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§ 65-afgørelse vedr. "Gør-Det-Selv" i forbindelse med etablering af delt rå 
kobber forbindelser 

Cybercity har med brev af 7. oktober 2004 anmodet IT- og Telestyrelsen om efter 
telelovens1 § 65 at træffe afgørelse om, hvorvidt det er en rimelig anmodning, når 
Cybercity ønsker GDS (gør-det-selv) installation indføjet i Cybercitys eksiste-
rende aftale med TDC om delt år kobber.  

I selskabets henvendelse til IT- og Telestyrelsen oplyser Cybercity, at selskabet 
allerede på nuværende tidspunkt i praksis gennem TDC’s Columbine-database 
har adgang til at bestille GDS-installationer i forbindelse oprettelse af delt rå 
kobber forbindelser.  

Cybercity nævner endvidere, at TDC’s eksisterende standardtilbud vedr. adgang 
til bredbåndskapacitet over TDC’s kobber abonnentlinier (BSA-aftalen) indehol-
der en mulighed for GDS-installation.  

Cybercity rettede på denne baggrund henvendelse til TDC den 5. april 2004 med 
henblik på at få indføjet muligheden for GDS-installation i Cybercitys aftale om 
delt rå kobber. TDC’s svar på Cybercitys anmodning var, at der ikke sås nogen 
grund til at indskrive GDS i Cybercitys aftale om delt rå kobber, idet Cybercity 
kunne opnå det samme resultat ved at indgå en ny aftale om delt rå kobber base-
ret på det nuværende standardtilbud på delt rå kobber.  

Årsagen til dette standpunkt var ifølge TDC, at selskabet af hensyn til omkost-
ningerne til aftalehåndtering ønsker et så simpelt aftalekompleks som muligt.  

Cybercity rettede herefter gentagne gange henvendelse til TDC, der imidlertid 
fortsat ikke ønskede at indføje muligheden for GDS i Cybercitys aftale om delt rå 
kobber uden samtidig at foretage en række andre ændringer i produktspecifikati-
onen i bilag 1 til parternes aftale. Dette gav sig senest udslag i at TDC den 24. 
august 2004 fremsendte, hvad Cybercity opfattede som et udkast til revideret bi-
lag 1 til parternes aftale om delt rå kobber. Dette var identisk med det tilsvarende 
bilag i TDC’s standardtilbud af 1. januar 2004 på delt rå kobber.  

                                                     

 

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

http://www.itst.dk


   

IT-  og Telestyrelsen 

Side 2     

TDC har i brev af 3. november 2004 overfor IT- og Telestyrelsen oplyst, at sel-
skabet er af den opfattelse, at Cybercity allerede på nuværende tidspunkt i hen-
hold til den imellem parterne gældende aftale har adgang til GDS-installation. 
Det af TDC den 24. august 2004 fremsendte reviderede bilag 1, var således ifølge 
selskabet to underskrevne sæt heraf, hvori muligheden for GDS-installation var 
indføjet.  

Det fremgår ifølge TDC af parternes aftale, at ændring af bilag 1 ikke skal god-
kendes af operatøren, hvorfor Cybercitys accept af bilaget ikke er nødvendig for 
at ændringerne træder i kraft. TDC’s modtagelse af et af Cybercity underskrevet 
eksemplar af det fremsendte bilag er således ikke en forudsætning for bilagets 
ikrafttræden.  

IT- og Telestyrelsens vurdering af sagen 
På baggrund af det af parterne oplyste i sagen, kan IT- og Telestyrelsen konstate-
re, at GDS-installation i forbindelse med delt rå kobber allerede på nuværende 
tidspunkt de facto kan bestilles af Cybercity, samt at GDS-installation vil indgå 
som en del af parternes aftale, når de i aftalen aftalte varsler for implementering 
af nye bilag er udløbet, dvs. den 24. december 2004.  

Cybercity har anmodet IT- og Telestyrelsen om at træffe afgørelse om, hvorvidt 
det er en rimelig anmodning, når Cybercity ønsker at få indføjet GDS-installation 
i parternes eksisterende aftale om delt rå kobber, jf. telelovens § 65. IT- og Tele-
styrelsen forstår Cybercity derhen, at GDS-installation ønskes indskrevet i det 
oprindelige bilag 1 til parternes aftale.   

Det er IT- og Telestyrelsen vurdering, at Cybercitys anmodning om adgang til 
GDS-installation må betragtes som en rimelig anmodning, idet TDC allerede ud-
byder GDS-installation i forbindelse med TDC’s standardtilbud på hhv. rå kob-
ber, delt rå kobber og bit stream access, og idet TDC allerede i praksis har givet 
Cybercity adgang til GDS-installation, uagtet at vilkår herom ikke var indføjet i 
parternes aftale, og uagtet at aftalens bilag 1 endnu ikke var ændret som ønsket 
og efterfølgende gjort af TDC.   

TDC har i selskabets svar til IT- og Telestyrelsen af 3. november 2004 ikke an-
ført nogle afvisningsgrunde, men at Cybercity generelt har haft – og i medfør af 
det ændrede bilag 1 – fortsat vil have adgang til GDS-installation i forbindelse 
med delt rå kobber.   

IT- og Telestyrelsen finder det på dette grundlag rimeligt, at Cybercity anmoder 
om, at denne praksis udmøntes i en konkret ændring af bilag 1 i parternes oprin-
delige aftale 18. marts 2003 om delt rå kobber.  

IT- og Telestyrelsen skal derfor i medfør telelovens § 65, stk. 1 træffe følgende  

Afgørelse:  

Cybercitys anmodning om at få indføjet GDS-installation i bilag 1 til parter-
nes oprindelige aftale af 18. marts 2003 om delt rå kobber anses som rimelig.  
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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  

Som nævnt af TDC, har selskabet i parternes aftale om delt rå kobber af 18. marts 
2003 adgang til at foretage ensidige ændringer af aftalens bilag 1, jf. aftalens pkt. 
6.1. Sådanne ændringers ikrafttræden kræver som nævnt ikke Cybercitys accept.   

Som ligeledes nævnt, har TDC den 24. august 2004 fremsendt et nyt bilag 1 til 
parternes aftale. Ifølge parternes aftale kræves et varsel på 4 måneder, før et så-
dant bilag træder i kraft. Det af TDC fremsendte bilag trådte således i kraft den 
24. december 2004.   

Uanset, at Cybercitys anmodning må betragtes som værende rimelig, jf. ovenstå-
ende afgørelse, har TDC benyttet sig af sin aftalemæssigt hjemlede adkomst til at 
foretage ændringer i aftalens bilag 1, og GDS-installation indgår således på nu-
værende tidspunkt som en del af parternes aftale.  

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at det forhold, at TDC har fremsendt et revi-
deret bilag 1 – der som nævnt allerede er trådt i kraft – ikke forhindrer, at Cyber-
city overfor TDC fremsætter ændringsforslag til den nugældende aftale, herunder 
til indholdet i det nugældende bilag 1. Eventuelle uenigheder herom mellem par-
terne kan behandles af IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 65.   

ooo0ooo  

IT- og Telestyrelsen har slutteligt bemærket sig, at TDC i nærværende sag tilsy-
neladende har kædet imødekommelse af en ændringsanmodning sammen med en 
samtidig ændring af en række øvrige forhold i parternes konkrete aftale.   

IT- og Telestyrelsen har ved en tidligere lignende lejlighed rejst denne problem-
stilling overfor TDC. TDC har således allerede den 6. juli 2004 – dvs. før TDC’s 
fremsendelse af nyt bilag 1 til TDC’s og Cybercitys aftale om delt rå kobber – 
overfor styrelsen oplyst, at selskabet, når en imødekommelse af en ændringsan-
modning blev kædet sammen med ændringen af en række andre vilkår, der ikke 
direkte adresserede den konkrete anmodning, ikke havde til hensigt at udelukke 
særskilte forhandlinger om sådanne forhold.  

Det har således været styrelsens klare forventning, at TDC, hvis Cybercity – som 
i den konkrete sag – måtte ønske dette, ville indgå i konstruktive realitetsforhand-
linger med Cybercity om sådanne punkter.  
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Da dette i den konkrete sag ikke synes at have været tilfældet, vil IT- og Telesty-
relsen overveje, om denne generelle problemstilling bør tages op til selvstændig 
behandling overfor TDC.   

Enslydende brev er d.d. fremsendt til Cybercity A/S.    

Med venlig hilsen   

Søren Johansen   


