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§ 65 afgørelse vedr. anmodning om at ”hvilende abonnement” ikke kan be-
grunde afvisning af adgang til delt rå kobber  

Cybercity har ved brev af 10. juni 2005 til IT- og Telestyrelsen anmodet styrelsen 
om at træffe afgørelse om, hvorvidt Cybercitys anmodning om, at TDC er for-
pligtet til at give adgang til delt rå kobber, når slutbrugerens abonnement etable-
res eller er etableret som et ”hvilende abonnement” på den pågældende abonnent-
ledning, udgør en rimelig anmodning, jf. telelovens1 § 65.   

Den 10. august 2005 sendte IT- og Telestyrelsen et udkast til afgørelse i høring 
hos parterne med svarfrist den 31. august 2005.     

Sagsfremstilling: 
Cybercity har ved brev af 10. juni 2005 anført, at ”hvilende abonnement” bør be-
handles på lige fod med et almindeligt PSTN-abonnement, idet ”hvilende abon-
nement” efter Cybercitys opfattelse udgør en basistelefonitjeneste, i forbindelse 
med hvilken TDC er forpligtet til at tilbyde adgang til delt rå kobber, jf. ULL-
forordningens artikel 2.   

Cybercity har på den baggrund foreslået følgende forretningsgange implemente-
ret:   

1) En kunde, der skifter fra PSTN/ISDN-abonnement til ”hvilende abonne-
ment”, bør ikke opleve ændringer i sit eksisterende ADSL-abonnement, 
baseret på delt rå kobber eller Bit Stream Access. Den delte rå kobber el-
ler BSA bør med andre ord fortsætte uden konvertering til administrativ 
rå kobber eller bærertjeneste.  

2) En kunde der har et ”hvilende abonnement”, bør have mulighed for at be-
stille ADSL leveret via delt rå kobber eller BSA uden bærelinie. Opret-
telsen bør behandles på samme vilkår, som kunder der har et PSTN eller 
ISDN-abonnement.   

                                                     

 

1 Jf. Bekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004 af lov om konkurrence- og forbrugerforhold 
på telemarkedet.  
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Cybercity har endvidere anmodet IT- og Telestyrelsen om at tage stilling til, 
hvorvidt det er i overensstemmelse med reglerne på området, at TDC i forbindel-
se med en abonnents overgang til ”hvilende abonnement” konverterer den af Cy-
bercity bestilte forbindelse til en administrativ rå kober, samt at tage stilling til 
hvorvidt det er i overensstemmelse med reglerne på området, at TDC alene etab-
lerer en kunde på en dedikeret (fuld) rå kobber, hvor denne ellers har ”hvilende 
abonnement”.  

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 9. juli 2005 TDC om selskabets be-
mærkninger til Cybercitys brev af 10. juni 2005.       

Ved e-mail af 11. juli 2005 til IT- og Telestyrelsen anmodede TDC om udsættel-
se af svarfristen. Ved e-mail af 12. juli 2005 til TDC forlængede styrelsen fristen 
for afgivelse af svar til den 29. juli 2005.   

TDC har ved brev af 29. juli 2005 til IT- og Telestyrelsen bl.a. oplyst, at ”hvilen-
de abonnement” alene består i, at kunden kan opsige sin telefonlinie mod samti-
dig at betale et mindre engangsbeløb samt en reduceret abonnementsbetaling for 
at bevare sit telefonnummer med henblik på senere aktivering af abonnement ved 
flytning eller ved genoprettelse på samme adresse. Ved opsigelsen frigives linien, 
således at eksempelvis en anden kunde på samme adresse vil kunne disponere 
over linien.   

TDC har endvidere oplyst, at ved overgangen til ”hvilende abonnement” består 
der således ikke en linie, som kan anvendes til delt rå kobber eller anden form for 
delt anvendelse, fremført til en kunde. TDC finder derfor, at overgangen til ”hvi-
lende abonnement” skal sidestilles med en opsigelse af et smalbåndsabonnement, 
hvorfor grundlaget for delt rå kobber bortfalder.   

Det er således selskabets opfattelse, at det er fuldt ud i overensstemmelse med 
ULL-forordningen og parternes aftale, at overgang til ”hvilende abonnement” 
medfører, at den hidtidige levering af delt rå kobber ophører og erstattes af en så-
kaldt administrativ rå kobber.     

Den 10. august 2005 sendte IT- og Telestyrelsen som anført et udkast til afgørel-
se i høring hos parterne med svarfrist den 31. august 2005.     

TDC har i selskabets brev af 29. august 2005 til IT- og Telestyrelsen anført, at  
TDC er enig i styrelsens udkast til afgørelse og bemærker alene, at formulerin-
gerne ”når abonnentledningen anvendes til ”hvilende abonnement”” og ”når der 
etableres eller er etableret et ”hvilende abonnement” på abonnentledningen” bør 
ændres til ”når slutbrugerens abonnement overgår til ”hvilende abonnement”” og 
”når slutbrugerens abonnement overgår til ”hvilende abonnement” og den pågæl-
dende abonnentledning dermed frigives.”   

Cybercity har i selskabets brev af 31. august 2005 til IT- og Telestyrelsen anført, 
at overgang til ”hvilende abonnement” ikke kan sidestilles med en opsigelse af 
smalbåndsabonnementet, da formålet med produktet netop er, at den pågældende 
forbindelse kan genaktiveres uden videre – og bringes tilbage til samme tilstand 
som før overgangen til ”hvilende abonnement”. Abonnementet opsiges ikke, men 
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ændres alene fra at være aktivt til passivt. Cybercity er endvidere uenig med TDC 
i, at linien frigives i forbindelse med ”hvilende abonnement”, idet situationen 
netop er kendetegnet ved, at kunden efter dennes overgang til ”hvilende abonne-
ment” fortsætter med at modtage ydelser på den selv samme forbindelses høje 
frekvensspekter i form af ADSL.   

Lovgrundlag: 
Adgang til rå kobber, herunder delt rå kobber, reguleres indtil der er truffet ende-
lig administrativ afgørelse i henhold til telelovens §§ 51 og 84 d af ULL-
forordningen2. Endelig administrativ afgørelse er endnu ikke truffet på det i den-
ne sammenhæng relevante marked.    

Ifølge ULL-forordningens artikel 4.5 bilægges tvister, ”mellem selskaber i 
spørgsmål, der er omfattet af denne forordning, efter de nationale tvistbilæggel-
sesprocedure, (…)”. Da der i denne sag er tale om et spørgsmål om rimelig an-
modning, fremgår den relevante nationale tvistbilæggelsesprocedure af telelovens 
§ 65. 

Ifølge telelovens § 65, stk. 1, 1. pkt., træffer IT- og Telestyrelsen afgørelse om, 
hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse el-
ler ændring af en aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, 
som en part omfattet af §§ 42 eller 44 vil være berettiget til at afvise.  

Det fremgår af ULL-forordningens artikel 3.2, at ”notificerede operatører skal 
(…) imødekomme rimelige anmodninger fra adgangsberettigede om adgang til 
deres abonnentledninger på gennemsigtige, rimelige og ikke-diskriminerede vil-
kår”.  

Det fremgår endvidere af ULL-forordningens artikel 2, ”Definitioner”, at der ved 
”delt adgang til abonnentledninger” skal forstås:  

”den adgangsberettigedes adgang til ikke-talefrekvensbåndspektret på den noti-
ficerede operatørs parsnoede metalabonnentledninger eller –abonnentafsnit. Den 
notificerede operatør fortsætter med at levere basistelefonitjenester til offentlig-
heden via abonnentledningerne”.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at TDC er udpeget som ha-
vende en stærk markedsposition på markedet for rå kobber, herunder delt rå kob-
ber3, at TDC derfor skal imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til 
deres abonnentledninger med tilhørende faciliteter, jf. ULL-forordningens artikel 
3.2 og 2.a, og at Cybercity, som er udbyder af offentlige telenet eller teletjene-

                                                     

 

2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 2887/2000 af 18. december 2000 
om ubundtet adgang til abonnentledninger.  
3 Indberetning af 1. februar 2001 til EU-Kommissionen i henhold til artiklerne 14(3) og 
18 i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/33/EF af 30. juni 1997 
om samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interopera-
bilitet ved anvendelse af ONP-principperne.  
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ster, er adgangsberettiget efter ULL-forordningens artikel 3.1 og 2.b, jf. § 2 i be-
kendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002.   

Ved vurdering af spørgsmålet om, hvorvidt TDC er forpligtet til at give adgang 
til delt rå kobber, når slutbrugerens abonnement etableres eller er etableret som et 
”hvilende abonnement” på den pågældende abonnentledning, er det nødvendigt at 
tage stilling til, om ULL-forordningens artikel 2’s definition på delt rå kobber 
finder anvendelse i disse tilfælde – således at TDC i disse tilfælde i kraft af sin 
position som udbyder med stærk markedsposition er forpligtet til at imødekomme 
alle rimelige anmodninger om adgang til delt rå kobber i henhold til ULL-
forordningens artikel 3.2.  

ULL-forordningens artikel 2 definerer, hvordan ”delt adgang til abonnentlednin-
ger” skal forstås. Det fremgår bl.a. heraf, at afgørende for om Cybercity har ad-
gang til en delt rå kobber forbindelse – når en slutbruger bestiller eller har opret-
tet ”hvilende abonnement” – er, om ”den notificerede operatør (TDC) fortsætter 
med at levere basistelefonitjenester til offentligheden via abonnentledningerne”. 
Er dette tilfældet, vil TDC ikke være berettiget til at nedtage en allerede etableret 
delt rå kobber eller nægte at oprette en delt rå kobber forbindelse, med henvis-
ning til at slutbrugeren har bestilt eller har oprettet et ”hvilende abonnement”.   

TDC har til sagen oplyst, at produktet ”hvilende abonnement” alene består i, at 
kunden kan opsige sin telefonlinie mod samtidig at betale et mindre engangsbe-
løb samt en reduceret abonnementsbetaling for at bevare sit telefonnummer med 
henblik på senere aktivering af abonnement ved flytning eller ved genoprettelse 
på samme adresse. TDC har endvidere oplyst, at ved opsigelsen frigives linien, 
således at eksempelvis en anden kunde på samme adresse vil kunne disponere 
over linien. Ved overgang til ”hvilende abonnement” består der ifølge TDC såle-
des ikke en linie, som kan anvendes til delt rå kobber eller anden form for delt 
anvendelse, fremført til en kunde.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at overgang til ”hvilende 
abonnement” indebærer, at TDC ikke længere leverer basistelefonitjenester til of-
fentligheden via abonnentledningen, som forudsat i ULL-forordningens artikel 2.  

IT- og Telestyrelsen har navnlig lagt vægt på TDC’s oplysninger om, at slutbru-
gerens telefonlinie frigives, således at smalbåndsforbindelsen er til disposition for 
TDC eller andre operatører, der måtte ønske at leje denne, og at TDC som følge 
heraf eksempelvis risikerer at skulle afholde udgifter til etablering af en ny linie 
til slutbrugeren i forbindelse med (gen)oprettelse af en forbindelse, der måtte væ-
re omfattet af selskabets forsyningspligt.    

Idet ”hvilende abonnement” udgør en rent administrativ form for abonnement, 
der ikke omfatter levering af konkrete ydelser på nogen fysisk ledning, er det IT- 
og Telestyrelsens vurdering, at grundlaget for en delt rå kobber bortfalder, når 
slutbrugerens abonnement overgår til ”hvilende abonnement”. Cybercitys an-
modning vedrører således ikke samtrafikproduktet delt rå kobber, som TDC efter 
ULL-forordningens artikel 3.2 er forpligtet til at give adgang til.   
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Det forhold, at slutbrugerens abonnement kan aktiveres igen, og at slutbrugeren 
efter abonnementets overgang til ”hvilende abonnement” fortsætter med at mod-
tage ydelser på den højfrekvente del af forbindelsen, ændrer ikke ved IT- og Te-
lestyrelsens opfattelse af, at slutbrugeren ved ”hvilende abonnement” ikke mod-
tager en basistelefonitjeneste via abonnentledningen, som forudsat i ULL-
forordningens artikel 2.   

Det skal bemærkes, at styrelsen netop har forstået TDC derhen, at det alene er 
den lavfrekvente del af abonnentledningen, der frigives, når slutbrugerens abon-
nement overgår til ”hvilende abonnement”. Fortsat leverance på den højfrekvente 
del af abonnentledningen er således uden betydning i forbindelse med ULL-
forordningens definition af delt anvendelse. Afgørende er, om der fortsat – af 
TDC – leveres basistelefonitjenester, hvilket ikke er tilfældet.         

TDC er herefter ikke forpligtet til at give adgang til delt rå kobber, når slutbruge-
rens abonnement etableres eller er etableret som et ”hvilende abonnement” på 
den pågældende abonnentledning.4  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det heller ikke er i 
strid med ULL-forordningen, at den hidtidige levering af delt rå kobber til opera-
tøren ophører og operatøren samtidig tilbydes oprettet en administrativ rå kobber 
i forbindelse med slutbrugerens overgang til et ”hvilende abonnement”, eller at 
TDC på normale vilkår tilbyder andre udbydere en (fuld) rå kobber på den hidtil 
anvendte abonnentledning.  

ooo0ooo  

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af ULL-
forordningens artikel 4.5, jf. § 65, stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkur-
rence- og forbrugerforhold på telemarkedet (teleloven) følgende   

AFGØRELSE:  
”Hvilende abonnement” indebærer, at TDC ikke længere leverer basistele-
fonitjenester til offentligheden via abonnentledningen, som forudsat i ULL-
forordningens artikel 2’s definition af delt rå kobber.   

                                                     

 

4 Det bemærkes, at IT- og Telestyrelsen den 7. oktober 2004 i medfør af telelovens § 77 
udtalte, at ”ULL-forordningens definition på delt rå kobber og deraf følgende forpligtel-
ser i henhold til forordningen finder anvendelse, i tilfælde hvor abonnentledningen an-
vendes til produktet ”hvilende abonnement”, som produktet efter det oplyste tilbydes af 
TDC”. Det var dengang styrelsens indtryk, at abonnementsvilkårene for et ”hvilende 
abonnement” indebar, at TDC’s telefonitjeneste forblev i kraft i den periode, hvor en 
slutbruger hos TDC havde ”hvilende abonnement”, og at genoprettelse af ”ikke hvilende 
abonnement” kunne ske umiddelbart  uden etablering af en ny abonnentledning, samt at 
udbyderne som konsekvens heraf ikke ville kunne erhverve abonnentledningen til andet 
formål. På den baggrund var det styrelsens vurdering, at TDC i forbindelse med ”hvilen-
de abonnement” fortsatte med at levere basistelefonitjenester til offentligheden via abon-
nentledningen. På baggrund af TDC’s oplysninger i nærværende sag er grundlaget for 
styrelsens forhåndsudtalelse selvsagt ændret.  
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TDC er derfor ikke forpligtet til at give adgang til delt rå kobber, når slut-
brugerens abonnement etableres eller er etableret som et ”hvilende abonne-
ment” på den pågældende abonnentledning.   

På den baggrund finder IT- og Telestyrelsen ikke, at Cybercitys anmodning, 
om at TDC pålægges at give adgang til delt rå kobber, når der etableres eller 
er etableret et ”hvilende abonnement” på den pågældende abonnentled-
ning”, udgør en rimelig anmodning efter ULL-forordningens artikel 3.2.  

ooo0ooo  

Klagevejledning: 
Denne afgørelse kan i medfør af telelovens § 101, stk. 1, nr. 7, påklages til Tele-
klagenævnet, sekretariatet for Telebrugernævnet og Teleklagenævnet, Bredgade 
43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden 4 uger ef-
ter, 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  

Enslydende brev er sendt til Cybercity.     

Med venlig hilsen    

Laila Jensen  


