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TDC's praktisering af standardaftale om samhusning med hensyn til leve-
ring af intern kabling  

Som det er selskabet bekendt indkaldte IT- og Telestyrelsen med brev af 28. april 
2004 bemærkninger fra parter, der har indgået samhusningsaftaler med TDC A/S, 
vedrørende navnlig TDC’s aktuelle praktisering af samhusningsaftalernes bilag 8 
(deklaration af indhold af samhusning). 
 
IT- og Telestyrelsen modtog bemærkninger fra i alt 7 udbydere. TDC ønskede 
ikke inden for den givne frist at afgive egne bemærkninger. 
 
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. 
 
Som en udløber af ændringen af bærertjenestebekendtgørelsen ændrede TDC ef-
terfølgende sit standardtilbud på samhusning. Det nye standardtilbud indeholder 
en række punkter, der adresserer forhold, som selskabet finder behov for at få af-
talt forinden selskabet i det he le taget ønsker at efterkomme anmodninger om ad-
gang til intern kabling på selskabets stationer mv. 
 
TDC har herunder indført en ”Deklaration af indhold af samhusning”, jf. bilag 8 
til TDC’s  standardtilbud om samhusning, dateret 1. januar 2004. 
 
IT- og Telestyrelsen er blevet opmærksom på, at navnlig processen omkring ud-
byderes udfyldelse af dette bilag 8 tilsyneladende giver anledning til en række 
frem- og tilbageløb, der kan virke stærkt forsinkende for indgåelse af aftale om 
samhusning på en konkret lokation. 
 
IT- og Telestyrelsen indkaldte derfor - som et led i en egen drift undersøgelse - 
kommentarer og bemærkninger omkring dette emne fra parter, der har indgået 
samhusningsaftale med TDC. 
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IT- og Telestyrelsen har modtaget bemærkninger fra i alt 7 udbydere, jf. vedlagte 
korrespondance. 
 
Udbydernes bemærkninger er resumeret kort i vedlagte bilag. 
 
Udbydernes bemærkninger falder primært i to grupper, nemlig 
 

- generelle bemærkninger vedrørende leveringen af produktet intern kab-
ling, herunder TDC’s tilsyneladende opstilling af anvendelsesorienterede 
vilkår som betingelse for levering af selve den interne kabling, 

 
- TDC’s konkrete håndtering af de pågældende aftaleforhold, herunder mu-

lighederne for at opnå intern kabling under allerede indgåede sam-
husningsaftale r. 

 
IT- og Telestyrelsen kan sammenfattende konstatere at følgende forhold til-
syneladende gør sig gældende, 
 
1. TDC har ikke ønsket at efterkomme anmodninger om intern kabling i til-

knytning til  værende samhusningsaftaler, men alene i forbinde lse 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 IN-span forbindelser, 

 
4. TDC’s praktisering af reglerne om intern kabling giver en lang række 

ulemper for aftaleparterne, herunder  
 

- stor usikkerhed og tvivl om anvendelsesdeklarationernes korrekte 
ud  fyldning, 
- 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. 

     
IT- og Telestyrelsen ser med stor bekymring på det forhold, at præciseringen af 
bærertjenestebekendtgørelsen vedrørende adgangen til intern kabling tilsynela-
dende ikke har haft den tilsigtede effekt med hensyn til styrkelsen af konkurren-
ceforholdene på markedet. 
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Dette synes primrert at hidr~re fra roc's udformning ogpraktisering af vilkarene
i selskabets standardtilbud. TDC anmodes i den forbindelse om at fremkomme
med egne bemrerkninger vedr~rende selskabets aktuelle praktisering af aftaler
baseret pa selskabets seneste standardaftale om sarnhusning.

Da de konstaterede problemer og forsinkelser i aftaleindgaelsen srerligt ses at vre-
re knyttet til administrationen af bilag 8, anmodes TDC om srerligt at angive
hvilke vresentlige hensvn for afta]eindgaelse, del tilsiger, at selskabets aftalepar-
tel i forhold til tidligere praksis nu afkrreves detaljerede forhandsgarantier om-
kring anvendelsen af det udstyr, som aftaleparten agter at opsrette pa sin sam-

husningslokation.

Selskabet bed'es ligeledes kommentere det forhold, at roc tilsyneladende ikke
~nsker at efterkomme anmodninger om levering af intern kabling som et led i tid-
ligere indgaede aftaler om sarnhusning.

n- og Telestyrelsen

Side 3Selskabet forudsrettes ikke n~dvendigvis at kommentere pa de bemrerkninger,
sam de enkelte aftaleparter anf0rer om for10bet af konkrete forhandlinger my,

Eventue] behand]jng af sadanne forho]d vi] se]vsagt kunne underkastes en hell
konkret sagsbehand]jng j det omfang, de pagre]dende forho]d j S1vrjgt matte hS1re
jnd under te]elovgjvnjngen.

Selskabets bemrerkninger skal vrere IT - og Telestyrelsen senest den 28. juni

2004.

Genpan af delle brev er sendt til GlobalConnect AlS, COLT Telecom AlS, Cy-
bercity AlS, Orange AlS, Telia Net, Tiscali AlS og Updata Danmark AlS jf. ved-
Jagte brev af d.d.

Med ven]ig hi]sen

~ ~ ~ ()I/~~;2:

Peter M011er Nielsen


