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Som bekendt fandt IT- og Telestyrelsen i marts 
2003 grundlag for at igangsætte en egendriftssag 
vedrørende TDC's prisfastsættelse af en række 
tillægsydelser, som TDC udbyder i forbindelse med 
oprettelse af delt rå kobber.    

IT- og Telestyrelsen anmodede derfor ved brev af 
26. marts 2003 TDC om i henhold til nærmere 
opstillede kriterier, at fremlægge fyldestgørende 
omkostningsdokumentation for, at prissætningen 
af de pågældende tillægsydelser sker i 
overensstemmelse med modificerede historiske 
omkostningers (MHO) metode, jf. § 10 i 
bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om 
samtrafik m.v. (samtrafikbekendtgørelsen).     

TDC indsendte på baggrund heraf ved brev af 25. 
april 2003 omkostnings-dokumentation baseret på 
statistik for det administrative tidsforbrug og på 
TDC's faktiske tidsregistreringer for 
teknikerarbejde for samtlige udførte ordrer i 
ugerne 38-46 i år 2002.    

TDC's opgørelse viser, at der i gennemsnit 
anvendes 19 minutter til administration og 130 
minutter til teknikerarbejde pr. delt rå kobber 
ordre. Herudover har TDC tidligere indsendt 
dokumentation for, at tidsforbruget til 
tillægsydelsen "ADSL-undersøgelse" er opgjort til 
20 minutter.    

Det administrative tidsforbrug på 19 minutter 
vedrører alene tillægsydelsen "oprettelse af delt rå 
kobber", som er prissat efter LRAIC-metoden.    

Tidsforbruget til teknikere på 130 minutter 
omfatter den totale teknikertid for alle ydelser, der 
er leveret i forbindelse med oprettelse af delt rå 
kobber.    

TDC's stikprøve viser, at tidsforbruget til følgende 
tillægsydelser indgår i opgørelsen af de 130 
minutters teknikertid :    

·      Oprettelse af delt rå kobber 
·      Opsætning af KAP  
·      Nyetablering 
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·      Ændring af trunknumre 
·      Forgæves teknikerbesøg    

Andelen af ordrer, hvor der er medgået teknikertid 
til nyetablering, ændring af trunknumre og 
forgæves teknikerbesøg, er imidlertid meget 
begrænset (1-2 pct.).    

IT- og Telestyrelsen vurderer derfor, at det 
samlede tidsforbrug til teknikerydelser i langt 
overvejende grad hidrører fra oprettelse af delt rå 
kobber og opsætning af KAP.    

TDC's tidsregistreringer muliggør ikke umiddelbart 
en eksakt opdeling af tidsforbruget på oprettelse 
af delt rå kobber henholdsvis opsætning af KAP.    

I IT- og Telestyrelsens afgørelse af 20. december 
2002 om fastsættelse af maksimale priser efter 
LRAIC-metoden blev teknikertidsforbruget til 
oprettelse af delt rå kobber dog fastsat til 32 
minutter.    

Bl.a. på denne baggrund er det IT- og 
Telestyrelsens samlede vurdering, at TDC 
fyldestgørende har dokumenteret, at den 
nuværende pris på kr. 514 ekskl. moms.  for 
opsætning af KAP ved leje af delt rå kobber er 
beregnet i overensstemmelse med 
samtrafikbekendtgørelsens bestemmelser.    

Angående tillægsydelserne nyetablering, ændring 
af trunknumre og forgæves teknikerbesøg, er det 
IT- og Telestyrelsens vurdering, at antallet af 
ordrer, hvor disse ydelser optræder, er for lille til, 
at det på baggrund af denne stikprøve kan 
vurderes, hvorvidt prissætningen opfylder 
bekendtgørelsens bestemmelser.    

IT- og Telestyrelsen har imidlertid som bekendt i 
foråret indhentet tilsvarende 
omkostningsdokumentation for tillægsydelser, som 
TDC opkræver i forbindelse med oprettelse af 
(fuld) rå kobber (j. nr. 2228-42).    

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at denne 
stikprøve giver et bedre grundlag for at kunne 
vurderer tidsforbruget for de pågældende 
tillægsydelser. Samtidig  bliver problematikken 
omkring TDC's anvendte timeløn udførligt 
behandlet i sammenhæng hermed.     

Såfremt IT- og Telestyrelsens videre behandling af 
sagen om tillægsydelser i forbindelse med 
oprettelse af (fuld) rå kobber skulle give anledning 
hertil, vil styrelsen genoptage spørgsmålet 
angående prissætningen af tillægsydelserne 
nyetablering, ændring af trunknumre og forgæves 
teknikerbesøg i forbindelse med leje af delt rå 
kobber til selvstændig behandling.    

For så vidt angår prissætningen af tillægsydelsen 
ADSL-undersøgelse (kr. 110 ekskl. moms.) finder 
IT- og Telestyrelsen heller ikke for nuværende 
anledning til at stille yderligere spørgsmål.    

IT- og Telestyrelsen betragter på denne baggrund 
herefter nærværende egendriftssag for afsluttet.     

Med venlig hilsen 
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Morten Petersen   
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