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Afgørelse vedr. påbud efter telelovens § 76 om at opretholde adgang til 
ubestykket fiber og  standardtilbud herpå    

IT- og Telestyrelsen træffer hermed afgørelse over for TDC A/S om opretholdel-
se af adgang til samtrafikproduktet ubestykket fiber og standardtilbud herpå.    

Sagsfremstilling:  
TDC anmodede ved brev af 19. maj 2006 IT- og Telestyrelsen om at fjerne sel-
skabets standardtilbud for ubestykket lyslederinfrastruktur (ubestykket fiber) fra 
styrelsens hjemmeside, idet selskabet samme dato havde ophævet standardtilbu-
det, da TDC var af den opfattelse, at selskabet ikke længere er forpligtet til at til-
byde adgang til dette samtrafikprodukt.     

IT- og Telestyrelsen oplyste ved brev af 9. juni 2006 TDC om, at styrelsen ikke 
kunne imødekomme TDC’s anmodning og anmodede samtidig selskabet om in-
den den 16. juni 2006 at bekræfte, at selskabet vil opretholde selskabets standard-
tilbud for ubestykket fiber.  

TDC har ved brev af 16. juni 2006 anført, at selskabet er uforstående over for IT- 
og Telestyrelsens brev af 9. juni 2006, herunder at den hidtidige regulering for-
bliver i kraft, indtil den markedsafgørelsesbaserede regulering på fastnet- og mo-
bilområdet er fuldt ud indfaset, og selskabet har i den forbindelse henvist til 
overgangsbestemmelsen i § 7, stk. 3, i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af 
teleloven, som ændret ved lov nr. 1427 af 21. december 2005.  

IT og Telestyrelsen har i forbindelse med høring af afgørelsesudkastet, som blev   
sendt elektronisk til TDC den 25. juli 2006, fastsat en høringsfrist til den 8. au-
gust 2006.   

I høringssvar af 9. august 2006 fra TDC gentager selskabet den tidligere tilken-
degivet opfattelse af sagen og anmoder samtidig om, at implementeringsfristen 
forlænges fra en uge til tre uger efter afgørelsen.   

Lovgrundlag: 
Det fremgår af telelovens § 76, stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkur-
rence- og forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer (teleloven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005 om konkurrence- og forbrugerforhold 
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på telemarkedet, med senere ændringer ved lov nr. 1427 af 21. december 2005 
om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, at IT- 
og Telestyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelser om overholdelse af for-
pligtelser for udbydere med en stærk markedsposition.   

Disse forpligtelser indebærer bl.a., jf. telelovens § 76, stk. 1, nr. 1 og 2, at en 
SMP-udbyder skal udfærdige standardtilbud i medfør af telelovens § 62, stk. 1, 
og regler udstedt i medfør af telelovens § 62, stk. 4, dvs. bekendtgørelse nr. 853 
af 28. september 2001 om standardtilbud på samtrafikområdet som ændret ved 
bekendtgørelse nr. 669 af 10. juli 2003 om ændring af bekendtgørelse om stan-
dardtilbud på samtrafikområdet (standardtilbudsbekendtgørelsen).  

Ifølge telelovens § 76, stk. 2, kan der i afgørelser efter de nævnte bestemmelser 
indgå påbud om overholdelse heraf.  

De nævnte bestemmelser i teleloven er alle fortsat gældende, jf. overgangsbe-
stemmelserne i telelovens § 7, stk. 4, og stk. 4, nr. 2.   

IT- og Telestyrelsen har senest ved indberetning af 1. februar 2001 til EU-
Kommissionen udpeget TDC som havende en stærk markedsposition på marke-
det for leje af infrastrukturkapacitet1, som omfatter ubestykket fiber.   

IT- og Telestyrelsens vurdering:  

Adgangs- og standardtilbudsforpligtelsen  
TDC er som SMP-udbyder forpligtet til at tilbyde adgang til leje af infrastruktur-
kapacitet på samtrafikvilkår, jf. § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 930 af 19. novem-
ber 2002 om samtrafik mv. (samtrafikbekendtgørelsen).   

Det fremgår af bekendtgørelse nr. 852 af 28. september 2001 om hvilke grund-
læggende bærertjenester, tjenester og faciliteter og fysiske eller logiske samtra-
fikgrænseflader der indgår i samtrafikprodukter (bærertjenestebekendtgørelsen) 
som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 10. juli 2003 om ændring af bekendt-
gørelse om hvilke grundlæggende bærertjenester, tjenester og faciliteter og fysi-
ske eller logiske samtrafikgrænseflader der indgår i samtrafikprodukter, i § 1, jf. 
bilag 2, pkt. 2.A, at det rene transmissionselement (f.eks. optisk fiber) er omfattet 
af TDC’s forpligtelse til at tilbyde adgang til leje af infrastrukturkapacitet.   

Det følger endvidere af § 1, nr. 2, i standardtilbudsbekendtgørelsen, at SMP-
udbydere, skal udarbejde og offentliggøre standardtilbud på leje af infrastruktur-
kapacitet, som omfatter lyslederledninger (”dark fiber"), jf. bekendtgørelsens bi-
lag 2, pkt. A.3.  

                                                     

 

1 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.  



   

IT-  og Telestyrelsen 

Side 3     

TDC er således i medfør af samtrafik- og bærertjenestebekendtgørelsen forpligtet 
til at tilbyde ubestykket fiber på samtrafikvilkår og til efter reglerne i standardtil-
budsbekendtgørelsen at udarbejde standardtilbud herpå.  

Overgangsbetemmelserne i telelovens § 7 
Det fremgår af overgangsbestemmelserne i telelovens § 7, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, 
nr. 2 og 3, at samtrafikbekendtgørelsen forbliver i kraft, indtil den ophæves eller 
ændres af ministeren, og at bærertjeneste- og standardtilbudsbekendtgørelsen 
forbliver i kraft, indtil de ophæves af IT- og Telestyrelsen.     

Det fremgår endvidere af lovbemærkningerne til § 7, stk. 1 og 2, i lov om æn-
dring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere lo-
ve, at idet udarbejdelse af markedsanalyser på baggrund af hvilke, der træffes en 
afgørelse, kræver tid, er det af afgørende betydning for konkurrencen på telemar-
kedet, at der fra lovens ikrafttræden til det nye system virker i praksis, fortsat er 
en regulering af vilkårene på markedet til sikring af effektiv konkurrence. Dvs. 
de hidtidige SMP-forpligtelser opretholdes, indtil det nye system er fuldt ud ind-
faset.      

Da samtlige markedsafgørelser ikke kan udarbejdes og træffes på samme tid, 
fremgår det af overgangsbestemmelserne i telelovens § 7, stk. 3, at de i stk. 1 og 
2 nævnte bekendtgørelser, herunder samtrafik-, bærertjeneste- og standardtil-
budsbekendtgørelsen, ikke længere gælder for områder, hvor der i forhold til 
konkrete parter er truffet administrativ afgørelse, og hvor forpligtelserne for det 
relevante marked er trådt i kraft.   

Det indebærer efter IT- og Telestyrelsens opfattelse, at retsstillingen herefter er 
således, at samtrafik-, bærertjeneste- og standardtilbudsbekendtgørelsen fortsæt-
ter med at finde anvendelse for samtrafikproduktet ubestykket fiber, indtil be-
kendtgørelserne henholdsvis ophæves eller ændres af ministeren eller ophæves af 
IT- og Telestyrelsen jf. overgangsbestemmelsens § 7, stk. 1 og 2, eller indtil sty-
relsen har truffet administrativ afgørelse på det relevante marked, og forpligtel-
serne er trådt i kraft, jf. overgangsbestemmelsens § 7, stk. 3.   

Idet der ikke er defineret et marked for ubestykket fiber, og IT- og Telestyrelsen 
dermed ikke har truffet afgørelse på dette relevante marked, reguleres ubestykket 
fiber efter styrelsens opfattelse fortsat efter samtrafik- og bærertjeneste- og stan-
dardtilbudsbekendtgørelsen, og TDC er derfor fortsat forpligtet til i medfør heraf 
at tilbyde ubestykket fiber på samtrafikvilkår og til at udarbejde standardtilbud 
herpå.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at den hidtidige regulering fortsætter med 
at finde anvendelse for de samtrafikprodukter, som ikke er omfattet af IT- og Te-
lestyrelsens markedsafgørelser, indtil de regulerende bekendtgørelser ophæves, 
jf. 7, stk. 1 og 2. Det må forudsættes, at bekendtgørelserne ophæves, når den nye 
regulering er fuldt ud indfaset, og den nye regulering virker i praksis, jf. lovbe-
mærkningerne til telelovens § 7, stk. 1 og 2.   

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at der ingen særskilt hjemmel findes for sty-
relsen til helt eller delvist at ophæve enkelte forpligtelser i samtrafik- , bærertje-
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neste- og standardtilbudsbekendtgørelserne, men at hele samtrafik- bærertjeneste- 
og standardtilbudsbekendtgørelserne skal ophæves, når det nye system virker i 
praksis, og anvendelsesområdet for bekendtgørelserne dermed er udtømt.       

ooo0ooo  

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen  hermed i medfør af te-
lelovens § 76, stk. 1, nr. 1 og 2 og stk. 2, følgende   

AFGØRELSE  

TDC pålægges fortsat at tilbyde adgang til samtrafikproduktet ubestykket 
fiber ved rimelig anmodning herom, jf. § 1, nr. 3 i samtrafikbekendtgørel-
sen, jf. bilag 2, pkt. 2.A i bærertjenestebekendtgørelsen.  

TDC pålægges endvidere at opretholde selskabets standartilbud for samtra-
fikproduktet ubestykket fiber, jf. § 1, nr. 2 i standardtilbudsbekendtgørel-
sen.  

ooo0ooo  

TDC bedes senest den 30. august 2006 bekræfte skriftligt over for IT- og Telesty-
relsen, om TDC vil opretholde selskabets adgang til ubestykket fiber og standard-
tilbud herpå.     

ooo0ooo   

Klagevejledning: 
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet 
for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald 
indgives 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 
Teleklagenævnets behandling af klagen.      

Med venlig hilsen   

Torben Edi Rosenstock   


