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Udmøntning af LRAIC-afgørelse - 
ledsaget adgang 

IT- og Telestyrelsen fastsatte ved afgørelse af 19. 
december 2003 de maksimale samtrafikpriser 
efter LRAIC-metoden for 2004. Af denne afgørelse 
fremgår, at timeprisen for samtrafikydelsen 
"varslet ledsaget adgang inden for normal 
arbejdstid" maksimalt må udgøre kr. 338,00.    

I TDC's standardtilbud for samhusning er denne 
LRAIC-timepris udmøntet i form af et startgebyr 
og en timepris således, at startgebyret dækker det 
gennemsnitlige tidsforbrug, som påløber forud for 
mødetidspunktet (f.eks. administration, kørsel og 
arbejdstilrettelæggelse), mens timeprisen først 
betales fra og med mødetidspunktet.    

På anmodning fra IT- og Telestyrelsen har TDC 
ved breve af 1. marts 2004 og 24. marts 2004 
indsendt dokumentation for, at TDC's fastsættelse 
af startgebyret på kr. 369,00 for varslet ledsaget 
adgang inden for normal arbejdstid er sket i 
overensstemmelse med en maksimal timepris på 
kr. 338,00.    

TDC har oplyst og redegjort for, at det samlede 
tidsforbrug, der ligger til grund for startgebyret, i 
gennemsnit er 76 minutter pr. ledsagelse. De 76 
minutter er fordelt med 21 minutter administration 
i TDC, 6 minutter administration i eksterne 
vagtselskaber og 49 minutter til transport. 
Tidsopgørelserne er ifølge TDC i det væsentlige 
baseret på konkrete og repræsentative 
tidsregistreringer foretaget i 2003.    

TDC har videre oplyst, at godt 98 pct. af alle 
ledsagelser varetages af eksterne vagtselskaber.    

IT- og Telestyrelsen finder på det foreliggende 
grundlag ikke, at TDC's udmøntning af LRAIC-
afgørelsen for ledsaget adgang giver anledning til 
yderligere spørgsmål.    

Styrelsen betragter herefter denne sag for 
afsluttet.    

Kopi af dette brev er offentliggjort på styrelsens 
netsted www.itst.dk.     

Med venlig hilsen     

Morten Petersen   
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