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Afgørelse vedr. TDC’s diskrimination af Tele2 i forbindelse med lanceringen 
af BSA uden samproduktion  

Tele2 har med brev af 27. februar 2006 klaget til IT- og Telestyrelsen over mulig 
diskriminatorisk adfærd fra TDC A/S’ side, herunder TDC Totalløsninger (heref-
ter TDC), idet TDC ifølge Tele2 ved lanceringen af produktet ”basislinie” internt 
har videregivet oplysninger til TDC Privat, uden at Tele2 samtidig har modtaget 
tilsvarende oplysninger.   

Sagsfremstilling:  
I brev af 27. februar 2006 til IT- og Telestyrelsen oplyste Tele2, at TDC Privat, 
som er en afdeling i TDC Totalløsninger, den 24. februar 2006 om formiddagen 
kl. 9.28 udsendte en pressemeddelelse vedrørende det nye ”basislinie” produkt, 
som ville blive tilbudt selskabets slutbrugere fra den 28. februar 2006. Tele2 har 
endvidere oplyst, at TDC samtidig hermed lancerede to nye IP telefoni-produkter.   
    
Tele2 oplyste endvidere, at TDC Branchesalg, som også er en afdeling i TDC To-
talløsninger, på lige fod med TDC Privat mundtligt overfor Tele2 har bekræftet, 
at der til Tele2 ikke er givet andre oplysninger vedrørende produktet udover de 
oplysninger, som fremgår af en e-mail, som TDC Branchesalg udsendte den 19. 
januar 2006.  

Af denne e-mail fremgik det, at TDC inden 1. marts 2006 ville fremsende tilbud 
på BSA-produktet ”BSA uden samproduktion”. Det fremgik af e-mailen, at pro-
duktet og prisen herfor ville tage udgangspunkt i IT- og Telestyrelsens afgørelse 
på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12) af 2. november 2005.  

Den 24. februar 2006 kl. 15.34 modtog Tele2 en e-mail fra TDC Branchesalg 
med oplysning om, at TDC Branchesalg pr. 28. februar 2006 ville introducere et 
nyt tillægsprodukt til samtrafikproduktet bit stream access, der, som annonceret 
den 19. januar 2006, kaldes ”BSA uden samproduktion”.   

I forlængelse af Tele2’s klage anmodede IT- og Telestyrelsen med brev af 27. fe-
bruar 2006 TDC om en redegørelse for, hvilke oplysninger om pris, produktspe-
cifikationer m.m. der var tilgået TDC Privat, og på hvilke tidspunkter og datoer 
forinden lanceringen af detailproduktet ”basislinie” den 24. februar 2006 dette 
var sket.    
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IT- og Telestyrelsen modtog med e-mail af 3. marts 2006 svar fra TDC herpå. I 
svaret redegjorde selskabet bl.a. for sin opfattelse af, hvordan telelovens1  be-
stemmelser om diskrimination skal finde anvendelse. Det fremgår således, at det 
er TDC’s opfattelse, at spørgsmålet om videregivelse af oplysninger om nye pro-
dukter, som ikke sker i henhold til en samtrafikaftale, ikke er omfattet af telelo-
vens§ 52.  

Som rette bestemmelse henviste TDC i stedet til telelovens § 61, hvoraf det frem-
går, at udbydere, der skal imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse 
eller ændring af aftaler om samtrafik, efter anmodning skal stille alle nødvendige 
oplysninger og specifikationer til rådighed for udbydere, der overvejer at indgå 
aftaler om samtrafik. TDC mener ikke at have handlet i strid med denne bestem-
melse, idet ingen af konkurrenterne i det konkrete tilfælde har fremsendt anmod-
ninger om, at TDC skulle stille de nødvendige oplysninger og specifikationer om 
det nye samtrafikprodukt til rådighed.   

TDC anførte endvidere, at selskabet ved at afgive en meddelelse til konkurrenter-
ne af 19. januar 2006, hvoraf det fremgik, at TDC ville introducere samtrafikpro-
duktet ”BSA uden samtrafikproduktion” inden udgangen af februar 2006, er gået 
udover, hvad selskabet retligt er forpligtet til efter teleloven.  

Om den interne kommunikation oplyste TDC, at beslutningsgrundlaget for indfø-
relse af  ”BSA uden samproduktion”-produktet er resultatet af et samarbejde mel-
lem selskabets detail- og engrosdivision. TDC forklarer herunder, at der efter et 
internt kvalitetssikringsmøde den 27. januar 2006 om prissætning på ”naked 
DSL” blev foretaget en udmelding til de udførende afdelinger den 1. februar 
2006.   

For så vidt angår den eksterne kommunikation oplyste TDC, at TDC Totalløsnin-
ger efter den 1. februar 2006 traf beslutning om, at TDC, såfremt der ikke viste 
sig forhindringer, ville udbyde produktet eksternt den 28. februar 2006 på grund-
lag af de forelagte priser. Det blev samtidig aftalt, at TDC fra samme dato kunne 
modtage ordrer på produktet. Den eksterne offentliggørelse af produktet blev dog 
rykket til den 24. februar 2006 pga. selskabets ekstraordinære generalforsamling 
den 28. februar 2006.   

TDC oplyste endelig, at en fejl var årsagen til, at konkurrenterne først fik medde-
lelse om lanceringen af det nye engrosprodukt, efter at pressen havde fået medde-
lelse om slutbrugerproduktet.    

IT- og Telestyrelsen anmodede med e-mail af 3. marts 2006 TDC om yderligere 
dokumentation i form af de interne aftaler, der lå til grund for udbuddet.   

                                                     

 

1 Jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet (te-
leloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005 med senere ændringer ved lov nr. 
1427 af 21. december 2005 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på te-
lemarkedet.  
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TDC har med mail den 6. marts 2006 indsendt de aftaler, som IT- og Telestyrel-
sen anmodede om den 3. marts 2006.    

Med brev af 7. marts 2006 anmodede IT- og Telestyrelsen Tele2 om at frem-
komme med eventuelle kommentarer til TDC’s e-mail af 3. marts 2006.  
IT- og Telestyrelsen modtog med e-mail af 14. marts 2006 Tele2’s kommentarer 
hertil.  

Tele2 gør heri gældende, at ikke-diskriminationsbestemmelsen efter selskabets 
opfattelse også omfatter den situation, at interne parter giver relevante og nød-
vendige oplysninger om samtrafikprodukter uden at give eksterne parter samme 
oplysning.  

Tele2 skrev i samme mail, at TDC’s opfattelse af, at oplysninger om nye produk-
ter ikke er omfattet af telelovens § 52, ikke ses at finde opbakning i hverken for-
arbejder eller direktivbestemmelser.  

For så vidt angår TDC’s henvisning til telelovens § 61 er Tele2 af den opfattelse, 
at telelovens § 61 alene omhandler TDC’s forhold til operatører, der ønsker at 
indgå en ny aftale om samtrafik. Klagesagen vedrører efter Tele2’s opfattelse en 
indgået og gældende samtrafikaftale, hvorfor § 61 ikke finder anvendelse.      

For så vidt angår TDC’s redegørelse til IT- og Telestyrelsen vedr. den interne 
kommunikation op til lanceringen af basislinieproduktet, anfører Tele2 en række 
forhold.  

Tele2 bemærker særligt, at  
TDC Privat og TDC Branchesalg i efteråret 2005 har igangsat et internt 
arbejde på ”produkt/prisændring af naked BSA” på trods af, at TDC efter 
Tele2’s oplysninger ”adskillige gange” har afvist muligheden for et så-
dant produkt, 
TDC’s oplysninger om det beslutningsgrundlag, der forelagdes på et 
TDC internt møde den 27. januar 2006, og dets efterfølgende betydning 
er uklare, samt at  
det ikke af redegørelsen fremgår, hvilke ”udførende enheder” der blev 
rapporteret til 1. februar 2006, herunder om TDC Privat udgør en sådan 
enhed.   

Det er desuden Tele2’s opfattelse, at TDC ved at have ført interne diskussioner 
uden at involvere de operatører, der længe har efterspurgt produktet, understøtter 
klagesagen og udgør et brud på forpligtelsen til gennemsigtighed og ikke-
diskrimination.   

Tele2 finder det på baggrund heraf godtgjort, at TDC har givet mindst en intern 
afdeling oplysninger før tilsvarende oplysninger er tilgået Tele2, og at dette er i 
strid med princippet om ikke-diskrimination, som det fremgår i telelovens § 52.  

IT- og Telestyrelsen har med e-mail til TDC af 20. marts 2006 anmodet om kopi 
af mødereferater eller lignende, som relaterer til de relevante datoer, som TDC 
har angivet i selskabets e-mail af 3. marts 2006 til IT- og Telestyrelsen. Styrelsen 
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har tillige anmodet om en redegørelse for, hvad betegnelsen ”udførende afdelin-
ger” refererede til.   

Da henvendelsen udelukkende angik eksisterende dokumenter anmodede IT- og 
Telestyrelsen om, at den ønskede dokumentation var styrelsen i hænde ikke sene-
re end den 22. marts 2006 kl. 12.00.  

IT- og Telestyrelsen har den 21. marts 2006 efter telefonisk kontakt med TDC få-
et oplyst, at selskabet ikke ville kunne fremsende den ønskede dokumentation før 
den 28. marts 2006.   

TDC har den 28. marts 2006 fremsendt svar til IT- og Telestyrelsen, bilagt føl-
gende dokumenter:  

Mødeindkaldelse til møde den 20. september 2005. Der foreligger efter 
selskabets oplysninger ikke referat fra mødet. 
Prisindstilling – BSA uden samproduktion – til mødet den 27. januar 
2006.  

TDC har oplyst, at Prisindstillingen – BSA uden samproduktion – alene er ved-
lagt i uddrag, da fortrolige oplysninger uden relevans for sagen er blevet udtaget.  

TDC har endvidere oplyst, at der ikke foreligger en særskilt nærmere rapporte-
ring til de udførende afdelinger den 1. februar 2006, da rapporteringen alene om-
handlede godkendelsen af ovennævnte prisindstilling.     

TDC oplyser endelig, at betegnelsen ”udførende afdelinger” refererer til TDC 
Totalløsnings divisioner; Privat, Erhverv, Net, Installation og Branchesalg.   

Den 5. april 2006 har TDC og IT- og Telestyrelsen afholdt et møde til yderligere 
belysning af sagen, hvor TDC som den initiativtagende part til mødet har frem-
ført selskabets synspunkter i sagen.   

Med brev af 22. maj 2006 sendte IT- og Telestyrelsen et udkast til afgørelse i hø-
ring hos både TDC og Tele2. Selskaberne blev i den forbindelse anmodet om at 
fremkomme med eventuelle bemærkninger til afgørelsesudkastet senest den 5. 
juni 2006.     

Den 22. maj 2006 modtog IT- og Telestyrelsen høringsbrev fra Tele2, hvori sel-
skabet oplyser, at selskabet er enig med IT- og Telestyrelsen vedrørende styrel-
sens vurdering af, at ”BSA uden samproduktion” er et eksisterende samtrafikpro-
dukt, som leveres under andre vilkår.  

I forlængelse heraf anfører Tele2, at § 42 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om kon-
kurrence og forbrugerforhold med henvisning til overgangsbestemmelserne i Lov 
nr. 450 af 10. juni 2003 stadig er gældende.  

Tele2 fremhæver, at henvisningen i telelovens § 42 til telelovens §§ 39 og 40, 
herunder også § 40, stk. 6, understøttes i bekendtgørelse nr. 852 af 28. september 
2001 i bilag 2, nr. 1, litra k. Efter Tele2’s opfattelse skal telelovens terminologi-
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ske anvendelse af ”et samtrafikprodukt” opfattes som en betegnelse af eksempel-
vis rå kobber, delt anvendelse og bit stream access.  

Det er Tele2’s opfattelse, at der ikke, i teleloven eller andre steder, er belæg for at 
fremføre, at ændringer i vilkår for et eksisterende samtrafikprodukt, gør dette til 
et nyt samtrafikprodukt.  

Den 12. juni 2006 modtog IT- og Telestyrelsen høringsbrev fra TDC, hvori sel-
skabet oplyser, at selskabet er uforstående overfor, at styrelsens har vurderet, at 
”BSA uden samproduktion” ikke er et nyt samtrafikprodukt, men et i forvejen 
eksisterende produkt leveret på andre vilkår, idet selskabet henviser til IT- og Te-
lestyrelsens afgørelse på marked 12 af 2. november 2005, hvori BSA uden sam-
produktion efter selskabbets opfattelse fremstår som et nyt produkt.     

TDC anførere videre, at telelovens § 61 efter TDC’s opfattelse ikke efter sit for-
mål eller ordlyd kan antages at gøre udtømmende op med, hvornår der påhviler 
TDC en særskilt oplysningsforpligtigelse om nye samtrafikprodukter eller æn-
dring af eksisterende samtrafikprodukter. Det er i den forbindelse TDC’s opfat-
telse, at den omstændighed, at telelovens § 61 ikke finder anvendelse, betyder, at 
telelovens § 52 finder anvendelse i stedet.    

TDC gør i forlængelse heraf gældende, at telelovens § 52 ikke omfatter det kon-
krete hændelsesforløb, idet det efter selskabets opfattelse ikke kan udledes af for-
arbejderne, at alle former for oplysninger, herunder oplysninger om nye samtra-
fikprodukter eller ændringer af eksisterende samtrafikprodukter, er omfattet af 
bestemmelsen.  

TDC fremhæver i stedet, at det fremgår af telelovens § 52, at bestemmelsen fin-
der anvendelse på tilrådighedsstillelse af samtrafikprodukter, og at det er i den 
forbindelse, at det skal sikres, at der ikke finder diskriminering sted, også i hen-
seende til de vilkår, som finder anvendelse på produktet.   

På baggrund heraf har TDC, efter selskabets egen opfattelse, stillet BSA uden 
samproduktion til rådighed for alle på samme tidspunkt, og under samme tilsva-
rende vilkår, som det er stillet til rådighed internt i TDC.  

Efter TDC’s opfattelse er IT- og Telestyrelsens fortolkning af § 52 vidtgående og 
særdeles indgribende overfor TDC. Der skal efter TDC’s vurdering foreligge et 
klart og utvetydigt grundlag for en sådan udvidende fortolkning, hvilket IT- og 
Telestyrelsen, efter selskabets opfattelse, ikke har påvist.  

Det er desuden TDC’s opfattelse, at styrelsens fortolkning af § 52 strider imod, at 
lovgiver har fundet det nødvendigt at opretholde og udvide forpligtelsen til at op-
lyse planlagte nye eller ændringer af eksisterende samtrafikprodukter i telelovens 
§ 51, stk. 3, nr. 6, jf. § 51 d, stk. 2. Efter selskabets opfattelse synes denne be-
stemmelse at være overflødig, hvis styrelsens fortolkning af telelovens § 52 er 
korrekt, idet spørgsmålet om videregivelse af oplysninger om nye eller ændringer 
af eksisterende samtrafikprodukter i så fald må anses for under alle omstændig-
heder at være omfattet af den nugældende ikke-diskriminationsbestemmelse i te-
lelovens § 51b. TDC finder i den forbindelse, at det har formodning imod sig, at 
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lovgiver – såfremt forholdet i forvejen er omfattet af bestemmelsen i teleloven – 
ville indføre en særskilt bestemmelse, som omfatter samme forhold.  

TDC er endvidere uforstående overfor, at IT- og Telestyrelsen – uagtet styrelsens 
fortolkning af telelovens § 52 – har medvirket ved mæglinger efter den tidligere 
telelovs § 67, uden at komme med indvendinger overfor, at der her er indgået af-
taler om lancering af nye eller ændringer af eksisterende samtrafikprodukter, 
uden at der samtidig skete en orientering af andre udbydere, herunder TDC’s de-
taildivisioner.  

TDC informerer endvidere om hændelsesforløbet, som selskabet i øvrigt efter 
eget udsagn, tidligere har redegjort for.  

TDC anfører desuden, at man i en samtrafiksammenhæng kan betegne beslutnin-
gen om, at TDC Privat ville udbyde bredbåndstelefoni, som indgåelse af en 
samtrafikaftale. Indgåelse af en aftale var efter TDC’s oplsyninger en forudsæt-
ning for, at TDC Branchesalg ville implementere produktet. Det er på denne bag-
grund TDC’s opfattelse, at det afsætningsmæssige grundlag kun var til stede, hvis 
TDC Privat ville udbyde produktet.  

TDC bemærker yderligere, at såfremt det konkrete hændelsesforløb ville være 
udtryk for diskrimination omfattet af telelovens § 52, ville det medføre, at TDC 
vil skulle informere alle operatører om alle drøftelser om nye samtrafikprodukter, 
som løbende finder sted, også med Tele2.  

TDC bemærker i forbindelse med Tele2’s brev af 13. marts 2006, at TDC ikke 
generelt har været afvisende overfor at indføre et produkt svarende til BSA uden 
samproduktion, og har tilbage i 2004 været i dialog herom med en anden opera-
tør.  

TDC fremhæver i øvrigt, at IT og Telestyrelsen, efter TDC’s opfattelse, ikke nær-
mere har undersøgt, hvorvidt TDC uberettiget har givet sig selv en konkurrence-
fordel til skade for konkurrencen på markedet, som styrelsen har skrevet på s. 10 
i afgørelsesudkastet af 22. maj 2006. Det er på denne baggrund TDC’s opfattelse, 
at styrelsen ikke har belæg for dette synspunkt, som TDC i øvrigt ikke er enig i.  

IT og Telestyrelsen har den 23. juni 2006 i et brev til sagens parter anmodet om 
parternes eventuelle kommentarer til de modtagne høringssvar i forbindelse med 
afgørelsesudkastet. IT og Telestyrelsen fastsatte i den forbindelse svarfristen til 
den 14. juli 2006.  

IT og Telestyrelsen har den 14. juli 2006 modtaget en e-mail fra TDC, hvori sel-
skabet henviser til høringssvaret af 12. juni 2006, som efter selskabets opfattelse 
imødegår og adresserer de af Tele2 anførte synspunkter.   

IT og Telestyrelsen modtog den 21. juli 2006 Tele2’s bemærkninger til TDC’s 
høringssvar af den 12. juni 2006.  

Tele2 bemærker, at TDC angiver, at § 61 gør udtømmende op med, hvornår TDC 
er forpligtet til at give oplysninger om nye og ændringer af eksisterende produk-
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ter. Efter Tele2’s opfattelse mener TDC, at § 61 indskrænker anvendelsesområdet 
af § 52, således at § 52 for oplysningsforpligtelsen ikke gælder ud over tidspunk-
tet for TDC’s imødekommelse af en rimelig anmodning om indgåelse eller æn-
dring af samtrafikaftaler.   

Efter Tele2’s opfattelse er en sådan forståelse af § 61 hverken i overensstemmel-
se med bestemmelsens ordlyd eller forarbejder. På denne baggrund mener Tele2, 
at TDC’s anbringende bør afvises.  

Tele2 bemærker endvidere, at TDC anfører, at IT- og Telestyrelsens fortolkning 
af § 52 er en vidtgående fortolkning, som er særdeles indgribende overfor TDC. 
Da TDC efter Tele2’s opfattelse ikke uddyber, hvori den vidtgående fortolkning 
består, eller hvorfor dette er særdeles indgribende overfor TDC, opfatter Tele2  
TDC’s anbringende som en principerklæring, om at al regulering af TDC er sær-
deles indgribende.  

Tele2 påpeger, at der alene er tale om, at TDC skal informere alle engroskunder 
på samme måde og samme tid.  

Efter Tele2’s opfattelse er TDC’s opfyldelse af det pålagte krav ikke byrdefuldt 
for selskabet, idet et krav om at de samme informationer, som TDC giver internt, 
også skal tilgå eksterne engroskunder, hverken generelt eller konkret kan betrag-
tes som indgribende for TDC.   

Tele2 medgiver, at § 52 kan medføre et vist indgreb, da TDC’s interne engros-
kunders muligheder for at adressere markedet før konkurrenterne kan forsvinde.  

Tele2 bemærker endeligt, at formålet med § 52, efter Tele2’s opfattelse er at 
imødegå TDC’s udnyttelse af sin stilling som engros- og detailleverandør, der er 
vertikalt forbundet, og at konsekvenserne af IT- og Telestyrelsens anvendelse af 
§ 52 i afgørelsesudkastet derved opfylder formålet med teleloven generelt og § 52 
konkret.   

I forbindelse med TDC’s lancering af muligheden for at aftage produktet ”BSA 
uden samproduktion” har TDC den 3. marts 2006 tilsendt IT- og Telestyrelsen en 
opdateret ”Standardaftale om adgang til bredbåndskapacitet over TDCs kobber 
abonnentlinier”, hvor produktet ”BSA uden samproduktion” defineres i bilag 1 b, 
ligesom produktet er prissat i bilag 2.   

Lovgrundlag  
I medfør af telelovens § 76 kan IT- og Telestyrelsen behandle sager om overhol-
delse af denne lovs afsnit VI og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på 
baggrund af klage.  

Det fremgår af telelovens § 61, at   

 ”§ 61. Udbydere, som i medfør af §§ 42 og 43 skal imødekomme alle rimeli-
ge anmodninger om indgåelse eller ændringer af aftaler om samtrafik,, skal 
efter anmodning stille alle nødvendige oplysninger og specifikationer til rå-
dighed for udbydere, der overvejer indgåelse af aftaler om samtrafik. Oplys-
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ningerne skal herunder omfatte informationer om nye samtrafikprodukter og 
ændringer i eksisterende udbud heraf, der planlægges i løbet af de næste 6 
måneder […]”  

I medfør af telelovens § 52 skal udbydere med stærk markedsposition give ad-
gang til samtrafik på ikke-diskriminerende vilkår.   

Af  telelovens § 52 fremgår det, at :   

”§ 52. Parter, som i medfør af §§ 42-44 skal imødekomme alle rimelige an-
modninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal give ad-
gang til samtrafik på objektive, gennemsigtige og ikke diskriminerende vil-
kår. Ovennævnte parter skal under tilsvarende forhold anvende samme be-
tingelser over for andre parter, der stiller samme tjenester til rådighed, samt 
stille samtrafikprodukter til rådighed for andre på samme vilkår og med 
samme kvalitet, som de stilles til rådighed for partens egne tjenester eller for 
tjenester under partens datterselskaber eller partnere, når dette er relevant.”  

Af lovbemærkningerne til telelovens § 52 fremgår bl.a., at:   

”Når udtrykket ”andre parter, der stiller samme tjenester til rådighed” anvendes, 
indebærer det, at forskellige parter, der anmoder om samtrafik, skal behandles 
ikke-diskriminerende, såfremt de befinder sig på samme konkurrencemarked for 
det samtrafikprodukt, der anmodes om.”   

Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne til telelovens § 52, at   

”ikke-diskriminerende vilkår omfatter blandt andet tilslutningsmuligheder, ser-
vicekvalitet, leveringstider, fejlrettelser og information om de net og tjenester, 
der er omfattet af samtrafikforpligtelsen.” [IT- og Telestyrelsens understregning]  

Telelovens § 63, stk. 1 og 2, er affattet som følger:  

”§63.  Aftaler om samtrafik, indgået af udbydere omfattet af §§ 42 og 43, 
indsendes til Telestyrelsen senest 14 dage efter aftalernes indgåelse. 
Stk. 2.  Alle aftaler eller delaftaler i tilknytning til en aftale om samtrafik er 
omfattet af kravet om indsendelse i stk. 1.”   

De ovennævnte bestemmelser finder anvendelse, indtil der er truffet administrativ 
afgørelse, og forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft, jf. § 7, stk. 
4, i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbru-
gerforhold på telemarkedet med flere love.   

På det for denne sag relevante marked – engrosmarkedet for bredbåndstilslutning 
(marked 12) – har Teleklagenævnet den 10. juli 2006 truffet endelig administra-
tiv afgørelse. Imidlertid er sagen indbragt inden denne afgørelses ikrafttræden, 
hvorfor sagens forhold i nærværende afgørelse vil blive vurderet ud fra den på 
tidspunktet for klagens indbringelse og for det faktiske hændelsesforløb gælden-
de lovgivning.  
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IT- og Telestyrelsens vurdering: 
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at styrelsen senest ved indbe-
retning af 1. februar 2001 til EU-kommissionen2 har udpeget TDC som havende 
en stærk markedsposition (SMP) på det samlede marked for fastnet- og mobil-
kommunikationstjenester herunder engrosmarkedet for bredbåndstilslutning.   

TDC skal derfor som notificeret operatør (SMP-udbyder) overholde bestemmelser-
ne i telelovens §§ 61 og 52.   

Det bemærkes endvidere, at Tele2, som udbyder af elektronisk kommunikations 
net og –tjenester, har adgang til at påberåbe sig reglerne i telelovens § 423 og 
dermed § 52.  

Det bemærkes ligeledes, at Tele2 har en ikraftværende samtrafikaftale med TDC 
af 20. marts 2002 med senere ændringer om adgang til bredbåndskapacitet.  

Denne sags primære spørgsmål er, om TDC i forbindelse med selskabets lance-
ring af slutbrugerproduktet ”basislinie” og det korresponderende engrosprodukt 
”BSA uden samproduktion” har handlet i strid med bestemmelserne i telelovens 
§ 61 og/eller § 52. I forbindelse hermed er det særligt relevant, om § 52 kan an-
vendes i den konkrete situation.   

Samtrafikprodukterne  
I forbindelse med nærværende afgørelse har IT- og Telestyrelsen vurderet, hvor-
vidt spørgsmålet om TDC’s håndtering af lanceringen af samtrafikproduktet 
”BSA uden samproduktion” i relation til selskabets samtrafikparter skal afgøres i 
henhold til reglerne i telelovens § 52 om ikke-diskrimination og/eller, hvorvidt 
sagen skal behandles efter reglerne om afgivelse af oplysninger i telelovens § 61.  

For at fastsætte den korrekte regelanvendelse må det indledningsvis afklares, 
hvorvidt produktet BSA uden samproduktion er et nyt produkt, eller hvorvidt der 
ud fra produktbeskrivelserne under det gældende samtrafikforpligtelse m.v. er ta-
le om et allerede eksisterende samtrafikprodukt, som indgår i gældende samtrafi-
kaftaler.  

                                                     

 

2 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 interoperabilitet ved an-
vendelse af ONP-principperne. 
3 jf. § 2 i bekendtgørelse om samtrafik m.v. nr. 930 af 19. november 2002. 
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TDC har tilkendegivet, at produktet ”BSA uden samproduktion” efter selskabets 
opfattelse er et nyt samtrafikprodukt, som derfor ikke er indeholdt i eksisterende 
samtrafikaftaler.   

IT- og Telestyrelsen har foretaget en sammenligning af produktbeskrivelserne i 
hhv. det nye standardtilbud af 28. februar 2006 og det forrige standardtilbud af 
14. april 2005. Der kan herefter konstateres følgende:  

Standardtilbuddet af 14. april 2005 
I standardtilbudet af 14. april 2005 om adgang til bredbåndskapacitet over TDC’s 
kobber abonnentlinier mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX, fremgår det på 
side 6 under punktet ”Aftalens genstand”, at  

”Ved denne aftale leverer TDC adgang til bredbåndskapaciteten på TDC’s abon-
nentlinier (bit stream access) over TDC’s ADSL infrastruktur til Operatøren 
[…]”  

I forlængelse heraf fremgår det, at  

”Leveringen forudsætter, at slutkunden har indgået aftale om abonnement på 
TDC’s offentlige telefoni tjeneste, på TDC’s offentlige ISDN-tjeneste eller andet 
smalbåndsabonnement hos TDC eller gensælger […]”  

TDC’s beskrivelse i det dagældende standardtilbud af 14. april 2005 illustrerer, at 
det produkt, operatøren aftager, er bredbåndskapacitet, men at selskabet som for-
udsætning for levering heraf stiller krav om, at der samtidig leveres et smal-
båndsprodukt til slutkunden på samme linie.   

Standardtilbuddet af 28. februar 2006 
I det standardtilbud af 28. februar 2006 om adgang til bredbåndskapacitet over 
TDC’s kobber-abonnentlinier, hvori produktet ”bit stream access uden sampro-
duktion” blev introduceret i bilag 1 b, er ”bit stream access med samproduktion” og 
”bit stream access uden samproduktion” defineret som følger:  

”Ved bit stream access med samproduktion forstås levering af bit stream access på 
en linie til slutkunden, hvor der samtidig leveres et smalbåndsabonement.”  

”Ved bit stream access uden samproduktion forstås levering af bit stream access 
på en linie til slutkunden, hvor der ikke samtidig leveres et smalbåndsabonement.”  

Den forskel, der kan konstateres i udbuddet af ”bit stream access med sampro-
duktion” hhv. ”bit stream access uden samproduktion”, relaterer sig således alene 
til, hvorvidt ydelserne fordrer samtidig levering af et smalbåndsabonnement eller 
ej. Forskellen mellem de to typer af BSA vedrører dermed efter IT- og Telesty-
relsens vurdering alene de vilkår, hvorunder produkterne udbydes.  

Det fremgår videre af punkt 6 om aftalens genstand i standardtilbudet af 28. fe-
bruar 2006, at   
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”Aftalens genstand, som leveres på samtrafikvilkår, er nærmere defineret i bilag 
1a og bilag 1b.”  

I bilag 1b af 28. februar 2006 fremgår det, at;   

”Bit stream access ADSL uden samproduktion er på mange punkter helt identisk 
med det tilsvarende Bit stream access ADSL produkt etableret på en abonnentli-
nie, og der henvises derfor til produktspecifikationen i den til enhver tid gælden-
de Bit stream access ADSL aftale, bilag 1a”

 

[IT- og Telestyrelsens understreg-
ning]  

TDC oplister en række særlige forhold i bilag 1b til standardtilbudet af 28. febru-
ar 2006, der gør sig særligt gældende for levering af samtrafikproduktet BSA 
uden samproduktion. Disse har imidlertid karakter af rent praktisk betingede for-
skelle i forbindelse med oprettelse, flytning m.m., der nødvendiggøres ved fravæ-
ret af en PSTN forbindelse.   

For så vidt angår TDC’s opkrævning af en øget månedlig betaling på 32 kroner 
for en basislinie ved ”BSA uden samproduktion” er det IT- og Telestyrelsens op-
fattelse, at denne tillægspris ikke har betydning for vurderingen af, hvorvidt ”bit 
stream access uden samproduktion” er identisk med produktet ”bit stream access 
med samproduktion”. Det er således styrelsens opfattelse, at tillægsprisen alene 
afspejler dækning af omkostningerne til den del af den underliggende kobberfor-
bindelse, som ikke længere dækkes af PSTN-kunden, når denne opsiger sit smal-
båndsabonnement.   

Konklusion 
På baggrund af ovenstående er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at det basis-
BSA produkt, som var omfattet af det tidligere gældende standardtilbud af 14. 
april 2005, er fuldt ud identisk med det i standardtilbudet af 28. februar 2006 be-
skrevne basisprodukt ”BSA uden samproduktion”. Begge de to produkter omfat-
ter således adgang til bredbåndskapacitet og er i teknisk henseende helt identiske.  

”BSA uden samproduktion” adskiller sig således alene fra det hidtil udbudte 
BSA-produkt ved, at slutkundens adgang til at købe produktet ikke er betinget af 
et samtidigt køb af et smalbåndsprodukt.    

TDC henviser til IT- og Telestyrelsens afgørelse af 2. november 2005 på marked 
12, hvor BSA uden samproduktion fremstår som et nyt produkt, herunder i styrel-
sens pressemeddelelse i forbindelse med afgørelsen.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at afgørelsen om marked 12 ikke lancerer 
basislinie som et nyt produkt, men blot stiller krav om, at TDC ikke må bundte 
BSA med PSTN ved salg af de to samtrafikprodukter. Det fremgår således af af-
gørelsen at,   

”På baggrund af samtlige de ovenfor anførte betragtninger, pålægges TDC der-
for at give adgang til BSA ved både DSLAM, ATM-knude og den aftagende udby-
ders ISP, uanset om der samtidig leveres produkter til slutbrugeren på den lav-
frekvente del af linien. Det kan således ikke af TDC opstilles som en forudsæt-
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ning for adgangen til BSA, at der samtidig aftages eksempelvis PSTN-produkt el-
ler andre smalbåndsprodukter hos hverken TDC, den aftagende operatør eller 
andre operatører.”   

Det fremgår ikke af denne beskrivelse eller af andre steder i M12 afgørelsen, at 
IT- og Telestyrelsen angiver BSA uden samproduktion som et nyt produkt. Det 
skal endvidere bemærkes, at IT- og Telestyrelsens pressemeddelelse af 30. juni 
2005 ikke kan tages til indtægt for, at styrelsen anser BSA uden samproduktion 
som et nyt produkt. IT- og Telestyrelsen har i sin pressemeddelelse alene fokuse-
ret på den nyhedsværdi, der knytter sig til muligheden for at aftage BSA på andre 
vilkår og ikke på de juridiske implikationer i dette udbud.  

IT- og Telestyrelsen lægger samtidig til grund, at muligheden for at tilbyde slut-
brugerne afgang til en bredbåndsforbindelse via BSA generelt vil forøge mulig-
hederne for at afsætte bredbåndsprodukter og dermed forbedre udbyderens kon-
kurrenceevne på bredbåndsmarkedet.   

Telelovens § 61 
TDC anfører i sin e-mail af 3. marts 2006, at den rette bestemmelse ved vurde-
ring af forhold omkring lanceringen af ”BSA uden samproduktion” er telelovens 
§ 61, og at selskabet ikke har overtrådt bestemmelsen i forbindelse med lancerin-
gen af basislinie-produktet.  

I henhold til bestemmelsen i § 61 er udbydere med stærk markedsposition for-
pligtet til på forespørgsel at give udbydere, der overvejer at indgå en aftale om 
samtrafik, diverse oplysninger om selve produkterne og ændringer i eksisterende 
udbud heraf. Oplysningerne skal vedrøre planer, der forventes gennemført inden 
for de næste 6 måneder.  

Det følger ligeledes af § 61, at bestemmelsen vedrører situationer, hvor andre ud-
bydere ”overvejer indgåelse af aftaler om samtrafik”.   

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at bestemmelsen i telelovens § 61 efter sty-
relsens opfattelse dækker situationer, hvor en udbyder overvejer at indgå en afta-
le om samtrafik. Dette omfatter efter styrelsens opfattelse situationer, hvor en ud-
byder, som ikke hidtil har haft en samtrafikaftale om køb af et givet produkt, 
overvejer at indgå en sådan aftale. Ligeledes omfatter bestemmelsen i § 61 situa-
tioner, hvor udbydere, der allerede har en aftale om et givet samtrafikprodukt, 
overvejer at søge denne aftale ændret, f.eks. ved at aftage tillægsprodukter eller 
ved at aftage produktet på ændrede vilkår.  

I nærværende sag har ingen parter, der ønsker at købe det omhandlede samtrafik-
produkt af TDC, dokumenteret at have rettet forespørgsel til TDC om nye BSA-
produkter eller ændringer i eksisterende udbud af BSA-produktet inden for den i 
§ 61 anførte periode på 6 måneder forud for TDC’s lancering af produktet ”BSA 
uden samproduktion” den 24. februar 2006. Ligeledes har ingen alternative ud-
bydere påberåbt sig, at TDC skulle have overtrådt bestemmelsen i § 61 i forbin-
delse med udbudet af produktet i februar 2006.  
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IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke grundlag for at træffe afgørelse om 
spørgsmålet om, hvorvidt TDC skulle have overtrådt bestemmelsen i telelovens § 
61 om tilrådighedsstillelse af oplysninger i forbindelse med selskabets udbud af 
produktet ”BSA uden samproduktion” i februar 2006.   

Telelovens § 52 
Adgang til oplysninger

 

Det fremgår af telelovens § 52, at SMP-udbydere under tilsvarende forhold skal 
stille samtrafikprodukter til rådighed for andre på samme vilkår og med samme 
kvalitet som dette gøres internt i selskabet.  

I relation til telelovens § 52 er spørgsmålet, hvorvidt TDC har stillet sig selv bed-
re i forhold til selskabets konkurrenter – herunder Tele2 – ved at give sig selv op-
lysninger, uden samtidig at give disse oplysninger til de af selskabets konkurren-
ter, der har en gældende samtrafikaftale om at aftage tilsvarende samtrafikpro-
dukt fra TDC, og hvorvidt selskabet derved har handlet i strid med telelovens § 
52.   

Af lovbemærkningerne til § 52 fremgår det som anført, at   

”ikke-diskriminerende vilkår omfatter blandt andet tilslutningsmuligheder, ser-
vicekvalitet, leveringstider, fejlrettelser og information om de net og tjenester, 
der er omfattet af samtrafikforpligtelsen.”[IT- og Telestyrelsens understregning]  

Efter IT- og Telestyrelsens opfattelse omfatter ”information” som anført i lovbe-
mærkningerne alle oplysninger, som relaterer sig til de net eller tjenester, som er 
omfattet af samtrafikforpligtelsen.  

På baggrund af den nærmere præcisering i lovbemærkningerne vedr. anvendel-
sesområdet for telelovens § 52 er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at de i sa-
gen omhandlende informationer vedrører en tjeneste, som er omfattet af samtra-
fikforpligtelsen, jf. § 1 i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002.  

Til yderligere støtte for denne vurdering skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at 
det fremgår af art. 6 i direktiv 97/33/EF af 30. juni 1997 (ONP-direktivet), der 
ligger til grund for telelovens § 52, at medlemsstaterne skal sikre, at SMP-
udbydere  

”overholder princippet om ikke-diskrimination, hvad angår samtrafik, der tilby-
des andre. Tilsvarende skal de ved samtrafik tilbyde samtrafikpartnerne, der ud-
byder lignende tjenester, samme vilkår, faciliteter og oplysninger og samme tje-
nestekvalitet, som gælder for de tjenester, som udbydes af dem selv, deres under-
afdelinger eller partner.” [IT- og Telestyrelsens understregning].  

Det er på denne baggrund IT- og Telestyrelsens opfattelse, at telelovens § 52 om-
fatter alle oplysninger om net og tjenester, der er omfattet af samtrafikforpligtel-
sen.  
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Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at anvendelsesområdet for forpligtelsen i 
§ 52 om ikke-diskrimination som udgangspunkt indebærer, at en udbyder med 
stærk markedsposition i forbindelse med indgåelse af aftaler om samtrafik skal 
give adgang til samtrafik på objektive, gennemsigtige og ikke-diskriminerende 
vilkår, og at udbyderen skal stille samtrafikprodukter til rådighed for andre udby-
dere på samme vilkår og med samme kvalitet, som de stilles til rådighed for par-
tens egne tjenester under partens datterselskaber m.v.   

Nærværende sag skal herefter afklare, om anvendelsesområdet for forpligtelsen i 
§ 52 til ikke-diskrimination også dækker den efterfølgende praktisering af de 
samtrafikaftaler, som udbyderen med stærk markedsposition indgår.  

Overholdelse af § 52 
IT- og Telestyrelsen anmodede med brev af 27. februar 2006 TDC om at frem-
komme med en redegørelse for den kommunikation, som har fundet sted internt i 
TDC såvel som eksternt i forhold til Tele2 og øvrige aftagere af BSA i forbindel-
se med lanceringen af produktet ”basislinie”.   

IT- og Telestyrelsen kan ud fra TDC’s oplysninger i selskabets e-mail af 3. marts 
2006 konstatere, at selskabets planer for udbud af produktet ”BSA uden samtpro-
duktion” allerede den 19. januar 2006 var så fremskredne, at planerne herfor 
kunne udmeldes til de øvrige udbydere.  

TDC afholdt herefter den 27. januar 2006 et internt kvalitetssikringsmøde, hvor 
der blev truffet beslutning om prissætning af produktet ”BSA uden samprodukti-
on”.   

Samtidig med beslutningen om prissætning af produktet traf TDC Totalløsninger 
beslutning om dels, at selskabet skulle udbyde produktet eksternt til selskabets 
slutbrugere den 28. februar 2006, og dels, at selskabet fra samme dato skulle 
kunne modtage samtrafikordrer på produktet.  

Den 1. februar 2006 blev disse beslutninger fra mødet den 27. januar 2006 rap-
porteret til de udførende afdelinger i TDC. TDC har uddybet, at betegnelsen ”ud-
førende afdelinger” refererer til TDC Totalløsnings divisioner Privat, Erhverv, 
Net, Installation og Branchesalg.  

TDC har videre oplyst, at rapporteringen af beslutningerne til de udførende afde-
linger ikke foreligger på skrift.    

IT- og Telestyrelsen vurderer TDC’s oplysninger således, at der den 1. februar 
2006 tilgik TDC’s udførende afdelinger så tilstrækkeligt præcise oplysninger om 
vilkårene for udbud af produktet ”BSA uden samproduktion”, at udbudet af pro-
duktet, der oprindelig var planlagt til den 28. februar 2006, endeligt kunne tilret-
telægges.  

IT- og Telestyrelsen baserer denne vurdering på, at TDC Privat kun kan have væ-
ret i stand til at udsende og samtidig at kunne følge op på den pressemeddelelse, 
som blev bragt i pressen den 24. februar 2006 kl. 9.28, såfremt selskabet har haft 
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en forudgående fuldstændig viden om det forestående udbud af BSA uden sam-
produktion og de vilkår, som produktet skulle udbydes under.  

TDC har gjort gældende, at selskabet ikke har overtrådt kravet i telelovens § 52 om 
ikke-diskrimination, fordi der med lanceringen af produktet ”BSA uden sampro-
duktion” var tale om et nyt produkt, og fordi udbud af nye produkter efter TDC’s 
opfattelse falder uden for anvendelsesområdet af § 52.  

IT- og Telestyrelsen bemærker, at der med udbudet af produktet ”BSA uden sam-
produktion” er tale om udbud af et samtrafikprodukt, som efter sit basale indhold – 
udbud af BSA – allerede er tilgængeligt som samtrafikprodukt. Det hidtidige udbud 
af BSA er dog alene sket i en variant, hvor det sælges sammen med et PSTN-
abonnement.  

Ved TDC’s udbud af produktet ”BSA uden samproduktion” er der efter IT- og Te-
lestyrelsens opfattelse ikke tale om udbud af et nyt produkt, men udbud af det eksi-
sterende BSA-produkt på nye vilkår, nemlig som et ubundtet produkt til en ny pris.  

Yderligere bemærker IT- og Telestyrelsen, at der for så vidt angår udbudet af hhv. 
produkterne ”BSA med samproduktion” og ”BSA uden samproduktion”er tale om 
udbud på det samme produktmarked, hvor TDC og Tele2 m.fl. på detailniveau er i 
direkte konkurrence med hinanden.   

Af telelovens § 52 fremgår det, at udbydere med en stærk markedsposition under 
tilsvarende forhold skal anvende samme betingelser over for andre parter, der stil-
ler samme tjenester til rådighed, samt stille samtrafikprodukter til rådighed for an-
dre på samme vilkår med samme kvalitet, som de stilles til rådighed for partens eg-
ne datterselskaber eller parter, når dette er relevant.  

IT- og Telestyrelsens konklusion 
Ud fra det oplyste finder IT- og Telestyrelsen, at TDC har diskrimineret de øvrige 
udbydere, herunder Tele2, som på dette tidspunkt havde en gældende samtrafikaf-
tale med TDC om ”adgang til bredbåndskapacitet over TDC’s kobber abonnentli-
nie”.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC den 1. februar 2006, hvor produktet 
var prissat, og hvor der tilgik ”de udførende afdelinger” internt i TDC endelig be-
sked om det planlagte udbud, også burde have informeret de øvrige operatører her-
om. Informeringen burde under alle omstændigheder være gennemført senest 14 
dage efter dette tidspunkt – altså seneste den 15. februar 2006 – i overensstemmel-
se med principperne i 63, stk. 1, hvorefter alle samtrafikaftaler skal indsendes til 
IT- og Telestyrelsen senest 14 dage efter aftalens indgåelse.  

IT- og Telestyrelsen baserer vurderingen på, at TDC’s udførende afdelinger i hvert 
fald siden 1. februar 2006 har været bekendt med den endelige beslutning om ud-
bud af BSA-produktet på nye vilkår – og herunder prisen herfor – og derved har 
kunnet tilrettelægge udbudet heraf pr. 24. februar 2006. IT- og Telestyrelsen vurde-
rer, at TDC herved har vundet en konkurrencemæssig fordel i forhold til de øvrige 
udbydere på bredbåndsmarkedet.  
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Samtidig har IT- og Telestyrelsen lagt vægt på, at der med udbudet af produktet 
”BSA uden samproduktion” efter IT- og Telestyrelsens opfattelse ikke er tale om  
udbud af et nyt produkt, men om udbud af et eksisterende produkt på nye vilkår, 
nemlig som et ubundtet produkt til en ændret pris.   

Videre er det styrelsens vurdering, at bestemmelsen i § 52 særskilt pålægger udby-
dere med en stærk markedsposition at sikre, at eksterne udbydere gives samme vil-
kår, som en udbyder med stærk markedsposition der stiller produkterne til rådighe-
dinternt. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at bestemmelsens fremhævelse af 
forhold omkring intern afsætning har til formål at sikre, at udbydere med en stærk 
markedsposition ikke begunstiger egne datterselskaber m.v. konkurrencemæssigt i 
forbindelse med SMP-udbyderens udbud af samtrafikprodukter, som efter telelo-
vens regler er underlagt en adgangsforpligtelse.   

Det er således IT- og Telestyrelsens opfattelse, at anvendelsesområdet for § 52 og-
så omfatter situationer, hvor udbydere med stærk markedsposition giver egne dat-
terselskaber m.v. en konkurrencemæssigt fordel ved at lade informationer om nye 
produkter eller om ændring af vilkårene for udbud af eksisterende produkter tilgå 
disse datterselskaber m.v. uden samtidig at give tilsvarende informationerne til øv-
rige udbydere, der agerer på det pågældende marked, og som har en samtrafikaftale 
med SMP-udbyderen om tilsvarende produkter på markedet.   

Det er dermed IT- og Telestyrelsens opfattelse, at anvendelsesområdet for § 52 i 
sådanne tilfælde ikke er begrænset til at omfatte tidspunktet forud for indgåelse af 
aftaler om samtrafik, men også omfatter den efterfølgende praktisering af disse af-
taler, således at det sikres, at eksterne og interne udbydere med tilsvarende samtra-
fikaftaler tilbydes samme vilkår for udbudet – herunder informationer om udbud af 
produkter på ændrede vilkår.   

TDC har henvist til tidligere mæglingssager, hvor IT og Telestyrelsen efter 
TDC’s opfattelse ikke har ageret i overensstemmelse med styrelsens ovenstående 
fortolkning af telelovens § 52. Ifølge TDC har der været tale om tilfælde, hvor 
IT- og Telestyrelsen ikke har krævet aftaler om adgang til nye samtrafikproduk-
ter, der er truffet på mæglingsmøder mellem TDC og selskabets samtrafikparter, 
udmeldt til øvrige aktører på det pågældende marked.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC’s beslutning om at udbyde pro-
duktet ”BSA uden samproduktion” er en ren koncernintern beslutning, som ikke 
kræver en forudgående forhandling – eller mægling – med sådanne modsatrettede 
interesser, som er involveret, når sådanne aftaler indgås af TDC med eksterne 
samtrafikparter.   

I mæglingssituationer mellem eksterne samtrafikparter indgås der i praksis først 
endelige aftaler med begge parters tiltræden af de endelige samtrafikaftaler, der 
måtte være resultatet af mæglingen, herunder om accessoriske vilkår, der ikke 
nødvendigvis drøftes på mæglingsmøderne. Indtil parternes tiltrædelse af aftaler-
ne kan IT- og Telestyrelsen ikke i telelovens forstand betragte disse som endelige 
og dermed underlagt de transparensforpligtelser, som telelovgivningen måtte fo-
reskrive.     
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På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af  § 76 i 
lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
med senere ændringer følgende.   

AFGØRELSE:  

TDC har handlet i strid med ikke-diskriminations bestemmelsen i § 52 i lov 
nr. 418 af 31. maj 2000, ved internt i selskabet af udveksle oplysninger og in-
formationer om ændrede vilkår for udbudet af samtrafikproduktet bit 
stream access uden samtidig – eller senest 14 dage efter, at beslutningen var 
endelig,  at stille tilsvarende oplysninger til rådighed for andre udbydere - 
herunder Tele2 -, der i kraft af en samtrafikaftale med TDC aftager BSA-
samtrafikproduktet.   

Klagevejledning: 
Denne afgørelse kan i medfør af telelovens § 101, stk. 1, nr. 7, påklages til Tele-
klagenævnet, sekretariatet for 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. 
juni 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.      

Med venlig hilsen   

Torben Edi Rosenstock 


