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TDC's tilbud på Bitstream Access 

I medfør af bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 853 af 28. september 2001 
(standardtilbudsbekendtgørelsen) udarbejdede TDC pr. 1. februar 2002 et stan-
dardtilbud på Bitstream Access (BSA).  

BSA er i standardtilbudsbekendtgørelsen nærmere defineret som ”Adgang til 
transmissionskapacitet på abonnentlinjer”.   

Det af TDC indsendte standardtilbud indeholdt tilbud om udgang fra DSLAM, 
hvorfra trafikken samlet transporteres til nærmeste ATM-node, hvorfra udbydere 
om ønsket kan hente trafikken over i andre datanet eller aftale viderebefordring i 
TDC’s ATM-net.  

Selskabet har ved flere lejligheder bekræftet sin villighed til at indgå aftale, som i 
stedet omfatter en selvstændig udgang på dedikerede DSLAM.  

Så vidt det er IT- og Telestyrelsen bekendt, har ingen udbyder endnu indgået en 
sådan aftale.  

IT- og Telestyrelsen har imidlertid ved flere lejligheder måttet konstatere, at der 
tilsyneladende er en udbredt opfattelse i branchen af, at TDC ikke ønsker at ef-
terkomme anmodninger om at indgå aftale på andet grundlag end det udarbejde 
standardtilbud. Det er IT- og Telestyrelsens indtryk, at udbydere derfor har afstå-
et fra at overveje at aftage trafikken på udgangen af dedikeret DSLAM med hen-
blik på videretransport derfra i eget eller andre udbyderes datanet.       

Det pågældende forhold har været drøftet på møde med selskabet den 15. marts 
2005.  

TDC bekræftede her sine tidligere afgivne tilsagn om på anmodning at ville indgå 
aftale på andet grundlag end det udarbejde standardtilbud. TDC gav samtidigt til-
sagn om, at selskabet snarest vil henvende sig herom til alle de aftaleparter, der i 
øjeblikket aftager selskabets BSA produkt.  

TDC vil i sin henvendelse bl.a. gøre opmærksom på, at selskabet er villig til på 
anmodning at indgå aftale på andet grundlag end det udarbejde standardtilbud, 
således at den fra slutkunden modtagne bitstrøm afsluttes i dedikeret DSLAM 
med henblik på, at den anmodende udbyder kan hente bitstrømmen på udgangen 
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af DSLAM med henblik på behandling og videretransport ved udbyderens egen 
foranstaltning.   

TDC vil indledningsvis oplyse en eventuel anmodende udbyder på overordnet ni-
veau om sandsynlige prismæssige og andre konsekvenser set i forhold til selska-
bets eksisterende tilbud på BSA, herunder eventuelle manglende faktiske mulig-
heder for stordriftsfordele i tilfælde af ringe belægning af den dedikerede 
DSLAM.   

Selskabet vil i fortsættelse heraf være indstillet på – inden for rimelig tid – på 
anmodning at udarbejde et konkret tilbud til en eventuel potentiel aftalepart ud 
fra dennes konkrete behov.  

Nærværende brev vil blive offentliggjort på IT- og Telestyrelsens hjemmeside.  

Konkurrencestyrelsen modtager kopi af dette brev.  

Med venlig hilsen    

Peter Møller Nielsen   


