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Spørgsmål vedr. IT- og Telestyrelsens kompetence 

TDC har med brev af 21. september 2004 stillet en række spørgsmål vedrørende 
udstrækningen af IT- og Telestyrelsens kompetence.  

Spørgsmålene er stillet med udgangspunkt i en udtalelse af 17. juni 2004, som 
IT- og Telestyrelsen har afgivet til Konkurrencestyrelsen i en klagesag fra Telia 
A/S om krav om leje af transmissionskapacitet.  

Som drøftet på møde med TDC den 11. oktober 2004 vil IT- og Telestyrelsens 
udtalelse om udstrækningen af styrelsens kompetence blive behandlet som en 
selvstændig § 77-sag (forhåndsbesked) uafhængigt af den verserende sag hos 
Konkurrencestyrelsen.  

IT- og Telestyrelsen skal hermed med hjemmel i § 77 i lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004, 
besvare de af TDC konkret stillede spørgsmål:  

1. Er det underlagt IT- og Telestyrelsens kompetence at afgøre en klage 
over TDC, som følge af, at TDC som betingelse for udveksling af trafik 
med TDC’s mobilnet kræver, at transmissionsforbindelsen mellem 
udvekslingspunkt hos TDC Mobil og en brønd uden for TDC’s central 
skal lejes af TDC.  

IT- og Telestyrelsen lægger til grund, at spørgsmålet forudsætter, at TDC Mobil 
ønsker at aftale med Telia, at selskaberne selv etablerer og afslutter transmissi-
onsforbindelsen på TDC Mobils samhusningslokalitet.     

Der kan i den situation være to årsager til, at ”TDC som betingelse for udveksling 
af trafik med TDC’s mobilnet kræver, at transmissionsforbindelsen mellem ud-
vekslingspunkt hos TDC Mobil og en brønd uden for TDC’s central skal lejes af 
TDC.”     

Årsagen kan være, at TDC Totalløsninger generelt stiller det pågældende krav 
som led i selskabets betingelser for adgang til samhusning. I givet fald vil 
spørgsmålet være omfattet af IT- og Telestyrelsens kompetence til at afgøre sager 
om konkrete samtrafikanmodninger, jf. telelovens § 65.  
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Såfremt årsagen i stedet måtte være den, at TDC som moderselskab måtte have 
pålagt sit datterselskab – TDC Mobil – at undlade at indgå en aftale med Telia 
om, at Telia etablerer den pågældende transmissionsforbindelse, vil dette være et 
forhold, hvorom der ikke er fastsat telespecifikke regler, og som derfor omfattes 
af anden lovgivning, herunder konkurrencelovgivningen.  

2. Er det underlagt IT- og Telestyrelsens kompetence at afgøre en klage 
over, at TDC Totalløsninger ikke vil indgå aftale med Telia om, at Telia i 
TDC Totalløsningers lokaler på Borups Allé må opstille og drive udstyr 
til brug for transmission af samtrafik mellem et udvekslingspunkt hos Te-
lia og et udvekslingspunkt hos TDC Mobil.  

Spørgsmålet kan besvares bekræftende, idet IT- og Telestyrelsen lægger til 
grund, at der tænkes på en anmodning om etablering af intern kabling mellem to 
parter (TDC Mobil og Telia), der hver for sig har en aftale om samhusning på den 
pågældende lokalitet, og at begge parter ønsker den interne kabling etableret.  

Konkurrencestyrelsen modtager genpart af dette brev.  

Med venlig hilsen    

Peter Møller Nielsen   


