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Vedr. Cybercitys henvendelse vedr. krydstale - fremskydning af abonnent-
trin 

IT- og Telestyrelsen skal hermed vende tilbage vedrørende ovennævnte henven-
delse.  

IT- og Telestyrelsen modtog med brev af 17. juni 2004 Cybercitys anmodning 
om styrelsens stillingtagen til de nedenfor behandlede spørgsmål.  

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at Cybercity ikke har ind-
bragt problematikken som en klagesag for styrelsen. Da de af Cybercity stillede 
spørgsmål vurderes at have en generel karakter, vil henvendelsen blive behandlet 
efter bestemmelserne om forhåndsbesked i telelovens1 § 77.  

Cybercitys spørgsmål 1: Er det i overensstemmelse med gældende regulering, at 
TDC gradvist overflytter slutbrugere fra centraler til teknikhuse, således at disse 
efterfølgende afskæres fra at få leveret delt rå kobber eller rå kobber fra andre 
operatører end TDC?  

TDC’s generelle råderet 
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvist bemærke, at ejerskabet til det rå kobber 
og de øvrige dele af TDC’s net selvsagt ligger hos TDC. Dermed ligger råderet-
ten over det rå kobber som udgangspunkt også hos TDC, der således til enhver 
tid har ret til at foretage udbygninger, opdateringer, optimeringer, vedligeholdel-
se m.m. i tilknytning hertil.   

De indskrænkninger i TDC’s markedsmæssige ageren, der udfra hensynet til op-
retholdelsen og skabelsen af et konkurrencepræget telemarked findes i teleloven 
og ULL-forordningen2 som følge af TDC’s SMP-status, har som udgangspunkt 
ikke indflydelse herpå, og er ikke rettet mod selskabets muligheder for udbyg-
ninger og vedligeholdelse m.m. af sit eget net.  

                                                     

 

1 Jf. Bekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på tele-

markedet. 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubund-

tet adgang til abonnentledninger. 
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Det er således IT- og Telestyrelsens umiddelbare vurdering, at det som udgangs-
punkt ikke er i strid med den gældende teleregulering, at TDC foretager udbyg-
ninger, opdateringer, optimeringer m.m. af selskabets net, herunder oprettelsen af 
eksempelvis teknikhuse eller fremskudte abonnenttrin.  

Selvom dette måtte afstedkomme nogle afledte uhensigtsmæssigheder i forhold 
til TDC’s engroskunder, er TDC ikke ifølge den gældende teleregulering forplig-
tet til at kompensere herfor eksempelvis gennem oprettelse af alternative fremfø-
ringsveje. Det fremgår således af ULL-forordningens niende præambel, at ”for-
pligtelsen til at levere ubundtet adgang til abonnentledningerne indebærer ikke, at 
notificerede operatører skal installere ny infrastruktur i abonnentnettet specielt 
for at kunne opfylde adgangsberettigedes ønsker”.  

Det skal dog bemærkes, at TDC’s udøven af sin råderet over selskabets net, na-
turligvis må ske i respekt af sådanne forpligtelser, som selskabet måtte være un-
derlagt enten ved aftale (eksempelvis aftaler om samtrafik og eksisterende rå 
kobber eller delt rå kobber forbindelser udlejet på basis heraf) eller ved lov.  

Såfremt der i konkrete tilfælde måtte være tale om, at TDC misbruger sin domi-
nerende stilling på markedet, vil der eksempelvis være tale om en overtrædelse af 
den almindelige konkurrencelovgivning, hvorfor en sådan sag vil skulle indbrin-
ges for Konkurrencestyrelsen.   

Reguleringen af rå kobber og delt rå kobber samt delstrækninger heraf 
Når der bortses fra TDC’s generelle råderet over selskabets eget net, skal IT- og 
Telestyrelsen bemærke, at TDC’s forpligtelse til at give adgang til rå kobber og 
delt rå kobber først og fremmest er reguleret gennem ULL-forordningen.   

Det fremgår af ULL-forordningens art. 3, 2., at TDC skal imødekomme rimelige 
anmodninger fra adgangsberettigede om adgang til selskabets abonnentledninger 
og tilhørende faciliteter på gennemsigtige, rimelige og ikke-diskriminerende vil-
kår. Anmodninger kan kun afslås på grundlag af objektive kriterier, der vedrører 
teknisk gennemførlighed eller behov for at bevare nettets integritet.  

Ubundtet adgang til abonnentledningerne omfatter ifølge art. 2, e), såvel rå kob-
ber som delt rå kobber, samt delstrækninger (abonnentledningsafsnit) heraf.  

Såfremt der i forbindelse med oprettelsen af teknikhuse m.m. er tale om, at dette 
sker som følge af intern afsætning af delstrækninger af rå kobber eller delt rå 
kobber, er det IT- og Telestyrelsen vurdering, at TDC i forbindelse hermed ud-
nytter ULL-forordningens mulighed for leje af delstrækninger af rå kobber.   

Det i forordningen beskrevne krav for adgangsberettigede operatører til at kunne 
opnå ubundtet adgang til abonnentledningerne, er således ligefuldt gældende for 
TDC i forbindelse med selskabets interne afsætning, som det er for andre udby-
dere. Dette følger af princippet om ikke-diskrimination.  
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At TDC’s eventuelle udnyttelse af denne mulighed for internt i selskabet at leje 
delstrækninger måtte medføre, at de berørte abonnentledninger ikke længere er 
tilgængelige fra den central, hvortil de oprindeligt var tilknyttet – hvilket synes at 
ville være tilfældet uanset, hvilket selskab der måtte aftage sådanne delstræknin-
ger – ses ikke at være forudset eller behandlet i ULL-forordningen.   

Adgangen til leje af delstrækninger har således formentligt været ment som alter-
native udbyderes adgang til selv at leje sådanne delstrækninger for derigennem at 
kunne optimere de aktuelle strækninger og dermed de ydelser, selskabet måtte le-
vere til de tilknyttede slutkunder, f.eks. mulighed for højere båndbredde, mindre 
støj m.m. Selvom forordningen formentlig primært har været rettet mod TDC’s 
konkurrenter, er det imidlertid IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC ikke der-
med ses at være afskåret fra selv at udnytte forordningens bestemmelser vedrø-
rende muligheden for at opnå adgang til delstrækninger af rå kobber eller delt rå 
kobber.  

IT- og Telestyrelsen finder således heller ikke, at ULL-forordningens bestemmel-
ser er til hinder for, at TDC opretter de nævnte teknikhuse med henblik på over-
flytning af selskabets slutkunder, såfremt dette sker til imødekommelse af en 
TDC-intern anmodning om leje af ubundtet adgang af delstrækninger af de berør-
te rå kobber forbindelser. Muligheden herfor omfatter selvsagt ikke eksisterende 
rå kobber eller delt rå kobber forbindelser lejet af Cybercity.  

Det skal imidlertid også bemærkes, at Cybercity på lige fod med TDC har krav 
på at få adgang til rå kobber og delt rå kobber forbindelser i det fremskudte 
abonnenttrin eller teknikhus, der måtte være blevet oprettet i tilknytning hertil. 
Der vil således være lige adgang til de overflyttede rå kobber forbindelser, og der 
vil ikke være tale om, at Cybercity afskæres adgang til de overflyttede forbindel-
ser eller at TDC opnår en fortrinsstilling i så henseende.  

Cybercitys spørgsmål 2: Er det i overensstemmelse med den gældende regule-
ring, at TDC uden at have indgået særskilt aftale herom, iværksætter fremskyd-
ning af abonnenttrin, med den virkning at kvaliteten af andre operatørers rå kob-
ber og delt rå kobber strækninger forringes i en sådan grad, at dette alene vil 
kunne afhjælpes ved at genetablere forbindelsen som en BSA-forbindelse leveret 
af TDC?  

Dette spørgsmål retter sig mod den mulige forringelse af kvaliteten, der kan op-
stå, ved fremskydning af abonnenttrin.   

Hverken teleloven eller ULL-forordningen stiller krav til, hvilke kvaliteter eller 
standarder der skal overholdes af SMP-udbyderen i forbindelse med dennes for-
pligtelse til at give ubundtet adgang til abonnentledninger.  

Det er derfor IT- og Telestyrelsens umiddelbare vurdering, at et spørgsmål om, 
hvorvidt den af TDC til en hver tid leverede kvalitet lever op til det mellem par-
terne aftalte, er et rent aftaleretligt spørgsmål, der må afklares gennem fortolk-
ning af de relevante bestemmelser herom i parternes aftale. IT- og Telestyrelsen 
har ikke med den gældende telelov hjemmel til at foretage en sådan fortolkning 
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af parternes aftale. Løsningen af en evt. konkret tvist mellem parterne må således 
ske gennem anvendelse af de mellem parterne aftalte tvistbilæggelsesmekanis-
mer.  

ooo0ooo  

IT- og Telestyrelsen skal understrege, at styrelsen ikke med de ovennævnte svar 
har taget stilling til en evt. konkrete tvist mellem parterne. Såfremt der ønskes IT- 
og Telestyrelsens stillingtagen til en eventuel konkret afvisning fra TDC’s side 
vedr. de ovenfor behandlede problemstillinger, kan Cybercity indbringe sagen for 
styrelsen i medfør af telelovens § 65.  

Med venlig hilsen   

Søren Johansen 


