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IT- og Telestyrelsens brev til TDC af 20. 
januar 2003 

TDC A/S 
Nørregade 21 
0900  København C  

TDC's standardtilbud for delt rå kobber - 
oprettelsesafgiften  

IT- og Telestyrelsen skal hermed bekræfte 
modtagelse af TDC's mail af 18. december 2002, 
indeholdende den endelige ordlyd af TDC's 
opfordring til branchen vedrørende "Delt rå kobber 
uden teknikerbesøg - opfordring til at fremkomme 
med forslag".   

Det fremgår af TDC's mail, at selskabets 
opfordring til relevante operatører blev afsendt 
den 16. december 2002. Det fremgår af 
opfordringen, at eventuelle interesserede 
operatører forinden den 17. januar 2003 skal have 
fremsendt eventuelle overvejelser vedrørende 
alternative løsninger til "delt rå kobber uden 
teknikerbesøg". TDC oplyser, at det, på baggrund 
af de indkomne overvejelser, er selskabets 
hensigt, at fremkomme med en variant af 
oprettelse på Delt Rå Kobber uden teknikerbesøg i 
løbet af 1. kvartal 2003.   

Udsendelsen af TDC's opfordring aftaltes på mødet 
den 25. oktober 2002 mellem TDC og IT- og 
Telestyrelsen, vedrørende muligheden for en gør-
det-selv-løsning indenfor produktet Delt Rå 
Kobber, som det er tilfældet ved oprettelse af 
ADSL-forbindelser, der etableres ved hjælp af 
Bitstream Access.    

Med modtagelsen af TDC's mail af 18. december 
2002 indeholdende opfordringen til branchen om 
at fremkomme med forslag til gør-det-selv-
løsninger ser IT- og Telestyrelsen ikke - på det 
foreliggende grundlag - anledning til at foretage 
sig yderligere i spørgsmålet.   

Nærværende brev vedlagt TDC's brev til de 
relevante operatører vil blive offentliggjort på 
styrelsens hjemmeside.     

Kopi af dette brev er sendt til 
Konkurrencestyrelsen.    

Med venlig hilsen   

Kenneth Jarnit 
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