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Afgørelse efter telelovens § 65 om online adgang til oversigt over EN-numre 
(kredsløb), der berøres af teknikhuse med DSLAM-udstyr 

Cybercity har ved brev af 13. juni 2007 anmodet IT- og Telestyrelsen om at 
træffe afgørelse om, hvorvidt Cybercitys anmodning om at få online adgang til 
løbende opdateret oversigt over EN-numre (kredsløb), der berøres af TDC's 
teknikhuse indeholdende DSLAM-udstyr, er rimelig efter telelovens1 § 65.   

Sagsfremstilling

 

Cybercity har som nævnt ved brev af 13. juni 2007 anmodet IT- og Telestyrelsen 
om at vurdere rimeligheden af, at Cybercity får online adgang til løbende 
opdateret oversigt over EN-numre (kredsløb), der berøres af TDC's teknikhuse 
indeholdende DSLAM-udstyr. Cybercity har ved e-mail af 18. juni 2007 oplyst, 
at anmodningen knytter sig til parternes aftaler om rå kobber og delt rå kobber2.   

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 18. juni 2007 om TDC s 
bemærkninger til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger den 18. juli 
2007. 
   
IT- og Telestyrelsen sendte den 18. juli 2007 TDC s bemærkninger til Cybercity.  

Den 19. juli 2007 indkaldte IT- og Telestyrelsen Cybercity og TDC til et møde 
om sagen. Mødet blev afholdt den 14. august 2007.  

Ved e-mail af 21. august 2007 sendte IT- og Telestyrelsen et udkast til referat fra 
mødet til sagens parter. IT- og Telestyrelsen havde ved fristens udløb ikke 

                                                     

 

1 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 
780 af 28. juni 2007.  

2 Ved afgørelse af 21. december 2006 har IT- og Telestyrelsen fastsat foreløbige vilkår 
for Cybercitys adgang til rå kobber og delt rå kobber hos TDC. De foreløbige vilkår 
gælder fra 1. januar 2007, og indtil IT - og Telestyrelsen har truffet afgørelse om endelige 
vilkår for parternes samtrafik. Som foreløbige vilkår er fastsat de forud for afgørelsen 
gældende aftaler mellem Cybercity og TDC om rå kobber og delt rå kobber, jf. parternes 
aftale af 30. april 2003 om rå kobber med bilag og tillægsaftale af 29. marts 2005 med 
bilag, samt parternes aftale af 30. april 2003 om delt rå kobber med bilag og tillægsaftale 
af 22. februar 2005.  

http://www.itst.dk
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modtaget nogen bemærkninger til referatet, og styrelsen sendte herefter et 
endeligt referat fra mødet til parterne den 29. august 2007.  

Ved e-mails af 3. september 2007 modtog IT- og Telestyrelsen bemærkninger til 
referatet/sagen fra TDC og Cybercity.  

Bemærkningerne gav IT- og Telestyrelsen anledning til ved brev af 10. 
september 2007 at anmode TDC om yderligere bemærkninger. Samtidig udsendte 
styrelsen et revideret endeligt referat (dateret 6. september 2007) til begge parter.  

Styrelsen modtog ved brev af 12. september 2007 yderligere bemærkninger fra 
TDC. Ved e-mail af 18. september 2007 anmodede IT- og Telestyrelsen 
Cybercity om selskabets bemærkninger til TDC's brev af 12. september 2007. 
Cybercitys bemærkninger forelå ved e-mail af 3. oktober 2007.  

Ved e-mail af 14. september 2007 fremsendte Cybercity til IT- og Telestyrelsen 
en orientering om et møde om sagen, som Cybercity og TDC havde afholdt den 
13. september 2007. Ved e-mail af 18. september 2007 anmodede IT- og 
Telestyrelsen TDC om selskabets bemærkninger til Cybercitys e-mail af 14. 
september 2007. TDC's bemærkninger forelå ved brev af 2. oktober 2007.       

Den 1. november 2007 sendte IT- og Telestyrelsen et udkast til afgørelse i høring 
hos parterne med svarfrist den 15. november 2007. Styrelsen modtog TDC s 
bemærkninger den 15. november 2007 og Cybercitys bemærkninger den 20. 
november 2007.  

IT- og Telestyrelsen træffer herefter afgørelse i sagen.   

A. Parternes anbringender  

Cybercitys indledende anbringender    
Cybercity har ved brev af 13. juni 2007 anført, at selskabet ønsker at få adgang til 
en løbende opdateret oversigt over EN-numre (kredsløb), der berøres af TDC's 
teknikhuse, der indeholder DSLAM-udstyr. Cybercity anfører, at adgangen til en 
sådan oversigt bør være online. De efterspurgte EN-numre omfatter forbindelser, 
der enten løber igennem eller forbi de pågældende teknikhuse og -rum.  

Cybercity henviser til, at TDC i forbindelse med udarbejdelsen af selskabets 
Cable Management Plan (CMP) har oplyst, at der på foreløbig 392 af i alt 637 
teknikhuse er opstillet DSLAM til brug for DSL-indkobling. Konsekvensen heraf 
er, at de linjer, som andre udbydere har fået etableret, eller som fremadrettet vil 
blive etableret på de bagvedliggende centraler, vil blive særligt udsat for kraftig 
krydstaleforstyrrelse. Det gælder, hvis forbindelserne løber igennem eller forbi de 
392 teknikhuse med DSLAM. En af årsagerne til, at krydstaleforstyrrelserne 
bliver et særligt problem for disse forbindelser, er, at TDC friholder de 392 
teknikhuse fra de regler i CMP'en, som skal gælde for de fremadrettede 
fremskudte indkoblingspunkter, der etableres i nettet.   

Cybercity anfører, at dette resulterer i, at de af selskabets bagvedliggende 
forbindelser, som løber igennem de pågældende teknikhuse og -rum, også i 
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fremtiden vil blive ramt af krydstalestøj. Cybercity oplyser, at det er selskabets 
erfaring, at det kan være ganske vanskeligt at levere en bredbåndsforbindelse på 
et kobberpar, hvis forbindelsen mellem central og slutkunde passerer et teknikhus 
eller -rum med DSLAM. Cybercity ser det som et muligt scenarium, "at en 
substantiel mængde af de berørte kredsløb enten vil få massive performance-
problemer eller helt vil blive nedlukket som følge af TDC's udrulning."  

Cybercity oplyser, at selskabet har forsøgt at opnå klarhed over, hvor mange af 
selskabets forbindelser der bliver eller forventes at blive berørt af TDC's 
dispositioner i nettet. TDC har imidlertid ifølge Cybercity ikke kunnet/ville 
levere data, der giver et sikkert billede. Cybercity udtrykker bekymring for, at 
TDC har bagatelliseret problemets reelle omfang ved blandt andet at udmelde 
misvisende oplysninger over det reelle antal berørte kobberforbindelser.  

Cybercity oplyser, at selskabet den 12. marts 2007 har anmodet TDC om at få 
afklaret, hvor mange af Cybercitys EN-forbindelser der passerer en DSLAM på 
strækningen mellem abonnent og hovedcentral. Dette er sket med udgangspunkt i 
en specificeret og afgrænset liste over fremskudte teknikhuse og -rum med 
DSLAM.  

TDC har ifølge Cybercity afvist at lave et sådant udtræk "en bloc", da selskabet 
tidligere (i oktober 2006) har sendt et tilsvarende udtræk til Cybercity og med 
henvisning til, at det vil være omkostningsmæssigt tungt.   

TDC har over for Cybercity oplyst, at selskabet gerne vil undersøge på 
enkeltnumre. Det finder Cybercity imidlertid uhensigtsmæssigt, da problemet 
ifølge Cybercity er, at Cybercity ikke ved, hvilke eller hvor mange af selskabets 
EN-numre der er eller vil blive berørt af krydstale fra DSLAM'er.  

Cybercity anfører, at manglende adgang til de "efterspurgte opdaterede og 
pålidelige data" stiller selskabet i en situation, hvor udarbejdelse af en anvendelig 
businesscase for etablering af egne DSLAM i de pågældende teknikhuse og 
ønsket om at begrænse krydstale mest muligt vanskeliggøres.  

Efter Cybercitys opfattelse kan det ikke være andet end rimeligt, at selskabet via 
den efterspurgte oversigt får løbende kendskab til "skadevirkningerne" af TDC's 
dispositioner i nettet.  

TDC s indledende anbringender  
TDC har ved brev af 18. juli 2007 anført, at selskabet den 20. juni 2007 har 
opfyldt Cybercitys forespørgsel for så vidt angår EN-numre for rå kobber, der 
passerer TDC's teknikhuse. TDC oplyser videre, at selskabet via en generel 
udsendelse har informeret selskabets branchesalgskunder om, at der foreligger 
opdaterede lister over EN-numre for rå kobber.  

TDC henviser til, at det af den orientering, der er udsendt til 
branchesalgskunderne, fremgår, at det med de nuværende værktøjer er en 
besværlig manuel proces at tilvejebringe disse lister, hvorfor tilsvarende lister for 
delt rå kobber først foreligger senere. Det fremgår videre af orienteringen, at 
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TDC er villig til at gentage processen på anfordring, forudsat at selskabet får 
omkostningerne dækket af den, der anmoder om det.  

TDC oplyser, at de operatører, der har linjer, som bliver berørt af etableringen af 
nye indkoblingspunkter, bliver orienteret om etableringen via et varslingsskema.   

TDC stiller endvidere oplysninger om eksisterende linjer til rådighed gennem 
systemet MAWIS, som udbyderne har adgang til via Branchesalgs hjemmeside. 
Her kan udbyderne for de enkelte linjer se, hvilket krydsfelt de er tilkoblet og 
oplysning om nærmeste DSL-indkoblingsmulighed. Indkoblingspunktet er oftest 
centralen, men kan også være et fremskudt punkt eller central. Hvis der er tale 
om en fremskudt position, oplyses tillige lokalcentralen, hvor udbyderens 
samhusning normalt befinder sig. Opslag kræver p.t., at linjen har tilknyttet et 
telefonnummer. TDC arbejder på at komplettere funktionaliteten, så den også kan 
benyttes til opslag på linjer på grundlag af adresse.  

TDC mener således, at Cybercity har adgang til oplysninger om EN-numre 
gennem bestående indkoblingspunkter, gennem nye punkter og endelig via 
opslagsmuligheden for nye EN-numre. TDC anfører, at Cybercity ud fra 
tilgængelige informationer selv kan udarbejde opdaterede lister over det samlede 
antal EN-numre gennem fremskudte indkoblingspunkter.  

TDC oplyser, at selskabet er indstillet på - på baggrund af konkrete anmodninger 
- at udarbejde opdaterede lister og evt. udvikle en løsning for online-udtræk, 
forudsat at Cybercity er indstillet på at dække omkostningerne herved.  

TDC finder ikke Cybercitys anmodning rimelig.  

Møde med parterne den 14. august 2007 og opfølgning herpå 
Som nævnt ovenfor afholdt IT- og Telestyrelsen et møde om sagen med parterne 
den 14. august 2007. På mødet drøftedes følgende tre løsningsmodeller for 
adgang til oversigter over EN-numre, der berøres af teknikhuse med DSLAM:  

Løsning 1 - Det eksisterende system MAWIS videreudvikles

 

Løsningen indebærer, at TDC's MAWIS-system udvikles, så der ikke alene kan 
foretages opslag på aktive telefonnumre, men også på adresser og EN-numre. 
Ved et videreudviklet MAWIS vil andre udbydere, herunder Cybercity, kunne se 
fremskudte indkoblingspunkter på ledningsvejen.  

Løsning 2 - TDC udvikler nyt it-system

 

Et nyt it-system vil indebære en automatisering af processen og give TDC 
mulighed for med en håndteringstid på indtil 10 arbejdsdage at levere opdaterede 
lister for både rå kobber og delt rå kobber. Ifølge TDC vil et udtræk koste 4.000 
kr. pr. gang, og betalingen for systemet vil maksimalt være 100.000 kr.   

Løsning 3 - Manuel oversigt over berørte EN-numre

 

Løsningen indebærer, at TDC hver måned manuelt og mod betaling fremsender 
en oversigt over berørte rå kobber- og delt rå kobberforbindelser. 
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Ad 1 - Det eksisterende system MAWIS videreudvikles 
På mødet den 14. august 2007 anførte Cybercity, at tidshorisonten for 
anvendeligheden af denne løsning er kritisk.   

Ved brev af 3. september 2007 har Cybercity oplyst, at selskabet meget gerne ser, 
at der tilvejebringes en facilitet, hvorefter andre udbydere - ligesom TDC selv - 
kan slå en adresse op og herigennem se ledningsvejen for den aktive eller senest 
aktive forbindelse frem til en konkret adresse.  

Ved e-mail af 3. september 2007 og brev af 12. september 2007 har TDC oplyst, 
at videreudvikling af MAWIS ikke er med i selskabets it-planer for det 
kommende år, og at der derfor vil gå mindst et år, før en udvidelse af den 
pågældende karakter kan sættes i drift.  

Ved brev af 12. september 2007 har TDC yderligere oplyst, at ændringen af 
MAWIS indebærer generel udvikling og optimering af TDC s systemer, som 
indarbejdes i selskabets løbende it-udviklingsprojekter. Ændringen er således 
ikke indarbejdet i selskabets fastlagte it-planer for det kommende år. TDC kan 
derfor ikke p.t. komme et konkret tidspunkt nærmere eller give yderligere 
specifikation i forhold til det, der tidligere er givet.  

TDC oplyser, at den påtænkte ændring af MAWIS ikke forventes at medføre 
særskilte udgifter for udbyderne, herunder Cybercity.  

For så vidt angår behovet for at kunne søge på andet end telefonnumre (i 
perioden indtil MAWIS måtte være videreudviklet), henviser TDC i sin e-mail af 
3. september 2007 Cybercity til at søge via telefonnumre på en ønsket kundes 
overbo, nabo m.v.   

Ad 2 - TDC udvikler nyt it-system 
TDC har - i lyset af tidshorisonten for udvikling af MAWIS - i sin e-mail af 3. 
september 2007 henvist Cybercity til periodevist at få foretaget opgørelser og 
holde disse opdateret.  

Cybercity har ved brev af 3. september 2007 anført, at selskabet finder det 
relevant, at TDC løbende stiller oversigter over berørte forbindelser til rådighed 
for andre udbydere. Cybercity stiller sig dog uforstående over for den 
engangsbetaling, som TDC vil have for at stille systemet til rådighed. Cybercity 
mener således, at der er tale om en facilitet, som TDC i dag allerede selv har 
adgang til. Hvis TDC vurderer, at selskabet har omkostninger ved at stille 
oplysningerne til rådighed for andre, mener Cybercity, at TDC må søge 
omkostningerne dækket gennem det overhead, som TDC tillades at indregne i 
selskabets prissætning for samtrafikprodukter. For så vidt angår prisen for 
enkelttræk, mener Cybercity, at TDC bør arbejde hen imod, at systemet gøres 
fuldautomatisk, således at omkostninger generelt kan undgås ved løbende brug af 
systemet.  

Ved brev af 12. september 2007 anfører TDC, at i det omfang en anmodning om 
oplysninger medfører ekstraomkostninger for TDC, forbeholder selskabet sig ret 
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til at kræve disse dækket. TDC har ikke i sit eget detailudbud brug for 
oplysninger om, hvorvidt en ledning passerer et indkoblingspunkt, og i den 
konkrete sag er det kun Cybercity, der efterspørger oplysningerne. Derfor vil det 
være urimeligt, at andre branchesalgskunder skulle dække omkostningerne 
gennem det generelle overhead.  

Ad 3 - Manuel oversigt over berørte EN-numre 
Cybercity fremførte på mødet den 14. august 2007, at selskabet ikke mente, at 
denne løsning umiddelbart var hensigtsmæssig. Denne opfattelse har selskabet 
bekræftet i sit brev af 3. september 2007.  

Med hensyn til prisen for lister, der er omfattet af denne løsning, oplyser TDC 
ved brev af 12. september 2007, at TDC i givet fald vil give en udbyder, der 
anmoder herom, et tilbud beregnet ud fra forventet medgået tid baseret på TDC s 
timepris.  

_____________________  

Cybercity har ved e-mail af 14. september 2007 redegjort for resultatet af 
selskabets møde med TDC den 13. september 2007. På mødet drøftede parterne 
eventuelle alternativer til opslag i MAWIS i lyset af tidshorisonten for udvikling 
af dette.  

TDC fremlagde på mødet tre forslag: 
1. Cybercity indtaster selv oplysninger om forventet centraltilhørsforhold på 

baggrund af tegning fra TDC 
2. Bestilling med efterfølgende afvisning, hvis ledningsvejen går gennem et 

fremskudt punkt 
3. Bestilling med efterfølgende automatisk etablering på BSA, hvis 

ledningsvejen går gennem et fremskudt punkt  

Det fremgår af Cybercitys redegørelse for mødet, at Cybercity ikke kunne 
tilslutte sig nogen af de tre forslag.  

Cybercity oplyser, at selskabet på mødet foreslog, at TDC giver adgang til den 
facilitet i systemet Columbine, hvor TDC har mulighed for at slå ledningsvejen 
for en konkret forbindelse op. TDC oplyste på mødet, at det ikke ville være 
muligt at skabe en sådan adgang inden for det næste år.  

TDC har ved brev af 2. oktober 2007 fremsendt selskabets interne mødenotat fra 
selskabets møde med Cybercity den 14. september 2007. Det fremgår blandt 
andet af TDC s interne mødenotat, at formålet med mødet fra TDC s side var at 
få en præliminær drøftelse af et par muligheder, som TDC så for at 
imødekomme det behov, som TDC har forstået, at Cybercity har. Hensigten var 
således, at det tilstræbes, at TDC kunne få et bedre indblik i Cybercitys behov 
samtidig med, at Cybercity kunne kommentere TDC s forslag på et tidligt stadie 
og således, at TDC kunne fokusere på en detailspecifikation af de løsninger, der 
bedst ville imødekomme Cybercitys ønsker . 
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TDC anfører videre i det interne mødenotat, at selskabet efter mødet 
konstaterede, at der ikke er vilje til at indgå en sådan dialog fra Cybercitys 
side.

  

TDC redegør i det interne mødenotat for de tre løsningsmuligheder, som blev 
drøftet på mødet, og som Cybercity også har oplyst om i deres tilbagemelding af 
14. september 2007 fra mødet, jf. ovenfor. Af mødenotatet fremgår det, at 
parterne aftalte, at Cybercity skulle vurdere de anviste forslag og meddele TDC, 
om der er interesse for at arbejde videre med dem. Der blev ikke stillet nogen 
tidsfrist for tilbagemeldingen, men TDC anførte, at selskabet ikke ville arbejde 
videre med løsningsmodellerne, før der er fremsat ønske herom fra Cybercity.  

Af TDC s høringssvar af 15. november 2007 vedrørende udkast til nærværende 
afgørelse fremgår det, at TDC ikke har modtaget en sådan tilbagemelding fra 
Cybercity. TDC oplyser således, at sagen p.t. udestår på, at Cybercity vender 
tilbage til TDC.   

TDC nævner i sit brev af 2. oktober 2007, at selskabet har noteret sig, at 
Cybercity - trods TDC's afvisning over for Cybercity på selskabernes møde den 
13. september 2007 - fortsat antager, at TDC selv har online adgang til 
oplysninger om koblingsvejen for alle adresser, hvortil der enten er eller har 
været linjer. TDC afviser, at TDC har en sådan adgang. Det fremgår af TDC s 
interne notat fra mødet den 13. september 2007, at selskabet på mødet 
afkræftede, at sådan information eksisterer, og at selskabet i tilknytning hertil 
oplyste, at selskabet kender koblingsvejen af eksisterende linjer og til en vis grad 
gemmer information om koblingsvejen for tidligere linjer til en adresse. På dette 
grundlag kan man få en indikation af koblingsvejen for en beordret linje, men 
denne indikation er kun vejledende.  

TDC anfører i sit brev af 2. oktober 2007, at selskabet finder, at det har fremlagt 
flere løsningsforslag, der kan tilgodese Cybercitys behov. TDC finder derfor 
ikke, at det vil være rimeligt eller proportionalt, at IT- og Telestyrelsen 
imødekommer Cybercitys anmodning.  

Parternes høringssvar til udkast til afgørelse 
I sit høringssvar anfører TDC, at selskabet ikke mener, at det er relevant, at IT- 
og Telestyrelsen vurderer Cybercitys anmodning i henhold til telelovens § 65, 
stk. 2. Selskabet begrunder dette med, at sagen efter selskabets vurdering ikke 
vedrører et samtrafikprodukt, som selskabet er forpligtet til at give adgang til. 
Efter TDC s opfattelse vedrører sagen således oplysninger om linjer, der er 
koblet gennem fremskudte centraler og derfor er en følge af, at TDC har tilbudt at 
forlænge rå kobber-/delt rå kobberlinjer fra det til slutkunden hørende 
centralpunkt frem til den overordnede central. TDC henviser i den forbindelse til 
IT- og Telestyrelsens udkast til afgørelse i en anden sag, hvor styrelsen har 
vurderet, at TDC ikke er forpligtet til at levere delt rå kobber fra et krydsfelt i et 
teknikhus tilbage til centralen.  

Cybercity anfører i sit høringssvar, at selskabet er interesseret i, at TDC hurtigst 
muligt får udviklet MAWIS, således at det bliver muligt at kunne foretage opslag 
på basis af adresser eller EN-numre og få oplyst, om de enkelte linjer er tilkoblet 
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et fremskudt indkoblingspunkt eller ej. Efter Cybercitys opfattelse er det 
usandsynligt, at TDC ikke selv ved dette i forbindelse med deres egen servicering 
af selskabets kunder.   

Cybercity finder det uacceptabelt, at TDC ikke forpligtes til en tidsplan for 
videreudvikling af MAWIS.  

Afgørelsesgrundlaget

  

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

Stk. 1. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete 
tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en 
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. Afvisningen 
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 eller en 
samtrafikadgang, 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.    

Det fremgår endvidere af telelovens § 65, stk. 2, at:  

Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen 
fastsætte rimelige vilkår for levering af et samtrafikprodukt.

 

     
Det fremgår af lovbemærkningerne3 til telelovens § 65, stk. 2, at:  

Med rimelige vilkår forstås vilkår, der fastsættes under hensyntagen til 
dels den samtrafikberettigedes muligheder for at konkurrere på det 
pågældende marked og dels den samtrafikforpligtedes reelle muligheder 
for at levere produktet på de givne vilkår.   

Ved fastsættelse af rimelige vilkår skal IT- og Telestyrelsen tage 
udgangspunkt i den konkrete anmodning, og at vilkårene skal være 
forholdsmæssige og berettigede i forhold til den eller de konkrete 
markedsforpligtelser, som den samtrafikforpligtede udbyder er pålagt i 
medfør af lovens § 51, og som samtrafikken tilbydes efter.  

                                                     

 

3 Lovforslag nr. L 97 fremsat den 30. november 2005 om forslag til lov om ændring at 
lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om ændring af lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love.  
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B. Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for ubundtet 
adgang (marked 11). IT- og Telestyrelsen traf den 5. januar 2006 afgørelse på 
markedet i henhold til telelovens § 51, og Teleklagenævnet traf afgørelse i 
klagesagen den 10. juli 2006.    

Der er truffet administrativ afgørelse på nærværende engrosmarked og 
forpligtelserne for dette marked er trådt i kraft, jf. overgangsbestemmelsen i § 7, 
stk. 4, i lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet med flere love med senere ændringer.  

TDC er i medfør af telelovens § 84d udpeget som havende en stærk 
markedsposition på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er som 
følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 bl.a. pålagt 
nedenstående forpligtelser:  

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51 a, at 
imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik. Dette 
omfatter adgang til leje af rå kobber, adgang til leje af delt rå kobber, 
adgang til delstrækning af rå kobber eller delt rå kobber, adgang til 
administrativt rå kobber og adgang til fælles udnyttelse af bygninger m.v. 
med henblik på sammenkobling af netelementer (samhusning).  

 

Forpligtelse om gennemsigtighed i forbindelse med samtrafikaftaler, der 
indeholder afvigende betingelser m.v. i forhold til TDC's relevante 
standardtilbud, ændringer i eksisterende udbud af samtrafikprodukter og 
kommende nye samtrafikprodukter på markedet, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 
3 og 6, jf. § 51 d.  

Det fremgår af markedsafgørelsen, at adgangsforpligtelsen

 

blandt andet 
indebærer, "at 

 

TDC skal give adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller 
tjenester, jf. § 40, stk. 1, nr. 1, som bl.a. omfatter adgang til relevante 
softwaresystemer, herunder driftsstøttesystemer, samt fri adgang til 
tjenester, herunder tekniske grænseflader, protokoller eller andre 
nøgleteknologier, som er afgørende for interoperabiliteten af tjenesterne. 
Ved fri adgang forstås, at disse tjenester følger med som led i den indgåede 
samtrafikaftale og derfor ikke skal prissættes særskilt."  

IT- og Telestyrelsen skal for en god ordens skyld nævne, at styrelsen den 2. april 
2007 traf en tillægsafgørelse om samhusning på nærværende engrosmarked. 
Dette har dog ingen betydning for denne sags afgørelse.    

IT- og Telestyrelsens vurdering

 

Cybercitys annmodning er en anmodning om fastsættelse af vilkår i parternes 
eksisterende aftaler om rå kobber hhv. delt rå kobber, jf. note 2, således at 
aftalerne kommer til at omfatte et vilkår om, at Cybercity får online adgang til en 
løbende opdateret oversigt over EN-numre (kredsløb), der berøres af TDC's 
teknikhuse med DSLAM-udstyr.   
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IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis tage stilling til, om der er tale om en 
rimelig anmodning efter telelovens § 65, stk. 1. Hvis der foreligger en rimelig 
anmodning, giver § 65, stk. 2, styrelsen beføjelse til at fastsætte rimelige vilkår 
for leveringen af det givne samtrafikprodukt.  

A. Adgang til samtrafik - Telelovens § 65, stk. 1 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at betingelserne i telelovens § 65, stk. 1, 
nr. 1-3 er opfyldt, idet:  

- IT- og Telestyrelsen i henhold til § 65, stk. 1, nr. 1, kan konstatere, at sagen er 
indbragt af en part, der som udbyder af offentlige elektronisk kommunikationsnet 
eller tjenester i medfør af telelovens § 42 er berettiget til at anmode om adgang 
til samtrafik i henhold til reglerne i telelovens afsnit IV, og   

- IT- og Telestyrelsen i henhold til § 65, stk. 1, nr. 2, kan konstatere, at 
anmodningen vedrører et samtrafikprodukt, som TDC i medfør af styrelsens 
afgørelse på det i sagen relevante engrosmarked er pålagt en forpligtelse til at 
give andre udbydere adgang til, og at   

- der ikke er konstateret væsentlige hensyn, som i henhold til § 65, stk. 1, nr. 3, 
kan begrunde en afvisning i henhold til telelovens § 50 eller regler, fastsat i 
medfør heraf.   

Særligt med hensyn til, at der er tale om et samtrafikprodukt, som TDC er 
forpligtet til at give adgang til, skal IT- og Telestyrelsen bemærke følgende:  

TDC har som nævnt ovenfor anført, at selskabet ikke finder, at Cybercitys 
anmodning vedrører et samtrafikprodukt, som TDC er forpligtet til at give 
adgang til. TDC henviser i den forbindelse til, at IT- og Telestyrelsen i 
forbindelse med behandlingen af en anden sag har vurderet, at TDC ikke er 
forpligtet til at levere delt rå kobber fra et krydsfelt i et teknikhus tilbage til 
centralen.  

IT- og Telestyrelsen kan bekræfte, at det er styrelsens vurdering, at TDC's 
adgangsforpligtelse ikke omfatter en egentlig etablering af en ny rå kobber- eller 
delt rå kobberforbindelse på strækningen fra et krydsfelt i et teknikhus til den 
bagvedliggende central, i det omfang kobberforbindelsen terminerer i teknikhuset 
både for så vidt angår forekommende PSTN- og xDSL-udstyr.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at i de tilfælde, hvor TDC flytter 
en rå kobber- eller delt rå kobberforbindelse fra termineringspunktet i den 
fremskudte central tilbage til den bagvedliggende central, er forbindelsen fra 
slutbrugeren til den bagvedliggende central omfattet af markedsafgørelsens 
definition af rå kobber eller delt rå kobber. TDC vil derfor i disse tilfælde som 
udgangspunkt være pålagt de forpligtelser, som er knyttet til produkterne rå 
kobber og delt rå kobber i henhold til afgørelsen af 5. januar 2006 på 
engrosmarkedet for ubundtet adgang.  

Nærværende sag omhandler efter IT- og Telestyrelsens opfattelse spørgsmålet 
om, hvorvidt Cybercity kan få adgang til oplysninger om eksisterende 
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forbindelser  dvs. oplysninger om forbindelser, som selskabet i forvejen aftager 
fra TDC og har etableret. Det fremgår således blandt andet af de i sagen 
foreliggende oplysninger, at Cybercity med de ønskede oplysninger ønsker at 
opnå klarhed over, hvor mange af selskabets forbindelser der er eller forventes at 
blive berørt at TDC s netudbygning.  

På den baggrund er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at sagen vedrører et 
samtrafikprodukt (rå kobber og delt rå kobber), som TDC er forpligtet til at give 
adgang til, og at anmodningen herom er rimelig, idet den ikke kan afvises med 
henvisning til bestemmelserne i telelovens § 65, stk. 1, nr. 1-3.   

Betingelserne for, at IT- og Telestyrelsen ved anmodning herom kan fastsætte 
rimelige vilkår for samtrafikken efter telelovens § 65, stk. 2, er således opfyldt.   

B. Vilkår for samtrafik - Telelovens § 65, stk. 2   
Cybercity har anmodet om at få online adgang til løbende opdateret oversigt over 
EN-numre (kredsløb), der berøres af TDC's teknikhuse indeholdende DSLAM-
udstyr.  

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis nævne, at styrelsen har noteret sig, at 
TDC i selskabets brev af 2. oktober 2007 har oplyst, at TDC ikke selv har online 
adgang til oplysninger om koblingsvejen fra alle adresser, hvortil der enten er 
eller har været linjer. Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at 
det ikke er relevant at vurdere sagen ud fra den forpligtelse om ikke-
diskrimination, som TDC er pålagt med IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. 
januar 2006 på engrosmarkedet for ubundtet adgang.  

Som nævnt ovenfor vedrører Cybercitys anmodning en anmodning om 
fastsættelse af et vilkår i parternes eksisterende aftaler om rå kobber hhv. delt rå 
kobber, således at parternes aftaler kommer til at omfatte et vilkår om, at 
Cybercity får online adgang til løbende opdateret oversigt over EN-numre 
(kredsløb), der berøres af TDC's teknikhuse med DSLAM-udstyr.  

Parternes aftale om rå kobber indeholder i punkt 11.1 en bestemmelse om, at 
parterne gensidigt er forpligtet til løbende at holde hinanden orienteret om 
forløbet af aftalen, herunder orientere om særlige begivenheder eller episoder, 
som måtte være af betydning for den anden part, herunder dennes muligheder for 
at varetage egne interesser i relation til planlægning af anvendelsen af nettet. Det 
er imidlertid IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det ikke kan udledes af aftalens 
bestemmelse om, at TDC skal give oplysninger om "særlige begivenheder eller 
episoder", at TDC dermed skal give online-oplysninger om, hvilke EN-numre der 
berøres af TDC's teknikhuse indeholdende DSLAM-udstyr.  

Parternes gældende aftale regulerer således ikke, om TDC skal give Cybercity 
online oplysning om, hvilke EN-numre der berøres af TDC's teknikhuse med 
DSLAM-udstyr.  

Det fremgår af sagen, at TDC i dag stiller oplysninger om eksisterende linjer til 
rådighed gennem systemet MAWIS, som Cybercity har adgang til via TDC 
Branchesalgs hjemmeside. Systemet giver Cybercity mulighed for at se, hvilket 
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krydsfelt de enkelte linjer er tilkoblet, samt oplysning om nærmeste DSL-
indkoblingsmulighed (central eller fremskudt punkt eller central). Opslag i 
systemet forudsætter, at linjen har tilknyttet et telefonnummer. Det er således 
ikke muligt at foretage et opslag på baggrund af en adresseoplysning.  

Det fremgår endvidere, at TDC har stillet en oversigt til rådighed over EN-numre 
(kredsløb), der er berøres af teknikhuse med DSLAM for rå kobber og vil gøre 
det tilsvarende for delt rå kobber. TDC har endvidere oplyst, at selskabet er villig 
til at gentage processen, forudsat at TDC får selskabets omkostninger dækket. 
TDC vil således mod betaling manuelt løbende udarbejde en opdateret oversigt til 
Cybercity over EN-numre (kredsløb), der er berøres af teknikhuse med DSLAM. 
Derudover vil TDC besvare konkrete forespørgsler fra Cybercity vedr. 
oplysninger om EN-numre, der passerer TDC's teknikhuse.   

Det fremgår videre, at TDC varsler udbydere, herunder Cybercity, hvis linjer 
bliver berørt af etableringen af nye indkoblingspunkter, herom.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens forståelse, at de eksisterende 
muligheder samlet set giver Cybercity mulighed for at få oplysninger med et 
indhold, der svarer til det, Cybercity ønsker.  

IT- og Telestyrelsen kan samtidig konstatere, at Cybercity ønsker at kunne få 
online adgang til en løbende opdateret oversigt over de omhandlede oplysninger.  

Afgørende for, om IT- og Telestyrelsen kan fastsætte et vilkår for TDC's levering 
af rå kobber og delt rå kobber til Cybercity om online adgang til en oversigt som 
ønsket af Cybercity, er, om et sådant vilkår er rimeligt, jf. telelovens § 65, stk. 2.  

Ved "rimelige vilkår" forstås som nævnt ovenfor vilkår, der fastsættes under 
hensyntagen til dels den samtrafikberettigedes muligheder for at konkurrere på 
det pågældende marked, dels den samtrafikforpligtedes reelle muligheder for at 
levere produktet på de givne vilkår.  

Ved fastsættelsen af rimelige vilkår skal IT- og Telestyrelsen som nævnt tage 
udgangspunkt i den konkrete anmodning, og at vilkårene skal være 
forholdsmæssige og berettigede i forhold til den eller de konkrete 
markedsforpligtelser, som den samtrafikforpligtede udbyder er pålagt efter lovens 
§ 51, og som samtrafikken udbydes efter.  

I relation til den konkrete sag er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der skal 
tages udgangspunkt i de forpligtelser om at give adgang til samtrafik samt til at 
sikre gennemsigtighed, som TDC er pålagt ved IT- og Telestyrelsens afgørelse af 
5. januar 2006.   

Gennemsigtighedsforpligtelsen

 

indebærer blandt andet, at TDC løbende på 
selskabets hjemmeside på en let tilgængelig og dækkende måde skal 
offentliggøre alle oplysninger og specifikationer om ændringer i eksisterende 
udbud af samtrafikprodukter og kommende nye samtrafikprodukter, der 
planlægges gennemført i løbet af de næste seks måneder.  



    

IT- og Telestyrelsen        

13

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det vil følge af 
gennemsigtighedsforpligtelsen, at TDC blandt andet har pligt til at orientere 
Cybercity om sine udbygningsplaner, herunder etablering af nye 
indkoblingspunkter.  

Nærværende sag vedrører imidlertid ikke spørgsmålet om, hvorvidt TDC skal 
orientere om sine udbygningsplaner, men i stedet om Cybercity kan få online 
adgang til en løbende opdateret oversigt over, hvilke af selskabets EN-numre, der 
berøres af de af TDC's teknikhuse, der indeholder DSLAM-udstyr.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at gennemsigtighedsforpligtelsen alene 
indeholder en pligt for TDC til at offentliggøre oplysninger omfattet af 
gennemsigtighedsforpligtelsen på en let tilgængelig og dækkende måde på 
selskabets hjemmeside. Gennemsigtighedsforpligtelsen omfatter således ikke en 
pligt for TDC til at etablere et online system med de i sagen omhandlede 
oplysninger over berørte EN-numre.   

Det vil således ikke være forholdsmæssigt og berettiget i forhold til den pålagte 
gennemsigtighedsforpligtelse at fastsætte et vilkår om, at TDC skal give online 
adgang til en løbende opdateret oversigt over EN-numre, der berøres af TDC's 
teknikhuse med DSLAM-udstyr.  

Spørgsmålet er herefter, om et vilkår, som det omhandlede, ville være 
forholdsmæssigt og berettiget i forhold til TDC's adgangsforpligtelse.  

Adgangsforpligtelsen indebærer, at TDC er pålagt at give andre udbydere, 
herunder Cybercity, adgang til at leje rå kobber og delt rå kobber.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det for at sikre lige adgang til TDC's 
infrastruktur er vigtigt at sikre, at udbydere, der har lejet en rå kobberforbindelse 
af TDC, fortsat kan levere bredbånd eller andre tjenester på den pågældende 
kobberforbindelse, også efter TDC's etablering af fremskudte 
indkoblingspunkter, således at forretningsgrundlaget for de øvrige udbyderes 
tjenesteudbud ikke fjernes.  

TDC's netudbygning, jf. sagsfremstillingen, indebærer en risiko for 
kvalitetsforringelser på de kobberforbindelser, Cybercity lejer. Dette kan påvirke 
Cybercitys muligheder for at konkurrere på bredbåndsmarkedet.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at det er vigtigt for 
Cybercitys muligheder for at kunne konkurrere på det omhandlede marked, at 
selskabet har adgang til oplysninger, der giver selskabet mulighed for at 
planlægge, hvordan selskabet kan begrænse krydstaleproblemer som følge af 
TDC's netudbygning mest muligt. I modsat fald risikerer Cybercity, at selskabets 
kunder får et bredbåndsprodukt af en ringere kvalitet end forudsat. Det kan 
således være af væsentlig betydning for Cybercitys muligheder for at konkurrere 
på det pågældende marked, at selskabet har adgang til at vurdere, om der er 
særlig risiko for, at de pågældende forbindelser udsættes for krydstale.  
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Det fremgår imidlertid af sagen, at TDC ikke i dag har udviklet online systemer, 
der gør det muligt i enhver henseende at imødekomme Cybercitys ønsker. TDC 
har oplyst, at selskabet er indstillet på at videreudvikle selskabets MAWIS-
system, så det giver mulighed for at foretage opslag på såvel telefonnumre som 
adresser. En sådan videreudvikling indgår dog ikke i TDC's it-planer for det 
kommende år. Efter TDC's oplysninger vil der således gå mindst et år, før en 
udvidelse af den pågældende karakter kan sættes i drift.  

Det fremgår yderligere af sagen, at Cybercity i dag har adgang til - på anden vis - 
at få adgang til oplysninger om EN-numre, der berøres af teknikhuse med 
DSLAM-udstyr.    

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at et vilkår om at give 
online adgang til en løbende opdateret oversigt over EN-numre, der berøres af 
TDC's teknikhuse med DSLAM-udstyr ikke er forholdsmæssigt og berettiget i 
forhold til TDC's adgangsforpligtelse. IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse 
lagt vægt på, at Cybercity på anden vis har adgang til oplysninger over EN-
numre, der berøres af TDC s teknikhuse med DSLAM-udstyr, og at TDC ikke i 
dag har udviklet et system, der giver mulighed for den online adgang til 
oplysninger, som Cybercity ønsker.    

Det er herefter samlet IT- og Telestyrelsens vurdering, at Cybercitys anmodning 
om at fastsætte et vilkår om online adgang til en løbende opdateret oversigt over 
EN-numre, der berøres af TDC's teknikhuse med DSLAM-udstyr, som værende 
gældende for de konkrete samtrafikaftaler ikke kan imødekommes, da et sådant 
vilkår efter IT- og Telestyrelsens opfattelse ikke er rimeligt, jf. telelovens § 65, 
stk. 2.    

ooo0ooo    

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af 
telelovens 65, stk. 1 og 2, og i medfør af styrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på 
engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11) følgende:   

AFGØRELSE

  

IT- og Telestyrelsen kan ikke imødekomme Cybercitys anmodning om at 
fastsætte det af Cybercity ønskede vilkår om online adgang til en løbende 
opdateret oversigt over EN-numre, der berøres af TDC's teknikhuse med 
DSLAM-udstyr, som værende gældende for den konkrete samtrafikaftale, 
idet et sådant vilkår ikke er rimeligt, jf. telelovens § 65, stk. 2.   

ooo0ooo  

Klagevejledning  
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan i medfør af teleloven påklages til 
Teleklagenævnet, Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 
København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden fire uger efter, at 
denne afgørelse er meddelt selskabet.  
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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   

Jette Plenge Jakobsen   


