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TDC's praktisering af standardaftale om samhusning 

 
TDC’s standardaftale om samhusning – senest revideret pr. 1. januar 2004 - inde-
holder nogle vilkår samt et bilag, der adresserer spørgsmålet om, hvilken anven-
delse den anmodende udbyder kan gøre af sine samhusningsfaciliteter, jf. defini-
tionen på samhusning i § 1, stk. 7, i bkg. nr. 930 af 19. november 2002 (samtra-
fikbekendtgørelsen). 
 
Samtrafikbekendtgørelsens bestemmelser finder anvendelse indtil, der er truffet 
endelig admin istrativ afgørelse, jf. overgangsbestemmelserne i § 7, i lov nr. 661 
af 10. juli 2003. 
 
Anvendelse af samhusningsfaciliteter er navnlig adresseret standardaftalens bilag 
8 (Deklaration af indhold af samhusning), der refereres til i følgende af aftalens 
afsnit 6 (Betingelser for samhusning) samt bilag 1, pkt. 3.1.6 (Produktspecifikati-
on, bestilling). 
 
Ved Konkurrencestyrelsens og IT- og Telestyrelsens gennemgang af TDC’s stan-
dardaftale gav de pågældende vilkår ikke anledning til bemærkninger. 
 
IT- og Telestyrelsen er efterfølgende blevet opmærksom på, at navnlig processen 
omkring den anmodende udbyders udfyldelse af ”Deklaration af indhold af sam-
husning”, jf. bilag 8, tilsyneladende giver anledning til en række frem- og 
tilbageløb, der kan virke stærkt forsin kende for indgåelse af aftale om 
samhusning på den konkrete lokation. 
 
IT- og Telestyrelsen skal forinden videre anmode parter, der praktiserer sam-
husningsaftaler baseret på ovennævnte standardtilbud, om at indberette erfaringer 
med den aktuelle praktisering af samhusningsaftalens bilag 8 (deklaration af in d-
hold af samhusning). 
 
Anmodningen er udsendt til parter, der ifølge IT- og Telestyrelsens registreringer 
har indgået aftale om samhusning med TDC samt TDC selv. IT- og Telestyrelsen 
modtager også gerne bemærkninger fra andre parter, der måtte have interesse i at 
afgive udtalelse.     
 
Udtalelserne skal være IT- og Telestyrelsen i hænde senest den 28. maj 2004. 
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Udtalelserne vil blive gjort offentligt tilgængelige, medmindre den enkelte udta-
lelse samtidigt ledsages af et behørigt begrundet ønske om fritagelse for offent-
lighed, jf. offentlighedslovens bestemme lser herom.  
 
Såfremt en udtalelse skulle give anledning til opstart af en konkret sag vil for-
valtningslovens bestemmelser om partsoffentlighed selvsagt finde anvendelse. 
 
Konkurrencestyrelsen modtager genpart af dette brev. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Peter Møller Nielsen 
 
 


