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IT- og Telestyrelsens tilsyn med overholdelse af telelovens § 52 - Ikke-
diskrimination 

I medfør af § 52 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 skal TDC A/S som udbyder med 
stræk markedsposition give adgang til samtrafik på ikke-diskriminerende vilkår. 
Denne bestemmelse finder fortsat anvendelse, indtil der er truffet endelig admini-
strativ afgørelse og forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft, jf. § 7, 
stk. 4, i lovbekendtgørelse nr. 661 af 10. juli 2003 (teleloven).  

TDC A/S som udbyder med stærk markedsposition skal således under tilsvarende 
forhold anvende samme betingelser overfor andre parter, der stiller samme tjene-
ster til rådighed, samt stille samtrafikprodukter til rådighed for andre på samme 
vilkår og med samme kvalitet, som de stilles til rådighed for partens egne tjene-
ster eller for tjenester under partens datterselskaber eller partnere, når dette er re-
levant, jf. også samtrafikbekendtgørelsens § 19, stk. 10 (bekendtgørelse nr. 930 
af 19. november 2002).   

Denne bestemmelse fastsætter, at SMP-udbyderes regnskaber skal dokumentere, 
at SMP-udbyderen i praksis har anvendt de vilkår, priser m.v. i forbindelse med 
afregning mellem udbyderens egne afdelinger, datterselskaber og lignende, som 
opstillet i kontraktmæssige samtrafikgrænseflader mellem afdelinger, dattersel-
skaber og lignende.  

Det forhold, at TDC i medfør af telelovens § 52, skal give adgang til samtrafik på 
bl.a. ikke-diskriminerende vilkår, medfører efter IT- og Telestyrelsens opfattelse 
bl.a., at TDC skal tilbyde samtrafik på ikke-diskriminerende vilkår også i relation 
til selskabet egne interne udbud af samtrafik.  

I henhold til de gældende bestemmelser i teleloven, jf. telelovens § 63, er der 
gennemsigtighed i forhold til de aftaler, som TDC indgår med eksterne samtra-
fikparter, idet disse indsendes til IT- og Telestyrelsen og gøres offentligt tilgæn-
gelige. Der er derimod ikke gennemsigtighed i forhold til TDC’s interne samtra-
fikgrænseflade-aftaler, som alene skal indsendes til IT- og Telestyrelsen på an-
modning.   
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Sagsfremstilling 
Ved brev af 28. april 2004 anmodede IT- og Telestyrelsen TDC A/S om at ind-
sende egne interne aftaler, interne samhandelsbetingelser og afregningsprincip-
per, der lå til grund for TDC’s eget udbud af ADSL-produkter til slutbrugere.   

TDC oplyste den 6. maj 2004 telefonisk til IT- og Telestyrelsen, at de af selska-
bet tidligere indsendte kontraktmæssige samtrafikgrænseflade-aftaler fortsat er 
gældende, og at det således var disse aftaler, som lå til grund for selskabets eget 
ADSL-udbud til slutbrugere. Det drejede sig om følgende aftaler:  

- Adgang til bredbåndskapacitet over TDC’s kobber abonnentlinier mellem 
område ”012 Leje af infrastrukturkapacitet” og område ”04 Øvrige tele-
aktiviteter (Internet)” af 8. maj 2003. 

- IP konnektivitetsydelser mellem område ”013 Tjenesteudbyderadgang” 
og område ”04 Øvrige teleaktiviteter (Internet)” af 1. januar 2003.   

Aftalen om adgang til bredbåndskapacitet blev på den baggrund af IT- og Tele-
styrelsen sammenlignet med TDC’s standardaftale om ”adgang til bredbåndska-
pacitet over TDC’s kobber abonnentlinier mellem TDC Totalløsninger A/S og 
XXX” af 28. november 2003”, som var det aktuelle standardtilbud på tidspunktet 
for sammenligningen.  

På baggrund af sammenligningen anmodede IT- og Telestyrelsen i flere omgange  
TDC om svar på en række spørgsmål om forskelle mellem de to aftaler, og om 
hvor lang tid forskellene mellem aftalerne havde eksisteret.  

Forskellene i aftalerne vedrørte forskellene i indeholdte bilag til aftalerne, for-
skelle i vilkårene for 1) udsættelse af tidspunktet for teknikerbesøg, for 2) koor-
dinering af BSA med andre ADSL-produkter og for 3) annulleringsgebyr.  

TDC oplyste, at der efterfølgende var bragt overensstemmelse mellem de to afta-
ler på de af IT- og Telestyrelsen rejste punkter. Ligeledes har TDC med brev af 
10. august 2004 anført, ”at det ikke har været TDC’s hensigt at indføre forskelle i 
de interne og eksterne aftale på de anførte punkter, og forskellen i aftaleteksterne 
har ikke haft nogen reel betydning. Forskellen i aftaletekster skyldes derfor alene 
en tidsmæssig forskydning i den praktiske proces for opdatering.”   

Videre anfører TDC, at ”Det kan således konstateres, at TDC forud for IT- og Te-
lestyrelsens første brev af 28. maj netop havde opdateret bilag 1 og bilag 2 i 
ISG’en den 5. april 2004 på basis af en tilsvarende opdatering af bilag 1 i 
samtrafikaftalen den 27. november 2003 og bilag 2 med bl.a. ændret annulle-
ringsgebyr til ikrafttrædelse 1. april 2004. Disse tidspunkter fremgår af TDC’s 
aftaleregister. TDC bestræber sig naturligvis på at bringe aftalerne overens in-
den for så kort tid som muligt, men af forskellige årsager blev bilag 1 i ISG’en 
først indsat i aftaleregisteret 4 måneder efter den tilsvarende opdatering i 
samtrafikaftalen selv det opdaterede bilag allerede forelå den 6. februar 2004.”   

TDC har efterfølgende indsendt kontraktmæssig samtrafikgrænseflade vedr. ”ad-
gang til bredbåndskapacitet over TDC’s kobber abonnentlinier mellem Område 
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”012 Leje af infrastrukturkapacitet” og Område ”04 Øvrige teleaktiviteter (Inter-
net)” dateret den 13. august 2004.   

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Som anført ovenfor, følger det af telelovens § 52, at udbyderen med en stærk 
markedsposition på et givet delmarked, aktuelt TDC – skal imødekomme alle ri-
melige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik på ikke-
diskriminerende vilkår.   

Dette indebærer bl.a., at TDC under tilsvarende forhold skal anvende samme be-
tingelser overfor andre parter, der stiller samme tjenester til rådighed, samt stille 
samtrafikprodukter til rådighed for andre på samme vilkår og med samme kvali-
tet, som de stilles til rådighed for partens egne tjenester eller for tjenester under 
partens datterselskaber eller partnere, når dette er relevant.  

IT- og Telestyrelsen sendte den 2. november 2004 et udkast til afgørelse i høring 
hos TDC. I sit høringssvar af 17. november 2004 har TDC anført følgende.  

”IT- og Telestyrelsen har alene sammenlignet med TDC’s standardtilbud, og har 
således ikke konstateret, om der i forhold til andre operatører er sket diskrimina-
tion i strid med telelovens § 52. TDC finder, at der allerede af den grund ikke er 
hjemmel til at træffe en afgørelse i overensstemmelse med det fremsendt udkast”.  

TDC anfører endvidere i sit brev af 17. november 2004, at: ”… konstateringen af 
forskelle mellem formuleringerne i aftalegrundlaget og ISG’er under alle om-
stændigheder ikke i sig selv er tilstrækkeligt til at konkludere, at der har fundet 
diskrimination sted i strid med telelovens § 52. Det må således forudsætte, at det 
konkret kan påvises, at evt. forskelle har medført en materiel diskrimination mel-
lem TDC’s egen anvendelse og andre operatører.”  

I forlængelse af TDC’s bemærkninger har IT- og Telestyrelsen i brev af 13. de-
cember 2004 anmodet TDC om en redegørelse for, hvorledes og i givet fald på 
hvilke(t) tidspunkt(er) selskabet har gjort eksterne samtrafikparter opmærksom-
me på muligheden for at få en samtrafikaftale med de vilkår, der følger af den in-
terne samtrafikgrænseflade-aftale.  

På IT- og Telestyrelsens forespørgsel af 13. december 2004, har TDC med brev 
af 10. januar 2005 valgt ikke at give oplysninger herom. IT- og Telestyrelsen må 
derfor lægge til grund, at TDC ikke har givet eksterne samtrafikparter orientering 
herom.  

Som det fremgår af ovenstående sagsfremstilling, har der i en perioden været for-
skel i vilkårene i henholdsvis TDC’s eksterne og interne aftaler for levering af 
bredbåndskapacitet for så vidt angår vilkårene for 1) udsættelse af tidspunktet for 
teknikerbesøg, for 2) koordinering af BSA med andre ADSL-produkter og for 3) 
annulleringsgebyr. Ud fra TDC’s oplysninger blev standardaftalen ændret den 27. 
november 2003, mens bilag 1 og bilag 2 i den interne samtrafikgrænseflade-aftale 
først blev opdateret den 5. april 2004. IT- og Telestyrelsen har samtidig noteret, 
at den indsendte samtrafikgrænseflade-aftale er dateret den 13. august 2004.   
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For så vidt angår punkterne 1-3 ovenfor, har TDC i sit høringsbrev af 17. novem-
ber 2004 anført en række bemærkninger.  

Ad 1. Udsættelse af tidspunktet for teknikerbesøg

 

For så vidt angår dette punkt anfører TDC, ”Der er her tale om, at TDC i sin ISG 
i perioden 27. november 2003 til 5. april 2004 har haft adgang til på bestilling at 
give tilladelse til, at TDC’s tekniker kan kontakte TDC’s kunder, hvor der i sam-
me periode ikke har været adgang til, at andre operatører har kunnet give TDC’s 
tekniker adgang til at kontakte operatørens kunder. Der er derimod ikke tale om, 
at teknikeren forpligtiger sig til at kontakte slutkunden. Punktet er fjernet fra be-
stillingsproceduren, fordi det ikke blev taget i anvendelse af operatørerne. Hvis 
disse ønsker at teknikeren kontakter slutkunden vedrørende sit besøg, benytter de 
i stedet muligheden for at beordre advisering.  

Punktet er samtidig ikke relevant i TDC’s ISG, idet tilladelsen er begrundet i, at 
der er et generelt forbud mod, at TDC, herunder TDC’s teknikere, tager kontakt 
med eksterne operatørers slutkunder, jf. standardaftalens pkt. 13.2. Denne be-
stemmelse findes ikke i en ISG, da det ikke giver mening, at TDC skulle kunne 
misbruge en adgang til at kontakte TDC’s egne kunder til skade for TDC.  

TDC finder derfor ikke, at forskellen på dette punkt kan anses for at udgøre en 
overtrædelse af telelovens § 52.  

TDC henviser i sit svar til, at eksterne udbydere i stedet for ”Udsættelse af tids-
punktet for teknikerbesøg” har mulighed for at benytte muligheden for at beordre 
advisering.   

IT- og Telestyrelsen kan ikke se, at standardtilbuddet på adgang til bredbåndska-
pacitet indeholder et pkt. der hedder ”Advisering”. Begge aftaler – dvs. standard-
tilbuddet på adgang til bredbåndskapacitet og TDC’s kontraktmæssig samtrafik-
grænseflade om ”adgang til bredbåndskapacitet indeholder enslydende punkter 
vedr. ”Tekniker ringer 30. min. inden ankomst”. Disse punkter indeholder dog 
ikke mulighed for udsættelse af tidspunktet for teknikerbesøg ved akut opståede 
situationer, hvor tekniker direkte kontakter slutkunden, og træffer aftale om et 
nyt tidspunkt.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen om ikke-diskrimination i 
telelovens § 52 gælder umiddelbart og til stadighed for udbydere med stærk mar-
kedsposition på det pågældende delmarked. Bestemmelsen i telelovens § 52 in-
deholder ikke nogen bagatelgrænse.  

På baggrund af ovenstående kan IT- og Telestyrelsen konstatere, at TDC i en pe-
riode har overtrådt telelovens § 52. IT- og Telestyrelsen konstaterer samtidig, at 
TDC har oplyst, at forskellene er fjernet og overtrædelse derved er ophørt.  

TDC henviser i øvrigt til pkt. 13.2 i selskabets standardtilbud for så vidt angår 
kontakten fra TDC til udbyderens slutkunder. Det fremgår heraf – som anført af 
TDC, at TDC er uberettiget til, uden rimelig grund til at tage kontakt til udbyde-
rens slutkunde, medmindre dette sker på udbyderens anmodning.   
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Hertil skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at et vilkår i standardtilbuddet om ud-
sættelse af tidspunktet for teknikerbesøg, udføres netop på udbyderens anmod-
ning, jf. formuleringen: ”På installations- og serviceordrer med tekniker besøg 
kan operatøren anmode om, at Område Y ringer direkte til slutkunden…”,  hvor-
for der efter IT- og Telestyrelsens opfattelse ikke ses at være modstrid mellem de 
to aftalevilkår.   

Ad 2. Koordinering af BSA med andre ADSL-produkter

 

I forhold til koordinering af BSA med andre ADSL-produkter anfører TDC, at: 
”Disse procedurer [i ISG-aftalen] er erstattet af bilag 1 – pkt. 10.4 ”Koordine-
ring af nedtagning og oprettelse af accessprodukter”, der er en generel procedu-
re for koordinering af en række produkter og dermed mere omfattende end de 
hidtidige punkter 10.5 og 10.6.  

Der er således tale om, at andre operatører har mulighed for koordinering i et 
større omfang end det, der benyttes af TDC internt.”  

På baggrund af TDC’s bemærkninger og en sammenstilling af pkt. 10.4 i stan-
dardtilbuddet med pkt. 10.5 og 10.6 i ISG-aftalen tager IT- og Telestyrelsen 
TDC’s bemærkninger til efterretning.  

Ad 3. Annulleringsgebyr

 

Afslutningsvis anfører TDC for så vidt angår annulleringsgebyret, at: ”Der er her 
tale om en prisændring, der varsles til eksterne operatører med virkning fra 1. 
april 2004, men som først blev implementeret i ISG’en fra 5. april 2004. De er 
således alene tale om, at andre operatører i dagene fra 1. april og 2. april kan 
være faktureret en anden pris for annulleringer end den, der gælder i ISG’en, 
idet 3. og 4. april er weekend, hvor annullering ikke kan finde sted.  

TDC har samtidig beregnet, at alle operatørerne for denne periode samlet højst 
har betalt 2.000 til 3.000 kr. mere end de ville have betalt, hvis de var afregnet 
efter priserne i ISG’en.  

TDC finder, at forskellen på dette punkt alene har haft en meget begrænset og 
bagatelagtig karakter, som ikke kan anses for at have udgjort diskrimination i 
strid med telelovens § 52.”  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at bestemmelsen om ikke-diskrimination i 
telelovens § 52 gælder umiddelbart og til stadighed for udbydere med stærk mar-
kedsposition på det pågældende delmarked. Bestemmelsen i telelovens § 52 in-
deholder ikke nogen bagatelgrænse.  

På baggrund af ovenstående kan IT- og Telestyrelsen konstatere, at TDC i en pe-
riode har overtrådt telelovens § 52. IT- og Telestyrelsen konstaterer samtidig, at 
TDC har oplyst, at forskellene er fjernet og overtrædelse derved er ophørt.  

Afgørelse 
I henhold til § 52 i lov nr. 418 af 31. maj 2000, træffer IT- og Telestyrelsen her-
med følgende afgørelse:  
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TDC har overtrådt ikke-diskriminationsbestemmelsen i § 52 i lov nr. 418 af 
31. maj 2000 i perioden fra 27. november 2003 og frem til 5. april 2004 ved i 
selskabets interne aftaler at have anvendt vilkår, som ikke har været selska-
bets eksterne samtrafikparter bekendt. Vilkårene vedrører:   

- Udsættelse af tidspunkt for teknikerbesøg, jf. pkt. 10.3 i TDC’s ”Ad-
gang til bredbåndskapacitet over TDC’s kobber abonnentlinier mel-
lem område ”012 Leje af infrastrukturkapacitet” og område ”04 Øv-
rige teleaktiviteter (Internet)” af 8. maj 2003, og 

- Vilkår om annulleringsgebyr, jf. bilag 2 i TDC’s ”Adgang til bred-
båndskapacitet over TDC’s kobber abonnentlinier mellem område 
”012 Leje af infrastrukturkapacitet” og område ”04 Øvrige teleakti-
viteter (Internet)” af 8. maj 2003.  

Det bemærkes, at IT- og Telestyrelsen ikke har undersøgt, om der tillige i perio-
den forud for TDC’s standardtilbud af 27. november 2003 har været forskelle i de 
omhandlede vilkår.  

IT- og Telestyrelsen skal indskærpe over for TDC, at ikke-diskriminationskravet 
i telelovens § 52 gælder umiddelbart og til stadighed for udbydere med stærk 
markedsposition på det pågældende delmarked.   

Endelig skal IT- og Telestyrelsen anmode TDC om at redegøre for, hvorledes sel-
skabet fremover vil sikre overholdelse af bestemmelsen om ikke-diskrimination i 
henseende til forholdet mellem TDC’s standardtilbud og selskabets interne 
samtrafikgrænseflade-aftaler senest den 21. februar 2005.    

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Telebruger-
nævnet, sekretariatet for Teleklagenævnet og Telebrugernævnet, 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. 
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.    

Med venlig hilsen   

Helle Bøjen Larsen   


