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Vedr. Tele2's anmodning om bistand til ændring af standardaftale om gen-
salg fastnet 

Tele2 har med brev af 30. juni 2004 anmodet om  IT- og Telestyrelsens bistand 
til ændring af selskabets gensalgsaftale med TDC vedrørende fordelingen af ba-
sale og ikke-basale tjenester. 

Tele2 har overfor TDC fremsat forslag til, hvilke ikke-basale produkter Tele2 
fremover finder skal være omfattet af de basale ydelser i henhold til bilag 1 i 
standardaftalen om gensalg fastnet, således at gensalgsrabat og vilkår for disse 
produkter bliver tilbudt med samme rabat og vilkår som for de basale telefoni-
produkter. Det drejer sig efter det oplyste primært om følgende produkter:  

          1/ Apparater (leje, butiksservice, abonnement, oprettelser, fri 
              køb/erstatning m.v.) 
          2/ Alarmer  
          3/ Tekniker (timer, startgebyrer og installationer)  

TDC har efter det oplyste uden nærmere begrundelse afvist at imødekomme Te-
le2 s fremsatte ændringsforslag.      

Da der først og fremmest er tale om en fortolkning af gældende regler, har IT- og 
Telestyrelsen i første omgang valgt at behandle Tele2 s henvendelse som en an-
modning om en lovfortolkende udtalelse efter telelovens § 77, jf. bekendtgørelse 
nr. 679 af 23. juni 2004 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemar-
kedet (teleloven).  

Det fremgår af § 1, stk. 5 i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om 
samtrafik (samtrafikbekendtgørelsen), at der ved tjenesteudbyderadgang forstås 
engroskøb af telenet eller teletjenester, der udbydes til en ikke på forhånd af-
grænset kreds af slutbrugere.  

De former for telenet eller teletjenester, der udbydes til egne slutbrugere, som er 
omfattet af tjenesteudbyderadgang, fremgår af bilag 1 til samtrafikbekendtgørel-
sen.  
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De i bilaget til samtrafikbekendtgørelsen oplistede produkter udgør en udtøm-
mende oplistning.   

IT- og Telestyrelsen kan således give en udtalelse om, hvorvidt de af Tele2 
nævnte produkter umiddelbart måtte falde ind under de i samtrafikbekendtgørel-
sens bilag 1 nævnte produkter. Styrelsen har ikke hjemmel til at udvide omfanget 
af produkter omfattet af tjenesteudbyderforpligtelsen.  

Af bilag 1 fremgår bl.a., at: PSTN- standardabonnement med de tillægstjenester, 
der tilbydes som en integreret del heraf , er omfattet af tjenesteudbyderadgang, 
jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 6. Dette svarer i praksis til TDC s forsyningspligt-
abonnement for PSTN.  

Dette bekræftes også af, at TDC i bilag 7 til sit standardtilbud for tjenesteudby-
deradgang, dateret 1. april 2004, har angivet de abonnementsvilkår, som gælder 
for TDC s forsyningspligttelefonitjeneste, og som tilsvarende vil finde anvendel-
se på tjenesteudbyderens gensalg af abonnementer med de tillægstjenester, som 
tilbydes som en integreret del heraf, til egne slutbrugere.    

De af Tele2 nævnte produkter apparater og alarmer, jf. punkt 1 og 2 ovenfor, ses 
ikke at være omfattet af de tjenester, som gælder for TDC s forsyningspligttele-
fonitjeneste. Apparater og alarmer er således efter IT- og Telestyrelsens vurde-
ring ikke omfattet af begrebet: PSTN-standardabonnement med de tillægstjene-
ster, der udbydes som en integreret del heraf , jf. samtrafikbekendtgørelsens bi-
lag 1, hvorfor TDC ikke vil være forpligtet til at tilbyde disse produkter på tjene-
steudbydervilkår, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 6.  

For så vidt angår de af Tele2 nævnte produkter tekniker, herunder timer, startge-
byrer og installationer, jf. punkt 3 ovenfor, har IT- og Telestyrelsen ved afgørelse 
af 2. oktober 2003 fastsat maksimalpriser for de forsyningspligttjenester, der er 
nævnt i forsyningspligtbekendtgørelsens § 2 og 3, herunder priser for de i be-
kendtgørelsens § 26, stk. 1, nr. 5-6 omhandlede ydelser:   

5) konvertering, konvertering med teknikerbesøg og konvertering med tekniker-
besøg og stik af tjenester som nævnt i forsyningspligtbekendtgørelsens §§ 2 og 3  

6) oprettelse med teknikerbesøg, flytning med teknikerbesøg, oprettelse med tek-
nikerbesøg og stik og flytning med teknikerbesøg og stik af tjenester som nævnt i 
forsyningspligtbekendtgørelsens §§ 2, 3 og 5  

IT- og Telestyrelsen må derfor lægge til grund, at de hermed prisfastsatte produk-
ter er omfattet af begrebet: PSTN-standardabonnement med de tillægstjenester,  
der udbydes som en integreret del heraf , jf.  samtrafikbekendtgørelsens bilag 1. 
TDC vil således være forpligtet til at tilbyde disse produkter på tjenesteudbyder-
vilkår, jf. § bekendtgørelsens 1, stk. 6.   

IT- og Telestyrelsen skal gøre opmærksom på, at størrelsen af en evt. tjenesteud-
byderrabat for disse ydelser ikke nødvendigvis skal følge den rabat (pt. 21 %), 
der udbydes på selve PSTN abonnementet.  
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Såfremt spørgsmålet om størrelsen af tjenesteudbyderrabatten skulle resultere i 
en konkret tvist mellem parterne, kan Tele2 anmode ITST om, som led i en sag 
om rimelig anmodning efter telelovens § 65, at træffe afgørelse, jf. § 13 i samtra-
fikbekendtgørelsen.   

Der henvises i den forbindelse til styrelsens udtalelse herom i brev til Tele2 af 
22. oktober 2003 (IT- og Telestyrelsens sagsnr. 2229-55).  

IT- og Telestyrelsen skal endelig understrege, at der med nærværende fortolkning 
af omfanget af tjenesteudbyderforpligtelsen med hensyn til apparater , alar-
mer og tekniker , ikke er taget stilling til en evt. konkret tvist mellem parterne.    

Med venlig hilsen   

Morten Baadsgaard   


