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Orange AIS har ~ed brev af 14. april 2003 over for IT- og Telestyrelsen anført,
at WC ikke -efter Oranges opfattelse -har taget initiativer, der sikrer, TDC' s
valg af prisfasts*ttelseskategori "sædvanlig" adresse hhv. "usædvanlig" adresse
er tilstrækkelig gennemsigtig. Orange henviser i den forbindelse til IT -og Tele-
styreIsens brev til TDC af 18. februar 2002.

Orange NS opl)1ser endvidere, at selskabet har påpeget problemstillingen over
for IT -og Telestyrelsen i forbindelse med fremsendelse af bidrag til Telekonkur-
renceredegørels~n. I den forbindelse anmoder Orange IT -og Telestyrelsen om at
oplyse, hvorvidtTDC's anvendelse af begrebet "usædvanlig adresse" i TDC's
standard tilbud f~r salg af transmissionsydeIser, vil blive behandlet i IT -og Tele-
styreIsens Konkt1rrenceredegørelse og i givet fald, hvad tidsplanen er herfor.
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For så vidt angå~ TDC' s efterlevelse af IT -og Telestyrelsens anmodning i styreI-
sens brev af ] 8. februar 2002 om, at TDC ændrer sit standardtilbud om transmis-
sionsydeIser sål9des, at vilkår og priser for levering til usædvanlig adresse og
tekniske installa~ioner fremgår eksplicit af standardtilbuddet, skal det bemærkes,
at TDC har fulgtlstyrelsens anmodning og indføjet følgende passus i sit standard-
tilbud af ]. juni tOO2 om transmissionsydeIser, bilag A

"Levering til teA1niske installationer og usædvanlige adresser er ikke omfattet af
priserne i henhold til denne aftale. Hvis Operatøren ønsker levering til tekniske
installationer (f.~ks. vindmøller, parkeringsautomater, brøndanlæg, pumper,
overvågnings- 0$ registrerings anlæg, antenne master eller lignende) eller usæd-
vanlige adresser I (herunder telte, campingvogne, skurvogn e, kajpladser (kajstik),
markedspladser rller lignende), kan Tele Danmark normalt levere dette efter
regning i overensstemmelse med abonnementsvilkårene for faste kredsløb. Leve-
ring efter regnin$ kan kun ske efter Operatørens accept.

Ved krav om alt~rnativitet kan leveringstiden forlænges. "

Til orientering k+n det i øvrigt bemærkes, at eksemplificeringen af tekniske in-
stallationer og u~ædvanlige adresser ikke er identisk med opregningen i forsy-
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ningSPljgtbeken~ gørelSens § 1O, stk. 6. IT -og Telestyrelsen har i anden sam-

menhæng medde t TDC, at IT -og Telestyrelsen dog ikke finder formuleringeme

i TDC's abonne entsvilkår for hhv. faste kredsløb, PSTN, og ISDN j strid med
bestemmel seme f orsynin gsp li gt beken d t g ørel sen.

I sidstnævnte sa$menhæng blev det fremhævet overfor TDC, at IT -og Telesty-
relsen i forbinde~se med konkrete sager ud fra en konkret vurdering kan nå frem
til, at der består l veringspligt også til nogle af de opregnede installationsadres-
ser , der ellers so udgangspunkt ikke betragtes som en sædvanlig adresse.

Tilsvarende vurdt ringer vil formentligt kunne gøres gældende i konkrete tilfælde
fsv. angår defini ionerne på tekniske installationer og sædvanlig adresse i TDC' s

standardtilbud o transmissionsydeIser.

For så vidt angår~Orange AIS' s spørgsmål om problemstillingens behandling i
Telekonkurrence ede~ørelsen ~kal IT -.og Telesty~elsen henvise til Telekonkur-
renceredegørelse s bllagssan:i1mg, kapItel 4, afsnIt 3.
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