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Vedr.: Forhåndsbesked om regler for teknikhuse (fremskudte abonnenttrin) 

Updata har med brev af 10. december 2004 modtaget i IT- og Telestyrelsen den 
15. december 2004 anmodet IT- og Telestyrelsen om at vurdere, hvorvidt tek-
nikhuse, som beskrevet i standardtilbuddene for rå kobber og delt rå kobber er 
omfattet af samtrafikreguleringens bestemmelser, herunder  

- om IT- og Telestyrelsen kan udstede påbud til TDC om at ændre bilag 1C 
i parternes aftale om rå kobber, således at der gives Updata adgang til 
TDC´s teknikhuse 

- om TDC skal tilbyde en standardaftale, som omfatter adgang til ”subnet”, 
jf. ULL-forordningen, samt 

- om TDC kan fjerne et samtrafikprodukt i en standardaftale for at tvinge 
operatøren til fornyet forhandling – eller om IT- og Telestyrelsen kan på-
byde TDC at genindsætte samtrafikproduktet.   

Updatas anmodning behandles efter reglerne om forhåndsbesked i telelovens1 § 
77.   

Spørgsmål om adgang til rå kobber, herunder adgang til delstrækninger reguleres 
indtil der måtte være truffet afgørelse i henhold til telelovens §§ 51 og 84d af 
ULL-forordningen2  

Ad Updatas spørgsmål 3:  

Af ULL forordningen fremgår det, at der ligeledes skal være adgang til ”subnet” 
såfremt disse eksisterer på markedet. IT- og Telestyrelsen bedes tage stilling til 
hvorvidt TDC skal tilbyde en standardaftale, eller et bilag i allerede eksisterende 
standard aftale, hvori adgang til ”subnet”3 tilbydes på samtrafik vilkår. 

                                                     

 

1 Jf. Bekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på tele-

markedet. 
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubundtet 

adgang til abonnentledninger. 
3 IT- og Telestyrelsen antager, at Updata med brug af ordet ”subnet” referer til, hvad der i forord-

ningens art. 2, d), er beskrevet som ”abonnentledningsafsnit”: et afsnit af en abonnentledning, der 
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IT- og Telestyrelsens vurderinger:

 
ULL forordningen, som trådte i kraft den 2. januar 2001, har til formål at øge 
konkurrencen og stimulere teknologisk fornyelse på accessnetmarkedet gennem 
fastlæggelse af vilkår for adgang til ubundtet til SMP-udbyderes abonnentlednin-
ger og tilhørende faciliteter.  

Forordningen forpligter SMP-udbydere i medlemslandene til at offentliggøre  
standardtilbud på ubundtet adgang til abonnentledninger – herunder delstræknin-
ger heraf – og tilhørende faciliteter. I Danmark har forordningen medført, at TDC 
som SMP-udbyder på markedet for offentlig fastnettelefoni, har udarbejdet stan-
dardtilbud på hhv. rå kobber og delt rå kobber.  

Af forordningens artikel 3, stk. 2 fremgår, at SMP-udbydere skal tilbyde ad-
gangsberettigede tilsvarende faciliteter, som SMP-udbydere stiller til rådighed for 
deres egne tjenester eller deres associerede selskaber på samme vilkår og i sam-
me tidsomfang.  

Af forordningens artikel 2 fremgår, at der ved samhusning skal forstås tilrå-
dighedsstillelse af såvel de pladsmæssige som de tekniske faciliteter, der er nød-
vendige for, at den adgangsberettigede kan placere og tilslutte det relevante ud-
styr under rimelige forhold. TDC har i Danmark udarbejdet et sådant standardtil-
bud om samhusning, hvis seneste udgave foreligger pr. 10. december 2004.   

Standardtilbuddet skal ud over at overholde forordningens generelle bestemmel-
ser om adgang til samhusningsfaciliteter også overholde eventuel supplerende na-
tional telelovgivning - herunder eksempelvis telelovens § 49 vedr. manglende 
plads på samhusningsfaciliteten.   

Der kan således af forordningen udledes en ret for en operatør (Updata) til at ind-
gå aftale med en SMP-udbyder (TDC) på standardvilkår om at  

- få adgang til tilslutning til abonnentledninger – herunder adgang til del-
strækninger og tilhørende faciliteter, samt  

- ret til samhusning på samme vilkår og i samme tidsomfang, som SMP-
udbyderens egne tjenester eller deres associerede selskaber.  

Svaret på Updatas spørgsmål 3 er således bekræftende.  

Samhusning kan dog e.o. være umuliggjort på SMP-.udbyderens centraler som 
følge af manglende kapacitet, hvilket relaterer sig til Updatas spørgsmål 1 og 2 
nedenfor.   

Forordningen giver ikke mulighed for, at den forpligtede operatør kan ophøre 
med gennem standardtilbud at tilbyde adgang til samtrafikprodukter som om-

                                                                                                                                      

 

forbinder nettermineringspunktet hos abonnenten med et krydsfelt eller nærmere angivet mellem-

liggende koblingspunkt, i faste offentlige telefonnet. I nærværende forhåndsbesked benyttes beteg-

nelsen ”delstrækning”. 
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handlet af ULL-forordningen. Updatas spørgsmål 4, som er gengivet nedenfor, 
er således ikke relevant:  

I forlængelse af ovenstående skal Updata Danamrk A/S forespørge IT- og Tele-
styrelsen om det er muligt for TDC først at tilbyde et samtrafikprodukt i en stan-
dardaftale, eksempelvis ”subnet”, men under revision af standardaftalenn fjerne 
bilaget og herefter tvinge operatøren til at anmode om produktet og efterfølgende 
indgå i endnu en forhandling. Eller om IT- og Telestyrelsen er hjemlet til at ud-
stede påbud til TDC om at genindføre bilaget med øjeblikkelig virkning, såfremt 
der er tale om et samtrafikprodukt.  

Ad Updatas spørgsmål 1 og 2.: Er ”teknikhuse”, beskrevet i rå kobber aftalen 
bilag 1C dateret 13. august 2004, at betragte som ”en central eller anden byg-
ning jf. § 39 og § 40 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
med senere ændringer, og skal TDC tilbyde adgang til teknikhuse på samme vil-
kår som standardtilbudet om samhusning foreskriver.  

Såfremt ovenstående Teknikhuse er et samtrafikprodukt, der skal tilbydes på 
samme vilkår som samhusningsaftalen foreskriver, er IT- og Telestyrelsen da 
hjemlet til at udstede påbud til TDC om at ændre rå kobber aftalens bilag 1C 
med øjeblikkelig virkning, taget i betragtning, at det meget eksplicit fremgår af rå 
kobber aftalens bilag 1C, at der ikke er adgang til teknikhuset, eller skal dette ske 
ved en rimelig anmodning fra en operatør.   

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Som nævnt oven for regulerer ULL-forordningen alene retten til adgangen til 
ubundtet adgang til abonnentledninger, herunder adgang til delstrækninger, og 
tilhørende faciliteter, men ikke hvordan eller hvor adgangen skal etableres. Såle-
des heller ikke det forhold, at det pga. kapacitetsproblemer måtte være vanskeligt 
eller umuligt at etablere samhusning på givne positioner.  

Dette forhold er løst gennem en supplerende bestemmelse i den danske telelov. 
Det følger således af lovens4 § 49, stk. 2, at en SMP-udbyder i en situation, hvor 
der ikke er plads i den pågældende samhusningsfacilitet har pligt til omkostnings-
frit at føre trafikken frem til de lokaler mv., der ønskes adgang til, jf. nedenfor.  

Retten til samhusning indebærer således ikke i sig selv en ret til fysisk adgang til 
teknikhuse eller centraler, såfremt samhusning ikke er mulig pga. kapacitetspro-
blemer på samhusningspositionenen. Det bærende element i § 49, stk. 2 er såle-
des, at den forpligtede udbyder for egen regning skal etablere den i sådanne til-
fælde nødvendige transmissionskapacitet frem til de lokaler mv., der ønskes ad-
gang til. Det fremgår dog af § 49, stk. 2, at denne forpligtelse, er begrænset til en 
afstand, der svarer til afstanden mellem de bygninger, centraludstyr mv., der øn-
skes adgang til, og nærmeste anden tilsvarende adgangsmulighed.  

                                                     

 

4 Lov nr. 418 af 31. maj 200 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. overgangs-

bestemmelserne i § 7, stk. 4 i Lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004 om konkurrence- og for-

brugerforhold på telemarkedet. 
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IT- og Telestyrelsen har på denne baggrund ikke hjemmel til at påbyde TDC at 
give andre udbydere fysisk adgang til lokaler mv., herunder teknikhuse, såfremt 
TDC i stedet måtte vælge den i § 49, stk. 2 beskrevne løsning i tilfælde, hvor det 
ikke er praktisk muligt at indgå aftale om samtrafik.    

ooo0ooo   

IT- og Telestyrelsen skal understrege, at styrelsen ikke med de ovennævnte svar 
har taget stilling til eventuel konkret tvist mellem parterne. Såfremt der ønskes 
IT- og Telestyrelsens stillingtagen til en mulig konkret afvisning fra TDCs side, 
kan Updata indbringe sagen for styrelsen i medfør af § 65.    

Med venlig hilsen    

Aia Rebecca Fog   


