
 
 
Selskab 

 
Generelle bemærkninger om TDC’s regler for 
adgang til intern kabling (pkt. 6 + bilag 8) 

 
Erfaringer med TDC’s  håndtering af 
konkrete anmodninger 

 
GlobalCon-
nect 
 

- alt for restriktive krav, 
- fortrolige informationer forlanges, 
- begrebet ”hovedsagelig” kan rykke ved 
ligestillingen til andre,  

-  ressourcekrævende at udfylde bilag 8, 

 
- lang sagsbehandlingstid 
 
- uformelle tilbagemeldinger 
 

 
COLT 
 

- fortrolige informationer forlanges, 
- begrebet ”hovedsagelig” giver tilfældighed, 
- intern kabling skulle fremme adgang til at benytte 
anden udbyder til transport, 
- bilag 8-oplysninger ikke af praktisk betydning for 
samhusningen, 
- TDC ej tidligere haft lignende reservationer ved 
sammenkobling via In-span forbindelser 

 
- ej indgået (ny) samhusningsaftale 
indeholdende bilag 8. 

 
Cybercity 
 

- fortrolige informationer forlanges,   
- oplysninger i bilag 8 unødvendige for 
kontraktsforholdet (selv efter rev. af bilag 8) 
- bilag 8 oplysningerne i givet fald alene relevante 
for kontrol af samhusningens benyttelse og ikke 
selve etableringen af en intern kabling. 

- ej indgået (ny) samhusningsaftale 
indeholdende bilag 8, 
 
- oplever på anden hånd væsentlige 
forsinkelser. 

Orange - bilag 8 giver for høj detailindsigt i 
forretningsmæssige forhold. 

- pt. kun få erfaringer, dog allerede  
længere ordrebehandlingstid end normalt  

TDC Ønsker ikke at afgive bemærkninger på nuværende 
tidspunkt. 

 

 
Telia 
 

 
- intet grundlag for at stille bilag 8-krav i 
forbindelse med intern kabling, 
- kunderne har bevisbyrden for at krav overholdes , 
dette ses ikke andre steder. 

- har ikke kunnet opnå aftaler om intern 
kabling under tidligere samhusnings-
aftale, 
- bilag 8 uklar, 
- unødige forsinkende tilbageløb, 
- uklare begrundelser 
- stort ressourceforbrug 
- forhaling ved anmodning om møder  

 
Tiscali 
 

- intern kabling ikke et produkt, der vedkommer 
selve samhusningens udnyttelse,  
- forstår ikke TDC’s krav om ”nødvendighed”,  
- giver indsigt i forretningsmæssige forhold, 
- begrebet ”hovedsagelig” giver tilfældighed 
- TDC ej tidligere haft reservationer ved 
sammenkobling via IN-span forbindelser.   

 
- har ikke kunnet opnå aftaler om intern 
kabling iht. tidligere aftale, 
- betydelig ekstrabyrde, 
- en række af oplysningerne allerede 
afgivet i anden sammenhæng  

 
Updata 
 

- intern kabling ikke et produkt, der vedrører selve 
samhusningens udnyttelse,  
- forstår ikke TDC’s krav om ”nødvendighed”  
- indsigt i forretningsmæssige forhold, 
- begrebet ”hovedsagelig” giver tilfældighed 
- TDC ej tidligere haft reservationer ved 
sammenkobling via IN-span forbindelser 
- begrænser etablering af alternativ  infrastruktur 
og dermed konkurrencen.  

 
- betydelig ekstrabyrde, 
- en række af oplysningerne afgives 
allerede i anden sammenhæng, 
 



 


