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Forhåndsbesked efter telelovens § 77 om adgang til TDC's TV-kabler 

Advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm ved advokatfuldmægtig Malene Saaby 
har på vegne af Andelsboligforeningen Bellmansgade 7-37 ved brev den 6. januar 
2005 til IT- og Telestyrelsen anmodet styrelsen om at vurdere, hvorvidt TDC er 
forpligtet til at give udbyder Diggi-net adgang til TDC’s TV-kabler (programfor-
delingsanlæg). 

Advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm’s anmodning behandles efter reglerne 
om forhåndsbesked i telelovens1 § 77.  

Sagsfremstilling: 
Advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm har til sagen vedlagt brev af 25. novem-
ber 2004 fra advokatfirmaet til TDC Kabel-TV, hvoraf det fremgår, at Andelsbo-
ligforeningen Bellmansgade 7-37 i foråret 2004 skiftede udbyder fra TDC Kabel-
TV til Diggi-net. Diggi-net anmodede på den baggrund TDC Kabel-TV om at få 
adgang til TDC Kabel-TV’s TV-kabler.   

Advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm har endvidere vedlagt brev af 3. januar 
2005 fra TDC Kabel-TV til advokatfirmaet, hvoraf det fremgår, at TDC ikke 
umiddelbart er interesseret i hverken at sælge eller udleje sit programfordelings-
anlæg (eller dele deraf).    

Lovgrundlag: 
Den indbragte sag behandles efter overgangsbestemmelserne i § 7, stk. 4 i lovbe-
kendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004, dvs. efter de i overgangsbestemmelsen nævn-
te bestemmelser fra lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerfor-
hold i telesektoren, samt efter gældende regler i den ændrede telelov.   

Ifølge § 7, stk. 4 i ovennævnte lovbekendtgørelse forbliver lov nr. 418 af 31. maj 
2000 i kraft, indtil der er truffet endelig administrativ afgørelse for det relevante 
marked og forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft. Endelig admini-
strativ afgørelse er endnu ikke truffet på det i denne sammenhæng relevante mar-
ked.    

Efter § 42 i lov nr. 418 af 31. maj 2000, skal udbydere af offentlige telenet eller 
teletjenester, der har en stærk markedsposition på et givent delmarked, jf. § 45, 
                                                     

 

1 Jf. Bekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold 
på telemarkedet. 
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på det pågældende delmarked imødekomme alle rimelige anmodninger om ind-
gåelse eller ændringer af aftaler om samtrafik om de i §§ 39 og 40 nævnte 
samtrafikprodukter.   

Efter § 45 i lov nr. 418 af 31. maj 2000, anses udbydere af offentlige telenet eller 
teletjenester for at have en stærk markedsposition, hvis de har en markedsandel 
på mere end 25 pct. af en telekommunikationsaktivitet på et nærmere bestemt 
marked.   

IT- og Telestyrelsens vurdering: 
For at kunne tage stilling til spørgsmålet om adgang til TDC Kabel-TV’s TV-
kabler, skal IT-og Telestyrelsen vurdere hvilket marked, der er det relevante 
marked, og herefter vurdere om TDC Kabel-TV er en udbyder med stærk mar-
kedsposition, der kan pålægges at imødekomme rimelige anmodninger fra en 
tredjepart om indgåelse af aftaler om samtrafik.   

De nærmere regler om afgrænsningen af det eller de relevante delmarkeder i for-
bindelse med fastlæggelse af en udbyders markedsandel er i medfør af § 45, stk. 
2 i lov nr. 418 af 31. maj 2000, fastsat i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 
2002 § 5, stk. 3. (samtrafikbekendtgørelsen).   

Samtrafikbekendtgørelsens § 5 definerer fire delmarkeder. Af de fire definerede 
delmarkeder vil adgang til TV-kabler af den her nævnte karakter henhøre under 
”Det relevante marked for leje af infrastrukturkapacitet, herunder leje af faste 
kredsløb, fysiske infrastrukturstrækninger mv.”   

Markedet for TV-kabler er således ikke defineret som et selvstændigt marked.   

Efter § 45 stk. 3 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 træffer IT- og Telestyrelsen afgørel-
se om, hvorvidt en udbyder af offentlige telenet eller teletjenester må anses for at 
have en stærk markedsposition.   

IT- og Telestyrelsen har imidlertid ikke truffet afgørelse om, at TDC Kabel-TV 
har en stærk markedsposition på ”Det relevante marked for leje af infrastruktur-
kapacitet, herunder leje af faste kredsløb, fysiske infrastrukturstrækninger mv.”, 
og TDC Kabel-TV er således ikke pt. underlagt en forpligtelse til at give andre 
udbydere adgang til selskabets net.  

Herudover fremgår det af telelovens § 44, at IT- og Telestyrelsen kan træffe af-
gørelse om, at udbydere – uanset om disse har en stærk markedsposition – af 
elektroniske kommunikationsnet eller –tjenester eller ejere af elektroniske kom-
munikationsnet, der kontrollerer adgangen til en eller flere slutbrugere, pålægges 
forpligtelser efter § 51, herunder i begrundede tilfælde forpligtelse til at sammen-
koble deres net.     

Da der imidlertid typisk vil eksistere mindst én anden adgangsvej end de eksiste-
rende TV-kabler – som oftest almindelige telefonledninger (rå kobber) – er det 
styrelsens forhåndsformodning, at TDC Kabel-TV’s TV-kabler formentlig ikke er 
den eneste adgangsvej til de berørte slutbrugere. Dette udelukker dog ikke, at te-
lelovens § 44 vil kunne finde anvendelse i helt konkrete tilfælde.  
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Konklusion: 
Et selskab, der ikke er udpeget som havende stærk markedsposition på det rele-
vante delmarked, og som ikke kontrollerer adgangen til de berørte slutbrugere, vil 
ikke være underlagt en forpligtelse til at give andre udbydere adgang til selska-
bets net.  

IT- og Telestyrelsen skal understrege, at styrelsen ikke med ovennævnte forhånds-
besked har taget stilling til en eventuel konkret tvist mellem parterne. Såfremt der 
ønskes IT- og Telestyrelsens stillingtagen til en mulig konkret afvisning fra TDC  
TV-Kabel’s side, kan Advokatfirmaet Westergaard & Alstrøm indbringe sagen for 
styrelsen i medfør af telelovens § 65.  

ooo0ooo  

IT- og Telestyrelsen skal i øvrigt bemærke, at det fremgår af telelovens § 84 a, at 
IT-og Telestyrelsen med regelmæssige mellemrum gennemfører markedsunder-
søgelser med henblik på at vurdere, om der på de identificerede delmarkeder måt-
te være reel konkurrence. Er dette ikke tilfældet, skal styrelsen træffe afgørelse 
om stærk markedsposition med samtidig pålæggelse af en eller flere forpligtelser.  

Det fremgår endvidere af telelovens § 84 b, at IT- og Telestyrelsen til brug for de 
i § 84 a nævnte markedsundersøgelser afgrænser relevante markeder tilpasset 
danske forhold under hensyntagen til Europa-Kommissionens henstilling om re-
levante produkt- og tjenestemarkeder og Europa-Kommissionens retningslinjer 
for markedsanalyser og vurdering af stærk markedsposition.   

IT- og Telestyrelsen kan i den forbindelse oplyse, at visse af disse markeder kan 
være relevante i nærværende sammenhæng.  

Der er dog endnu ikke truffet endelige administrativ afgørelser på nogen af de 
analyserede markeder.   

IT- og Telestyrelsens markedsundersøgelser kan følges på styrelsens hjemme-
side: www.itst.dk  IT- og telebranchen  Markedsundersøgelser.   

Med venlig hilsen   

Laila Jensen   
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