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Udtalelse vedrørende mulig afvisning af 
overtagelse af rå kobber 

TDC A/S 
Nørregade 21 
0900 København C   

2. april 2003       

TDC har ved brev af 7. marts 2003 anmodet om 
IT- og Telestyrelsens vurdering af den i det 
følgende af TDC beskrevne situation:   

Er en operatør i tilfælde af, at TDC tidligere har 
afvist levering af rå kobber som følge af 
manglende ledig kapacitet, berettiget til direkte 
eller indirekte at vejlede kunder om at udnytte 
TDC's forsyningspligt for PSTN til at bestille PSTN 
hos TDC med henblik på efterfølgende opsigelse, 
idet operatøren i forlængelse heraf på ny bestiller 
ledig rå kobber hos TDC.   

TDC ønsker samtidig en vurdering af, hvorledes 
denne fremgangsmåde i givet fald harmonerer 
med Forordning 2887/2000 af 18. december 2000 
om ubundtet adgang til abonnentledninger.   

IT- og Telestyrelsen vil i det følgende redegøre for 
telelovens regler i relation til TDC's spørgsmål.   

I medfør af bestemmelserne om forsyningspligt 
har TDC en forpligtelse til at levere de ydelser, der 
er omfattet af forsyningspligten, til enhver, der 
anmoder herom, jf. telelovens § 16. Dette gælder 
dog under forudsætning af slutbrugeren f.eks. ikke 
allerede har et PSTN-abonnement og at de 
nødvendige kriterier for TDC's leveringspligt i 
bekendtgørelse om forsyningspligtydelser §10, 
stk. 1, er opfyldt.    

TDC kan således ikke undlade at etablere 
infrastruktur i tilfælde, hvor en slutbruger 
anmoder om en rå kobber forbindelse i medfør af 
forsyningspligtsreglerne.   

Hvis TDC har etableret en 
forsyningspligtforbindelse til slutbrugeren, og 
slutbrugeren herefter vælger at opsige 
forbindelsen med henblik på at få et ADSL-
abonnement hos en anden operatør, kan TDC ikke 
afvise at lade operatøren overtage den ledige 
forbindelse, såfremt denne er den første udbyder 
(inklusiv TDC's egne forretningsområder), som 
anmoder om adgang til kobberforbindelsen.   

Af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) 
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Nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubundtet 
adgang til abonnentledninger (forordningen) 
fremgår det, at forpligtelsen til at levere ubundtet 
adgang til abonnentledninger ikke indebærer, at 
notificerede operatører skal installere ny 
infrastruktur i abonnentnettet specielt for at kunne 
opfylde adgangsberettigedes ønsker.   

Det gælder således, at såfremt en operatør 
anmoder den notificerede operatør om en rå 
kobber forbindelse, og en ledig forbindelse ikke 
findes, så er den notificerede operatør ikke 
forpligtet til at etablere en rå kobber forbindelse.    

Det fremgår derimod, at hvis der findes en ledig rå 
kobber forbindelse på tidspunktet for den 
adgangsberettigedes anmodning, så er den 
notificerede operatør forpligtet til at udleje den 
ledige rå kobber forbindelse til adgangsberettigede 
udbydere, jf. forordningens artikel 3, stk. 2.   

I det ovennævnte tilfælde, hvor TDC allerede har 
etableret en rå kobber og denne derefter er blevet 
ledig, kan TDC ikke med hjemmel i forordningen 
afvise at lade en anden udbyder overtage den 
ledige forbindelse.   

Hvis TDC således har etableret en 
forsyningspligtforbindelse til slutbrugeren, og 
slutbrugeren herefter vælger at opsige 
forbindelsen med henblik på at få et ADSL-
abonnement hos anden udbyder, kan TDC ikke 
afvise at lade denne overtage den ledige 
forbindelse, såfremt udbyderen er den første 
udbyder (inklusiv TDC's egne forretningsområder), 
som anmoder om adgang kobberforbindelsen.   

Spørgsmålet om udbyderens berettigelse til 
direkte eller indirekte at vejlede kunder om at 
udnytte TDC's forsyningspligt for PSTN til at 
bestille PSTN hos TDC med henblik på 
efterfølgende opsigelse, idet udbyderen i 
forlængelse af dette på ny bestiller ledig rå kobber 
hos TDC er ikke reguleret af telelovgivningen.   

IT- og Telestyrelsen har ikke dermed taget stilling 
til, hvorvidt en anmodning fra en slutbruger om 
etablering af en PSTN-forbindelse alene med den 
på forhånd erklærede hensigt straks at lade det rå 
kobber overgå til en anden udbyder, udfra en 
konkret vurdering kan betragtes som omgåelse af 
forsyningspligtreglerne.         

Med venlig hilsen     

Cecile Christensen   
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