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Udmøntning af LRAIC-afgørelse - 
oprettelse af delt rå kobber 

IT- og Telestyrelsen orienterede ved brev af 6. juli 
2004 TDC om, at det efter styrelsens vurdering 
ikke var i overensstemmelse med LRAIC-
afgørelsen af 19. december 2003, at TDC i 
standardaftale om delt rå kobber pr. 1. juni 2004 
havde indført et gebyr på kr. 21,00 for behandling 
af manuelle ordrer i forbindelse med oprettelse af 
delt rå kobber.     

Grunden hertil var, at den samlede pris for 
oprettelse af manuelt behandlede ordrer på delt rå 
kobber i givet fald ville blive kr. 293,00, hvilket 
var kr. 21,00 mere, end den fastsatte 
maksimalpris.    

IT- og Telestyrelsen anmodede på denne baggrund 
TDC om med umiddelbar virkning at foretage en 
ændring af selskabets standardtilbud for delt rå 
kobber, således at prissætningen af oprettelse af 
delt rå kobber blev bragt i overensstemmelse med 
IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse af 19. 
december 2003.   

TDC oplyste ved brev af 12. juli 2004, at selskabet 
med øjeblikkelig virkning havde ændret 
standardaftalen således, at den ikke længere 
indeholder mulighed for at afgive ordrer manuelt i 
forbindelse med oprettelse af delt rå kobber og 
opsætning af KAP.    

IT- og Telestyrelsen oplyste på foranledning heraf 
ved brev af 12. august 2004, at fastsættelsen af 
maksimale LRAIC-priser ikke hindrer selskabet i 
løbende at gennemføre teknologiske og 
systemmæssige forbedringer og effektiviseringer 
af produkter og ydelser underlagt LRAIC-
prisreguleringen. Styrelsen påpegede dog, at det 
er en forudsætning for selskabets mulighed for at 
foretage sådanne ændringer, herunder 
effektiviseringer i produkter og ydelser underlagt 
LRAIC-prisreguleringen, at det ændrede produkt i 
et og alt er lige så anvendeligt for selskabets 
eksterne aftalepart, som den tidligere udgave af 
produktet.    

Såfremt selskabets eksterne aftaleparter ikke 
oplever forringelser som følge af de foretagne 
ændringer, ligger det selskabet frit for at ophøre 
med udbudet af tidligere varianter af produktet, 
alt i respekt for vilkår, der måtte være indeholdt i 
selskabets konkrete samtrafikaftaler. Som 
eksempler på områder, hvor der i denne 
sammenhæng ikke må forekomme forringelser i 
forbindelse med ændringer, blev nævnt bestillings-
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og behandlingstider, tilgængelighed for 
ordremodtagelse, aftalepartens systemanvendelse, 
kvalitet, serviceniveau osv.   

Såfremt det ændrede produkt baseret på en 
automatisk ordrehåndtering ikke tilgodeser 
kravene om, at ændringerne i det hele ikke må 
medfører serviceforringelser for selskabets 
eksterne aftaleparter, vil TDC være forpligtet til 
fortsat at tilbyde sine eksterne aftaleparter 
mulighed for manuel ordrehåndtering uden 
ekstrabetaling som en del af det ændrede produkt 
inden for den samlede LRAIC-pris for oprettelse af 
delt rå kobber.     

Endelig gjorde IT- og Telestyrelsen opmærksom 
på, at TDC ikke vil kunne reintroducere manuel 
ordrehåndtering som et produkt parallelt med det 
ændrede produkt til en højere pris.   

IT- og Telestyrelsen anmodede på baggrund heraf 
TDC om at bekræfte, at det ændrede produkt på 
ingen måde vil føre til forringelser for selskabets 
eksterne aftaleparter, samt at selskabets 
standardtilbud på delt rå kobber i øvrigt er 
udformet i overensstemmelse med ovenstående.   

TDC har efterfølgende ved brev af 23. august 2004 
bekræftet, at det ændrede produkt på ingen måde 
efter selskabets opfattelse vil føre til forringelser 
for selskabets eksterne aftaleparter. TDC har 
endvidere bekræftet, at selskabets standardtilbud 
for delt rå kobber af 14. juli 2004 er udformet i 
overensstemmelse med ovennævnte principper for 
prissætningen.    

IT- og Telestyrelsen finder på det foreliggende 
grundlag herefter ikke anledning til yderligere 
bemærkninger. IT- og Telestyrelsen betragter 
derfor sagen som afsluttet. 
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