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Klage fra Cybercity A/S over bundtning af samtrafiktjenesterne ”indkobling 
af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger” og ”opsætning af KAP 
pr. linie inkl. kørsel”. 

Med brev af 19. januar 2005 til IT- og Telestyrelsen fra Cybercity har selskabet 
underrettet styrelsen om, at TDC1 efter Cybercitys opfattelse i praksis bundter 
samtrafiktjenesterne ”Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstræknin-
ger” og ”Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel”. Cybercity har aftaget og afta-
ger fortsat tjenesterne i henhold til selskabets samtrafikaftale med TDC af 30. 
april 2003 om rå kobber m.v. Cybercity har henvist til, at selskabet i længere tid i 
løbet af 2004 forsøgte at få adgang til at aftage de to tjenester separat af hinan-
den, da selskabet eller dets kunder sjældent havde brug for disse i kombination.   

Cybercity har anmodet IT- og Telestyrelsen om at træffe afgørelse om, hvorvidt 
TDC’s salg af de omhandlede tjenester på disse vilkår er i overensstemmelse med 
reglerne i den dagældende samtrafikbekendtgørelses § 18.  

Efter belysning af sagen gennem indhentelse af skriftlige indlæg fra Cybercity og 
TDC og på baggrund af møder, afholdt mellem dels Cybercity og IT- og Telesty-
relsen og dels TDC og IT- og Telestyrelsen, har Cybercity tilkendegivet, at sel-
skabet nu kan aftage de to tjenester hver for sig. Cybercity har ønsket at opret-
holde selskabets anmodning om, at IT- og Telestyrelsen tager stilling til, hvorvidt 
TDC uretmæssigt har bundtet tjenesterne i perioden indtil december 2004.  

Sagsfremstilling

  

I henhold til parternes redegørelse for sagen ved breve fra hhv. Cybercity af 19. 
januar 2005 og fra TDC af 9. maj 2005 har TDC indtil december 2004 leveret rå 
kobberforbindelser under henvisning til selskabets standardtilbud om udleje af 
kobberledninger i accessnettet og til selskabets aftale om rå kobber med Cyberci-
ty. Begge aftaler gav ifølge aftalernes ordlyd principielt mulighed for bestilling 
og levering af rå kobber forbindelser uden samtidig opsætning af KAP.   

Fra og med december måned 2004 indførte TDC i et tillæg til selskabets stan-
dardtilbud om rå kobber en mulighed for at få leveret rå kobber som en gør-det-
selv variant (GDS-oprettelse) af produktet. Tillægsaftalen åbnede for adgang til 
af TDC at få foretaget en undersøgelse af, om der var et rimeligt grundlag for at 
gennemføre en bestilling af rå kobber uden, at et teknikerbesøg hos slutkunden 
for at opsætte KAP på adressen skulle gennemføres. 

                                                     

 

1 TDC A/S og herunder TDC Totalløsninger A/S er herefter i afgørelsen benævnt TDC. 

http://www.itst.dk
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Indtil december 2004 
Ifølge TDC’s oplysninger har det indtil december måned 2004 i praksis ikke væ-
ret muligt at vælge oprettelser uden teknikerbesøg/opsætning af KAP ved elek-
tronisk bestilling af rå kobber-produktet, idet Standard under punktet ”installati-
onsform” kun åbnede mulighed for bestilling af nye rå kobber-forbindelser med 
teknikerbesøg/opsætning af KAP.   

Det bemærkes i den forbindelse, at bestilling af rå kobber-produkter hos TDC 
som udgangspunkt skal ske elektronisk.  

Fra og med december 2004 
TDC har videre oplyst, at operatørerne efter indførelsen af GDS-produktet i de-
cember 2004 ved elektronisk bestilling af rå kobber under punktet ”Installations-
form” har kunnet vælge mellem ”Standard” og ”GDS”, dvs. med eller uden tek-
nikerbesøg/opsætning af KAP.   

Indførelsen i december 2004 af en tillægsaftale til standardtilbudet om rå kobber 
vedrørende adgang til en GDS-oprettelse har således også i praksis åbnet mulig-
hed for bestilling af rå kobber uden teknikerbesøg/opsætning af KAP.   

I februar 2006 har TDC indarbejdet denne mulighed for GDS-oprettelse i hoved-
aftalen i standardtilbudet for rå kobber.2  

IT- og Telestyrelsen har i januar 2006 gennemført høring hos parterne over et 
udkast til afgørelse af nærværende sag.  

Parternes anbringender

  

Cybercity  
Før december 2004 
Cybercity har i selskabets klage til IT- og Telestyrelsen tilkendegivet den opfat-
telse, at TDC i praksis har bundtet samtrafikydelserne ”indkobling af rå kobber i 
centraler, herunder delstrækninger” og ”opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel” i 
strid med forbudet i § 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 
om samtrafik mv.  

Cybercity henviste i sin klage til, at selskabet fandt, at det teknisk affødte behov 
for opsætning af nyt KAP-stik reelt er mindre end 20% af bestillingerne på rå 
kobber forbindelser, mens den resterende andel vil kunne etableres ved anvendel-
se af eksisterende installationer. Selskabet havde desuagtet gennem længere tid 
forsøgt at få adgang til at kunne aftage de pågældende tjenester separat, men 
havde i tiden inden fremsendelse af selskabets klage 19. januar 2005 ikke haft 
mulighed for at bestille en rå kobber forbindelse uden samtidigt at skulle bestille 
et nyt KAP-stik opsat hos slutkunden.   

Cybercity har i e-mail af 30. juni 2005 til IT- og Telestyrelsen underbygget dette 
med beskrivelsen af et hændelsesforløb, hvor selskabet hos TDC i februar 2004 
havde bestilt etablering af rå kobber uden samtidig oprettelse af KAP-stik i 12 til-
                                                     

 

2 Jf. standardtilbud for rå kobber af 6. februar 2006. 
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fælde. 10 etableringer blev gennemført uden samtidig opsætning af KAP-stik, in-
den TDC afviste fremgangsmåden fra Cybercitys side som uberettiget bestilling 
af GDS.3   

Fra og med december 2004 
For så vidt angår perioden fra og med december 2004 og fremover har Cybercity 
påtalt, at selskabet var nødsaget til at forhandle med TDC om indgåelse af en 
selvstændig tillægsaftale om GDS-oprettelser på rå kobber. Efter Cybercitys op-
fattelse var det eneste, der kunne opnås derved, en mulighed for at afgive en rå 
kobber bestilling uden samtidig at være tvunget til at bestille opsætning af et 
KAP-stik. Denne mulighed forelå efter Cybercitys opfattelse principielt allerede i 
parternes eksisterende samtrafik, og praktisk anvendelse af den burde ikke kræve 
fornyet aftale mellem parterne.  

TDC  
Generelt 
TDC gør generelt gældende, at tjenesterne ”Indkobling af rå kobber i centraler, 
herunder delstrækninger” og ”Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel” efter sel-
skabets opfattelse principielt ikke er to særskilte tjenester i relation til samtrafik-
bekendtgørelsens § 18, idet ydelsen KAP som udgangspunkt må anses for at ind-
gå som en nødvendig og naturlig delydelse i tilknytning til rå kobber.  

I TDC’s standardtilbud for rå kobber har selskabet defineret de to tjenester som 
følger:  

”Ved rå kobber forstås en galvanisk sammenhængende ubestykket 
kobberledning på strækningen mellem TDC’s central og slutbrugerens 
adresse.”  

og  

”Ved kabelafslutningspunkt (herefter KAP) forstås accessnettet/den rå 
kobberstræknings afslutningspunkt på slutbrugerens adresse.”   

Før december 2004 
TDC har anført, at selskabets standardtilbud af 13. august 2004 om udleje af rå 
kobber med udgangspunkt i tilbuddets bilag giver mulighed for separat bestilling 
og levering af rå kobber forbindelser uden teknikerbesøg i de tilfælde, hvor ope-
ratøren overtager en slutkunde og dermed frigør kobberlinien.  

TDC har videre anført, at det i disse tilfælde vil kunne tages for givet, at linien 
reelt er igennem og afsluttet i en egnet stikkontakt hos slutkunden, hvorfor det i 
sagens natur ikke er nødvendigt at undersøge behovet for opsætning af et KAP-
stik.  

TDC har derfor gjort opmærksom på, at selskabet i forbindelse med overtagelser 
således heller ikke forbindelse med overtagelser i praksis har stillet krav om beta-
ling for opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel.  
                                                     

 

3 jf. brev fra TDC af 29. marts 2004 til Cybercity. 
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Endvidere har TDC henvist til, at det i alle andre tilfælde af køb af rå kobber . 
som udgangspunkt ikke uden teknikerbesøg vil kunne afgøres, om den sidste del 
af forbindelsen inkl. KAP-stik reelt eksisterer, idet TDC’s registrering for acces-
snettet ikke inkluderer forbindelser fra den sidste fordeler og ind til slutkundens 
bopæl.  

TDC har således fastholdt, at selskabet også før december 2004 tilbød tjenesten 
oprettelse af rå kobber uden samtidig bestilling af opsætning af KAP-stik i for-
bindelse med overtagelser, hvor operatøren overtager en slutkunde fra TDC eller 
en anden operatør og dermed frigør kobberet.  

Fra og med december 2004 
TDC har gjort gældende, at de foreliggende muligheder for at bestille rå kobber-
produkter – herunder GDS-produktet – på udtømmende vis tilgodeser mulighe-
den for at bestille produkterne i henhold til gældende regler herfor.   

Der retlige grundlag

  

Lovgivning  
I medfør af § 76, stk. 1, i lov nr. 450 af 10. juni 20034 (2003-teleloven) kan IT- 
og Telestyrelsen behandle sager om overholdelse af denne lovs afsnit IV og reg-
ler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af en klage.  

Overgangsreglerne i telelovens § 7, stk. 4, fastslår, at blandt andet § 42 i den hid-
tidige lov nr. 418 af 31. maj 2000 (2000-teleloven) fortsat finder anvendelse, med 
mindre der i medfør af 2003-teleloven er truffet endelig administrativ afgørelse, 
og forpligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft.  

§ 42 er affattet som følger:   

”§ 42. Udbydere af offentlige telenet eller teletjenester, der har en 
stærk markedsposition på et givet delmarked, jf. § 45, skal på det på-
gældende delmarked imødekomme alle rimelige anmodninger om ind-
gåelse eller ændring af aftaler om samtrafik om de i §§ 39 og 40 
nævnte samtrafikprodukter, jf. dog § 43.”  

Ved indberetning af 1. februar 2001 til EU-kommissionen udpegede IT- og Tele-
styrelsen TDC som havende en stærk markedsposition (SMP) på det samlede 
marked for fastnet- og mobilkommunikationstjenester. Denne udpegning var 
fortsat i kraft i perioden op til februar måned 2006.  

§ 7, stk. 1, i overgangsbestemmelserne i 2003-teleloven fastslår blandt andet, at 
bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik (samtrafikbekendtgø-
relsen) forbliver i kraft, indtil den ændres eller ophæves af ministeren for viden-
skab, teknologi og udvikling. Samtrafikbekendtgørelsen præciserer blandt andet 
de beskrevne samtrafikprodukter i §§ 39 og 40 i 2000-teleloven. 
                                                     

 

4 Jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005 om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet, som ændret ved lov nr. 1427 af 21. december 2005. 
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§ 7, stk. 2, i overgangsbestemmelserne i 2003-teleloven fastslår blandt andet, at 
bekendtgørelse nr. 853 af 28. september 2001 om standardtilbud på samtrafikom-
rådet (standardtilbudsbekendtgørelsen) forbliver i kraft, indtil den ophæves af IT- 
og Telestyrelsen. Standardtilbudsbekendtgørelsen blev ændret med bekendtgørel-
se nr. 669 af 10. juli 2003.  

Overgangsreglernes § 7, stk. 3, fastsætter videre, at blandt andet samtrafikbe-
kendtgørelsen ikke finder anvendelse på de områder og mellem de parter, hvor 
der i medfør af 2003-teleloven er truffet endelig administrativ afgørelse, og for-
pligtelserne for det relevante marked er trådt i kraft. Overgangsreglerne er senere 
ændret ved lov nr. 1427 af 21. december 2005. Ændringen nævnes for god ordens 
skyld, men er ikke relevant for behandlingen af nærværende sag.  

IT- og Telestyrelsen traf første gang afgørelse på engrosmarkedet for ubundtet 
adgang efter reglerne i 2003-teleloven den 5. januar 2006, og forpligtelserne på 
markedet trådte i kraft den 5. marts 2006. Engrosmarkedet for ubundtet adgang er 
det marked, der omfatter produktet rå kobber.   

I medfør af § 2 i samtrafikbekendtgørelsen har udbydere af telenet eller teletjene-
ster adgang til at påberåbe sig reglerne i 2000-telelovens §§ 42 og 44 for så vidt 
angår blandt andet leje af infrastruktur.  

§ 18, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 er affattet som følger: 
 ”§ 18. Aftaler om samtrafik som nævnt i §§ 42-44 i lov om konkurrence- og for-
brugerforhold på telemarkedet må  ikke indeholde krav om gensidighed, pakke-
løsninger eller bundtning, som tvinger en aftalepart til at betale for produkter el-
ler tjenester, der ikke vedrører den ønskede samtrafik, eller til at levere eller 
modtage produkter eller tjenester, anvende priser eller kontraktvilkår eller lig-
nende, som ikke har relation til den samtrafikydelse, som der i medfør af §§ 42-
44 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet er fremsat an-
modning om at indgå aftale om. 
  Stk. 2……”.  

Øvrigt retligt grundlag 
TDC indgik i perioden frem til december 2004 aftaler om leje af fysiske infra-
strukturstrækninger med udgangspunkt i selskabets standardtilbud af 13. august 
2004 om udleje af kobberledninger i access-nettet (rå kobber). Standardtilbudet 
var udfærdiget i medfør af reglerne i § 1, stk. 1, nr. 2 i standardtilbudsbekendtgø-
relsen, jf. bilag 2, punkt A3, og i henhold til art. 3, 1 i Europaparlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 2887/2000 af 18. december 2000 om ubundtet adgang 
til abonnentledninger (ULL-forordningen).  

IT- og Telestyrelsens vurdering

 

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at IT- og Telestyrelsen vurde-
rer, at samtrafiktjenesterne ”Indkobling af rå kobber i centraler, herunder del-
strækninger” og ”Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel” er to af hinanden uaf-
hængige tjenester forstået således, at leje af en rå kobber-forbindelse ikke nød-
vendigvis og i alle tilfælde forudsætter teknikerbesøg og opsætning af KAP-stik 
for, at kobberforbindelsen kan anvendes efter hensigten. Denne vurdering baserer 
styrelsen på det faktum, at TDC rent faktisk nu udbyder de to tjenester som selv-
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stændige tjenester, ligesom det kan konstateres, at markedet efterspørger tjene-
sterne separat  

IT- og Telestyrelsen finder således, at der i praksis kan konstateres et behov for 
at kunne aftage ydelserne separat af hinanden, og der synes modsat ikke – som af 
TDC gjort gældende – at være en sådan sammenhæng mellem produkterne, at 
disse alene i forening udgør ét samtrafikprodukt i telelovens forstand.  

IT- og Telestyrelsen skal videre bemærke, at det forbud mod bundtning, som fin-
des i samtrafikbekendtgørelsens § 18, stk. 1, vedrører forbud mod aftalevilkår om 
bundtning. Isoleret set fremgår det af parternes samtrafikaftale om rå kobber, at 
de pågældende produkter kan aftages uafhængigt af hinanden.  

Imidlertid har det ikke i praksis været muligt at afgive separat bestilling af de to 
ydelser, idet TDC’s bestillingsgrænseflade ikke har åbnet mulighed herfor. IT- og 
Telestyrelsen finder derfor, at  TDC’s bestillingsblanketter konkret må betragtes 
som en integreret del af parternes samtrafikaftale, idet det ikke har været mulig at 
fravælge disse blanketter ved bestilling af produkterne til fordel for alternative 
bestillingsformer, der kunne have givet mulighed for separat bestilling. I kraft af, 
at bestillingsblanketten efter IT- og Telestyrelsens opfattelse må betragtes som en 
reelt integreret del af parternes samtrafikaftale, og TDC dermed reelt har erstattet 
samtrafikaftalens vilkår om separat køb med vilkår i bestillingsblanketten om 
bundtet køb, vil vilkårene i bestillingsblanketten dermed også skulle vurderes i 
henhold til reglerne i samtrafikreguleringen, herunder samtrafikbekendtgørelsen.  

Efter det oplyste i sagen, herunder at TDC i december måned 2004 indførte ad-
gang til GDS-oprettelser af rå kobber, hvorefter samtrafiktjenesten ”Indkobling 
af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger” kunne bestilles uafhængigt af 
tjenesten ”Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel”, finder IT- og Telestyrelsen 
ikke grundlag for at fastslå, at TDC i perioden efter december 2004 i forbindelse 
oprettelse af rå kobber-forbindelser har bundtet de to tjenester i strid med be-
stemmelsen i samtrafikbekendtgørelsens § 18.  

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt TDC i perioden før december 2004 
ulovligt har bundtet de to tjenester, skal IT- og Telestyrelsen indledningsvis fast-
slå, at eftersom IT- og Telestyrelsen ikke i december måned 2004 havde truffet 
konkurrenceregulerende afgørelse efter reglerne i 2003-teleloven på det relevante 
engrosmarked for ubundtet adgang, skal forholdet efter styrelsens opfattelse i 
henhold til overgangsreglerne i telelovens § 7 bedømmes efter reglerne i samtra-
fikbekendtgørelsen.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at reglen i samtrafikbekendtgørelsens § 
18, stk. 1, om forbud mod bundtning konkret indebærer, at de to samtrafiktje-
nester ”Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger” og ”Opsæt-
ning af KAP pr. linie inkl. kørsel” skal kunne bestilles uafhængigt af hinanden.  

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at den i standardtilbuddet definerede tjeneste 
”Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstrækninger” først fra december 
2004 i praksis har været mulig at bestille og få leveret i ubundtet form, dvs. uden 
samtidig debitering for den i standardaftalen definerede tjeneste ”Opsætning af 
KAP pr. linie inkl. kørsel”. 
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Adgang til GDS-oprettelser af rå kobber og dermed adgang til bestilling af rå 
kobber uden samtidig bestilling af opsætning af KAP/teknikerbesøg har således 
reelt først været til rådighed fra december 2004.  

Ikke desto mindre har der også i perioden op til december 2004 i standardtilbud-
det for rå kobber været fastsat separate priser for de to tjenester ”Indkobling af rå 
kobber i centraler, herunder delstrækninger” og ”Opsætning af KAP pr. linie inkl. 
kørsel”.   

Endvidere fremgår det af standardtilbuddet, at der kun skal betales for ”Opsæt-
ning af KAP pr. linie inkl. kørsel”, ”såfremt der ikke allerede findes et egnet KAP 
på adressen”. Der fremgår ikke af standardtilbuddet andre situationer, der kan 
udløse krav om betaling for opsætning af KAP.  

Standardtilbuddet har således formelt givet adgang til at købe de to tjenester i 
ubundtet form, men dette var ikke muligt i den nævnte periode bortset fra bestil-
linger, der vedrørte overtagelse af eksisterende kunder.  

IT- og Telestyrelsens samlede vurdering 
Det er IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at Cybercity såvel i perioden før 
som i perioden efter december måned 2004 har kunnet bestille rå kobber uden 
samtidig opsætning af KAP-stik. Dette har dog efter styrelsens opfattelse alene 
været muligt, hvis bestillingen angik tilfælde, hvor Cybercity samtidig overtog en 
eksisterende kunde fra TDC, idet der i disse tilfælde ikke har hersket tvivl om, at 
der hos den overtagne slutkunde allerede var opsat et egnet KAP-stik.  

For så vidt angår tilfælde, hvor Cybercity i perioden før december 2004 har øn-
sket at bestille rå kobber uden samtidig at overtage en eksisterende kunde fra 
TDC, er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC reelt har umuliggjort separat 
bestilling af oprettelse af rå kobber uden samtidig bestilling af opsætning af 
KAP-stik. I perioden frem til december 2004 har TDC således opkrævet betaling 
for teknikerbesøg med eventuel opsætning af KAP-stik uanset, om der allerede 
var et egnet KAP-stik på adressen eller ej, idet det ikke har været muligt for Cy-
bercity at bestille en rå kobberforbindelse separat  

Det er derfor sammenfattende IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC i tiden 
frem til december 2004 har handlet i strid med forbudet i samtrafikbekendtgørel-
sens § 18, stk. 1, idet TDC har bundtet samtrafikprodukterne ”Indkobling af rå 
kobber i centraler, herunder delstrækninger” og ”Opsætning af KAP pr. linie inkl. 
kørsel”, ved køb af rå kobber-forbindelser i tilfælde, hvor der ikke var tale om en 
samtidig overtagelse af en eksisterende slutkunde på forbindelsen.  

Det er dog samtidig også IT- og Telestyrelsen opfattelse, at den ovenfor beskrev-
ne bundtning er bragt til ophør i december 2004 med indførelsen af tillægsaftalen 
om GDS og den deraf følgende ændring af bestillingsblanketten, hvorefter det re-
elt har været muligt at bestille de pågældende produkter separat..  

ooo0ooo   
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På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af § 76, 
stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 med senere ændringer, jf. § 18, stk. 1, i be-
kendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v. følgende  

AFGØRELSE: 
TDC har i forbindelse med selskabets samtrafikaftale med Cybercity om leje 
af rå kobber forbindelser handlet i strid med forbuddet i § 18, stk. 1, i be-
kendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v., idet selskabet 
i tiden frem til december 2004 har bundtet de i samtrafikaftalen selvstændigt 
prissatte tjenester ”Indkobling af rå kobber i centraler, herunder delstræk-
ninger” og ”Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel”.  

Det er imidlertid også IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC har bragt 
bundtningen af de pågældende tjenester ”Indkobling af rå kobber i centra-
ler, herunder delstrækninger”  og ”Opsætning af KAP pr. linie inkl. kørsel” 
til ophør med indførelsen af Gør-Det-Selv-produktet i december 2004.    

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   

Kopi af denne afgørelse er d.d. sendt til Cybercity.    

Med venlig hilsen    

Dan Asbjørn Smitt   


