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Afgørelse i § 65 sag om indførelse af et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen 
mellem Tele2 og TDC 

Tele2s indgav den 12. marts 2004 en klage til Konkurrencestyrelsen vedrørende 
den af TDC anvendte fremgangsmåde i forbindelse med varsling af prisstigninger 
på slutbrugerprodukter omfattet af Tele2s aftale med TDC om gensalg af tjene-
ster på fastnetområdet.   

Klagen blev senere oversendt til IT- og Telestyrelsen, der i brev af 30. juni 2004 
til TDC bemærkede, at styrelsen forstod problemstillingen derhen, at Tele2 øn-
sker at træffe aftale om, at der indsættes et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen, 
der sætter Tele2 i stand til at varsle prisændringer overfor egne abonnenter med 
samme varsel som TDC praktiserer overfor sine slutbrugere.  

Den indbragte sag behandles efter overgangsbestemmelserne i § 7, stk. 4, i lov nr. 
450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet med flere love, dvs. efter de i overgangsbestemmelsen nævnte be-
stemmelser fra lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold 
i telesektoren.  

TDC fremhæver i sit høringssvar af 5. august 2004, at det er selskabets opfattel-
se, at de værende vilkår i parternes aftale er i overensstemmelse med teleregule-
ringen og henviser i det hele til indholdet af TDCs brev af 26. maj 2004 til Kon-
kurrencestyrelsen.  

TDC citerer i den forbindelse bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 930 af 19. no-
vember 2002 (samtrafikbekendtgørelsen) om, at de former for slutbrugerproduk-
ter, der er omfattet af reguleringen af tjenesteudbyderaftaler, på alle punkter skal 
være de samme, som den forpligtede udbyder tilbyder egne slutbrugere. Dette 
gælder også kontraktsvilkår mv.  

Med brev af 13. august 2004 anmodede IT- og Telestyrelsen TDC om at oplyse, 
hvilke forhold der derudover måtte begrunde, at selskabet ikke betragter Tele2s 
anmodning om at indføre et håndteringsvarsel i gensalgsaftalen som en rimelig 
anmodning, jf.  65 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence og forbrugerfor-
hold på telemarkedet (teleloven) med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 
679 af 23. juni 2004.  

Med brev af 23. august 2004 fremsendte TDC yderligere bemærkninger i sagen. 
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TDC bemærkede heri, at en imødekommelse af Tele2’ anmodning i givet fald 
ville medføre, at Tele2 og andre gensælgere ville få et indgående kendskab til 
TDC’s påtænkte prisændringer, forinden TDC’s slutkunder måtte få meddelelse 
herom, og at dette ville indebære en risiko for, at gensælgere kunne tilpasse deres 
forretningsmæssige overvejelser i overensstemmelse med oplysningerne om 
TDC’s fremtidige adfærd og herunder kunne foretage en prisnedsættelse før TDC 
for at opnå en konkurrencemæssig fordel.  

Samtidig ville indførelsen af et forudgående håndteringsvarsel efter TDC’s opfat-
telse indebære en begrænsning i selskabets muligheder for at kunne ændre priser 
overfor egne slutbrugere indenfor de i selskabets abonnementsvilkår fastsatte fri-
ster.   

TDC anså dermed ikke Tele2’s anmodning om indførelse af et håndteringsvarsel 
som en anmodning som IT- og Telestyrelsen har bemyndigelse til at behandle i 
henhold til telelovens § 65, men derimod som en anmodning om at pålægge TDC 
en særlig oplysningsforpligtelse, som der efter selskabets opfattelse ikke er 
hjemmel til efter teleloven.  

Sagen indeholder således følgende problemstillinger:  

a. hvorvidt priser på gensalgsprodukter er at opfatte som priser på samtra-
fikprodukter og dermed underlagt de bestemmelser, der gælder for afgi-
velse af oplysninger om planlagte ændringer,  

b. i hvilket omfang udbydere må anvende oplysninger modtaget fra en afta-
lepart i samtrafiksammenhæng i konkurrenceøjemed i forbindelse med 
eget udbud af egne tjenester, samt  

c. i hvilket omfang en aftaleparts ønske om at måtte få suppleret sin aftale 
med et punkt om automatisk forhåndsvarsel om prisændringer på gen-
salgsprodukter udgør en rimelig anmodning.  

IT- og Telestyrelsen fremsendte med brev af 21. september 2004 sin vurdering af 
nævnte tre punkter. Med breve af 29. september 2004 (Tele2) og 1. oktober 2004 
(TDC) afgav parternes sine høringssvar.   

IT- og Telestyrelsens endelige vurderinger på grundlag af parternes hørings-
svar   

Ad a. Er priser for gensalgsprodukter at opfatte som priser på samtrafikprodukter 
og dermed underlagt telelovens bestemmelser om gennemsigtighed ?

  

Det fremgår af § 61 i teleloven, at   

”udbydere, som i medfør af §§ 42 og 43 skal imødekomme alle rimelige 
anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal ef-
ter anmodning stille alle nødvendige oplysninger og specifikationer til rå-
dighed for udbydere, der overvejer indgåelse af aftaler om samtrafik. Op-
lysningerne skal herunder omfatte information om nye samtrafikprodukter 
og ændringer i eksisterende udbud heraf, der planlægges gennemført i lø-
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bet af de næste 6 måneder. Telestyrelsen kan godkende, at oplysninger 
m.v. omfattet af 1. og 2. pkt. kan tilbageholdes. Oplysninger om nye 
samtrafikprodukter skal offentliggøres snarest muligt”.  
Bestemmelsens formulering ”alle nødvendige oplysninger og specifikationer” in-
debærer, at der ikke umiddelbart er begrænsninger i omfanget heraf, jf. dog den i 
§ 61 hjemlede dispensationsmulighed for IT- og Telestyrelsen.  

Det skal bemærkes, at telelovens § 61 kun adresserer oplysninger, der skal gives 
til udbydere, der overvejer at indgå aftaler om samtrafik, dvs. ikke i et løbende 
kontraktsforhold.   

I afgørelsesudkast af 21. september 2004 vurderede IT- og Telestyrelsen, at tele-
lovens intention er, at oplysninger, der tilkommer en udbyder, der overvejer ind-
gåelse af aftale om samtrafik, selvsagt også må kunne forlanges stillet til rådig-
hed for udbydere, der allerede har indgået en samtrafikaftale, og at bestemmelser 
herom kan indsættes i parternes aftale.  

Det kan da også konstateres, at en række samtrafikaftaler indeholder bestemmel-
ser om varsling af ændringer i priser og vilkår.  

TDC erklærer sig i sit høringssvar af 1. oktober 2004 enig i, at prisændringer og-
så bør varsles overfor udbydere, der allerede har indgået en samtrafikaftale med 
TDC. TDC mener dog, at det ikke kan udledes af teleloven eller dens principper, 
at et prisvarsel skal være af en vis bestemt længde.  

Tele2 afgav ikke særskilte bemærkninger til IT- og Telestyrelsen vurderinger på 
dette punkt.  

Det er herefter IT- og Telestyrelsens opfattelse, at en anmodning om ændring i en 
gensalgsaftale, f.eks. vedrørende varsling af prisændringer, hører ind under de 
forhold, som IT- og Telestyrelsen kan tage stilling til med hjemmel i telelovens 
bestemmelser om rimelig anmodning (§65). Spørgsmålet om rimeligheden af 
længden af den konkrete varslingsperiode behandles efterfølgende i afgørelsen.   

Ad b. Må en udbyder anvende oplysninger modtaget i samtrafiksammenhæng i 
forbindelse med eget udbud ?

  

Telelovens § 64 fastsætter følgende:  

”Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester, der får oplysnin-
ger fra en anden udbyder før, under eller efter forhandlinger om aftaler om 
samtrafik må udelukkende anvende disse oplysninger til det formål, hvortil de er 
givet, og til enhver tid respektere, at de oplysninger, der fremsendes eller opbe-
vares, behandles fortroligt. De oplysninger, der modtages, må ikke videregives til 
anden side, herunder til andre afdelinger, datterselskaber eller partnere, som 
derved kunne opnå en konkurrencemæssig fordel.”  

Denne bestemmelse gælder for alle udbydere af elektroniske kommunikationsnet 
eller –tjenester. Overtrædelser af bestemmelsen kan straffes med bøde. 
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IT- og Telestyrelsen fremhævede i sit afgørelsesudkast af  21. september 2004, at  
TDC forretningsmæssige interesser på slutbrugermarkedet således allerede er be-
skyttet af bestemmelserne i telelovens § 64. TDC’s formodning om, at Tele2 vil 
kunne udnytte et håndteringsvarsel i konkurrencemæssig øjemed, måtte derfor 
anses for ubegrundet. TDC ville om fornødent kunne henvise til telelovens be-
stemmelser herom.  

TDC bemærker hertil i sit høringssvar af 1. oktober 2004, at det ville være i strid 
med almindelige konkurrenceretlige principper, hvis TDC indføjer et vilkår, der 
regulerer Tele2’s prismæssige tiltag på slutbrugermarkedet. TDC mener således 
ikke at kunne gøre et håndteringsvarsel betinget af, at Tele2 ikke må ændre sine 
priser på slutbrugermarkedet inden en given frist.  

IT- og Telestyrelsen ser ikke, at konkurrencelovgivningen skulle være til hinder 
for, at TDC indsætter en henvisning til telelovens § 64 i parternes gensalgsaftale, 
samt at parterne herudover – om ønsket - i enighed kan aftale vilkår omkring den 
praktiske håndtering af de modtagne oplysninger.    

IT- og Telestyrelsen skal dog gøre opmærksom på, at aftaleudformningen må ske 
på en måde, som ikke er i strid med forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler 
i konkurrencelovens § 6. IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse gøre opmærk-
som på muligheden for at anmelde konkurrencebegrænsende aftaler til Konkurren-
cestyrelsen med henblik på fritagelse i medfør af konkurrencelovens § 8, stk. 1.  

TDC bemærker herudover i sit høringssvar af 1.oktober 2004, at det forhold, at 
selskabet er forpligtet til at indsende sine samtrafikaftaler senest 14 dage efter 
indgåelse/ændring, skulle betyde, at også andre udbydere på det berørte slutbru-
germarked ville få indblik i selskabets prisstrategier og at TDC i konsekvens her-
af kan blive nødt til at varsle prisændringer overfor egne slutbrugere med samme 
(længere) varsel, som anvendes overfor Tele2.  

Sammenholdes dette med udbudsbekendtgørelsens bestemmelser om en mindste 
varslingsperiode på 1 måned for ændringer af bebyrdende karakter for slutbru-
gerne finder TDC, at selskabets detailforretning ville blive stillet ringere i forhold 
til sine konkurrenter.  

Set i lyset af, at det næppe vil være nødvendigt at aftale et håndteringsvarsel, der 
kommer i nærheden af nævnte frist på 14 dage for indsendelse af samtrafikafta-
ler, finder IT- og Telestyrelsen, at de af TDC udtrykte bekymringer om selskabets 
konkurrencemæssige stilling på slutbrugerområdet er uden relevans i den forelig-
gende situation.     

Tele2 anmoder i sit høringssvar af 29. september 2004 om, at IT- og Telestyrel-
sens afgørelse i givet fald fastsætter længden af et håndteringsvarsel.  

Tele2 har ikke i sin oprindelige anmodning om indførelse af et håndteringsvarsel 
i parternes gensalgsaftale adresseret spørgsmålet om længden af dette varsel. Te-
le2 har heller ikke i sagsforløbet afgivet oplysninger, der måtte give IT- og Tele-
styrelsen grundlag for at tage stilling til en anmodning om udformningen af et 
konkret håndteringsvarsel. 
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Dette afskærer dog ikke Tele2 fra efterfølgende at indbringe dette spørgsmål til 
afgørelse, såfremt parterne ikke måtte kunne blive enige om den konkrete ud-
formning af et håndteringsvarsel.   

IT- og Telestyrelsen vil således ikke på det foreliggende grundlag kunne fastsætte 
den konkrete længde af et håndteringsvarsel.  

Ad c. Udgør Tele2’s anmodning om at indføre et håndteringsvarsel en rimelig 
anmodning ?

  

Som nævnt ovenfor under pkt. a. lagde IT- og Telestyrelsen i sit afgørelsesudkast 
af 21. september 2004 til grund, at Tele2’s anmodning om at indføre et håndte-
ringsvarsel er et spørgsmål, der kan vurderes af IT- og Telestyrelsen i henhold til 
telelovens § 65.  

Telelovens § 65 fastsætter, at alene følgende grunde kan berettige en afvisning 
om indgåelse eller ændring af en samtrafikaftale:  

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

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

3) at, der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger væsentlige hensyn, 
der kan begrunde en afvisning.  

IT- og Telestyrelsen må konstatere, at de af TDC fremførte afvisningsgrunde ikke 
er blandt de grunde, der er oplistet i telelovens § 65, stk. 1,  nr. 1 og 3 og be-
stemmelser fastsat i medfør heraf. For så vidt angår afvisningsgrunden nævnt i § 
65, stk. 1, nr. 2, skal IT- og Telestyrelsen henvise til forannævnte argumentation.  

TDC fremfører i sit høringssvar af 1. oktober 2004, at det er selskabets opfattelse 
at telelovens § 65 skal opfattes toleddet, således at IT- og Telestyrelsen i første 
fase skal vurdere, om en anmodning er rimelig, og dernæst hvorvidt den part, 
hvem anmodningen er fremsat overfor, kan afvise anmodningen med henvisning 
til de i § 65, stk. 1, nr. 1-3 nævnte forhold.  

TDC henviser i denne sammenhæng til telelovens § 51, stk. 1, der fastsætter at 
aftaler om samtrafik indgås på kommercielle vilkår, og at selskabet – såfremt IT- 
og Telestyrelsens vurdering lægges til grund – i praksis vil være afskåret fra at 
kræve kommercielle vilkår i en samtrafikaftale.  
   
IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det i telelo-
vens § 51, stk. 2, er fastsat, at parter, der ifølge telelovens §§ 42 – 44 skal imøde-
komme alle rimelige anmodninger om samtrafik til vilkår og priser, uanset stk. 1 
skal imødekomme alle rimelige anmodninger om samtrafik til vilkår og priser, 
der følger af reglerne i lovens afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf.  

Lovens § 51, stk. 1, om kommercielle vilkår står således ikke alene.  
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IT- og Telestyrelsen er i øvrigt ikke enig i TDC’s opfattelse af fremgangsmåden 
for IT- og Telestyrelsens behandling af sager om rimelig anmodning i henhold til 
telelovens § 65. § 65 giver ikke IT- og Telestyrelsen hjemmel til at finde en an-
modning urimelig, medmindre den kan afvises på grundlag af de i § 65, stk. 1, 
anførte afvisningsgrunde.  

Det er således fortsat IT- og Telestyrelsens opfattelse, at Telelovens § 65, stk. 1, 
og bestemmelser fastsat i medfør heraf, udtømmende fastsætter hvilke grunde, 
der kan berettige en afvisning.   

IT- og Telestyrelsen må konstatere, at de af TDC fremførte afvisningsgrunde ikke 
er blandt de grunde, der er oplistet i telelovens § 65, stk. 1,  nr. 1 og 3. For så vidt 
angår afvisningsgrunden nævnt i § 65, stk. 1, nr. 2, skal IT- og Telestyrelsen hen-
vise til forannævnte vurderinger.   

IT- og Telestyrelsen konkluderer samlet, at den af Tele2 fremsatte anmodning om 
ændring af parternes gensalgsaftale, således at der indføres et håndteringsvarsel i 
forbindelse med prisændringer på gensalgsprodukter, er at betragte som en rime-
lig anmodning i henhold til telelovens § 65.  

Den konkrete længde af et håndteringsvarsel samt eventuelle dertil knyttede vil-
kår af praktisk art forudsættes aftalt parterne imellem. Eventuelle uenigheder 
herom kan i givet fald indbringes for IT- og Telestyrelsen til mulig behandling 
efter telelovens § 65.  

Afgørelse  

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

Den af Tele2 fremsatte anmodning om ændring af parternes gensalgsaftale, 
således at der indføres et håndteringsvarsel i forbindelse med prisændringer 
på gensalgsprodukter, er at betragte som en rimelig anmodning i henhold til 
telelovens § 65.  

Den konkrete længde af et håndteringsvarsel samt eventuelle dertil knyttede 
vilkår af praktisk art forudsættes aftalt parterne imellem.   

Klagevejledning   

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

Konkurrencestyrelsen modtager kopi af dette brev.  

Med venlig hilsen    

Peter Møller Nielsen, fg.   


