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Afgørelse vedrørende klage over TDC’s manglende imødekommelse af an-
modning om ændring af samhusningsaftale 

GlobalConnect A/S anmodede med brev af 8. juni 2004 IT- og Telestyrelsen 
om i henhold til § 65 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkur-
rence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love (teleloven) at behandle 
TDC’s afslag på GlobalConnects anmodning om at få foretaget en række ændrin-
ger i parternes aftale vedrørende samhusning.  

Den indbragte sag behandles efter overgangsbestemmelserne i § 7, stk. 4 i oven-
nævnte lov, dvs. efter de i overgangsbestemmelsen nævnte bestemmelser fra lov 
nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold i telesektoren.  

IT- og Telestyrelsen bad med brev af  23. juni 2004 TDC om selskabets bemærk-
ninger i sagen.  

TDC begrundede med brev af 9. juli 2004 til IT- og Telestyrelsen sit afslag på 
GlobalConnects anmodning med en henvisning til, at anmodningen ”angiveligt 
sker med henblik på installation og drift af udstyr i TDC’s lokaler til at koble og 
transportere anden trafik end den, der vedrører GC’s samtrafikaftaler med 
TDC.”   

En række af de af GlobalConnect foreslåede ændringer søger at adressere en 
række praktiske forhold i forbindelse med den konkrete etablering af en intern 
kabling, eksempelvis hvilken af de to samhusede parter, der skal varetage bestil-
ling af den interne kabling mv.  

IT- og Telestyrelsen mente derfor, at GlobalConnect og TDC på dette grundlag 
burde kunne gennemføre drøftelse af de af GlobalConnect ønskede ændringer i 
parternes samhusningsaftale.  

IT- og Telestyrelsen bad derfor TDC om forinden videre at bekræfte, at selskabet 
snarligt agtede at optage forhandlinger med GlobalConnect om de af selskabet 
foreslåede ændringer i parternes samtrafikaftale.  

TDC meddelte med brev af 21. juli 2004, at selskabet agtede at optage forhand-
linger med GlobalConnect om de af GlobalConnect foreslåede ændringer i par-
ternes samhusningsaftale.  
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TDC fastholdt dog selskabets grundlæggende synspunkter, som fremført ved sit 
brev til IT- og Telestyrelsen af 9. juli 2004, herunder selskabets ret til at afvise 
anmodninger om intern kabling.  

IT- og Telestyrelsen gennemgik herefter sagen med udgangspunkt i telelovens § 
65, stk. 5, om IT- og Telestyrelsens bemyndigelse til i stedet for at træffe afgørel-
se at kunne henvise en sag til løsning ved andre hensigtsmæssige løsningsmeka-
nismer.   

Med brev af 11. august 2004 meddelte IT- og Telestyrelsen parterne, at det var 
styrelsens vurdering, at følgende punkter i GlobalConnects anmodning til TDC af 
1. juni 2004 (vedlagt ClobalConnects klage af 8. juni 2004) bedst kunne løses 
gennem en forhandling mellem selskaberne indbyrdes:  

a. Hovedaftalen, nyt pkt. 7, bemærkningen om samtykke fra tredjepart.   

b. Hovedaftalen, ændring af overskrift til pkt. 7.1.2  

c. Hovedaftalen, nyt pkt. 7.1.3 om koordinering af bestilling af intern kab-
ling.  

De øvrige punkter vedrører forhold, hvor IT- og Telestyrelsen fandt, at styrelsen 
på det foreliggende grundlag ville kunne træffe afgørelse efter telelovens § 65.  

Det drejer sig om følgende punkter:  

d. Hovedaftalen, pkt. 6. GlobalConnect ønsker, at følgende afsnit skal udgå:  

”Det er en forudsætning for etablering af intern kabling på en lokalitet, 
at tredjeparten har aftale herom og samtykker for det enkelte anlæg”   

e. Hovedaftalen. GlobalConnect ønsker indsat følgende nye pkt. 7:  

”Operatøren kan anmode om intern kabling. TDC har pligt til at give til-
ladelse til enhver intern kabling under forudsætning af, at tredjeparten til 
hvem den anmodede intern kabling ønskes udført til, samtykker for det 
pågældende anlæg. Herudover kan TDC ikke stille yderligere krav for at 
tillade intern kabling, herunder ej heller krav om deklarering af trafik”.   

f.   Hovedaftalen, pkt. 6. GlobalConnect ønsker, at følgende afsnit udgår:   

”Operatøren afgiver ved bestilling af samhusning på den enkelte lokalitet 
samt ved bestilling af intern kabling en erklæring om, hvad samhusning 
omfatter, samt erklæring om overholdelse af betingelserne i denne aftales 
pkt. 6. Erklæringen afgives herefter for hver samhusning hver den 1. ja-
nuar. Ved afgivelse af erklæring anvendes en Deklarationsformular, som 
fremgår af Aftalens bilag 8”  

I fortsættelse heraf ønsker GlobalConnect, at bilag 8 udgår af aftalen. 
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GlobalConnect og TDC har med breve af 16. august 2004 begge givet samtykke 
til den af IT- og Telestyrelsen foreslåede opdeling af sagen, jf. telelovens § 65, 
stk. 5.  

Teleloven  

Følgende bestemmelser i telelovgivningen er i nærværende sag af relevans for 
IT- og Telestyrelsens afgørelse i henhold til lovens § 65:  

§ 39, stk. 1, nr. 4  i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerfor-
hold på telemarkedet fastlægger, at bestemmelserne om samtrafik bl.a. omfatter:  
”Fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr mv. i forbindelse med aftaler om 
samtrafikprodukter.” Bestemmelsen er videreført og nærmere uddybet i bekendt-
gørelse nr. 830 af 19. november 2002 om samtrafik m.v. (samtrafikbekendtgørel-
sen.) § 39 er efterfølgende ophævet. Ifølge § 7 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet m.v. forbliver bekendtgørelse 
nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v. i kraft indtil der er truffet ende-
lig administrativ afgørelse for det relevante marked, og forpligtelserne for det re-
levante marked, er trådt i kraft, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 450 af 10. juni 20031.  

Det fremgår af § 1, stk. 1, nr. 4, i samtrafikbekendtgørelsen, at bestemmelserne 
om samtrafik omfatter fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr mv. i forbin-
delse med aftaler om samtrafikprodukter.   

I samtrafikbekendtgørelsens § 1, stk.7, er det videre uddybet, at der med fælles 
udnyttelse af bygninger, centraludstyr mv. forstås adgang til på en anden udby-
ders lokaliteter at placere egne centraler og andet udstyr, som giver mulighed for 
fremføring og styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter i forbin-
delse med udveksling af trafik mellem udbydere af telenet eller teletjenester, leje 
af infrastrukturkapacitet, eller tjenesteudbyderadgang.  

Det bemærkes, at samtrafikbekendtgørelsens § 1, stk.7, er en direkte gengivelse 
af § 40, stk. 4, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold 
på telemarkedet, hvorfor bemærkningerne hertil er normerende for fortolkningen 
af samtrafikbekendtgørelsens § 1, stk. 1.   

Af bemærkningerne til den hidtil gældende § 40, stk. 4, i teleloven fremgår, at:  
”Denne kategori af samtrafik omfatter fælles udnyttelse af bygninger, centralud-
styr m.v., hvorved forstås adgang til samhusning. Det vil sige adgang til i cen-
tralbygninger eller andre lokaliteter, som en udbyder af telenet eller teletjenester 
ejer, lejer eller på anden måde har rådighed over, at opstille og vedligeholde 
centraler, det nødvendige transmissionsudstyr, koblingsudstyr, krydsfelter m.v., 
som i praksis giver mulighed for fremføring og styring af signaler mellem be-
stemte termineringspunkter i forbindelse med aftaler om samtrafik.”  

Det fremgår således af teleloven og samtrafikbekendtgørelsen, at aftaler om sam-
husning indgås i forbindelse med aftaler om samtrafik, jf. § 1, stk. 1, nr. 4, i 
samtrafikbekendtgørelsen.  

                                                     

 

1 Endelig administrativ afgørelse endnu ikke truffet. 



   

IT-  og Telestyrelsen 

Side 4      

Det er derfor en betingelse efter telelovgivningen, at en udbyder har en samtrafik-
aftale med SMP-udbyderen, for at udbyderen kan anmode om at indgå en sam-
husningsaftale med denne. Samtrafikaftalen kan være enten en aftale om udveks-
ling af trafik, jf. samtrafikbekendtgørelsens § 1, stk. nr. 1, en aftale om leje af in-
frastrukturkapacitet, jf. samtrafikbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 2 eller en aftale 
om tjenesteudbyderadgang, jf. samtrafikbekendtgørelsens § 1, stk. 1, nr. 4 og stk. 
7.  

Af telelovens § 65, stk. 1, nr. 1 og 2, fremgår de overordnede forhold, der kan 
begrunde en afvisning, nemlig  

1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påberåbe 
sig §§ 42 eller 44, samt 

2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller samtrafikadgang, som 
den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt af give adgang til.  

IT- og Telestyrelsen har derudover i medfør af den dagældende telelovs § 65, stk. 
1, nr. 3, jf. lovens § 47, stk. 1 og 2, udstedt bekendtgørelse nr. 572 af 22. juni 
2000 om visse forhold på samtrafikområdet. Bekendtgørelsen fastsætter udtøm-
mende regler om, i hvilket omfang anmodninger om indgåelse eller ændring af 
aftaler om samtrafik mellem samtrafikberettigede parter kan afvises med henvis-
ning til en række nærmere angivne væsentlige hensyn.  

Disse væsentlig hensyn fremgår af bekendtgørelsens §§ 2 og 3. 
   
Ifølge § 7 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet m.v. forbliver bekendtgørelse nr. 572 af 22. juni 2000 i kraft, indtil 
der er truffet endelig administrativ afgørelse for det relevante marked, og forplig-
telserne for det relevante marked, er trådt i kraft, jf. § 7, stk. 3, i lov nr. 450 af 10. 
juni 2003.  

Det fremgår ikke af telelovgivningen, at der kan stilles yderligere betingelser for, 
at en udbyder kan indgå en samhusningsaftale med en SMP-udbyder.   

Af samme bekendtgørelses § 6, fremgår hvilken procedure, der skal følges, når 
en part ønsker at afbryde en allerede iværksat samtrafik.  

TDC har i sit høringssvar af 27. september 2004 anført, at en afbrydelse af 
samtrafik også kan finde sted ”som følge af en ophævelse af parternes aftale, som 
følge af væsentlig misligholdelse i form af manglende betaling.”  

Indtil ændringerne i teleloven pr. 25. juli 2003 var sådanne forhold adresseret i 
lovens § 47, stk. 3. Hovedindholdet i den tidligere § 47 blev videreført i den nu-
værende § 50, dog uden at nævnte bestemmelse fra § 47, stk. 3, om afbrydelse på 
grund af manglende betaling eller lignende misligholdelse af den pågældende 
samtrafikaftale, blev videreført.  

IT- og Telestyrelsen må derfor lægge til grund, at telelovgivningen ikke mere in-
deholder nogen specifik hjemmel til, at den forpligtede udbyder kan afbryde en 
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allerede iværksat samtrafik begrundet i manglende betaling eller lignende mislig-
holdelser af aftalen. Dette udelukker dog ikke, at IT- og Telestyrelsen i fremtiden 
kan adressere sådanne forhold i forbindelse med udformningen af forpligtelser i 
medfør af lovens § 51.  

Med hjemmel i telelovens § 40, stk. 6, er det i bekendtgørelse om hvilke grund-
læggende bærertjenester, tjenester og faciliteter og fysiske eller logiske samtra-
fikgrænseflader, der indgår i samtrafikprodukter, jf. bekendtgørelse nr. 852 af 
28. september 2001 med senere ændring, nærmere uddybet i bilag 4, hvad 
samtrafikproduktet fælles udnyttelse af bygninger, centraludstyr mv. i forbindelse 
med aftaler om samtrafik (samhusning) omfatter.  

Det fremgår således bl.a. af bilag 4, at samhusning omfatter:   

”1. Tilbud om adgang til fællesudnyttelse af bygninger, centraludstyr m.v. opstil-
les i eventuelt i forskellige varianter tilpasset forskellige kategorier af udbyderes 
behov, det være sig kapacitets-, kvalitets-, sikkerheds- eller placeringsmæssigt.  

2. Tilbud som nævnt i nr. 1 skal give to samtrafikparter, der har indgået aftale 
med den forpligtede udbyder om samhusning på samme lokalitet, adgang til in-
den for lokaliteten at etablere direkte transmissionsforbindelser mellem de to 
samtrafikparters udstyr (intern kabling).  

 3. Tilbud om adgang til etablering af direkte transmissionsforbindelser som 
nævnt i nr. 2 skal gives både som tilbud om anvendelse af transmissionsforbin-
delser lejet hos den forpligtede udbyder, jf. bilag 2, nr. 1-3, og som tilbud om til-
rådighedsstillelse/etablering af kabelbakker eller lignende til brug for fremføring 
af de berettigede samtrafikparters egne transmissionsforbindelser.”    

- - - - - - - - - - - -   

GlobalConnects konkrete ønsker:  

d. Hovedaftalen, pkt. 6. GlobalConnect ønsker, at følgende afsnit skal udgå:  

”Det er en forudsætning for etablering af intern kabling på en lokalitet, 
at tredjeparten har aftale herom og samtykker for det enkelte anlæg”   

e. Hovedaftalen. GlobalConnect ønsker indsat følgende nye pkt. 7:  

”Operatøren kan anmode om intern kabling. TDC har pligt til at give til-
ladelse til enhver intern kabling under forudsætning af, at tredjeparten til 
hvem den anmodede intern kabling ønskes udført til, samtykker for det 
pågældende anlæg. Herudover kan TDC ikke stille yderligere krav for at 
tillade intern kabling, herunder ej heller krav om deklarering af trafik”.   

f.   Hovedaftalen, pkt. 6. GlobalConnect ønsker, at følgende afsnit udgår:   

”Operatøren afgiver ved bestilling af samhusning på den enkelte lokalitet 
samt ved bestilling af intern kabling en erklæring om, hvad samhusning 
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omfatter, samt erklæring om overholdelse af betingelserne i denne aftales 
pkt. 6. Erklæringen afgives herefter for hver samhusning hver den 1. ja-
nuar. Ved afgivelse af erklæring anvendes en Deklarationsformular, som 
fremgår af Aftalens bilag 8”  

I fortsættelse heraf ønsker GlobalConnect, at bilag 8 udgår af aftalen  

TDC’ argumenter for afvisning:  

I sin udtalelse af 9. juli 2004 begrunder TDC sin afvisning af GlobalConnects 
anmodninger med, at selskabet har en forhåndsformodning om,  

 ”at GlobalConnects anmodning angiveligt sker med henblik på installation og 
drift af udstyr i TDC’s lokaler til at koble og transportere anden trafik end den, 
der vedrører GC’s samtrafikaftaler med TDC”.  

I sit høringssvar af 27. september 2004 understøtter TDC dette argument med et 
anbringende om, at ”…GlobalConnect har etableret kabling i strid med parter-
nes aftale….”.  

Til støtte for sin afvisning bringer TDC endvidere et citat fra IT- og Telestyrel-
sens afgørelse af 28. april 2004 vedrørende en udbyders muligheder for at anven-
de sin samhusningsposition til at opstille udstyr, der håndterer trafik for en anden 
udbyder. I den sag ønskede en udbyder at transportere trafik for en anden udby-
der, der ikke selv ønskede at etablere samhusning på det pågældende sted.  

TDC har ikke i sine høringssvar anført yderligere argumenter for sin afvisning af 
GlobalConnects anmodning om ændringer i parternes samhusningsaftale.  

For så vidt angår TDC’s henvisning til IT- og Telestyrelsens afgørelse i en anden 
sag, skal det understreges, at de to sager ikke er sammenlignelige, idet Global-
Connects anmodning til TDC i nærværende sag vedrører adgang til at etablere og 
anvende intern kabling mellem to udbydere, der hver for sig har en samhusnings-
aftale med TDC, og som derfor begge er til stede på den givne position.  

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse henvise til forannævnte bestemmelse 
fra bærertjenestebekendtgørelsens bilag 4, hvoraf det fremgår, at tilbud om sam-
husning bl.a. skal give  

”to samtrafikparter, der har indgået aftale med den forpligtede udbyder om sam-
husning på samme lokalitet, adgang til indenfor lokaliteten at etablere direkte 
transmissionsforbindelser mellem de to samtrafikparters udstyr (intern kab-
ling).”  

TDC anfører i samme forbindelse i sit høringsbrev af 27. september 2004, at 
”TDC kan ikke umiddelbart udlede af anmodningen, at denne kun vedrører situa-
tioner, hvor begge parter har en samhusningsaftale med TDC..”.  

I og med at samtlige omhandlede punkter vedrører intern kabling, lægger IT- og 
Telestyrelsen selvsagt til grund, at der er tale om intern kabling, jf. bærertjene-
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stebekendtgørelsens bilag 1, pkt. 4, der klart forudsætter, at begge parter er til 
stede på den pågældende lokation.  
    
For så vidt angår TDC’s anbringende om, at GlobalConnect skulle have etableret 
kabling i strid med parternes nuværende aftale, skal det bemærkes, at det er et af-
taleretligt spørgsmål, som i givet fald må afklares parterne imellem via aftalens 
konfliktløsningsmekanismer. Det er ikke et spørgsmål, som IT- og Telestyrelsen 
kan tage stilling til.    

IT- og Telestyrelsens vurdering af de konkret ønskede ændringer:

  

I. GlobalConnects ønske om ændringer i formuleringen af aftalens pkt. 6 hhv. 
pkt. 7 omkring aftaleparternes accept af den interne kabling

  

GlobalConnect anmoder om, at følgende afsnit udgår af aftalens pkt. 6:  

”Det er en forudsætning for etablering af intern kabling på en lokalitet, at tred-
jeparten har aftale herom og samtykker for det enkelte anlæg”   

Samtidigt anmoder GlobalConnect om, at følgende afsnit indsættes i aftalens  
pkt. 7:  

”Operatøren kan anmode om intern kabling. TDC har pligt til at give tilladelse 
til enhver intern kabling under forudsætning af, at tredjeparten til hvem den an-
modede intern kabling ønskes udført til, samtykker for det pågældende anlæg. 
Herudover kan TDC ikke stille yderligere krav for at tillade intern kabling, her-
under ej heller krav om deklarering af trafik”.   

Da disse to anmodninger adresserer samme centrale forhold, nemlig forholdet 
mellem de tre parter, der er berørt af den interne kabling, har IT- og Telestyrelsen 
valgt at behandle begge anmodninger under ét.  

I.a. IT- og Telestyrelsens vurdering af anmodningens rimelighed:  

Som nævnt ovenfor under afsnittet ”Teleloven” er produktet intern kabling nær-
mere specificeret i bærertjenestebekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens bilag 4, 
pkt. 2.  

Bærertjenestebekendtgørelsens bestemmelser stiller ingen krav til den praktiske 
håndtering af bestillinger på intern kabling, herunder hvilke parter der måtte være 
TDC’s aftaleparter i den konkrete situation. Dette forhold vil derfor skulle aftales 
mellem de berørte parter og TDC.  

Intern kabling kan som hovedregel tænkes udført under følgende to principielle 
grupperinger:  

a. Den ene samhusningspart bestiller hele forbindelsen mellem de to sam-
husningspositioner. Bestillingen afgives enten på egne vegne eller på 
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begge samhusningsparters vegne alt afhængig af den ønskede konkrete 
løsning,   

b. De to samhusningsparter er fælles om den interne kabling og har hvert 
deres aftaleforhold med TDC om kablingens udformning og etablering.  

TDC gentager i sit høringssvar af 27. september 2004 sine bemærkninger om sel-
skabets behov for – af hensyn til tredjeparten – at kunne kontrollere, at begge 
parter er indforstået med en afgiven bestilling på intern kabling.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC i tilfælde a har et berettiget krav, 
ud fra almindelige aftaleretlige forudsætninger, om, at den bestillende part om 
nødvendigt kan dokumentere, at der eksisterer de nødvendige fuldmagtsforhold 
de to parter imellem, alt afhængig af den konkret ønskede udformning af den in-
terne kabling og aftalte betalingsmellemværender mv.  

I tilfælde b følger det automatisk, at TDC vil kunne sikre sig, at de to parter har 
samme opfattelse af den interne kablings udformning.  

IT- og Telestyrelsen finder imidlertid, at formuleringen af afsnittet,  

”Det er en forudsætning for etablering af intern kabling på en lokalitet, at tred-
jeparten har aftale herom og samtykker for det enkelte anlæg.”   

kan skabe unødig tvivl om, hvorvidt det tilkommer TDC i alle tilfælde selvstæn-
digt at kontrollere overfor begge parter, om de har samme ønsker til den interne 
kablings udformning.  

Formuleringen kunne endvidere antyde, at TDC anser det for nødvendigt, at par-
ter, der ønsker en intern kabling, begge skal have en aftale med TDC om den 
samme kabling, uanset hvilken af ovennævnte to situationer, der måtte være tale 
om.  

IT- og Telestyrelsen har noteret sig TDC’s oplysninger i selskabets høringssvar 
af 27. september 2004, hvoraf det fremgår, at det er TDC’s opfattelse, at det på-
gældende afsnit alene skal sikre, at det aftaleretlige grundlag for intern kabling er 
til stede, og således ikke giver TDC yderligere rettigheder i henseende til etable-
ring af intern kabling.  

Desuagtet finder IT- og Telestyrelsen, at afsnittets nuværende formulering kan 
give anledning til fortolkningstvivl, og at GlobalConnects anmodning om at lade 
nævnte afsnit udgå af pkt. 6 derfor udgør en rimelig anmodning.

  

I.b. IT- og Telestyrelsens vurdering af GlobalConnects konkrete forslag til, at 
følgende nyt afsnit (placeret under aftalens pkt. 7):   

”Operatøren kan anmode om intern kabling. TDC har pligt til at give til-
ladelse til enhver intern kabling under forudsætning af, at tredjeparten til 
hvem den anmodede intern kabling ønskes udført til, samtykker for det 
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pågældende anlæg. Herudover kan TDC ikke stille yderligere krav for at 
tillade intern kabling, herunder ej heller krav om deklarering af trafik,” 
.  

Det af GlobalConnect foreslåede afsnit adresserer flere forhold.  

IT- og Telestyrelsen lægger til grund, at GlobalConnect først og fremmest ønsker 
at få fastslået, at selskabet har ret til at afgive bestilling på intern kabling på be-
tingelse af, at tredjeparten samtykker for det pågældende anlæg, og at denne tred-
jepart derfor ikke selvstændigt behøver at have aftale med TDC om samme inter-
ne kabling.  

IT- og Telestyrelsen finder det rimeligt, at der skabes klarhed angående procedu-
rerne for bestilling af intern kabling, der alene adresserer TDC’s berettigede krav 
om, at den bestillende part om nødvendigt kan dokumentere – eksempelvis i form 
af en fuldmagt – at den anden part er indforstået med bestillingen, og at denne 
tredjepart derfor ikke selvstændigt behøver at have aftale med TDC om samme 
interne kabling.  

Imidlertid ønsker GlobalConnect i det foreslåede nye afsnit tillige at fastslå, at 
TDC ikke kan stille yderligere krav for at tillade intern kabling, samt at enhver 
anmodning skal imødekommes på denne betingelse.  

IT- og Telestyrelsen skal gøre opmærksom på, at TDC ikke kan forpligtes ud 
over de regler, der følger af telelovgivningen, herunder de afvisningsgrunde der 
er hjemlet i lovgivningen, herunder bekendtgørelse nr. 572 af 22. juni 2000 om 
visse forhold på samtrafikområdet.   

GlobalConnect har i sit høringssvar af 22. september 2004 i denne sammenhæng 
bl.a. anført, at IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast alene tilsigter at fjerne bilag 
8, men ikke tager stilling til indholdet af bilag 8, herunder TDC’s praktisering af 
begrebet ”hovedsagelig” i forbindelse med den type/mængde af trafik, der efter 
TDC’s opfattelse kan føres via en intern kabling.  

Global Connect finder det derfor ”… nødvendigt, at IT- og Telestyrelsen udtøm-
mende præciserer hvilke krav TDC (…) kan anføre overfor en operatør, for at af-
vise intern kabling.”  

Såfremt to parter måtte være uenige om anvendelsen/betydningen af telelovgiv-
ningens bestemmelser om afvisning af en samtrafikanmodning i en konkret situa-
tion bør sådanne forhold i givet fald rejses overfor IT- og Telestyrelsen i den en-
kelte sammenhæng.   

IT- og Telestyrelsen kan derfor ikke i denne afgørelse adressere alle de tilfælde af 
konflikter over afvisningsgrunde, der kan tænkes at opstå mellem parterne. 
   
Hertil kommer, at en bestemmelse som foreslået af GlobalConnect set i sammen-
hæng med aftalens misligholdelsesbestemmelser i givet fald kunne betyde, at af-
talen ville gå forud for lovgivningens regler, herunder IT- og Telestyrelsens 
kompetence i medfør af telelovens § 66 samt § 6 i bekendtgørelse nr. 572 af 22. 
juni 2000. 
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På den baggrund anser IT- og Telestyrelsen efter en samlet bedømmelse derfor 
ikke, at det af GlobalConnect foreslåede nye afsnit udgør en rimelig anmodning.

   

II. GlobalConnects anmodning om, at følgende afsnit udgår af aftalens pkt. 6:  

”Operatøren afgiver ved bestilling af samhusning på den enkelte lokalitet samt 
ved bestilling af intern kabling en erklæring om, hvad samhusning omfatter, samt 
erklæring om overholdelse af betingelserne i denne aftales pkt. 6. Erklæringen 
afgives herefter for hver samhusning hver den 1. januar. Ved afgivelse af erklæ-
ring anvendes en Deklarationsformular, som fremgår af Aftalens bilag 8”  

I fortsættelse heraf ønsker GlobalConnect, at bilag 8 udgår af aftalen.  

II.a. IT- og Telestyrelsens vurdering af anmodningens rimelighed: 

  

Afsnittet – set i sammenhæng med aftalens bilag 8 - vedrører først og fremmest 
afgivelse af erklæring om samhusningens omfang, nærmere bestemt den anven-
delse aftaleparten ønsker at gøre af sin samhusningslokation.  

Som det fremgår af det omhandlede afsnit, ønsker TDC erklæringen i bilag 8 af-
givet  ved bestilling af den konkrete samhusning på den enkelte lokalitet og der-
næst hver den 1. januar.  

Manglende afgivelse af de pågældende oplysninger i henhold til bilag 8 kan såle-
des udløse to situationer, dels afvisning af en anmodning (erklæring før samtrafik 
iværksættes), dels afbrydelse af samtrafik (hvis den årlige erklæring måtte beret-
tige dette).   

Det under pkt. II citerede afsnit vedrører herudover aftalepartens generelle over-
holdelse af alle bestemmelserne i aftalens pkt. 6, herunder bestemmelser, der 
adresserer telelovens regler for begrundet afvisning (telenettets driftsikkerhed, in-
tegritet mv. jf. bl.a. bekendtgørelse nr. 572 af 22. juni 2000 om visse forhold på 
samtrafikområdet).   

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at oplysninger, der kan danne grundlag for 
kontrol af, om anvendt udstyr mv. måtte kunne skade telenettets driftssikkerhed 
mv. - vis a vis udbyderens grænseflade mod TDC - normalt vil komme til TDC’s 
kundskab i forbindelse med oplysninger, der udveksles i medfør af de bagvedlig-
gende samtrafikaftaler om transmissionskapacitet, rå kobber mv. Dertil kommer, 
at bilag 1 til samhusningsaftalen indeholder en produktspecifikation for sam-
husning, der bl.a. indeholder specifikation af tekniske krav til fremmed udstyr på 
TDC’s centraler.  

IT- og Telestyrelsen anerkender, at TDC derudover kan have behov for at kunne 
kontrollere om en udbyders udstyr, der anvendes til en aftaleparts egen etablering 
af intern kabling, skal afvises under henvisning til reglerne i bekendtgørelse nr. 
572 af 22. juni 2000. TDC’s eventuelle krav om afgivelse af oplysninger til dette 
formål, måtte i givet fald betragtes som rimelige. 
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Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens opfattelse, at bilag 8 ikke adresserer op-
lysninger til brug for TDC’s kontrol af denne type forhold, men alene vedrører 
oplysninger om samhusningens anvendelse.   

Videre anerkender IT- og Telestyrelsen, at TDC kan have behov for at kontrolle-
re, at selskabets aftalepart overholder sin eventuelle aftale om den aktuelle sam-
husnings anvendelse med henblik på at kunne konstatere en eventuel mislighol-
delse.  

Som ovenfor beskrevet under afsnittet ”Teleloven”, fremgår det imidlertid af 
telelovens § 65 samt §§ 2 og 3 i bekendtgørelse nr. 572 af 22. juni 2000 i hvilke 
tilfælde, en SMP-udbyder kan afvise en anmodning fra en samtrafikberettiget 
part, herunder en anmodning om samhusning. Afvisningsgrundene er ud-
tømmende angivet.  

TDC’s krav om afgivelse af en forhåndserklæring om anvendelse og omfang af 
en given samhusning, jf. bilag 8, førend aftalen effektueres på den enkelte sam-
husningslokalitet, og TDC’s deraf følgende afvisning af at indgå aftale om 
samtrafik, såfremt en sådan erklæring ikke afgives af aftaleparten, kan ikke base-
res på en eller flere af de i lovgivningen nævnte afvisningsgrunde.  

Hertil kommer, at IT- og Telestyrelsen ikke ser nogen grund til, at TDC’s even-
tuelle kontrol ikke skulle kunne foretages i et bagudrettet perspektiv, eksempelvis 
hver den 1. januar eller eventuelt på ad hoc basis.  

Det er i den forbindelse væsentligt, at aftalens misligholdelsesbestemmelser 
(aftalens pkt. 14) set i sammenhæng med aftalens krav om deklareret anvendelse, 
ikke medfører automatisk adgang til at afbryde allerede iværksat samtrafik. 
Eventuelle tiltag om afbrydelse af samtrafik må selvsagt respektere bestemmel-
serne i § 6 i bekendtgørelse nr. 527 af 22. juni 2000 om visse forhold på samtra-
fikområdet.   

IT- og Telestyrelsen finder således, at følgende forhold berettiger GlobalCon-
nects anmodning om at lade nævnte afsnit – og det samhørende bilag 8 - udgå af 
aftalen:  

at omfanget og indholdet af aftalens deklarationsbestemmelser benyttes 
af TDC til at praktisere en forhåndskontrol, der baserer sig på en fortolk-
ning af samtrafiklovgivningens afvisningsgrunde, der er mere vidtgående 
end der er grundlag for i samtrafiklovgivningen, 
at nævnte afsnits bestemmelser om løbende deklaration af en sam-
husnings anvendelse set i sammenhæng med aftalens misligeholdelses-
bestemmelser kunne indikere en adgang for TDC til at afbryde samtra-
fikken uden berettiget hensyntagen til de i lovgivningen anførte vilkår og 
procedurer herfor.   

IT- og Telestyrelsens vurderinger i denne sag vedrører den helt konkrete anmod-
ning og afgørelsen fratager selvsagt ikke TDC selskabets rettigheder i henhold til 
telelovgivningen.  
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Denne afgørelse afskærer således ikke parterne fra i en senere fase at forhandle, 
om at indsætte henvisninger til telelovgivningens bestemmelser på relevante ste-
der i parternes aftale, herunder evt. at citere telelovgivningens bestemmelser om 
samtrafikforpligtedes adgang til at afvise samtrafikanmodninger eller at afbryde 
igangværende samtrafik.   

Afgørelse  

I henhold til § 65, stk.1, i lov nr. 450 af 10. juni 2003, træffer IT- og Telestyrel-
sen hermed følgende afgørelse:  

Følgende dele i den af GlobalConnect A/S fremsatte anmodning til TDC A/S af 
1. juni 2004 om ændring af parternes samhusningsaftale anses for at udgøre en 
rimelig anmodning:  

- at følgende afsnit udgår af aftalens pkt. 6:  

”Det er en forudsætning for etablering af intern kabling på en lokalitet, at tred-
jeparten har aftale herom og samtykker for det enkelte anlæg”  

- at følgende afsnit udgår af aftalens pkt. 6:  

”Operatøren afgiver ved bestilling af samhusning på den enkelte lokalitet samt 
ved bestilling af intern kabling en erklæring om, hvad samhusning omfatter, samt 
erklæring om overholdelse af betingelserne i denne aftales pkt. 6. Erklæringen 
afgives herefter for hver samhusning hver den 1. januar. Ved afgivelse af erklæ-
ring anvendes en Deklarationsformular, som fremgår af Aftalens bilag 8”,  

herunder   

- at aftalens bilag 8 udgår i sin nuværende udformning.  

Følgende del af den af GlobalConnect A/S fremsatte anmodning til TDC A/S af 
1. juni 2004 om ændring af parternes samhusningsaftale anses ikke for at udgøre 
en rimelig anmodning:  

- at følgende nyt afsnit indsættes  

-”Operatøren kan anmode om intern kabling. TDC har pligt til at give 
tilladelse til enhver intern kabling under forudsætning af, at tredjeparten 
til hvem den anmodede intern kabling ønskes udført til, samtykker for det 
pågældende anlæg. Herudover kan TDC ikke stille yderligere krav for at 
tillade intern kabling, herunder ej heller krav om deklarering af trafik,”        

- - - - - - - -    
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Klagevejledning   

Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Telebruger-
nævnet, sekretariatet for Teleklagenævnet og Telebrugernævnet, Bredgade 43, 
1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden 4 uger efter, 
at denne afgørelse er meddelt selskabet.  

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. 
juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 4.000 kr. for 
behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet 
af Teleklagenævnets sekretariat.   

Med venlig hilsen     

Henrik Brodersen 
Peter Møller Nielsen      


