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Afgørelse om ændring af TDC's standardtilbud på Samhusning  

IT- og Telestyrelsens iværksættelse af høring omkring TDC’s praktisering af af-
taler om samhusning  

Med brev af 28. april 2004 foretog IT- og Telestyrelsen en høring blandt de af 
TDC’s samtrafikparter, der ifølge styrelsens registreringer på daværende tids-
punkt havde indgået en samhusningsaftale med TDC. Høringen blev foretaget 
som en egen driftsag.  

I henhold til artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2887/2000 
har IT- og Telestyrelsen adgang til at gribe ind på eget initiativ bl.a. med henblik 
på, at udbud af ubundtet adgang til abonnentledninger – inklusive tilhørende 
samhusning – sker under fair konkurrence, økonomisk effektivitet og størst mulig 
nytte for brugerne. Tilsvarende kan IT- og Telestyrelsen som et led i sin kontrol 
med standardtilbud påbyde ændringer af vilkår og prise, jf. § 73, stk. 1, i lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.  

Med nævnte høring ønskede IT- og Telestyrelsen markedets bedømmelse af, 
hvorvidt TDC’s praktisering af aftaler baseret på TDC’s standardtilbud for sam-
husning måtte virke begrænsende på konkurrencen.  

Høringen fokuserede navnlig på selskabets håndtering af bestillinger på intern 
kabling, dvs. kabling mellem to parter, der hver især har en samhusningsaftale 
med TDC.  

Spørgsmålet om adgang til intern kabling blev bl.a. adresseret ved udstedelsen af 
ændringsbekendtgørelse nr. 670 af 10. juli 2003, hvor IT- og Telestyrelsen fore-
tog en præcisering af den hidtidige bærertjenestebekendtgørelses bilag 4, der ved-
rører vilkårene for adgang til på en udbyders lokaliteter at placere egne centraler 
og andet udstyr mv. samt adgang til at varetage drift og vedligeholdelse heraf.  

Ændringen af bekendtgørelsen blev foretaget som følge af, at IT- og Telestyrel-
sen, jf. Telekonkurrenceredegørelsen af maj 2003, havde kunnet konstatere, at 
TDC’s aftaleparter havde vanskeligheder ved at opnå adgang til intern kabling 
mellem egen og andre parters samhusningspositioner på TDC’s centraler mv.  
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Som en udløber af ændringen af bærertjenestebekendtgørelsen ændrede TDC ef-
terfølgende pr. 1. januar 2004 sit standardtilbud på samhusning. Det nye stan-
dardtilbud indeholder en række punkter, der adresserer forhold, som selskabet 
finder behov for at få aftalt, forinden selskabet ønsker at efterkomme anmodnin-
ger om adgang til intern kabling på selskabets centraler mv.  

TDC har herunder indført en ”Deklaration af indhold af samhusning”, jf. bilag 8 
til TDC’s  standardtilbud om samhusning. Kravet om deklarationsformular er bi-
beholdt i senere udgaver af standardtilbudet.  

Høringens resultat  

På grundlag af høringen kunne IT- og Telestyrelsen sammenfattende konstatere 
at følgende forhold tilsyneladende gjorde sig gældende:       

1. TDC har ikke ønsket at efterkomme anmodninger om intern kabling i til-
knytning til værende samhusningsaftaler, men alene i forbindelse med 
nye aftaler, der er baseret på en ny udformning af selskabets standardafta-
le om samhusning,  

2. TDC kæder tilrådighedsstillelsen af intern kabling sammen med et krav 
om, at aftaleparten skal redegøre for anvendelsen af selve den interne 
kabling/samhusningsposition,  

3. TDC har ikke tidligere stillet krav om forudgående dokumentation for si-
ne aftaleparters aktuelle anvendelse af en samhusningsposition, når blot 
den ”interne kabling” mellem to udbyderes samhusningspositioner på 
samme lokation foregik via såkaldte IN-span forbindelser (en forbindelse 
mellem to parters samhusning, der passerer en sammenkoblingsbrønd 
uden for TDC’s bygning),  

4. TDC’s praktisering af reglerne om intern kabling giver en lang række 
ulemper for aftaleparterne, herunder   

stor usikkerhed og tvivl om anvendelsesdeklarationernes korrekte 
udfyldning, 
manglende sikkerhed i TDC’s tilbagemeldinger, 
lange sagsbehandlingstider, 
betydelige administrative ekstrabyrder, 
detaljerede oplysningskrav med risci for uretmæssig indsigt i for-
retningsmæssige dispositioner, 
uklar anvendelse af begrebet ”hovedsagelig” i forbindelse med 
den interne kablings eventuelle anvendelse til andre formål.  

De pågældende forhold syntes primært at hidrøre fra TDC’s udformning og prak-
tisering af vilkårene i selskabets standardtilbud. TDC blev derfor anmodet om at 
fremkomme med egne bemærkninger vedrørende selskabets aktuelle praktisering 
af aftaler baseret på selskabets seneste standardaftale om samhusning.  



   

IT-  og Telestyrelsen 

Side 3     

Da de konstaterede problemer og forsinkelser i aftaleindgåelsen særligt sås at væ-
re knyttet til administrationen af bilag 8, blev TDC også anmodet om særligt at 
angive hvilke væsentlige hensyn for aftaleindgåelse, der tilsiger, at selskabets af-
taleparter i forhold til tidligere praksis nu afkræves detaljerede forhåndsgarantier 
omkring anvendelsen af det udstyr, som aftaleparten agter at opsætte på sin sam-
husningslokation.  

TDC’s kommentarer til høringens resultat  

TDC besvarede med brev af 28. juni 2004 IT- og Telestyrelsens anmodning af 
11. juni 2004 om at måtte modtage bemærkninger til selskabets aktuelle praktise-
ring af samhusningsaftaler, særligt vedrørende brugen af anvendelsesdeklaratio-
ner.  

TDC oplyste bl.a., at selskabet – efter udsendelsen af IT- og Telestyrelsens hø-
ringsanmodning til branchen af 28 april 2004 – havde gennemført en række æn-
dringer i de procedurer, der hidtil har været praktiseret overfor parter, der har af-
tale med TDC om samhusning.  

De ændrede procedurer skulle efter selskabets opfattelse have medvirket til en 
hurtigere og mere gennemsigtig ekspedition af samhusningsanmodninger. TDC 
oplyste herunder, at der medio juni måned 2004 blev indgået en lang række afta-
ler følgende det nye koncept.  

Høringens havde endvidere adresseret det forhold, at TDC tilsyneladende havde 
afslået at levere intern kabling som en integreret del af tidligere indgåede sam-
husningsaftaler, således at den pågældende aftalepart ikke har kunne få aftale om 
intern kabling, medmindre der blev indgået en ny aftale baseret på selskabets 
standardtilbud af 1. januar 2004.  

Hertil oplyste TDC, at de tidligere samhusningsaftaler var baseret på den forud-
sætning, at der i branchen var enighed om, at intern kabling ikke var omfattet, 
hvorfor TDC ikke havde anset det for nødvendigt i de hidtidige aftaler at inklude-
re specielle vilkår til at sikre mod uvedkommende anvendelser af samhusnings-
produktet som følge af intern kabling.  

Til spørgsmålet om baggrunden for at indføre en deklarationsformular oplyste 
selskabet, at formålet var at sætte selskabet i stand til at kunne kontrollere, at en 
konkret samhusningsposition anvendes i overensstemmelse med den bagvedlig-
gende samtrafikaftale.  

IT- og Telestyrelsens fornyede høring pr. 14. juli 2004 og parternes svar herpå  

På baggrund af det fra TDC modtagne høringssvar af 28. juni 2004 fremsendte 
IT- og Telestyrelsen brev af 14. juli 2004 til TDC, hvori styrelsen kommenterede 
sagen nærmere.  

Samtidigt blev TDC’s aftaleparter anmodet om fornyede bemærkninger, navnlig 
på baggrund af TDC’s oplysninger om allerede gennemførte ændringer i selska-
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bets procedurer for ekspedition af bestillinger på konkrete samhusningspositio-
ner.  

Til TDC’s krav om indgåelse af en helt ny aftale i tilfælde hvor en aftalepart øn-
sker at indgå aftale om etablering af intern kabling som en del af sin værende af-
tale bemærkede IT- og Telestyrelsen følgende:  

”IT- og Telestyrelsen finder det […] ikke i overensstemmelse med formålet med 
samtrafikreguleringen, at selskabets aftaleparter tilsyneladende tvinges til at 
indgå nye samhusningsaftaler baseret på standardtilbudet af 1. januar 2004, der 
også indeholder ændringer på punkter, der ikke adresserer den konkrete anmod-
ning om levering af intern kabling.”   

TDC svarede herpå i brev af 5. august 2004, at det var selskabets indtryk, at sel-
skabets aftaleparter ikke har haft indvendinger mod de nye vilkår i standardafta-
len, der ikke vedrører levering af intern kabling. TDC var dog indstillet på at ind-
gå forhandlinger med operatører, som har en ældre samhusningsaftale med hen-
blik på at tage denne type vilkår op til forhandling med den pågældende part. Sel-
skabet var dog ikke sindet at forhandle om de særlige vilkår, der adresserer intern 
kabling.   

Til spørgsmålet om behov for kontrol af aftalepartens anvendelse af den konkrete 
samhusningsposition bemærkede IT- og Telestyrelsen   

”IT- og Telestyrelsen må imidlertid konstatere, at selskabets praktisering af  bi-
lag 8 har bevirket en utilsigtet træghed i den hastighed, hvormed selskabets afta-
leparter har kunnet opnå aftale om adgang til konkrete samhusningspositioner. 
Dette indebærer en utilsigtet træghed i udviklingen hen imod en fair konkurrence 
på området.  

Det er derfor IT- og Telestyrelsens umiddelbare opfattelse, at de af selskabet på-
pegede kontrolbehov i stedet bør kunne håndteres i bagudrettet perspektiv, ek-
sempelvis gennem en periodevis indberetning om aftalepartens aktuelle benyttel-
se af sin samhusningsposition.”    

TDC svarer herpå i brevet af 5. august 2004, at bl.a. selskabets erfaringer med at 
koordinere de berørte parters bestillinger på samhusning på den enkelte lokalitet, 
tilsiger, at selskabet ikke på nuværende tidspunkt mener, at forudsætningerne for 
at lempe på TDC’s praktisering af bilag 8, herunder at afskaffe den fremadrettede 
kontrol, er til stede.  

IT- og Telestyrelsen konstaterer derudover i sit brev af 14. juli 2004 bl.a., at TDC 
på visse punkter synes at udøve lovfortolkning i forbindelse med praktiseringen 
af sine samhusningaftaler. Det drejer sig specielt om samhusningsaftalens pkt. 6 
set i sammenhæng med anvendelsesdeklarationen i bilag 8.  

Det var IT- og Telestyrelsens indtryk af høringen, at uoverensstemmelser mellem 
selskabets og dets aftaleparter om fortolkningen af gældende lovgivning tilsyne-
ladende bevirkede, at en aftalepart, der står med et akut behov for indgåelse af af-
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tale, kan se sig nødsaget til at indgå i et aftaleforhold under den af TDC praktise-
rede lovfortolkning uden praktisk tidsmæssig mulighed for en afprøvning heraf. 

  
IT- og Telestyrelsen henledte herunder opmærksomheden på, at eventuelle behov 
for henvisning til lovgivningens regler bør ske i form af henvisninger til eller ci-
tater af relevante bestemmelser fra love og bekendtgørelser.  

Herudover kan aftaleparter i konkrete tilfælde have behov for at få afprøvet,   

- hvorvidt en konkret aftaletekst berettiger en afvisning eller 
- hvorvidt en konkret anmodning kan afvises på grundlag af lovgivningens 

bestemmelser herom (§ 65-sager).  

Uenigheder om fortolkningen af en konkret aftaletekst løses inden for de i aftalen 
fastlagte konfliktløsningsmekanismer.  

Uenigheder om, hvorvidt lovgrundlaget giver adgang til afvisninger i konkrete 
tilfælde, kan indbringes for IT- og Telestyrelsen.  

IT- og Telestyrelsen anså det alt i alt for uholdbart, at TDC tilsyneladende – uden 
henvisning til en klar lovtekst i sine aftaler – praktiserer at afvise konkrete an-
modninger, som selskabet ud fra egen lovfortolkning formoder er uberettigede.  

IT- og Telestyrelsen henstillede derfor til TDC, at selskabet umiddelbart ophører 
hermed og i stedet nøgternt refererer til eller citerer de relevante lovregler mv., 
som selskabets aftaleparter formodes at efterleve.  

TDC svarede hertil i sit brev af 5. august 2004, at samhusningsaftalens præambel 
og definitionsliste har følgende henvisning: ”ordlyden af bekendtgørelsen nr. 930 
af 19. november 2002 om (samtrafikbekendtgørelsen) § 1, stk. 7.”  

TDC så sig i den forbindelse ikke afskåret fra i det konkrete tilfælde at foretage 
en fortolkning af aftalens vilkår holdt op imod samtrafikbekendtgørelsens ordlyd. 
Selskabet erklærede sig indstillet på at drøfte udformningen eller ordlyden af den 
konkrete aftaletekst med IT- og Telestyrelsen.  

De parter, der reagerede på IT- og Telestyrelsens høringsbrev af 14. juli 2004, 
bemærkede samstemmende, at de af TDC i maj/juni 2004 indførte ændrede pro-
cedurer ikke havde flyttet væsentligt på de grundlæggende vanskeligheder, der er 
forbundet med at opnå aftale om intern kabling på den enkelte samhusningsloka-
tion.  

Hertil kom, at parter havde observeret, at TDC nu opstiller helt uforståeligt speci-
fikke krav vedrørende de typer af udstyr, der tillades anvendt på den konkrete 
samhusning, f.eks. vedrørende opstilling af krydsfelter. Endvidere havde TDC 
tilsyneladende strammet anvendelseskravene i de tilfælde, hvor forbindelsen mel-
lem de to samhusninger etableres via IN-span kabling.    
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IT- og Telestyrelsens konklusioner 
   
IT- og Telestyrelsen fandt samlet set, at TDC’s praktisering af selskabets sam-
husningsaftaler skaber utilsigtede begrænsninger i konkurrencevilkårene for sel-
skabets aftaleparter i strid med samtrafiklovgivningens overordnede formål om 
skabelse af et velfungerende konkurrencebaseret telemarked med fair konkurren-
ce og økonomisk effektivitet, jf. bl.a. telelovens § 1 og ULL-forordningens arti-
kel 1.  

IT og Telestyrelsen fandt derfor, at der burde foretages en række ændringer i 
TDC’s standardtilbud på samhusning. Således burde navnlig afsnit/bilag, der er 
med til at skabe usikkerhed omkring aftaleparternes retsstilling med hensyn til 
vilkår og muligheder for opnåelse af samhusningsaftaler på den konkrete loka-
tion, udgå. 
    
IT- og Telestyrelsen meddelte derfor TDC med brev af 20. september 2004, at 
styrelsen på det foreliggende grundlag og med hjemmel i telelovgivningen – her-
under ULL-forordningen -  agtede at træffe afgørelse om, at følgende afsnit (med 
tilhørende overskrifter og henvisninger) udgår af selskabets nuværende standard-
aftale:  

I punkt. 6 om betingelser for adgangen til samhusning, afsnittene:  

”Det er endvidere en forudsætning for samhusning af udstyr og centraler, at den 
er nødvendig for Operatørens udbud af elektroniske kommunikationstjenester, og 
at der ikke i Operatørens samhusning optræder udstyr og centraler eller dele 
heraf, som ikke hovedsageligt benyttes i tilknytning til en eller flere samtrafikaf-
tale mellem Operatøren og TDC.”  

”Det er en forudsætning for etablering af intern kabling på en lokalitet, at tred-
jeparten har aftale herom og samtykker for det enkelte anlæg.”.  

”Operatøren skal i forbindelse med en anmodning om samhusning forsyne TDC 
med alle sådanne oplysninger, som er nødvendige for, at TDC kan vurdere, hvor-
vidt anmodningen er rimelig.”  

”Operatøren afgiver ved bestilling af samhusning på den enkelte lokalitet samt 
ved bestilling af intern kabling en erklæring om, hvad samhusningen omfatter, 
samt erklæring om overholdelse af betingelserne i denne aftales pkt. 6. Erklærin-
gen afgives herefter for hver samhusning hver den 1. januar. Ved afgivelse af er-
klæring anvendes en Deklarationsformular, som fremgår af Aftalens bilag 8.”   

I punkt. 9.2.3 om operatørens brug af samhusningen, afsnittene:  

”Centraler og udstyr må kun benyttes til det formål, som det er beregnet til, og 
det må kun benyttes i overensstemmelse med de for central og udstyr gældende 
specifikationer.”  
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”Alle kabler, hvis ene endepunkt befinder sig i de til samhusningen henhørende 
stativer, og hvis andet endepunkt befinder sig i de til samhusningen henhørende 
stativer, og hvis andet endepunkt befinder sig udenfor disse, skal anlægges af 
TDC. Operatøren bestiller kablerne hos TDC efter de retningslinier og afgrænset 
til de typer og situationer, der fremgår af produktspecifikationen i bilag 1, pkt. 
3.1.5. og 3.2.3.”  

Bilag 1, pkt. 3.1.6 , afsnittet:  

”Såfremt Operatøren bestiller intern kabling, sikrer operatøren, at der samtidig 
fremsendes en erklæring iht. denne aftales bilag 8 for såvel egen som tredieparts 
samhusning.    

Bilag 1, pkt. 3.2.4, afsnittet:  

”Såfremt Operatøren bestiller intern kabling, sikrer operatøren, at der samtidig 
fremsendes en erklæring iht. denne aftales bilag 8 for såvel egen som tredieparts 
samhusning.  

I bilag 1, pkt. 3.1.5 – 3.2.3 slettes bestemmelser, der måtte hindre, at en aftalepart 
har adgang til at få eget kabel fremført helt frem til sit samhusningsareal.  

Bilag 8 udgår.   

- - - - - - - - - - - -   

TDC har med brev af 7. oktober 2004 fremsendt selskabets kommentarer til sty-
relsens afgørelsesudkast.  

TDC påpeger gennemgående i sit høringssvar, at IT- og Telestyrelsen gennem en 
afgørelse om at udtage de nævnte afsnit fra standardtilbudet for samhusning i gi-
vet fald vil fratage selskabet rettigheder, som selskabet har i henhold til telelov-
givningen.  

IT- og Telestyrelsen skal bemærke hertil, at en afgørelse om at udtage visse afsnit 
af lovfortolkende karakter af TDC’s standardtilbud på samhusning selvsagt ikke  
er det samme som at fratage TDC selskabets rettigheder i henhold til telelovgiv-
ningen.   

En afgørelse afskærer heller ikke TDC fra i en senere udgave af standardtilbudet 
at omformulere de pågældende afsnit, herunder at indsætte henvisninger til tele-
lovgivningens bestemmelser på relevante steder, herunder evt. at citere telelov-
givningens bestemmelser om, hvilke forhold, der kan begrunde at en samtrafik-
forpligtet part afvisning af en samtrafikanmodning eller en afbrydelse af igang-
værende samtrafik.     
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Konkrete klagesager  

IT- og Telestyrelsen har sideløbende med denne egen drift sag færdigbehandlet to 
sager, der begge omhandler ønsker om ændrede formuleringer i parternes eksiste-
rende aftaler om samhusning. De i disse sager omstridte forhold vedrører i vidt 
omfang samme problemstillinger og aftaleformuleringer, som IT- og Telestyrel-
sen har adresseret i nærværende sag.  

IT- og Telestyrelsen finder, at udfaldet af nævnte to klagesager umiddelbart bør 
afspejles i tilsvarende ændringer i TDC’s standardtilbud på samhusning.   

IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast af 20. september 2004 vedrørende selska-
bets standardtilbud på samhusning behandlede også andre forhold end omhandlet 
i nævnte to konkrete afgørelser.  

Vedrørende disse andre forhold har IT- og Telestyrelsen noteret sig TDC’s be-
mærkninger i høringsbrevet af 7. oktober 2004. IT- og Telestyrelsen har herunder 
navnlig noteret sig selskabets bemærkninger om andre parters potentielle mulig-
heder for selv at fremføre egne – eller entrerede - udefra kommende kabler direk-
te ind til aftalepartens samhusningsareal. TDC synes hermed at have imødekom-
met styrelsens synspunkter på dette punkt.   

IT- og Telestyrelsen forbeholder sig dog om nødvendigt senere at vende tilbage 
omkring dette punkt.     

- - - - - - - - -  
Afgørelse  

Med hjemmel i artikel 4 i EU-Parlamentets og Rådets forordning nr. 2887/2000 
af 18. december 2000 forordning samt § 73, stk. 1,  i Lov om konkurrence og 
forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. 
juni 2004 træffer IT- og Telestyrelsen følgende afgørelse:  

Der foretages følgende ændringer i TDC’s standardtilbud for samhusning:   

I aftalens punkt. 6 om betingelser for adgangen til samhusning fjernes afsnittene:  

”Det er endvidere en forudsætning for samhusning af udstyr og centraler, at den 
er nødvendig for Operatørens udbud af elektroniske kommunikationstjenester, og 
at der ikke i Operatørens samhusning optræder udstyr og centraler eller dele 
heraf, som ikke hovedsageligt benyttes i tilknytning til en eller flere samtrafikaf-
tale mellem Operatøren og TDC.”  

”Det er en forudsætning for etablering af intern kabling på en lokalitet, at tred-
jeparten har aftale herom og samtykker for det enkelte anlæg.”  

”Operatøren afgiver ved bestilling af samhusning på den enkelte lokalitet samt 
ved bestilling af intern kabling en erklæring om, hvad samhusning omfatter, samt 
erklæring om overholdelse af betingelserne i denne aftales pkt. 6. Erklæringen 
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afgives herefter for hver samhusning hver den 1. januar. Ved afgivelse af erklæ-
ring anvendes en Deklarationsformular, som fremgår af Aftalens bilag 8.”  

I konsekvens heraf fjernes i aftalens Bilag 1, pkt. 3.1.6. og 3.2.4 følgende afsnit:  

”Såfremt Operatøren bestiller intern kabling, sikrer operatøren, at der samtidig 
fremsendes en erklæring iht. denne aftales bilag 8 for såvel egen som tredieparts 
samhusning.”   

”Såfremt Operatøren bestiller intern kabling, sikrer operatøren, at der samtidig 
fremsendes en erklæring iht. denne aftales bilag 8 for såvel egen som tredieparts 
samhusning.”  

Aftalens Bilag 8 fjernes i sin helhed.  

Ændringer af selskabets standardtilbud på samhusning i overensstemmelse med 
denne afgørelse skal være foretaget senest en måned efter, at afgørelsen er truffet, 
jf. telelovens § 73, stk. 2.  

Klagevejledning   

Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Telebruger-
nævnet, sekretariatet for Teleklagenævnet og Telebrugernævnet, Bredgade 43, 
1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden 4 uger efter, 
at denne afgørelse er meddelt selskabet.  

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. 
juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 4.000 kr. for 
behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet 
af Teleklagenævnets sekretariat.   

Med venlig hilsen      

Henrik Brodersen     
Peter Møller Nielsen 


