
Afgørelse vedrørende udnyttelse af samhusning i forbindelse med levering af 
transmissionskapacitet 

Telia har ved brev af 17. juli 2003 anmodet IT- og Telestyrelsen om at træffe afgørelse efter § 65 i lov nr. 418 
af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer (teleloven). 
Den indbragte sag behandles efter nævnte lov, jf. § 7, stk. 7, i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov 
om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love.   

Sagsbeskrivelse 
IT- og Telestyrelsen har på baggrund af nedenfor angivne breve og høringssvar fra hhv. Telia og TDC samt 
møder med Telia og TDC af hhv. 10. oktober 2003 og 12. november 2003 udarbejdet følgende 
sagsfremstilling:   

Telia anførte ved brev af 15. august 2003, at selskabet på Tele2's vegne har anmodet TDC om at flytte 
termineringspunktet (b-enden) for Tele2's eksisterende interconnectkredsløb, der udgår fra TDC's central i 
Tåstrup (a-enden) og terminerer i Tele2's adresse i Albertslund (b-enden). B-enden ønskes flyttet til Telias 
samhusningsfacilitet på TDC's central i Tåstrup.   

Den ønskede flytning har efter det oplyste den baggrund, at Tele2 ønsker at lade Telia stå for en del af den 
interconnectforbindelse, der fører Tele2's trafik mellem TDC's central i Tåstrup og Tele2's adresse i 
Albertslund. TDC vil således alene fremover skulle stå for en mindre del af interconnectforbindelsen, nemlig fra 
Telias samhusningsposition på TDC's central i Tåstrup og frem til det mellem Tele2 og TDC aftalte 
samtrafikpunkt på TDC's Tåstrup central.   

TDC har overfor Telia afvist denne anmodning den 5. juli 2003 med henvisning til, at TDC ikke terminerer 
interconnectkredsløb i tredjeparts samhusninger. TDC har endvidere ved brev af 9. juli 2003 anført, at Telias 
bestilling ikke er omfattet af aftalen mellem Telia og TDC om samhusning på den pågældende adresse, jf. 
aftalens pkt. 3.1.5.   

TDC anfører, at pkt. 3.1.5 er en del af en samlet brancheaftale omkring samhusning, og at hensigten med 
bestemmelsen i pkt. 3.1.5 bl.a. er at sikre, at samhusningerne anvendes efter deres formål, og ikke blot som 
en enkel og billig måde at skaffe operatørerne tekniklokaler i hele landet.   

IT- og Telestyrelsen påpegede i brev af 24. september 2003 overfor TDC, at TDC ikke havde oplyst, hvorvidt 
selskabet måtte være indstillet på at ændre aftalen, således at den af Tele2/Telia ønskede omdisponering af 
interconnectforbindelsen kunne rummes indenfor Telias samhusningsaftale.   

TDC oplyste ved brev af 13. oktober 2003, at den af Telia anmodede omdisponering af 
interconnectforbindelsen ville medføre, at Telia benyttede samhusningen til Tele2's udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester. TDC fandt, at der således ikke var tale om, at Telia i den pågældende situation ville 
anvende samhusningen til forhold, der var nødvendige for Telias eget udbud af elektroniske 
kommunikationstjenester. TDC mente derfor ikke at være forpligtet til at imødekomme Telias anmodning om 
udvidet anvendelse af samhusningen på centralen i Tåstrup.   

TDC var på den baggrund ikke indstillet på at ændre Telias samhusningsaftale således, at Tele2/Telias 
anmodning kunne rummes indenfor aftalen.

   

IT- og Telestyrelsen sendte en sagsfremstilling i høring til Telia og TDC den 12. december 2003.   

TDC udtaler i brev af 19. december 2003, at Telias henvendelse af 27. juni 2003 ikke er en anmodning om 
indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik, men en bestilling i henhold til den på det tidspunkt 
eksisterende aftale. TDC finder således, at det forhold, at der ikke foreligger en konkret anmodning om 
indgåelse eller ændring af en aftale må føre til, at Telias § 65-anmodning afvises.   

TDC tilkendegav imidlertid selv i brev af 5. juli 2003, at selskabet ikke terminerede interconnectkredsløb i 
tredjeparts samhusninger, og efterfølgende i brev af 13. oktober 2003 oplyste TDC, at selskabet ikke ville 
imødekomme en anmodning om ændring af samhusningsaftalen. Det må derfor lægges til grund, at TDC har 
forstået Telias anmodning som en anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale med henblik på, at den 
af Tele2/Telia ønskede omdisponering af interconnectforbindelsen kunne lade sig gøre.   

IT- og Telestyrelsen har således fortsat lagt til grund, at der foreligger en anmodning efter § 65 fra Telia.   

Telias anmodning af 17. juli 2003 efter telelovens § 65 vedrører primært spørgsmålet om, hvorvidt Telia efter 
teleloven er berettiget til at transportere Tele2's trafik fra Telias samhusningsposition på TDC's central.    

Telia er berettiget til at anmode om ændring eller indgåelse af aftale efter telelovens § 65, selvom der er 
indgået en brancheaftale på området. 
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TDC har i brev af 19. december 2003 anført, at samhusningsforpligtelsen efter telelovens § 42, jf., §§ 39 og 
40, hidtil har været praktiseret og fortolket således, at retten til samhusning har været betinget af, at 
samhusningen har en direkte tilknytning til ydelser, der leveres i medfør af partens egen samtrafikaftale med 
TDC. TDC finder således, at den af Tele2 og Telia ønskede anvendelse falder uden for 
samhusningsforpligtelsens anvendelsesområde.   

IT- og Telestyrelsen skal pointere, at styrelsen ikke tidligere har taget stilling til en fortolkning af 
samhusningsforpligtelsens rækkevidde i relation til en konkret anmodning om indgåelse af eller ændring af en 
aftale om samtrafik.   

IT- og Telestyrelsen har noteret sig, at TDC i standardtilbud om samhusning har en bestemmelse, hvorefter 
operatøren alene kan kræve aftale om samhusning for udstyr og centraler, der benyttes i tilknytning til 
operatørens aftale med TDC om samtrafik, og at den aftalte formulering oprindeligt udspringer af drøftelser 
foretaget i brancheregi. IT- og Telestyrelsen skal gøre opmærksom på, at styrelsens gennemgang af 
standardtilbud og konkrete aftaler alene har haft til formål at sikre, at vilkårene ikke er i strid med telelovens 
bestemmelser. Dette er ikke et udtryk for, at en samtrafikberettiget operatør ikke indenfor den gældende 
lovgivning kan anmode TDC om andre vilkår, end de i standardtilbudet opstillede.   

Teleloven 
Sagen er indbragt for IT- og Telestyrelsen den 17. juli 2003, hvorfor den som nævnt ovenfor behandles efter § 
65 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer 
(teleloven). Dette følger af § 7, stk. 7, i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet med flere love, hvoraf det fremgår, at sager, hvori der skal træffes afgørelse 
efter de hidtidige gældende regler i telelovens § 65, og som ikke er færdigbehandlede ved denne lovs 
ikrafttræden den 25. juli 2003, skal behandles efter de hidtil gældende regler.   

Af telelovens § 39, stk. 1, nr. 4, fremgår det, at bestemmelserne om samtrafik omfatter fælles udnyttelse af 
bygninger, centraludstyr mv. i forbindelse med aftaler om samtrafikprodukter.   

Ifølge telelovens § 40, stk. 4, nr. 1, skal fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr mv., jf. § 39, stk. 1, nr. 
4, forstås som adgang til på en anden udbyders lokaliteter at placere egne centraler og andet udstyr, som 
giver mulighed for fremføring af signaler mellem bestemte termineringspunkter i forbindelse med udveksling 
af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester, leje af infrastrukturkapacitet, eller 
tjenesteudbyderadgang.   

Af bemærkningerne til § 40, stk. 4, fremgår det, at ved samhusning forstås adgang til i centralbygninger eller 
andre lokaliteter, som en udbyder af telenet eller teletjenester ejer, lejer eller på anden måde har rådighed 
over, at opstille og vedligeholde centraler, det nødvendige transmissionsudstyr mv., som i praksis giver 
mulighed for fremføring og styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter i forbindelse med aftaler 
om samtrafik.   

Endvidere er det anført, at "Aftaler om samhusning indgås således i tilknytning til aftaler om udveksling af 
trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester, leje af infrastrukturkapacitet eller 
tjenesteudbyderadgang."   

Spørgsmålet om, hvorvidt en samhusningslokation kan benyttes i forbindelse med transport af trafik for 
tredjemand vedrører dermed en fortolkning af, hvad adgangen til samhusning i telelovens § 39, stk. 1, nr. 4, 
jf. § 40, stk. 4, indebærer.    

Det fremgår som nævnt ovenfor af telelovens § 40, stk. 4, nr. 1, at adgangen til at placere eget udstyr på 
TDC's lokalitet skal give mulighed for fremføring af signaler mellem bestemte termineringspunkter i 
forbindelse med udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester, leje af 
infrastrukturkapacitet, eller tjenesteudbyderadgang.    

§ 40, stk. 4, nr. 1, angiver dermed, at der er tale om udveksling af trafik mellem udbydere af telenet og 
teletjenester. Det fremgår imidlertid ikke klart af formuleringen, om lovgivers intention har været, at en 
udbyders samhusningsaftale med TDC alene skulle kunne benyttes til brug for udbyderens egne

 

samtrafikaftaler indgået med TDC, eller hvorvidt § 40, stk. 4, nr. 1, indebærer, at det skal være muligt at 
anvende sin samhusningsaftale til udveksling af trafik mellem "udbydere", uden nærmere at afgrænse kredsen 
af udbydere omfattet heraf.   

En tilsvarende formulering findes i telelovens § 39, stk. 1, nr. 4, hvor der henvises til udnyttelse af 
samhusning i forbindelse med aftaler om samtrafikprodukter som nævnt i nr. 1-3 og stk. 2. Også her er det 
således uklart hvorvidt  lovgivers intention har været, at en udbyders samhusningsaftale med TDC alene 
skulle kunne benyttes til brug for udbyderens egne samtrafikaftaler indgået med TDC, eller om 
samhusningsaftalen ligeledes vil kunne benyttes til brug for andre udbyderes aftaler om samtrafik.   

Af § 1, stk. 1, nr. 4, i bekendtgørelse om samtrafik fremgår det, at aftaler om samhusning indgås i forbindelse 
med aftaler om samtrafik som nævnt i stk. 1, nr. 1-3. Heller ikke her er der dog taget stilling til, hvorvidt en 
aftale om samhusning kan indgås i forbindelse med en anden operatørs aftale om samtrafik efter nr. 1-3, eller 
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hvorvidt aftalen alene kan indgås i forbindelse med operatørens egne aftaler om samtrafik. Der gøres dermed 
heller ikke i denne forbindelse op med spørgsmålet om, hvorvidt en aftale om samhusning kun kan anvendes 
til transport og kobling af trafik i forbindelse med udbyderens egne aftaler om samtrafik med TDC, eller om 
aftalen ligeledes kan anvendes til andre udbyderes aftaler om samtrafik uden begrænsninger.   

Til støtte for, at en udbyder ikke skal kunne anvende en aftale om samhusning til brug for transport eller 
kobling af en anden udbyders trafik, har TDC i selskabets høringssvar af 4. februar 2004 anført, at TDC har 
SMP på markedet for telefoni, men at der ikke findes et selvstændigt marked for samhusning, hvorfor 
anmodninger om koblet samtrafik og eventuelt anmodninger om at placere egne centraler eller andet udstyr 
kun kan ske i tilknytning hertil.    

Det synes dermed samlet set ikke muligt med sikkerhed at fastslå, hvad lovgivers intention i relation til 
udnyttelse af en samhusningsaftale har været.   

IT- og Telestyrelsen vurderer således, at teleloven ikke giver klare holdepunkter for, om en aftale om 
samhusning indebærer en rettighed for udbyderen til at kunne anvende aftalen til at transportere eller koble 
anden trafik end udbyderens egen trafik i forbindelse med samtrafikaftaler efter telelovens § 39, stk. 1, nr. 1-
3, indgået med TDC.   

Teleklagenævntet har i en afgørelse vedrørende ATM-netværksløsninger[1] fastslået, at såfremt en afgørelse 
pålægger en pligt, der er bebyrdende, må der under alle omstændigheder kræves en klar lovhjemmel for at 
fastslå en sådan pligt. Da denne lovhjemmel ikke kan findes med tilstrækkelig klarhed i nærværende sag, 
finder IT- og Telestyrelsen, at TDC ikke kan pålægges en forpligtelse om, at udbyderes samhusningsaftaler 
skal anvendes til at transportere eller koble trafik for en anden udbyder, uanset at trafikken vedrører en 
samtrafikaftale indgået med TDC.   

Konklusion 
Telia har anmodet TDC om at indgå en aftale, der indebærer, at Telias egne centraler og andet udstyr på 
samhusningslokaliteten kan anvendes til at transportere eller koble den trafik for Tele2, der er omfattet af 
Tele2's aftale om samtrafik med TDC på den pågældende lokalitet.   

TDC har afvist Telias anmodning om ændring af den eksisterende aftale under henvisning til, at der ikke er 
tale om et samtrafikprodukt i henhold til telelovens §§ 39 og 40, jf. § 65, stk. 1, nr. 2.    

IT- og Telestyrelsen finder, at telelovens § 39, stk. 1, nr. 4, sammenholdt med § 40, stk. 4, nr. 1, indebærer 
IT- og Telestyrelsen anser dette for at være en gyldig afvisningsgrund i det konkrete tilfælde.   

__________     

På baggrund af ovenstående træffer Telestyrelsen hermed i medfør af § 65, stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 
2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven) følgende    

Afgørelse 
IT- og Telestyrelsen finder, at TDC's afvisning efter telelovens § 65, stk. 1, nr. 2, af Telias anmodning af 17. 
juli 2003 er berettiget.   

Telias anmodning om at indgå aftale om, at Telia kan anvende egne centraler og andet udstyr på 
samhusningslokaliteten til at transportere eller koble den trafik for Tele2, der er omfattet af Tele2's aftale om 
samtrafik med TDC, er således ikke en rimelig anmodning i henhold til telelovens § 65, idet der ikke er tale 
om et samtrafikprodukt i henhold til telelovens §§ 39 og 40, jf. § 65, stk. 1, nr. 2.   

_________     

Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Telebrugernævnet og Teleklagenævnet, 
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. 8 af 12. januar 2001 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.   

_________     

IT- og Telestyrelsen har endvidere vurderet sagen i henhold til det relevante regelsæt på tidspunktet for 
denne afgørelse, som ligger efter ikrafttrædelsen den 25. juli 2003 af lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring 
af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love. IT- og Telestyrelsen kan oplyse, 
at såfremt sagen var indgivet efter den 25. juli 2003, skulle sagen behandles efter overgangsbestemmelserne 
i § 7 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
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med flere love.    

Det følger således, at sagen skulle behandles efter § 65 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love. Da §§ 39 og 40 er ophævet i denne lov 
følger det af § 7, stk. 1, at bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik mv. forbliver i kraft 
indtil den ændres eller ophæves af ministeren for videnskab, teknologi og udvikling. Af § 7, stk. 3, fremgår 
det, at bekendtgørelsen finder anvendelse, indtil der er truffet endelig administrativ afgørelse, og hvor 
forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft.    

For de for denne sag relevante forhold viderefører § 1 i samtrafikbekendtgørelsen indholdet af telelovens §§ 
39 og 40. Indholdet af de bestemmelser, der lægges til grund for behandling af sagen er dermed uændret før 
og efter ikrafttrædelsen af lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet med flere love.   

Dermed ville afgørelsen ikke få et andet udfald ved vurdering efter den 25. juli 2003.   

Kopi af afgørelsen er dd. sendt til TDC.       

Med venlig hilsen     

Lars Sten Jørgensen                                                             Cecile Christensen         

[1] Afgørelse i klagesag indbragt af TDC A/S vedrørende klage over IT- og Telestyrelsens afgørelse af 23. juli 
2002, om at TDC's aftaler med andre udbydere om ATM-netværksløsninger er anmeldelsespligtige, jf. § 101, 
stk. 1, nr. 4, jf. § 63, stk. 1. i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet, j.nr. 721-2002-136. 
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