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Afgørelse vedr. Cybercitys § 65 anmodning i forbindelse med VDSL2 

Cybercity har ved brev af 20. januar 2006 til IT- og Telestyrelsen anmodet 
styrelsen om at træffe afgørelse om, hvorvidt Cybercitys anmodning om ændring 
af aftalerne om rå og delt rå kobber med henblik på anvendelse af VDSL2- 
teknologien udgør en rimelig anmodning, jf. telelovens § 651.  

Sagsfremstilling 
IT- og Telestyrelsen har den 21. august 2006 i styrelsens afgørelsesudkast til sa-
gen fastsat skæringsdagen den 16. september 2006, som frist for TDC’s tilgænge-
liggørelse af VDSL2 teknologien.   

IT- og Telestyrelsen har den 4. september 2006 modtaget en e-mail fra TDC, 
hvori selskabet oplyser, at der den 18. og 23 august 2006 er udgået information 
til selskabets rå og delt rå kobber kunder om, at der fra 1. september 2006 ville 
blive givet adgang til anvendelsen af VDSL2.   

TDC påpeger endvidere, at det er selskabets opfattelse at IT- og Telestyrelsen ik-
ke besidder hjemmelsgrundlaget for at træffe afgørelse, idet bekendtgørelsen om 
afvisning og afbrydelse af samtrafik, TDC’s opfattelse, alene omhandler, hvornår 
TDC er berettiget til at afvise en anmodning om samtrafik, og ikke hvornår TDC 
er forpligtet til at tilbyde samtrafik.  

TDC anfører desuden, at det er selskabets opfattelse at IT- og Telestyrelsen for-
inden pålæggelse af forpligtelser skal afdække eventuelle negative konsekvenser 
i nettet, herunder tekniske og økonomiske forhold for TDC.   

IT- og Telestyrelsen har den 6. september 2006 modtaget en e-mail fra Cybercity, 
hvori selskabet oplyser, at selskabet ikke har kommentar til afgørelsesudkastet, 
men blot vil afvente en endelig afgørelse.  

Lovgrundlag: 
Det fremgår af telelovens § 65, stk. 1, at  

”IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete tilfælde 
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foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af 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. Afvisning kan alene ske med henvisning 
til, 
1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påberåbe 
sig §§ 42 eller 44, 
2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt, som den, anmodningen 
rettes mod, ikke er pålagt at give adgang til, eller 
3) at der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger væsentlige hensyn, 
der kan begrunde en afvisning.  

Endvidere fremgår det af § 65, stk. 2, at ”i forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 
kan IT- og Telestyrelsen fastsætte rimelige vilkår for levering af et samtrafikpro-
dukt”.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 
IT- og Telestyrelsen har med afgørelsesudkast i sagen den 21. august 2006 afgi-
vet styrelsens udtalelse om, hvorvidt Cybercitys anmodning om adgang til 
VDSL2 teknologien var en rimelig anmodning.   

TDC har imidlertid med tilgængeliggørelsen af VDSL2 holdt sig indenfor den 
frist, som IT- og Telestyrelsen har anvist i afgørelsesudkastet. Derved har TDC 
samtidig imødekommet Cybercitys anmodning.   

IT- og Telestyrelsen vurderer på den baggrund, at der ikke længere er grundlag 
for at træffe afgørelse i sagen, idet TDC ses at have imødekommet Cybercitys 
anmodning i det hele, således at Cybercity med virkning fra 1. september 2006 
har haft adgang til VDSL2.   

AFGØRELSE: 

Cybercitys § 65 anmodning afvises, idet TDC har imødekommet Cybercitys 
anmodning om anvendelse af VDSL2 teknologien, og grundlaget for afgørel-
se er dermed bortfaldet.  

oooOooo  

Klagevejledning: 
Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Teleklagenæv-
net, 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.  

Enslydende brev er sendt til Cybercity    

Med venlig hilsen   

Torben Edi Rosenstock 


