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Gør det selv - variant i forbindelse med rå kobber    

IT- og Telestyrelsen har i brev af 20. april 2005 behandlet den af TDC fremsend-
te anmodning af 12. november 2004 om, hvorvidt tillægsaftale om gør det selv 
variant med tilhørende prissætning vil kunne være i strid med styrelsens afgørelse 
af 19. december 2003 om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden.   

I brevet d. 20. april 2005 henledte styrelsen TDC’s opmærksomhed på de speci-
fikke aktiviteter i relation til tjenesten rå kobber, som er angivet i Rapport om 
Hybridmodellen, december 2002 (kap. 8) . Endvidere vurderede styrelsen på det 
foreliggende grundlag, at GDS-tillægsaftalens ændrede vilkår i forhold til rå kob-
ber standardaftalen, ikke indeholder ændrede aktiviteter i forhold til standard-
ydelsen.  

På baggrund af styrelsens brev d. 20. april 2005 oplyser TDC i brev d. 3. maj 
2005, at selskabet er i tvivl om, hvorvidt IT- og Telestyrelsen finder, at tillægsaf-
talen med tilhørende prissætning er i strid med styrelsens afgørelse af 19. decem-
ber 2003 eller den tilsvarende afgørelse af 22. december 2004 om fastsættelse af 
maksimale priser efter LRAIC-metoden. I den forbindelse anmodes styrelsen om 
en klarere tilkendegivelse af om tillægsaftalen med tilhørende prissætning er i 
strid med ovennævnte.  

IT- og Telestyrelsen skal på denne baggrund til udkastet til tillægsaftale bemærke 
følgende:  

Som det fremgår af IT- og Telestyrelsens afgørelser om fastsættelse af maksimale 
priser efter LRAIC-metoden (seneste afgørelse d. 22. december 2004), er pris-
fastsættelsen efter LRAIC-metoden sket for ydelser i standardaftalerne, dvs. i den 
aktuelle sag for ydelser i standardaftale om rå kobber.  

Det grundlæggende princip i teleloven er dog, at aftaler om samtrafik indgås på 
kommercielle vilkår, jf. telelovens § 41. Som udgangspunkt står det derfor to 
samtrafikparter frit for på kommercielle vilkår at indgå aftaler om samtrafik på 
vilkår - herunder priser - der afviger fra standardaftaler.  
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Det vil efter IT- og Telestyrelsens vurdering derfor ikke være i strid med LRAIC-
metoden eller lovgrundlaget i øvrigt at indføre nærværende GDS - variant i for-
bindelse med rå kobber med tilhørende prissætning på baggrund af en bilateral 
kommercielt forhandlet tillægsaftale mellem TDC og en operatør.   

Som også anført i styrelsens brev d. 20. april 2005 skal IT- og Telestyrelsen gøre 
TDC opmærksom på, at det LRAIC-fastsatte produkt fortsat skal være til rådig-
hed for kunderne på de prisvilkår, der er fast i LRAIC for ydelsen ”Opsætning af 
KAP pr. linie inkl. kørsel” (pris excl. moms kr. 514,-, jf. afgørelse om fastsættel-
se af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2005).   

Nærværende brev vil blive offentliggjort på IT- og Telestyrelsens hjemmeside.    

Med venlig hilsen   

Dan Asbjørn Smitt 


