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§ 65 afgørelse vedr. anmodning om at krydstale i eksisterende aftale om delt 
rå kobber udgår 

På baggrund af en anmodning indbragt af Cybercity den 28. januar 2005 traf IT- 
og Telestyrelsen den 27. maj 2005 afgørelse i medfør af ULL-forordningens arti-
kel 4.5, jf. telelovens § 65, stk. 11, om ændring af bilag 1B pkt. 8 i Cybercitys og 
TDC’s aftale om delt rå kobber for så vidt angik de tilfælde, hvor krydstale fører 
til en de facto afbrydelse af eksisterende forbindelser.  

Teleklagenævnet traf den 10. oktober 2005 afgørelse om at hjemvise sagen til IT- 
og Telestyrelsen til fornyet behandling.  

Sagsfremstilling  
Cybercity anmodede ved brev af 28. januar 2005 IT- og Telestyrelsen om at træf-
fe afgørelse om, hvorvidt Cybercitys anmodning, om at et forbehold for krydstale 
i parternes eksisterende aftale om delt rå kobber udgik, udgjorde en rimelig an-
modning, jf. telelovens § 65.  

På baggrund af parternes bemærkninger til sagen traf IT- og Telestyrelsen den 
27. maj 2005 i medfør af ULL-forordningens artikel 4.5, jf. telelovens § 65, stk. 
1, afgørelse om, at afsnittet i bilag 1B, pkt. 8, til parternes aftale om delt rå kob-
ber: ”Degradation af bredbåndsforbindelser, der skyldes [krydstale opstået som 
følge af fremskydning af abonnenttrin], er teknisk uundgåeligt, og betragtes ikke 
som forstyrrelser eller fejl, som kan forventes afhjulpet”, skulle udgå for så vidt 
angik de tilfælde, hvor opstået krydstale fører til en de facto afbrydelse af en eksi-
sterende forbindelse.  

Cybercity og TDC påklagede ved breve af henholdsvis 22. juni 2005 og 23. juni 
2005 IT- og Telestyrelsens afgørelse til Teleklagenævnet.  

Teleklagenævnet traf den 10. oktober 2005 afgørelse om at hjemvise sagen til IT- 
og Telestyrelsen til fornyet behandling, idet det var nævnets vurdering, at telelo-
vens § 65, stk. 1, ikke hjemler den fornødne kompetence for styrelsen til at træffe 
afgørelse i den forelagte sag.      

                                                     

 

1 Jf. Bekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold 
på telemarkedet.   
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Teleklagenævnet lagde i afgørelsen til grund, at den forelagte sag drejede sig om 
kvaliteten af den leverede forbindelse og omfanget af TDC’s afhjælpningspligt i 
forbindelse hermed og vurderede herefter, at telelovens § 65, stk. 1, alene regule-
rer spørgsmålet i relation til selve adgangen til samtrafik, men ikke spørgsmålet 
om, hvilke vilkår der i øvrigt skal gælde for den tildelte adgang.    

Endvidere anførte Teleklagenævnet, at selv om det bagvedliggende adgangsdi-
rektiv2 synes at indeholde bestemmelser, der forlener IT- og Telestyrelsen med 
umiddelbar kompetence til at påse, at udbydere efterkommer rimelige anmodnin-
ger om adgang til samtrafik på rimelige vilkår, har dette efter nævnets opfattelse 
ikke fuldt ud fundet udtryk i lovteksten i § 65, stk. 1.     

Lovgrundlag: 
Adgang til rå kobber, herunder delt rå kobber, reguleres indtil der er truffet ende-
lig administrativ afgørelse i henhold til telelovens §§ 51 og 84 d af ULL-
forordningen3. Endelig administrativ afgørelse er endnu ikke truffet på det i den-
ne sammenhæng relevante marked.    

Ifølge ULL-forordningens artikel 4.5 bilægges tvister mellem selskaber i spørgs-
mål, der er omfattet af denne forordning, efter de nationale tvistbilæggelsespro-
cedure, (…). Da der i denne sag er tale om et spørgsmål om rimelig anmodning, 
fremgår den relevante nationale tvistbilæggelsesprocedure af telelovens § 65. 

Ifølge telelovens § 65, stk. 1, 1. pkt., træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse om, 
hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse el-
ler ændring af en aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, 
som en part omfattet af §§ 42 eller 44 vil være berettiget til at afvise.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 
På baggrund af Teleklagenævnets afgørelse af 10. oktober 2005 lægger IT- og 
Telestyrelsen til grund, at den af Cybercity indbragte sag om krydstaleforbehold 
vedrører kontraktvilkår i tilknytning til parternes aftale om delt rå kobber.     

IT- og Telestyrelsen har i henhold til Teleklagenævnets afgørelse af 10. oktober 
2005 ikke hjemmel i medfør af telelovens § 65, stk. 1, til at træffe afgørelse i sa-
gen, idet anmodningen ikke vedrører selve adgangen til samtrafik.  

Allerede fordi sagen vedrører et kontraktvilkår og telelovens § 65, stk. 1, alene 
finder anvendelse i forbindelse med anmodninger om aftaler om adgangen til sel-
ve samtrafikproduktet, har IT- og Telestyrelsen ikke hjemmel til at behandle sa-
gen i medfør af telelovens § 65, stk. 1.      

                                                     

 

2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem 
elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter.  
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 2887/2000 af 18. december 2000 
om ubundtet adgang til abonnentledninger.  
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På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen  hermed i medfør af ULL-
forordningens artikel 4.5, jf. § 65, stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkur-
rence- og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven) følgende   

AFGØRELSE: 
Da den indbragte sag vedrører kontraktvilkår i tilknytning til parternes af-
tale om delt rå kobber, har  IT- og Telestyrelsen ikke hjemmel til i medfør 
ULL-forordningens artikel 4.5, jf. § 65, stk. 1, at behandle sagen, hvorfor Cy-
bercitys klage afvises.   

Klagevejledning: 
Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Telebruger-
nævnet og Teleklagenævnet, 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. ju-
ni 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.  

ooo0ooo  

IT- og Telestyrelsen skal for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at viden-
skabsministeren den 30. november 2005 har fremsat et forslag om ændring af lov 
om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, hvori det foreslås, at sty-
relsens afgørelseskompetence i medfør af telelovens § 65 udvides, således at sty-
relsen kan fastsætte rimelige vilkår for levering af samtrafik ud fra en konkret 
vurdering af parternes forhold og omstændighederne omkring aftalen i øvrigt.  
   
Enslydende brev er sendt til TDC.    

Med venlig hilsen   

Laila Jensen   


