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Dokumentation for priserne for 
ledsageordning - samhusning    

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 30. 
juni 2003 TDC om - efter nærmere angivne 
kriterier - at indsende yderligere 
omkostningsdokumentation for priserne for 
ledsageordning i tilknytning til samhusning.    

Baseret på en gennemgang af samtlige sager i 
2002 fremsendte TDC ved brev af 25. august 2003 
en detaljeret opgørelse af omsætning og 
omkostninger for følgende ydelser, som skal 
prisfastsættes i henhold til modificerede historiske 
omkostningers (MHO) metode, jf. § 10 i 
bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om 
samtrafik m.v. (samtrafikbekendtgørelsen) :  

Varslet adgang udenfor normal arbejdstid,  
Uvarslet adgang indenfor normal 
arbejdstid,  
Uvarslet adgang udenfor normal arbejdstid. 

  

Det fremgår af TDC's opgørelse, at der er grundlag 
for at nedsætte prisen for disse tre ydelser. 
Specielt for ydelsen "uvarslet adgang udenfor 
normal arbejdstid" ses der således at være en 
markant ubalance mellem omsætning og 
omkostninger i henhold til MHO-metoden.    

Det fremgår af TDC's brev, at selskabet på 
grundlag af omkostningsanalysen vil foretage en 
gennemgang af gældende priser for ledsaget 
adgang og i den forbindelse foretage de 
prisændringer, som gennemgangen måtte give 
anledning til.    

TDC har den 3. september 2003 telefonisk oplyst, 
at arbejdet med at beregne nye priser forventes 
afsluttet omkring den 15. september 2003. IT- og 
Telestyrelsen vil umiddelbart herefter - og forinden 
standardtilbuddet for samhusning revideres - blive 
orienteret om resultatet af dette arbejde.    

TDC har videre bekræftet, at når de nye lavere 
priser for ledsaget adgang foreligger, vil disse 
desuagtet være gældende med tilbagevirkende 
kraft fra 1. september 2003. 
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IT- og Telestyrelsen agter på denne baggrund 
forinden videre at afvente fremsendelsen af TDC's 
orientering om beregning af nye priser for ledsaget 
adgang.       

Kopi af dette brev er offentliggjort på styrelsens 
hjemmeside www.itst.dk.      

Med venlig hilsen     

Morten Petersen 
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