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Notat vedrørende pligt til at tilbyde samhusning i gadeskabe, teknikhuse 
m.v. 

TDC har iværksat en udbygning af selskabets accessnet med henblik på at kunne 
levere bredbånd til flest mulige slutbrugere samt højere båndbredder på det rå 
kobber. Udbygningen indebærer bl.a. opsætning af gadeskabe (samt i nogle til-
fælde teknikhuse) med fremskudte indkoblingspunkter tættere på slutbrugerne.    

TDC s netudbygning rejser en række forskellige problemstillinger, bl.a. i relation 
til forstyrrelser på de andre udbyderes eksisterende kobberforbindelser (krydsta-
le), varslingsprocedurer i forbindelse med udrulningsplaner, lige adgang til sam-
husning i teknikhuse og gadeskabe m.v.   

Efterspørgslen efter højere båndbredde og som følge heraf TDC s fremskydning af 
DSLAM-udstyr indebærer, at bredbåndstrafikken ofte vil skulle opsamles i et ga-
deskab og ikke længere i en lokalcentral eller i et teknikhus. Det er derfor vigtigt, 
at TDC s konkurrenter sikres tilstrækkelig og lige adgang til samhusning i TDC s 
gadeskabe i takt med udbygningen af selskabets accessnet, således at konkurren-
cen kan foregå på rimelige og lige vilkår.   

Det aktualiserer behovet for at understrege TDC s forpligtelse til at give adgang 
til samhusning i gadeskabe, således at TDC bl.a. kan forberede og indrette sin 
udbygning af nettet med henblik på at kunne give adgang til sådan samhusning.  

Regelgrundlaget  

I lovbemærkningerne til telelovens § 40, stk. 4, er bl.a. anført følgende:  

Denne kategori af samtrafik omfatter fælles udnyttelse af bygninger, cen-
traludstyr m.v., hvorved forstås adgang til samhusning. Det vil sige adgang 
til i centralbygninger eller andre lokaliteter, som en udbyder af telenet eller 
teletjenester ejer, lejer eller på anden måde har rådighed over, at opstille og 
vedligeholde centraler, det nødvendige transmissionsudstyr, koblingsudstyr, 
krydsfelter m.v., som i praksis giver mulighed for fremføring og styring af 
signaler mellem bestemte termineringspunkter i forbindelse med aftaler om 
samtrafik .

  

I IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 vedrørende engrosmarkedet 
for ubundtet adgang (marked 11) er TDC pålagt at give adgang til samhusning. 

http://www.itst.dk


    

IT- og Telestyrelsen        

2

Denne adgang til samhusning blev præciseret i IT- og Telestyrelsens tillægsafgø-
relse af 2. april 2007. I denne afgørelse anføres bl.a. følgende om indholdet og 
omfanget af forpligtelsen til at tilbyde adgang til samhusning:  

Omfanget af samhusningsforpligtelsen fastsættes således ud fra de konkre-
te behov, som IT- og Telestyrelsen vurderer, at udbyderne ud fra den aktuel-
le konkurrencesituation på markedet vil have for at kunne tilbyde konkur-
rencedygtige produkter til slutbrugerne.  

.  

Ved fælles udnyttelse af bygninger m.v. forstås samtrafikproduktet sam-
husning, hvorved der skal gives adgang til fælles udnyttelse af bygninger, 
centraludstyr m.v., dvs. adgang for andre udbydere af offentlige elektroniske 
kommunikationsnet eller -tjenester til i TDC s centralbygninger eller andre 
lokaliteter, som TDC ejer, lejer eller på anden måde råder over, at opstille 
og vedligeholde egne centraler, det nødvendige transmissionsudstyr, kob-
lingsudstyr, krydsfelter m.v., som i praksis giver mulighed for fremføring og 
styring af signaler mellem bestemte termineringspunkter i forbindelse med 
de ovenfor anførte fire produkter, som forpligtelsen til at give adgang til 
samtrafik på markedet omfatter.

  

I § 51 a, stk. 3, I 2003-teleloven er anført følgende:  

Hvis det ikke er praktisk muligt at indgå en aftale om samhusning, jf. § 40, 
stk. 2, nr. 3, på en eller flere geografiske positioner, og hvis den udbyder, 
der anmoder om indgåelse af aftalen om samtrafik, ikke har en stærk mar-
kedsposition på det pågældende marked, påhviler det parter, der i medfør af 
§ 51, stk. 3, nr. 1 er pålagt en forpligtelse til at imødekomme sådanne an-
modninger, omkostningsfrit at stille den nødvendige transmissionskapacitet 
til rådighed frem til de lokaliteter, der ønskes adgang til. Forpligtelsen til at 
sikre den nødvendige transmissionskapacitet er begrænset til en afstand, der 
svarer til afstanden mellem de bygninger, centraludstyr m.v., der ønskes ad-
gang til, og nærmeste anden tilsvarende adgangsmulighed.

  

I IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 vedrørende engrosmarkedet 
for ubundtet adgang er TDC tillige pålagt en forpligtelse til at give adgang til 
samtrafik på ikke-diskriminerende vilkår. I afgørelsen anføres bl.a.:  

Forpligtelsen om ikke-diskrimination indebærer, at TDC navnlig skal sikre:  

at TDC under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udby-
der tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser, og 
at TDC udbyder tjenester og formidler oplysninger til andre på samme 
vilkår og priser og af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der ud-
bydes til TDC selv, dettes datterselskaber eller partnere.

  

IT- og Telestyrelsens vurdering 
Samhusningsforpligtelsen omfatter en pligt for TDC til at tilbyde samhusning i 
alle bygninger eller andre lokaliteter, som TDC ejer eller lejer eller på anden må-



    

IT- og Telestyrelsen        

3

de råder over. Det vil sige en pligt til at tilbyde samhusning, der også vil omfatte 
f.eks. teknikhuse og gadeskabe, når det skønnes proportionalt og berettiget i for-
hold til det konstaterede konkurrenceproblem.  

TDC har anført, at samhusningsforpligtelsen og ikke-diskrimininationsforpligt-
elsen på marked 11 giver andre udbydere adgang til fælles udnyttelse af kob-
lingspunkter for kobberforbindelser. Det giver efter TDC s opfattelse imidlertid 
ikke adgang til de lokaliteter, vejsider, fortove eller kælderlokaler, hvor udbydere 
måtte have placeret deres DSLAM; uanset om det er TDC eller en anden udby-
der, der driver denne DSLAM.  

IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at udgangspunkt netop er fælles udnyt-
telse af koblingspunktet. Men såfremt dette ikke er muligt, f.eks. af praktiske år-
sager, er TDC via virtuel samhusning forpligtet til omkostningsfrit at stille den 
nødvendige transmissionskapacitet til rådighed frem til de lokaliteter, der ønskes 
adgang til, jf. ovenfor, hvor samhusningen derefter gives på regulerede vilkår. 
Det er derudover TDC s valg, hvorledes samhusningen tilvejebringes. Det kan 
f.eks. ske i samme gadeskab m.m., hvor der er placeret DSLAM-udstyr, i et stør-
re gadeskab, hvor flere udbydere kan være til stede sammen, eller gennem etable-
ring af f.eks. et selvstændigt gadeskab.  

For så vidt angår problematikken omkring dimensioneringen af gadeskabe inde-
bærer bestemmelsen i telelovens § 51 a, stk. 3, således, at TDC ved adgang til 
samhusning i disse vil være forpligtet til at tilbyde virtuel samhusning i det om-
fang, der ikke er plads til at samhuse udbydere, der anmoder herom på en given 
lokalitet. Det vil sige, at TDC vil være forpligtet til at tilbyde de pågældende ud-
bydere gratis at stille den nødvendige transmissionskapacitet til rådighed fra 
nærmeste anden tilsvarende adgangsmulighed og frem til de lokaliteter, der øn-
skes adgang til.  

TDC har omkring dimensioneringen oplyst, at selskabet ved pladsknaphed regner 
med at ville kunne tilbyde andre udbydere at etablere særskilte faciliteter, f.eks. 
gadeskabe, ved siden af den samhusningslokalitet, som TDC selv bruger. Om-
kostningerne til etablering af dette gadeskab vil blive pålagt den samhusede ud-
byder.   

Det vil sige, at flere gadeskabe, der må betragtes som betjenende det samme ind-
koblingspunkt, skal behandles som én enkelt samhusningslokalitet. Dette vil in-
debære, at de samlede udgifter til etablering og drift af én samhusningslokalitet 
udgøres af de samlede udgifter til etablering og drift af alle gadeskabe. Disse 
samlede udgifter vil herefter efter indholdet af den pålagte forpligtelse om pris-
kontrol skulle indgå i beregningen af samtrafikprisen, som herefter i overens-
stemmelse med forpligtelsen om ikke-diskrimination vil skulle fordeles for-
holdsmæssigt mellem alle de udbydere, som bruger samhusningslokaliteten.   

Dette vil medføre, at alle udbydere på samhusningslokaliteten betaler samme pri-
ser, afhængigt af mængden af efterspurgt plads, hvilket i praksis enten kan ske 
ved en beregning af individuelle priser pr. samhusningslokalitet eller ved fastsæt-
telse af en pris, der er beregnet på baggrund af alle samhusningslokaliteter i lan-
det.  
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