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Ved. § 65-anmodning om afvisning på adgang til VDSL 

Cybercity har i brev af 2. august 2004 anmodet IT- og Telestyrelsen om at træffe 
afgørelse efter telelovens § 65, fordi TDC har afvist Cybercitys anmodning om 
adgang til VDSL på det rå kobber. I brev af 19. oktober 2004 gav IT- og Telesty-
relsen en samlet fremstilling af sagens faktum som den blev oplyst af parterne. 
Endvidere gennemgik styrelsen det relevante lovgrundlag, styrelsens afgørelses-
kompetence og fremkom på baggrund heraf med en angivelse af styrelsens vurde-
ring af hvad en afgørelse ville gå ud på, med mindre der fremkom nye oplysnin-
ger, der i væsentlig grad ændrer afgørelsesgrundlaget. 
 
Den 2. og 12. november modtog IT- og Telestyrelsen svar fra TDC med en ud-
dybning af selskabets afvisning. På baggrund af de indkomne oplysninger skal 
IT- og Telestyrelsen i det følgende komme med en samlet sagsfremstilling og af-
gørelse. 
 
Sagsfremstilling: 
Cybercity anmodede i brev af 2. august 2004 IT- og Telestyrelsen om at tage stil-
ling til, hvorvidt Cybercity er berettiget til at benytte VDSL under de eksisteren-
de aftaler om rå kobber og delt rå kobber. Cybercity har forinden § 65-
anmodningen til IT- og Telestyrelsen i brev til TDC af 10. juni 2004 anmodet om 
at få ændret Cybercitys eksisterende aftaler om rå kobber og delt rå kobber, såle-
des at anvendelse af andre standardiserede xDSL-teknologier kan finde sted in-
den for aftalerne.   
 
Cybercity oplyste, at TDC afviste anmodningen fra Cybercity med begrundelsen, 
at VDSL under de nuværende aftaler om rå kobber ikke vil kunne sameksistere 
med ADSL2+, som TDC ønsker at introducere på markedet. Cybercity mente, at 
den reelle begrundelse var, at TDC med afvisningen af at give Cybercity adgang 
til VDSL forsøgte at forsinke processen med introduktion af VDSL, til dette er 
opportunt for TDC. Cybercity oplyste, at selskabet havde undersøgt udbredelsen 
af VDSL og fundet, at teknologien allerede anvendes i en række lande, herunder 
Norge og Sverige uden at give anledning til de problemer, TDC anførte. 
  
IT- og Telestyrelsen sendte Cybercitys brev til TDC, som i brev af 20. august 
2004 fremsendte selskabets bemærkninger. Her afviste TDC Cybercitys påstand 
om, at selskabet prøver at forsinke introduktionen af VDSL, til dette er opportunt 
for TDC. TDC anførte ydermere, at valget af teknologier stod mellem enten 
ADSL2+ eller VDSL, idet disse teknologier ifølge TDC reelt er inkompatible. 

 



 

 

 

IT- og Telestyrelsen 

Side 2 

 

 

 

 

TDC anførte således, at det ved teknologivalg for transmission over kobberka-
belnettet er nødvendigt at foretage en række valg, og henviste i den forbindelse til 
selskabets Cable Management Plan (TDC’s egne analyser), som ifølge selskabet 
viser, at den i fremtiden mest effektive udnyttelse af kobbernettet fås ved at an-
vende ADSL2 og ADSL2+. TDC ville gerne give Cybercity adgang til begge dis-
se teknologier men anførte, at disse under mange forhold er gensidigt inkompa-
tible med VDSL.  
 
På baggrund af de indkomne oplysninger, fremkom IT- og Telestyrelsen i brev af 
19. oktober 2004 med styrelsens vurdering af, hvad en afgørelse ville gå ud på, 
med mindre der fremkom nye oplysninger, der i væsentlig grad kunne ændre af-
gørelsesgrundlaget. 
 
Den 2. og 12. november modtog IT- og Telestyrelsen svar fra TDC med en ud-
dybning af selskabets afvisning. TDC begrunder overordnet formålet med afvis-
ningen med sikring af nettets integritet og optimale udnyttelsesgrad som fysisk 
medie for både eksisterende og kommende teknologier til dataoverførsel. Det er 
et vigtigt kriterium for TDC ”…at de [teknologier] som anvendes i TDC´s kob-
bernet … skal kunne fungere efter hensigten, selvom en væsentlig andel af et ka-
bels korepar anvendes med samme teknologi eller med andre af de accepterede 
teknologier. Hvis man i stedet havde satset på teknologier med gensidig uforlige-
lighed eller endog med autouforligelighed, ville det kræve, at TDC styrede ad-
gangen, således at kun få af et kabels korepar – og kun visse specifikke par – 
kunne benyttes til datatransmission”. 
 
Til illustration af den manglende kompatabilitet, har TDC fremsendt en grafisk 
fremstilling af eksisterende og fremtidige frekvensplaner. I fremstillingen opere-
rer TDC med en ny og endnu ikke klassificeret teknologi ADSL2++, som selska-
bet muligvis vil indføre. ADSL2++ giver ifølge det oplyste mulighed for ned-
strømshastigheder på op til 48 Mbit/s, og TDC mener, at VDSL på længere sigt 
vil spærre for ADSL2++, hvis VDSL tillades i abonnentnettet. 
 
Lovgrundlag: 
Sagen behandles efter § 65 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og for-
brugerforhold på telemarkedet med senere ændringer (teleloven). 
 
Telelovens § 65, stk. 1, nr. 3: 
Efter Telelovens § 65, stk. 1, nr. 3, træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse om, 
hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse el-
ler ændring af en aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, 
som en part omfattet af §§ 42 eller 44 vil være berettiget til at afvise. Afvisning 
kan ske med henvisning til, at der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger 
væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvisning. 
 
Af telelovens § 50, stk. 2, nr. 1, fremgår, at IT- og Telestyrelsen kan fastsætte 
nærmere regler om, i hvilket omfang anmodninger om aftaler om samtrafik som 
nævnt i §§ 42 eller 44 kan afvises med henvisning til bevarelse af de berørte elek-
troniske kommunikationsnets eller –tjenesters integritet og interoperabilitet (…) 
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Telelovens § 50, stk. 2, er nærmere udmøntet i bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 
2003 om afvisning og afbrydelse af samtrafik, hvoraf fremgår, at parter kan afvi-
se anmodning om indgåelse eller ændring af aftale om samtrafik, hvis den part 
over for hvem anmodningen rejses, kan sandsynliggøre, at indgåelse eller æn-
dring af den pågældende aftale vil indebære, at de berørte elektroniske kommuni-
kationsnets og –tjenesters driftsikkerhed,  integritet og indbyrdes  interoperabili-
tet ikke kan opretholdes. 
 
IT- og Telestyrelsens vurdering 
IT- og Telestyrelsen anerkender TDC´s ønske om at tage hensyn til videreudvik-
ling af fremtidige teknologier, men finder ikke, at telelovens § 50, stk. 2 som 
udmøntet i bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003 rummer hjemmel for en part til 
at afvise en anmodning om ændring af en aftale, når afvisningen ikke begrundes i 
nuværende forhold, men alene på baggrund af en overvejelse om implementering 
af en teknologi, som endnu ikke er klassificeret og som kun potentielt inden for 
en årrække vil blive anvendt.  
 
Bekendtgørelsens § 1 tager således udgangspunkt i, at en parts afvisning af en 
anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale om samtrafik, kan begrundes i 
”..at de berørte elektroniske kommunikationsnets og –tjenesters driftssikkerhed, 
integritet og indbyrdes interoperabilitet (….) ikke kan opretholdes”. Formulerin-
gen kan opretholdes relaterer sig til eksisterende forhold og sigter ikke til poten-
tielle fremtidige situationer, som det reelt ikke på tidspunktet for en operatørs 
anmodning er muligt at tage stilling til. Det afgørende for en vurdering vil derfor 
være, om TDC på tidspunktet for anmodningen kan dokumentere, at selskabet 
selv konkret vil implementere en teknologi inden for den nærmeste fremtid, som 
ikke vil kunne sameksistere med VDSL. TDC har ikke angivet ADSL2++ som en 
teknologi, som selskabet har konkrete planer om at implementere inden for en 
nær fremtid. 
 
Som følge af,  at der alene kan tages udgangspunkt i nuværende forhold, skal IT- 
og Telestyrelsen herefter alene forholde sig til den teknologi (ADSL2+), der også 
var udgangspunktet for parternes oprindelige tvist.  
 
For så vidt angår ADSL2+ er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at de største 
kompatabilitetsproblemer mellem de to teknologier opstår, når VDSL anvendes 
fra fremskudte teknikhuse tæt ved kunderne, og ADSL-udstyr er placeret på lo-
kalcentralen længere væk fra kunderne, idet ADSL-signalerne kan være svækket 
ved et teknikhus, mens VDSL-signalerne sendes med fuld styrke og derfor kan 
forstyrre ADSL-signalerne. Ikke desto mindre er det med moderne VDSL-udstyr 
muligt at undgå disse problemer ved at undlade at bruge de frekvenser fra VDSL-
udstyret, der kan forstyrre ADSL-signalerne. Dette indbærer dog, at VDSL-
udstyret skal være tæt på kunderne for at kunne levere en høj datahastighed. 
 
Det er efter IT- og Telestyrelsens vurdering forholdsvis enkelt at opstille regler 
for brug af VDSL-udstyr placeret på en lokalcentral, hvor der samtidig anvendes 
ADSL2+-udstyr, der skal overføres i samme kabler, således at kompatabili-
tetsproblemer undgås.  
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Under iagttagelse af ovenstående forholdsregler er det IT- og Telestyrelsens vur-
dering, at det er teknisk muligt at anvende VDSL på TDC´s abonnentlinier uden 
at begrænse TDC´s muligheder for senere at benytte ADSL2+ på andre ledninger 
i samme kabler.     
 
Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC ikke har sand-
synliggjort, at VDSL under de nuværende forhold vil indebære, at TDC´s elek-
troniske kommunikationsnets og -tjenesters driftssikkerhed, integritet og indbyr-
des interoperabilitet som hovedprincip ikke kan opretholdes, og derfor ikke op-
fylder kriterierne for, hvornår en udbyder kan afvise en anmodning om indgåelse 
eller ændring af aftale om samtrafik, jf. bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003. 
IT- og Telestyrelsen har dog ikke hermed udelukket, at VDSL og ADSL2+ i 
konkrete tilfælde vil kunne forstyrre hinanden i en sådan grad, at de reelt ikke 
kan sameksistere. I sådanne konkrete tilfælde vil TDC efter ovenstående regler 
efter omstændighederne kunne afvise en anmodning om indførelse af VDSL. 
 
 
Konklusion 
Cybercity har anmodet TDC om at ændre parternes aftale vedrørende rå kobber,  
således at aftalerne vil kunne understøtte anvendelsen af VDSL.  
 
TDC har afvist Cybercitys anmodning med henvisning til, at VDSL på længere 
sigt kan være inkompatibelt med nye xDSL-teknologier, herunder særligt 
ADSL2+ og den nye og endnu ikke klassificerede ADSL2++ som TDC ønsker at 
anvende. 
 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at telelovens § 50, stk. 2 som udmøntet i 
bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003 om afvisning og afbrydelse af samtrafik, 
ikke rummer hjemmel for en part til at afvise en anmodning om indgåelse eller 
ændring af aftale i det omfang, der er tale om fremtidige forhold. TDC´s henvis-
ning til en endnu ikke klassificeret teknologi (ADSL2++), jf. TDC´s uddybende 
begrundelse anført i selskabets breve af hhv. 2. og 12. november 2004, kan derfor 
ikke tages i betragtning. 
 
For så vidt angår kompatabiliteten mellem ADSL2+ og VDSL, er det IT- og Te-
lestyrelsens vurdering, at det som udgangspunkt er teknisk muligt at anvende 
VDSL på TDC´s abonnentlinier uden at begrænse TDC´s muligheder for at be-
nytte ADSL2+ på andre ledninger i samme kabler. TDC vil derfor ikke umiddel-
bart kunne afvise Cybercitys anmodning om at indføre VDSL via det rå kobber. I 
de konkrete tilfælde, hvor TDC kan godtgøre, at ADSL2+ og VDSL vil forstyrre 
hinanden, vil TDC dog efter omstændighederne kunne afvise en anmodning om 
indførelse af VDSL, jf. telelovens § 65, stk. 1, nr. 3. 
 

__________ 
 
 
På baggrund af ovenstående træffer Telestyrelsen hermed i medfør af § 65, stk. 1 
og 4, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på tele-
markedet (teleloven) følgende  
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Afgørelse 
IT- og Telestyrelsen finder, at  Cybercitys anmodning af 10. juni 2004  om 
ændring af parternes aftaler vedrørende rå kobber og delt rå kobber er ri-
melig, således at Cybercity har adgang til at etablere VDSL i abonnentnett-
tet i respekt af bestemmelserne i telelovens § 50, stk. 2, som udmøntet i be-
kendtgørelse nr. nr. 671 af 10. juli 2003, om afvisning i konkrete tilfælde. 
 
TDC pålægges på dette grundlag at indlede forhandling med Cybercity om 
ændring af de eksisterende aftaler om rå kobber og delt rå kobber.    
 
 

_________ 
 
 
Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Tele-
brugernævnet og Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen 
skal i givet fald indgives skriftligt inden 4 uger efter, at denne afgørelse er med-
delt selskabet. 
 
Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 8 af 12. ja-
nuar 2001 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 4.000 kr. 
for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive op-
krævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Aia Rebecca Fog 
 
 


