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Forhåndsbesked vedr. administrativ rå kobber 

Cybercity har med brev af 24. september 2004 modtaget i IT- og Telestyrelsen 
den 29. september 2004 anmodet IT- og Telestyrelsen om at vurdere, hvorvidt 
etablering af administrativ rå kobber er omfattet af samtrafikreguleringens be-
stemmelser, herunder bestemmelserne om omkostningsrelateret prissætning, samt 
hvorvidt IT- og Telestyrelsen vil kunne behandle en omkostningsdokumentati-
onssag for det pågældende produkt.  

Cybercitys anmodning behandles efter reglerne om forhåndsbesked i telelovens1 

§ 77.  

Administrativ rå kobber blev lanceret i forbindelse med en mægling mellem TDC 
og Cybercity i 2002/2003. Årsagen til administrativ rå kobbers tilbliven var, at 
Cybercity så vidt muligt ønskede at undgå nedetid for slutbrugeren i de situatio-
ner, hvor en slutbruger, der – baseret på delt anvendelse – havde haft såvel en 
ADSL- som en PSTN-forbindelse, og efterfølgende opsagde sin PSTN-
forbindelse. Nedetiden skyldtes, at den delte rå kobber forbindelse i sådanne til-
fælde måtte opsiges, og at en ny hel rå kobber forbindelse måtte bestilles.   

Med indførelsen af administrativ rå kobber kunne denne nedetid undgås, idet den 
delte rå kobber umiddelbart efter termineringen af kundens PSTN-forbindelse 
uden fysiske indgreb overgår til administrativ rå kobber. Prisen for administrativ 
rå kobber er mellem parterne aftalt til det samme som lejen af en hel rå kobber 
forbindelse, mens prisen for konvertering fra delt anvendelse til administrativ rå 
kobber er aftalt til 337,00 kroner.  

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvist bemærke, at denne forhåndsbesked er 
udarbejdet udfra IT- og Telestyrelsens umiddelbare kendskab til administrativ rå 
kobber, således som dette er beskrevet i Cybercitys og TDC’s tillægsaftale herom 
af 18. marts 2003.  

IT- og Telestyrelsen skal således tage forbehold for indholdet af denne forhånds-
besked i det omfang, der måtte være forskelle mellem på den ene side de af IT- 
og Telestyrelsen tilgrundlagte forudsætninger herfor og på den anden side den 

                                                     

 

1 Jf. Bekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på tele-

markedet. 
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udformning administrativ rå kobber i praksis måtte have fået samt de dertil knyt-
tede processer, forudsætninger m.m.  

Denne forhåndsbesked vil blive behandlet i henhold til overgangsbestemmelserne 
i § 7 i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbru-
gerforhold på telemarkedet med flere love, dvs. efter de i overgangsbestemmel-
sen nævnte bestemmelser i og bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 418 af 
31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold i telesektoren, samt efter de 
gældende regler i den ændrede telelov.  

Administrativ rå kobbers karakteristika 
For at kunne tage stilling til Cybercitys spørgsmål vedr. administrativ rå kobber, 
er det nødvendigt for IT- og Telestyrelsen at vurdere, hvorvidt administrativ rå 
kobber udgør et samtrafikprodukt eller ej.  

Som ovenfor nævnt blev administrativ rå kobber til i forbindelse med en mægling 
mellem Cybercity og TDC. Adgangen til administrativ rå kobber blev i forlæn-
gelse af denne mægling tilføjet parternes aftale om delt rå kobber som en tillægs-
aftale. En tilsvarende tillægsaftale et p.t. indgået mellem TDC og tre andre udby-
dere.  

Ifølge tillægsaftalen består administrativ rå kobber af ”en delt rå kobber-
forbindelse, hvor slutbrugeren ikke har tilknyttet et smalbåndsabonnement”.  

I tillægsaftalen er administrativ rå kobber defineret således:  

”2. Produktspecifikation 
En administrativ rå kobber giver operatøren mulighed for at bevare det til slut-
kunden af operatøren etablerede ADSL-produkt uden først at skulle ændre fra 
delt rå kobber til rå kobber i de tilfælde, hvor operatørens slutkunde opsiger sit 
telefonabonnement på samme fysiske infrastrukturstrækning, som operatøren har 
abonneret på en delt rå kobber.  

Administrativ rå kobber etableres automatisk ved kundens afbestilling af PSTN-
forbindelsen. TDC underretter operatøren herom umiddelbart efter opsigelse af 
PSTN-forbindelsen.  

Administrativ rå kobber overholder de samme produktspecifikationer og be-
grænsninger som delt rå kobber, jf. aftalens bilag 1b vedr. teknisk produktbeskri-
velse for delt rå kobber med de nødvendige ændringer, der følger af, at der er ta-
le om administrativ rå kobber.”  

3. Opsigelse af administrativ rå kobber ifm benyttelse af den nedre del af fre-
kvensbåndet 
TDC kan til enhver tid og uden foregående samtykke fra operatøren vælge at 
genbenytte den nedre del af frekvensbåndet. Operatøren underrettes herom.  

I tilfælde af at TDC vælger at genbytte den nedre del af frekvensbåndet konverte-
res administrativ rå kobber tilbage til delt rå kobber. Forbindelsen er herefter 
omfattet af parternes aftale om delt rå kobber”. 
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På baggrund af ovenstående citat er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at admi-
nistrativ rå kobber i bund og grund synes at have store ligheder med det traditio-
nelle produkt rå kobber, som administrativ rå kobber er en art substitut for, jf. 
ovenstående citat.  

Denne vurdering er baseret på det faktum, at der i forbindelse med administrativ 
rå kobber kun er én operatør, der leverer tjenester på linien, og at lejen i øvrigt er 
sat til det samme som for rå kobber, hvilket afspejler det faktum, at der netop – 
som ved rå kobber – kun er én operatør, der lejer sig ind på forbindelsen, og der-
med kun én operatør at fordele omkostningerne for kobberet til. Det skal dog un-
derstreges, at parterne for så vidt kunne have valgt at aftale en anden prissætning 
end den aktuelle, jf. nedenfor om telelovens grundlæggende princip om, at aftaler 
indgås på kommercielle vilkår.  

Fsva. det forhold, at forbindelsen – i modsætning til rå kobber – ved administra-
tiv rå kobber ”splittes op” i en høj- og en lavfrekvent del, gør ikke en forskel i 
vurderingen af administrativ rå kobbers karakteristika, da lejeren af en rå kobber 
forbindelse i princippet ville kunne foretage en tilsvarende opsplitning, hvis dette 
måtte ønskes, da splitterudstyret under alle omstændigheder opsættes af lejeren af 
forbindelsen og ikke af TDC.   

Som en konsekvens heraf er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at administrativ 
rå kobber ikke i sig selv udgør et selvstændigt samtrafikprodukt, men i alt væ-
sentlighed er at betragte som en variant af rå kobber med nogle specielle kom-
mercielt aftalte vilkår, der vedrører konvertering fra delt anvendelse til admini-
strativ rå kobber.  

Disse særlige vilkår består således nærmere i  
at operatørens splitterudstyr kan blive siddende på forbindelsen ved 
overgangen til administrativ rå kobber, samt 
at TDC har ret til at benytte den nedre del af frekvensbåndet (hvorved 
forbindelsen tilbagekonverteres til en delt rå kobber).  

Når der bortses fra disse særlige vilkår er produktet efter IT- og Telestyrelsens 
vurdering som nævnt i princippet identisk med samtrafikproduktet rå kobber. At 
selskaberne konkret har valgt at implementere vilkåret om administrativ rå kob-
ber i forbindelse med indgåede aftaler om delt rå kobber ses ikke at have betyd-
ning for vurderingen af administrativ rå kobbers grundlæggende karakteristika.  

Mulig omkostningsregulering af vilkåret om administrativ rå kobber 
De p.t. indgåede aftaler, hvori de aftalte særlige vilkår om administrativ rå kobber 
indgår, er indgået på kommerciel basis.   

Da det grundlæggende princip i teleloven er, at aftaler om samtrafik indgås på 
kommercielle vilkår, jf. telelovens § 41, stk. 1, og den tidligere gældende § 51, 
stk. 1, står det to samtrafikparter frit for på kommercielle vilkår at indgå aftaler 
om samtrafik til priser, der ikke er omkostningsrelaterede. Prissætningen i sådan-
ne kommercielt forhandlede aftaler kan i sagens natur ikke gøres til genstand for 
en omkostningsdokumentationssag.    
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Det kommercielt aftalte vilkår om administrativ rå kobber er således ikke omfat-
tet af telelovens regler, og IT- og Telestyrelsen vil derfor ikke kunne behandle en 
omkostningsdokumentationssag for de pågældende aftalte vilkår.    

ooo0ooo  

IT- og Telestyrelsen skal understrege, at styrelsen ikke med ovennævnte for-
håndsbesked har taget stilling til en evt. konkret tvist mellem parterne. Cybercity 
har fortsat mulighed for at forhandle med TDC om en ændring af parternes aftale 
og i  forlængelse heraf benytte sig af mulighederne i telelovens samtrafikregler 
for at indbringe eventuelle uenigheder for IT- og Telestyrelsen.    

Med venlig hilsen   

Søren Johansen 


