende til 
rådighed på regulerede vilkår. Dette er ifølge TDC imidlertid ikke korrekt. Til-
lægsafgørelsen taler ifølge selskabet i stedet om,  den samhusningsberettigede 
udbyders egen etablering af intern kabling med en anden udbyder og som tilbud 
om anvendelse af transmissionsforbindelser, lejet hos TDC, og som tilbud til til-
rådighedsstillelse/etablering af kabelbakker eller lignende til brug for fremføring 
af de berettigede samtrafikparters egne transmissionsforbindelser.

  

TDC bemærker, at der her tydeligvis er tale om, at selve fremføringen af en in-
tern kabling kan ske med større eller mindre engagement fra udbyderen. Der er 
ikke tale om, at TDC pålægges at switche eller multipleksere imellem to sam-
husningsberettigede parter. TDC mener, at denne passus alene har til hensigt at 
uddybe forpligtelsen til adgang til intern kabling med andre udbydere, og at den 
dermed ikke er relevant for nærværende afgørelse. TDC anfører ydermere, at det 
er en fejllæsning, når den benyttes som hjemmel til generelt at kræve, at TDC på 
regulerede vilkår skal udføre de funktioner, som udbyderen selv kan udføre med 
udstyr i samhusningslokaliteterne.  

TDC mener, at afgørelsen savner konkret støtte for vurderingen af, at løsning 1 
vil medføre højere omkostninger for udbyderne og dermed begrænser udbydernes 
muligheder for at tilbyde konkurrencedygtige produkter.  

Selvom man skulle komme til det resultat, at der er tale om et delelement af 
samhusningsproduktet, fastslår markedsafgørelsen ifølge TDC, at ikke alle så-
danne delelementer er omfattet af prisregulering. Af markedsafgørelsen fremgår 
det, at det kun er de accessoriske delelementer, der er omfattet af prisregulering 
efter historiske omkostningers metode. Udkastet savner ifølge TDC begrundelse 
for, at dette delelement er accessorisk. TDC har derfor anmodet IT- og Telesty-
relsen om nærmere at redegøre herfor, såfremt IT- og Telestyrelsen fastholder af-
gørelsen på dette punkt, således at TDC får anledning til at kommentere forhol-
det.  

TDC anfører desuden, at den aktuelle samhusningsadgang er knyttet til marked 
13. For dette markeds produkter sker der i forvejen en omkostningsregulering ef-
ter historiske omkostninger baseret på forretningsområderegnskabet for marked 
14 og marked 13. I det afleverede regnskab er såvel omkostninger til som omsæt-
ning fra multipleksering medtaget, således at et eventuelt overskud fra multiplek-
seringens anvendelse i sammenhæng med samhusning fører til en korrektion af 
pris-/omkostningsforhold for access- og transportkapacitet. En særskilt dokumen-
tation for multipleksering er således alene en yderligere detaljering af den allere-
de fremsendte dokumentation, og hvis den fører til, at TDC må fremsætte tilbud 
på at nedsætte prisen for multipleksering, vil dette tilbud som en rebalancering 
kunne knyttes sammen med en tilsvarende forhøjelse af prisen for f.eks. 2 Mbit 
accessforbindelser. I den sammenhæng bemærker TDC, at prisen for disse linier 
allerede nu er væsentligt under omkostningerne.  

TDC bemærker ydermere, at opstillingen af en dokumentation efter historiske 
omkostningers metode er byrdefuld for selskabet. Da der ikke er udsigt til, at 
denne opstilling reelt fører til en reduktion i andre udbyderes priser for at anven-
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de TDC s access- og transportnet ved brug af multipleksering, vil afgørelsen ikke 
være proportional ifølge TDC.  

Selvom TDC s umiddelbare overslag over omkostninger beregnet efter historiske 
omkostningers metode indikerer, at en omkostningsdokumentation ikke 
vil medføre krav om prisreduktioner, er TDC indstillet på, såfremt det ønskes, 
at fremsende et tilbud til Telia, hvori prisen for multipleksering nedsættes betyde-
ligt samtidig med at prisen for bl.a. 2 Mbit accessforbindelser hæves. TDC 
vil naturligvis i dette tilbud benytte sig af det rum for forhøjelse af de samlede 
priser, som den senest fremsendte omkostningsdokumentation giver mulighed 
for.  

Telias bemærkninger til TDC s bemærkninger til udkast til afgørelse af 10. 
juni 2008  

Telia har til TDC s ovenstående bemærkninger anført, at Telia fortsat fastholder, 
at multipleksering er et accessorisk delelement, idet multipleksering er en følge 
af, at Telia køber et antal 2 Mbit access kredsløb fra TDC. Multipleksering er 
blot til for at simplificere det interface, som TDC har valgt og som anvendes for 
at aflevere de mange kredsløb fra TDC til Telia: en multiplekseringsforbindelse 
(kabling) i stedet for 63 enkelte forbindelser (kablinger).  

TDC anfører, at TDC ikke anser det for godtgjort, at løsning 1 vil medføre højere 
omkostninger for udbyderne og dermed begrænser udbydernes muligheder for at 
tilbyde konkurrencedygtige produkter. Hertil bemærker Telia, at selskabet selv 
administrerer trafik-dirigeringen fra centralt hold via egen multipleksering. Med 
dette setup skal Telia og TDC ikke have medarbejdere on site for at etablere 
nye forbindelser, omlægge eller nedtage opsagte kredsløb. Med en multiplekse-
ringsløsning kan trafikken administreres remote via management systemet, nye 
forbindelser oprettes eller nedlægges helt enkelt fra centralt hold. Telia anfører, 
at selskabet på grund af TDC s prissætning og restriktioner har været tvunget til 
at installere multipleksering over for TDC s multipleksering på TDC centraler-
ne ud fra en økonomisk kalkule, samt for at kunne modtage den elektriske STM1 
forbindelse, idet TDC ikke tilbyder en optisk løsning på leverancen af det mul-
tiplekserede kredsløb på centralen, således at denne kan føres ud af centralen og 
blive en del af Marked 14.  

Telia er ikke enig i TDC s afvisning af telelovens § 40, stk. 2, nr. 3 som relevant 
hjemmel til støtte for Telias anmodning, idet bestemmelsen ikke kun omhandler 
samhusning, men generelt samtrafikprodukter.  

Såfremt IT- og Telestyrelsen ændrer opfattelse af anvendelsen af tillægsafgørel-
sen af 2. april 2007 til støtte for styrelsens udkast til afgørelse, finder Telia, at 
alene telelovens bestemmelse i § 40, stk. 2, nr. 3, samt markedsafgørelsen (Mar-
ked 13) udgør en tilstrækkelig hjemmel til støtte for Telias anmodning. Markeds-
afgørelsen bestemmer netop at TDC skal give adgang til samtrafik på alle geo-
grafiske positioner, hvor det er praktisk muligt at etablere adgangen i TDC s net, 
herunder til alle delelementer i nettet eller til lokaliteter i tilknytning til nettet, 
som den anmodende udbyder fremsætter ønske om at få adgang til med henblik 
på udbud af elektroniske kommunikationstjenester, jf. § 40, stk. 2, samt med hen-
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blik på placering af centraler og andet udstyr i nævnte lokaliteter (samhusning), 
jf. telelovens § 40, stk. 2, nr. 3 . (Telias fremhævelse).  

Hertil kommer, at det ligeledes af markedsafgørelsen fremgår, at: 

 
TDC udby-

der tjenester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår og priser af 
samme kvalitet, som gælder tjenester, der udbydes til TDC selv, dettes dattersel-
skaber eller partnere.  TDC har ifølge Telia ikke anfægtet denne begrundelse, 
hvorfor denne sammenholdt med ovenstående støtter IT- og Telestyrelsens be-
grundelse for udkast til afgørelse.  

Telia er dog også enig i, at tillægsafgørelsen af 2. april 2007 er relevant at ind-
drage i afgørelsen af denne anmodning. Ikke mindst fremgår det netop af tillægs-
afgørelsen af 2. april 2007, at: Tilbud om adgang til etablering af intern kabling 
skal gives både som tilbud om den samhusningsberettigede udbyders egen etable-
ring af intern kabling med en anden udbyder og som tilbud om anvendelse af 
transmissionsforbindelser, lejet hos TDC.  (Telias fremhævelse) (jf. udkast til 
afgørelse af 10. juni 2008 side 10).  

Telia bemærker, at det videre fremgår af tillægsafgørelsen af 2. april 2007: For 
at sikre, at terminerende segmenter af faste kredsløb også reelt kan bidrage til at 
afhjælpe de konstaterede konkurrenceproblemer på markedet, må der samtidig 
gives kunderne en reel mulighed for konkret at udnytte de ovenfor nævnte 
samtrafikprodukter. Dette gøres med pålæggelse af en forpligtelse til at tilbyde 
samhusning , herunder adgangen til anvendelse af transmissionsforbindelser.  

Endvidere anser Telia telelovens § 65, stk. 2 samt forarbejderne hertil som rele-
vant støtte for IT- og Telestyrelsens udkast til afgørelse, idet multiplekseringen 
netop udgør en yderst overflødig omkostningsdel, som TDC næppe selv afkræves 
i forbindelse med videretransport af 2 Mbit/s transmission.  

Telia mener principielt ikke, at Telia skal betale særskilt for multipleksering, da 
det må anses for en nødvendig del af at kunne levere den regulerede ydelse (2 
Mbit forbindelser), og Telia mener ikke, at der kan være tale om at hæve prisen 
på 2 Mbit kredsløbene; der må tværtimod være tale om en besparelse for TDC 
ved den simplificerede installation, administration og håndtering af nye ordrer. 
Det er forkert, at Telia skal betale for den infrastruktur, som TDC ønsker at an-
vende som medie for at aflevere den accessoriske trafik, og at Telia bliver pålagt 
yderligere omkostninger på grund af fysiske restriktioner fra TDC.  Dermed op-
står et fordyrende led på det samme produkt, som TDC selv er i stand til at pro-
ducere uden dette fordyrende led. Således kan Telia ikke se det korrekte i TDC s 
argumentation om flytning af omkostningerne over på produkter omfattet af mar-
ked 13 og 14. Telia anfører, at som fremhævet i selskabets bemærkninger af 13. 
december 2007, bør omkostningerne for TDC reelt kun udgøre linkekort/port. 
Nye omkostninger vil således kun opstå, når operatørens kapacitet på porten samt 
trunk er opbrugt og operatøren derved bestiller ny port/trunk. Oprettelsesafgiften 
bør således alene baseres på omkostninger ved en fuldt udnyttet port/trunk. Telia 
mener ikke, at TDC påføres drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, hvorfor 
kvartalsafgifterne helt bør bortfalde.    
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Afgørelsesgrundlaget

  
A. Lovgrundlag 
Det fremgår af telelovens § 65, stk. 1, at:  

Stk. 1. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete 
tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en 
aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en 
part omfattet af §§ 42 eller 44, vil være berettiget til at afvise. Afvisningen 
kan alene ske med henvisning til,  

1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påbe-
råbe sig §§ 42, eller 44, 

2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikad-
gang, som den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt at give adgang 
til, eller 

3) at der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger væsentlige hensyn, 
der kan begrunde en afvisning.    

Det fremgår endvidere af telelovens § 65, stk. 2, at:  

Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse efter stk.1 kan IT- og Telestyrelsen 
fastsætte rimelige vilkår for levering af et samtrafikprodukt.

 

     
Det fremgår af lovbemærkningerne2 til telelovens § 65, stk. 2, at:  

Med rimelig vilkår forstås vilkår, der fastsættes under hensyntagen til 
dels den samtrafikberettigedes muligheder for at konkurrere på det pågæl-
dende marked og dels den samtrafikforpligtedes reelle muligheder for at 
levere produktet på de givne vilkår.   

Ved fastsættelse af rimelige vilkår skal IT- og Telestyrelsen tage udgangs-
punkt i den konkrete anmodning, og at vilkårene skal være forholdsmæssi-
ge og berettigede i forhold til den eller de konkrete markedsforpligtelser, 
som den samtrafikforpligtede udbyder er pålagt i medfør af lovens § 51, og 
som samtrafikken tilbydes efter.   

Det fremgår af telelovens § 40, stk. 2, nr. 3, at:   

Stk. 2. Adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller tjenester, jf. 
stk. 1, nr. 1, omfatter bl.a. adgang til  
( ) 
3) fysisk infrastruktur, herunder samhusning eller andre former for fælles 
brug af faciliteter, herunder f.eks. fælles brug af bygninger og kabelkana-
ler, adgang til intern kabling med andre udbydere og anden anvendelse af 
samhusningslokaliteten, der understøtter den samhusningsberettigedes ak-
tiviteter på markedet

 

( )  [IT- og Telestyrelsens understregning] 

                                                     

 

2 Lovforslag nr. L 97 fremsat den 30. november 2005 om forslag til lov om ændring at 
lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om ændring af lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love.  
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B. Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for terminerende 
segmenter af faste kredsløb (marked 13). Der er truffet administrativ afgørelse på 
nærværende engrosmarked den 13. februar 2006 i henhold til telelovens § 51, og 
forpligtelserne for dette marked er trådt i kraft den 13. april 2006, jf. overgangs-
bestemmelsen i telelovens § 7, stk. 4.  

IT- og Telestyrelsen har desuden den 2. april 2007 truffet tillægsafgørelse om 
samhusning på marked 13.  

TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som udbyder med en stærk markeds-
position på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er som følge 
heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 blandt andet pålagt neden-
stående forpligtelser for engrosmarkedet:  

 

Forpligtelse til, i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51 a, at imø-
dekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, herunder 
samhusning.  

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, at opfyl-
de krav om priskontrol.  

 

Forpligtelse til ikke-diskrimination i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 
2, jf. § 51 b.  

TDC er således i henhold til markedsafgørelsen samt tillægsafgørelsen forpligtet 
til at tilbyde adgang til terminerende segmenter af faste kredsløb samt sam-
husning i overensstemmelse med telelovens regler herom.  

Det fremgår af markedsafgørelsen, at adgangsforpligtelsen blandt andet indebærer, 
at:   

TDC skal give adgang til samtrafik på alle geografiske positioner, hvor det 
er praktisk muligt at etablere adgangen i TDC s net, herunder til alle del-
elementer i nettet eller til lokaliteter i tilknytning til nettet, som den anmo-
dende udbyder fremsætter ønske om at få adgang til med henblik på udbud af 
elektroniske kommunikationstjenester, jf. § 40, stk. 2, samt med henblik på 
placering af centraler og andet udstyr i nævnte lokaliteter (samhusning), jf. 
telelovens § 40, stk. 2, nr. 3.

  

Endvidere fremgår det af tillægsafgørelsen af 2. april 2007 om samhusning, at:  

Ved fælles udnyttelse af bygninger m.v. forstås samtrafikproduktet sam-
husning, hvorved der skal gives adgang til fælles udnyttelse af bygninger, 
centraludstyr m.v., dvs. adgang for andre udbydere af offentlige elektroni-
ske kommunikationsnet eller -tjenester til i TDC s centralbygninger eller 
andre lokaliteter, som TDC ejer, lejer eller på anden måde råder over, at 
opstille og vedligeholde egne centraler, det nødvendige transmissionsud-
styr, koblingsudstyr, krydsfelter m.v., som i praksis giver mulighed for 
fremføring og styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter i 
forbindelse med de ovenfor anførte fire produkter, som forpligtelsen til at 
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give adgang til samtrafik på markedet omfatter.

 
[IT- og Telestyrelsens 

understregning]  

Om forpligtelsen om priskontrol beskriver markedsafgørelsen desuden, at:  

IT- og Telestyrelsen skal som udgangspunkt bemærke, at for så vidt angår 
prisreguleringen, der er omfattet af den ovenfor pålagte adgangsforpligtelse, 
giver den nuværende lovgivning ikke mulighed for at anvende LRAIC-
metoden.  

IT- og Telestyrelsen vurderer derfor i det konkrete tilfælde, at anvendelse af 
historiske omkostningers metode bedst vil kunne fremme og sikre en holdbar 
og effektiv konkurrence.

  

Desuden fastslår markedsafgørelsen, at:  

LRAIC-prisfastsættelsesmetoden som udgangspunkt skal finde anvendelse 
på samtrafikproduktet samhusning med tilknyttede faciliteter.

 

[IT- og Tele-
styrelsens understregning] 
( ) 
For så vidt angår accessoriske delelementer vedrørende samhusning og 
tilknyttede faciliteter, som ikke er omfattet af IT- og Telestyrelsens årlige 
afgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, jf. § 3, stk. 
2, i bekendtgørelse nr. 60 af 18. januar 2005 vil historiske omkostningers 
metode finde anvendelse.

  

Det fremgår desuden af markedsafgørelsen, at forpligtelsen om ikke-
diskrimination pålægger TDC at sikre:   

at TDC udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme 
vilkår og priser og af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udby-
des til TDC selv, dettes datterselskaber eller partnere.

  

IT- og Telestyrelsens vurdering

 

Spørgsmålet i nærværende sag er først og fremmest, om Telias anmodning om 
adgang til produktet multipleksering vedrører et samtrafikprodukt, jf. § 65, stk. 1, 
nr. 2, som TDC er pålagt at give adgang til i medfør af IT- og Telestyrelsens 
markedsafgørelse af 13. februar 2006 med tilhørende tillægsafgørelse af 2. april 
2007.   

Telelovens § 65, stk. 1 - adgang til samtrafik  
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvist bemærke, at TDC på marked 13 er ud-
peget som udbyder med stærk markedsposition, og at TDC i denne egenskab er 
pålagt en forpligtelse til at give adgang til samtrafikprodukterne terminerende 
segmenter af faste kredsløb og samhusning.  

Det skal ligeledes bemærkes, at IT- og Telestyrelsen i henhold til § 65, stk. 1, nr. 
1, kan konstatere, at sagen er indbragt af en part (Telia), der som udbyder af of-
fentlige elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester i medfør af telelovens § 
42 er berettiget til at anmode om adgang til samtrafik i henhold til reglerne i tele-
lovens afsnit IV. 
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Desuden skal det anføres, at der ikke i medfør af telelovens § 50 eller regler, fast-
sat i medfør heraf, er konstateret væsentlige hensyn, som i henhold til § 65, stk. 
1, nr. 3, kan begrunde en afvisning af anmodning om adgang til samtrafik.   

Som det fremgår af ovenstående afgørelsesgrundlag, er TDC på baggrund af mar-
kedsafgørelsen af 13. februar 2006 på marked 13 samt tillægsafgørelse af 2. april 
2007 vedrørende samhusning, pålagt en forpligtelse til at give adgang til termine-
rende segmenter af faste kredsløb og tilbyde samhusning jf. telelovens § 51, stk. 
3, nr. 1, jf. § 51 a.   

Formålet med pålæggelsen af en forpligtelse til at give adgang til terminerende 
segmenter af faste kredsløb samt samhusning er at mindske adgangsbarriererne til 
telemarkedet.   

IT- og Telestyrelsens afgørelse på marked 13 definerer et terminerende segment 
af et fast kredsløb som et kredsløb, der strækker sig fra en specificeret adresse 
til en lokalcentral eller netnode med krydsfelt for faste kredsløb.

  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at selve kredsløbet efter denne definition 
slutter ved TDC s krydsfelt (på tilsvarende måde som for rå kobber) og ikke ved 
det af Telia benævnte "operatørkrydsfelt", hvorfor multipleksering 

 

som foreta-
ges på kredsløb på "centralsiden af krydsfeltet"  ikke kan anses som værende en 
del af kredsløbet.  

Telia peger på, at denne definition efterlader et ureguleret vakuum på en ellers 
reguleret sammenhængende transportydelse. Afgørelsen på marked 13 pålægger 
imidlertid ikke blot TDC at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang 
til alle terminerende segmenter af faste kredsløb, men også adgangen til sam-
husning, som er defineret som adgang til fælles udnyttelse af bygninger m.v. med 
henblik på videretransport af trafik eller sammenkobling med transmissionskapaci-
tet.

  

Det er derfor IT- og Telestyrelsens vurdering, at det uregulerede vakuum, som 
Telia hævder, opstår som følge af den ovenfor nævnte definition på et fast kreds-
løb, således konkret skal ses i relation til den på TDC pålagte samhusningsfor-
pligtelse. Der henvises endvidere til det nedenfor anførte.  

Hvorvidt TDC som følge af afgørelsen på marked 13 er forpligtet til at tilbyde 
multipleksering må, som følge af definitionen af faste kredsløb ovenfor, afhænge 
af en vurdering af den på TDC pålagte forpligtelse om samhusning.  

IT- og Telestyrelsen skal først og fremmest anføre, at det fremgår af lovbemærk-
ningerne til teleloven3, at denne kategori af samtrafik, hvorunder samhusning 
hører, omfatter fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v., og at der her-
med netop forstås adgang til samhusning. Det vil sige adgang til i centralbygnin-
ger eller andre lokaliteter, som en udbyder af telenet eller teletjenester ejer, lejer 
eller på anden måde har rådighed over, at opstille og vedligeholde centraler, det 

                                                     

 

3 Lovforslag nr. L248 fremsat d. 30 marts 2000 om forslag til lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet, jf. § 40, stk. 4. 



        

IT-  og Telestyrelsen  

Side 13/17   

nødvendige transmissionsudstyr, koblingsudstyr, krydsfelter m.v., som i praksis 
giver mulighed for fremføring og styring af signaler mellem bestemte termine-
ringspunkter i forbindelse med aftaler om samtrafik . (IT- og Telestyrelsens un-
derstregning). Der er således ikke efter IT- og Telestyrelsen opfattelse tale om en 
udtømmende oplistning af, hvilke elementer der kan indgå i samhusning.   

Om samhusningsforpligtelsen siger tillægsafgørelsen af 2. april 2007 blandt an-
det:  

Omfanget af samhusningsforpligtelsen fastsættes således ud fra de konkrete 
behov, som IT- og Telestyrelsen vurderer, at udbyderne ud fra den aktuelle 
konkurrencesituation på markedet vil have for at kunne tilbyde konkurrence-
dygtige produkter til slutbrugerne. Samhusningsforpligtelsen omfatter heref-
ter:  

1) adgang for de samhusningsberettigede udbydere til at opstille og ved-
ligeholde udstyr på samhusningslokaliteten, 

2) adgang til at foretage intern kabling med andre udbydere og 
3)  adgang til at lade andre udbydere opstille og vedligeholde udstyr på 

den samhusningsberettigedes samhusningslokalitet.

  

At samhusningsforpligtelsen derudover også forpligter TDC til at stille transmis-
sionsforbindelser og lignende til rådighed for de samhusningsberettigede på regu-
lerede vilkår følger af tillægsafgørelsen af 2. april 2007:  

Tilbud om adgang til etablering af intern kabling skal gives både som til-
bud om den samhusningsberettigede udbyders egen etablering af intern kab-
ling med en anden udbyder og som tilbud om anvendelse af transmissions-
forbindelser, lejet hos TDC, og som tilbud til tilrådighedsstillelse/etablering 
af kabelbakker eller lignende til brug for fremføring af de berettigede 
samtrafikparters egne transmissionsforbindelser.  [IT- og Telestyrelsens 
understregning]  

Det vil sige at samhusningsadgangen også omfatter tilhørende faciliteter og tje-
nester, udstyr m.v. Samlet set betyder dette, at samhusningsforpligtelsen både 
dækker situationer, hvor den samhusningsberettigede ønsker at opstille eget ud-
styr på samhusningslokaliteten og situationer, hvor den samhusningsberettigede 
ønsker adgang til diverse faciliteter og tjenester, udstyr m.v. som den samhusnings-
forpligtede selv benytter sig af på samhusningslokaliteten.   

Det er på denne baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at forpligtelsen om 
samhusning dels forpligter TDC til at give de tre ovenfor nævnte adgange, dels 
forpligter TDC til at stille diverse produkter såsom bygninger, centraludstyr m.v. 
til rådighed for de samhusningsberettigede. Dvs. at samhusningsforpligtelsen både 
dækker tilrådighedsstillelse af arealplads på samhusningslokaliteten og tilrå-
dighedsstillelse af egentligt udstyr på samhusningslokaliteten.  

Som motivation for at pålægge TDC en samhusningsforpligtelse fremhæves føl-
gende i afgørelsen af 2. april 2007:  
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For at sikre, at samtrafikproduktet terminerende segmenter af faste 
kredsløb også reelt kan bidrage til at afhjælpe de konstaterede konkur-
renceproblemer på markedet, må der samtidig gives kunderne en reel mu-
lighed for konkret at udnytte de ovenfor nævnte samtrafikprodukter. Dette 
gøres med pålæggelse af en forpligtelse til at tilbyde samhusning.

  

Ved multipleksering forstås en sammenfletning af flere datastrømme til én data-
strøm, som derefter typisk fremføres på en transmissionsforbindelse (f.eks. en fi-
ber) frem til udstyr, som demultiplekserer datastrømmen, dvs. som igen splitter 
datastrømmen op i de oprindelige enkeltdatastrømme.  

Som ovenfor illustreret i hhv. figur 1 og 2, kan multiplekseringen af transmissi-
onskapacitet ske på to forskellige måder, hvoraf TDC i øjeblikket kun tilbyder 
løsning 1 på regulerede vilkår i standardtilbud om transmission. Løsning 1 er den 
løsning, hvor udbyderen aftager selvstændige access-kredsløb og selv multiplek-
serer disse ind i et STM-1 system ved brug af egen multiplekser opstillet i en 
samhusning. Løsning 1, hvor datastrømmene fremføres via et antal 2 Mbit/s-
kabler, er efter IT- og Telestyrelsens vurdering en løsning, der som følge af den 
teknologiske og markedsmæssige udvikling ikke længere altid er den økonomisk 
mest hensigtsmæssige. Det må derudover antages, at TDC primært anvender løs-
ning 2 med multipleksering af egen transmissionskapacitet, hvor datastrømmene 
flettes sammen og overføres på ét kabel. Løsning 2 er den løsning, hvorved ud-

byderen beder TDC om at foretage multiplekseringen således, at udbyderen kun 
skal håndtere STM-1 kredsløb. Hermed skal udbyderen ikke selv anlægge og dri-
ve multiplekser samt håndtere kredsløb på 2 Mbit/s niveau.  

Såfremt de samhusningsberettigede udelukkende har adgang til multipleksering 
efter løsning 1 til regulerede priser, vil det efter IT- og Telestyrelsens vurdering 
virke hæmmende for disses mulighed for at kunne tilbyde konkurrencedygtige 
produkter til slutbrugerne, da løsning 1 vil medføre højere omkostninger for ud-
byderne. For at kunne tilbyde konkurrencedygtige produkter til konkurrencedyg-
tige priser til slutbrugerne, må de samhusningsberettigede på regulerede vilkår 
have adgang til de samme produkter som TDC selv. Således følger det af mar-
kedsafgørelsen på marked 13, herunder forpligtelsen om ikke-diskrimination, at 
TDC skal tilbyde eksterne parter tjenester/produkter på tilsvarende vilkår og af 
samme kvalitet som gælder internt i TDC. Dette indebærer, at TDC skal tilbyde 
eksterne parter tilslutningsmuligheder, der funktionsmæssigt og økonomisk er li-
geværdig med de tilslutningsmuligheder, som TDC tilbyder egne forretningsom-
råder.  

Såfremt ovenstående adgang ikke gives, mindskes sandsynligheden for, at IT- og 
Telestyrelsens afgørelse på marked 13 og den efterfølgende tillægsafgørelse med-
virker til at afhjælpe de konstaterede konkurrenceproblemer på markedet.  

Samlet set må multipleksering efter løsning 2 anses for at være en del af samtra-
fikproduktet samhusning, som TDC skal give adgang til. For det første

 

er TDC s 
forpligtelse til at give adgang til samhusning ikke begrænset til tilrådighedsstillel-
se af arealplads på samhusningslokaliteten, men omfatter ligeledes tilrådighedsstil-
lelse af egentligt udstyr på samhusningslokaliteten. For det andet er der tale om en 
løsning, som i takt med den stadigt stigende transmissionskapacitet har afløst frem-
føring efter løsning 1 som den teknologisk og dermed økonomisk mest hensigts-
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mæssige måde at sammenkoble netelementer på med henblik på fremføring af 
transmissionsforbindelser. Løsningen understøtter udbydernes mulighed for at kon-
kurrere på markedet. For det tredje er der tale om en løsning, som TDC selv benyt-
ter. Adgang til multipleksering efter løsning 2, som TDC anvender til brug for egen 
fremføring af transmissionsforbindelser, vil sikre, at de andre udbydere ikke stilles 
ringere i konkurrencen end TDC.   

TDC har anført, at selskabet ikke anser det for godtgjort, at løsning 1 vil medføre 
højere omkostninger for udbydere og dermed begrænser udbydernes muligheder 
for at tilbyde konkurrencedygtige produkter. IT- og Telestyrelsen skal i den anled-
ning henvise til det allerede ovenfor anførte om problemstillingen (s. 14), ligesom 
styrelsen skal henvise til det af Telia anførte om de udvidede muligheder løsning 2 
vil give selskabet, herunder de potentielle økonomiske besparelser, der kan opnås 
(s. 7).  

IT- og Telestyrelsen har bemærket, at TDC i selskabets høringssvar skriver, at i det 
afleverede regnskab for marked 13 og 14 er 

 

såvel omkostninger til som om-
sætning fra multipleksering medtaget, således at et eventuelt overskud fra mul-
tiplekseringens anvendelse i sammenhæng med samhusning fører til en korrektion 
af pris-/omkostningsforholdet for access- og transportforbindelser . Såfremt mul-
tipleksering ikke er et reguleret produkt, indebærer denne fremgangsmåde, at over-
skuddet fra et ikke-reguleret produkt modregnes i underskuddet for et reguleret 
produkt.  

Konklusion 
På baggrund af ovenstående er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at multiplek-
sering er en del af samtrafikproduktet samhusning. Det er således styrelsens vur-
dering, at TDC skal give adgang til multipleksering til regulerede priser.  

Det er derudover IT- og Telestyrelsens vurdering, at såfremt TDC ikke pålægges 
at tilbyde Telia multipleksering af faste kredsløb til regulerede priser, vil TDC 
ved en rationel adfærd kunne fastsætte priserne på et unaturligt højt niveau for at 
maksimere fortjenesten. Dette vil medføre høje omkostninger for Telia, som 
dermed ikke har mulighed for at udvikle konkurrencedygtige tjenester, hvilket i 
sidste ende også vil være til skade for slutbrugerne.   

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at det er rimeligt og pro-
portionalt, at TDC skal give adgang til multipleksering til regulerede priser. Det 
er således styrelsens vurdering, at en sådant reguleret adgang tager udgangspunkt 
i de forpligtelser, som TDC er pålagt på markedet samt de konkurrenceproble-
mer, der er konstateret i analysen af markedet, og at adgangen er forholdsmæssig 
og berettiget i forhold til løsning af disse problemer.    

Det er herefter IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at Telias anmodning er 
rimelig, og at TDC som følge heraf er forpligtet til at give Telia adgang til mul-
tipleksering til regulerede priser. De regulerede priser skal følge den derpå lagte 
forpligtelse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Idet der ikke 
i øjeblikket er fastsat en pris herfor i IT- og Telestyrelsens årlige afgørelser 
efter denne metode, skal prisen reguleres efter historiske omkostningers 
metode. Det skal i den forbindelse præciseres, at accessoriske delelementer 
dækker alle de delprodukter under et produkt, hvor der foreligger en adgangsfor-
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pligtelse, der ikke indgår i IT- og Telestyrelsens årlige afgørelser efter LRAIC-
metoden, men hvor der er pålagt priskontrol efter LRAIC-metoden.  

I denne forbindelse forudsættes det, at prisstrukturen for multipleksering efter 
løsning 2 følger de principper for henføring af omkostninger, som styrelsen har 
lagt til grund i tidligere sager. Dette indebærer eksempelvis, at oprettelsesafgiften 
dækker de irreversible omkostninger i forbindelse med oprettelsen, mens den lø-
bende betaling dækker omkostninger til drift og anlæg, herunder en rimelig for-
rentning af den investerede kapital.  

IT- og Telestyrelsen skal for en god ordens skyld bemærke, at styrelsen efterføl-
gende vil gennemføre tilsyn med de priser, for hvilke der i denne afgørelse fast-
lægges omkostningsmæssige principper. Til brug for dette tilsyn anmodes TDC 
om senest den 3. november 2008 at fremsende omkostningsdokumentation for 
produktet multipleksering.    

ooo0ooo     

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af tele-
lovens 65, stk. 1, og i medfør af styrelsens afgørelse af 13. februar 2006 på en-
grosmarkedet for terminerende segmenter af faste kredsløb samt tillægsafgørelse 
af 2. april 2007 vedrørende samhusning på engrosmarkedet for terminerende 
segmenter af faste kredsløb følgende:   

AFGØRELSE

  

Telias anmodning om adgang til samtrafikproduktet multipleksering efter 
løsning 2 af terminerende segmenter af faste kredsløb, hvorved udbyderen 
beder TDC om at foretage multiplekseringen, således at udbyderen kun skal 
håndtere STM-1 kredsløb, er rimelig i henhold til kriterierne herfor i telelo-
vens § 65, stk. 1.   

Prisen for multipleksering efter løsning 2 skal følge den derpå lagte forplig-
telse om priskontrol efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden. Idet der ikke 
i øjeblikket er fastsat en pris herfor i IT- og Telestyrelsens årlige afgørelser 
efter denne metode, skal prisen reguleres efter historiske omkostningers 
metode.   

ooo0ooo   

Klagevejledning  
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan i medfør af teleloven påklages til Teleklage-
nævnet, Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. 
Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden fire uger efter, at denne afgørelse 
er meddelt selskabet.   
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Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af 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.    

ooo0ooo      

Med venlig hilsen   

Charlotte Robson 


