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Udtalelse af 20. februar 2003 til 
Cybercity vedrørende afvisning af 
overtagelse af slutbruger 

Cybercity A/S 
Esplanaden 6-8 
1263 København K 
Att.: Nicholai Pfeiffer       

Udtalelse vedrørende mulig afvisning af 
overtagelse af rå kobber   

Cybercity har ved breve af 15. januar 2003 og 5. 
februar 2003 anmodet IT- og Telestyrelsen om at 
komme med styrelsens generelle udtalelse om 
fortolkning af reglerne i teleloven vedrørende 
nedennævnte to situationer, jf. telelovens § 77.   

Da situationerne imidlertid ikke i al væsentlighed 
vedrører samtrafikspørgsmål omfattet af 
telelovens kapitel IV, jf. § 77, vil IT- og 
Telestyrelsen i stedet redegøre for den generelle 
fortolkning af telelovgivningen i relation til de 
forelagte situationer.   

1. Cybercity har ved breve af 24. januar 2003 og 
5. februar 2003 bekræftet over for IT- og 
Telestyrelsen, at anmodningen for det første 
vedrører det tilfælde, hvor en slutbruger har fået 
etableret en forsyningspligtsforbindelse af TDC til 
brug for et PSTN-abonnement, men umiddelbart 
efter etableringen vælger abonnenten at opsige 
dette abonnement med henblik på at oprette et 
ADSL-abonnement via rå kobber hos Cybercity i 
stedet.    

2. Dernæst vedrører anmodningen det tilfælde, 
hvor en slutbruger, som har PSTN-abonnement 
hos TDC og ADSL-abonnement via rå kobber hos 
Cybercity, ønsker at flytte til ny leveringsadresse. 
Flytningen meddeles først til Cybercity, som 
herefter lejer rå kobber af TDC på det nye 
leveringssted. Herefter meddeler abonnenten 
flytningen til TDC, der i visse situationer kan 
konstatere, at der nu ikke er mere rå kobber ledigt 
på adressen.    

Problemstillingerne er således:   

1.          - Hvorvidt TDC i førstnævnte tilfælde med 
hjemmel i forsyningspligtreglerne vil være 
berettiget til at afvise Cybercitys anmodning om 
overtagelse af leje af det pågældende rå kobber 
trådpar.  
- Hvorvidt TDC i førstnævnte tilfælde med 
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hjemmel i samtrafiklovgivningen vil være 
berettiget til at afvise Cybercitys anmodning om 
overtagelse af leje af det pågældende rå kobber 
trådpar. 
2.          - Hvorvidt TDC i det andet nævnte 
tilfælde med hjemmel i forsyningspligtreglerne vil 
være berettiget til at opkræve betaling for 
oprettelse i stedet for flytning i det tilfælde, hvor 
flytningen kræver nyanlæg af rå kobber på den 
nye adresse.   

Ad 1  
Forsyningspligtreglerne 
Da der i ovennævnte situation allerede er 
etableret en forsyningspligtforbindelse til 
slutbrugeren, der nu opsiges, falder 
problemstillingen udenfor området for 
forsyningspligt, og TDC kan dermed ikke anvende 
forsyningspligtsreglerne til at afvise at lade en 
anden operatør overtage den opsagte forbindelse.

   

Forordningen 
Af Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) 
Nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubundtet 
adgang til abonnentledninger (forordningen), der 
bl.a. regulerer tilrådighedsstillelse af rå kobber, 
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 nyanlægge 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, jf. forordningens 
artikel 3, stk. 2. Dette gælder selvsagt uanset, om 
den aktuelle rå kobber forbindelse har været ledig 
længe, eller først bliver ledig, når slutbrugerens 
anvendelse til forsyningspligtabonnement ophører.

   

Ad 2 Flytning 
For så vidt angår problematikken flytning kontra 
oprettelse, kan IT- og Telestyrelsen oplyse, at 
styrelsen hvert år fastsætter maksimalpriser over 
for TDC. I 2003 har IT- og Telestyrelsen således 
blandt andet fastsat følgende maksimalpriser:     

Hverken loven eller 
forsyningspligtbekendtgørelsen tager nærmere 
stilling til begreberne "oprettelse" og "flytning". 
Efter IT- og Telestyrelsens opfattelse skal 

- Oprettelsesafgift 950 kr. 
- Oprettelsesafgift med 
teknikerbesøg 

1.325 kr. 

- Oprettelsesafgift med 
teknikerbesøg og stik 

1.650 kr. 

- Flytteafgift 475 kr. 
- Flytteafgift med 
teknikerbesøg 

850 kr.  

- Flytteafgift med 
teknikerbesøg og stik 

1.175 kr. 
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begreberne forstås således:   

Ved oprettelse forstås - forsyningspligtudbyderes 
første etablering af en forsyningspligttjeneste på 
det leveringssted, som er fastsat i den nyindgåede 
aftale mellem slutbrugeren og 
forsyningspligtudbyderen.   

Ved flytning forstås - den situation, hvor en 
slutbruger, der abonnerer på en 
forsyningspligttjeneste, får ændret leveringsstedet 
for forsyningspligttjenesten fra det oprindelige 
leveringssted til et nyt leveringssted.   

Forskellen mellem oprettelse og flytning er 
således, at der ved flytning er tale om ændring af 
en eksisterende aftale, mens oprettelse er 
indgåelse af ny aftale.    

På den baggrund er det IT- og Telestyrelsens 
vurdering, at TDC i tilfælde af adresseændring 
alene er berettiget til at opkræve afgift for 
flytning, uanset at selskabet i visse situationer er 
nødsaget til at foretage nyanlæg på den nye 
adresse.   

Såfremt ovenstående giver anledning til 
spørgsmål, er De velkommen til at kontakte IT- og 
Telestyrelsen.         

Med venlig hilsen     

Cecile Christensen 
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