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§ 65-anmodning fra Cybercity om fjernelse af krydstaleforbehold i parternes 
aftale om delt rå kobber, kvalitetskrav for rå kobber forbindelser og SLA i 
TDC's standardtilbud på rå og delt rå kobber   

Cybercity har ved brev af 4. januar 2006 til IT- og Telestyrelsen anmodet 
styrelsen om at træffe afgørelse om, hvorvidt en anmodning fra Cybercity til 
TDC A/S (herefter TDC) om, at bestemmelserne om krydstale i parternes 
eksisterende aftale om delt rå kobber udgår, at der fastsættes en fast defineret 
nedre grænse for kobberkvaliteten, og at TDC forpligtes til at indarbejde egentlig 
Service Level Agreements (SLA)1 i selskabets standardtilbud for rå kobber og 
delt rå kobber, er rimelig, jf. telelovens2 § 65.    

Sagsfremstilling:

  

Cybercity har ved brev af 4. januar 2006 til IT- og Telestyrelsen anmodet 
styrelsen om i medfør af telelovens § 65 at træffe afgørelse om ændring af 
Cybercitys samtrafikaftale af 30. april 2003 for delt rå kobber samt 
standardtilbudene for rå og delt rå kobber i relation til følgende tre 
problemstillinger, der alle vedrører kvaliteten af samtrafikprodukterne rå kobber 
og delt rå kobber:  

1. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, at forbehold for krydstale i 
Cybercitys samtrafikaftale med TDC om delt rå kobber udgår. 

2. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om fastsættelse af en fast defineret 
nedre grænse for kvaliteten af kobberet. 

3. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, at der indarbejdes SLA i 
standardtilbudene for rå og delt rå kobber.  

Ved høring af TDC har selskabet ved brev 23. januar 2006 til IT- og 
Telestyrelsen anført, at selskabet er berettiget til at afvise Cybercitys anmodning 
om, at krydstaleforbeholdet skal udgå af parternes aftale om delt rå kobber, og 

                                                     

 

1 En Service Level Agreement (SLA) er en formel nedskrevet og underskrevet kontrakt 
mellem en service udbyder og en kunde. Den oplister og beskriver de tjenester, der stilles til 
rådighed, af hvem, med hvilket interval og til hvilken standard. 
2 Jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005 om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet, senest ændret ved lov nr. 1598 af 20. december 2006 
om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet.  
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om at der skal indføjes en fast defineret nedre grænse for kobberkvaliteten eller 
en SLA i standardtilbudene for rå kobber eller delt rå kobber.  

På Cable Management Forum3 den 13. juni 2006 fremlagde TDC 
løsningsmodeller for håndtering af decentral indkobling. IT- og Telestyrelsen 
anmodede på den baggrund ved brev af 23. juni 2006 TDC om at redegøre for, 
hvilken betydning TDC s løsningsmodeller vil få for de problemstillinger, der 
indgår i Cybercitys anmodning af 4. januar 2006.   

IT- og Telestyrelsen orienterede ved breve af 23. juni 2006 parterne om, at idet 
spørgsmålet om kvalitet på samtrafikproduktet delt rå kobber var under 
behandling i Teleklagenævnet i forbindelse med nævnets behandling af 
klagesagen på marked 11, ville styrelsen vente med at træffe afgørelse i sagen, 
indtil nævnets afgørelse på engrosmarkedet  for ubundtet adgang (marked 11) 
forelå. Teleklagenævnet traf afgørelse i klagesagen den 10. juli 2006.   

IT- og Telestyrelsen modtog ved brev af 21. juli 2006 TDC s supplerende 
bemærkninger til sagen.   

IT- og Telestyrelsen fremsendte den 16. november 2006 et udkast til afgørelse i 
sagen i høring hos Cybercity og TDC. Cybercitys høringssvar blev den 8. 
december 2006 fremsendt til TDC med henblik på eventuelle bemærkninger. Ved 
brev af 12. januar 2007 modtog styrelsen TDC s supplerende bemærkninger.   

Parternes aftale om delt rå kobber af 30. april 2003 er efter det oplyste blevet 
opsagt af TDC med virkning fra den 31. december 2006. IT- og Telestyrelsen har 
ved afgørelse af 21. december 2006 fastsat foreløbige vilkår for parternes 
igangværende samtrafik bl.a. om delt rå kobber4. Som foreløbige vilkår har 
styrelsen fastsat den mellem Cybercity og TDC gældende aftale om delt rå 
kobber af 30. april 2003, dog således at punkt 15.5 er udgået af aftalen og er 
blevet erstattet af en ny prisreguleringsbestemmelse. De af styrelsen fastsatte 
midlertidige vilkår udgør det nuværende aftalegrundlag mellem parterne.      

ooo0ooo  

Kvalitet for kobberet og SLA 
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at spørgsmålet om fastsættelse 
af en fast defineret nedre grænse for kvaliteten af kobberet og indarbejdelse af 
SLA i standardtilbudene for rå og delt rå kobber er under behandling i styrelsen i 
forbindelse med styrelsens gennemgang med standardtilbud efter telelovens § 72.   

                                                     

 

3 Cable Management Forum er et forum for branchen til diskussion af tekniske og 
praktiske forhold i forbindelse med TDC s kobber accessnet, herunder TDC s 
udrulningsplaner. Forumet er etableret af TDC.   
4 IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. december 2006 om foreløbige vilkår for 
Cybercitys adgang til samtrafikprodukterne rå kobber, delt rå kobber og udveksling af 
trafik hos TDC.   
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Cybercitys anmodning om fastsættelse af en fast defineret nedre grænse for 
kvaliteten af kobberet samt SLA i forbindelse med standardtilbud vil derfor ikke 
blive behandlet i den indbragte sag men vil i stedet blive behandlet i forbindelse 
med IT- og Telestyrelsens tilsyn med standardtilbud på engrosmarkedet for 
ubundet adgang efter telelovens § 72.    

Krydstaleforbehold 
For så vidt angår Cybercitys anmodning om, at krydstaleforbeholdet i parternes 
aftale om delt rå kobber af 30. april 2003 bilag 1b afsnit 5.2 og 8, jf. IT- og 
Telestyrelsens afgørelse af 21. december 2006 om fastsættelse af foreløbige 
vilkår, skal udgå, skal styrelsen bemærke, at det pågældende krydstaleforbehold 
efter sagens indbringelse i henholdt til det oplyste er blevet fjernet fra parternes 
aktuelle aftale om delt rå kobber med virkning fra den 1. december 2006, og at 
TDC har tilbudt Cybercity en ny aftale uden det nævnte krydstaleforbehold.   

Det er derfor styrelsens opfattelse, at der ikke længere er grundlag for at træffe 
afgørelse om det af Cybercity indbragte forbehold for krydstale i parternes delt rå 
kobber aftale af 30. april 2003, jf. bilag 1 b afsnit 5.2 og 8, idet afsnittene ikke 
længere indgår i aftalen.  

TDC har imidlertid indført en nyt forbehold for krydstale i selskabets Cable 
Management Plan, som indgår som bilag til parternes delt rå kobber og rå kobber 
aftale.  

I pkt. 6 i det nye CMP-bilag er krydstale reguleret ved følgende afsnit.   

Forstyrrelser 
Kravene til transmissionsteknikkerne fastsættes sådan at gensidige forstyrrelser 
optræder i begrænset omfang. Alle operatører må tåle en moderat grad af 
krydstalestøj på trådparrene med deraf følgende begrænsning af systemernes 
ydeevne. En sådan moderat krydstalestøj betragtes ikke som fejl. Det må 
forventes, at krydstalestøjen vil vokse over tid, i takt med at antallet af 
bredbåndsforbindelser stiger.    

TDC s Cable Management Plan, som indgår som bilag til parternes aftale om rå 
kobber og delt rå kobber, jf. IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. december 
2006 om fastsættelse af foreløbige vilkår, og dermed det nye krydstaleforbehold, 
er under behandling i IT- og Telestyrelsen i forbindelse med styrelsens tilsyn 
med standardtilbud på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11) efter 
telelovens § 72. Behandlingen af det nye krydstaleforbehold i relation til 
Cybercitys konkrete aftale om delt rå kobber med TDC sættes derfor i bero, indtil 
TDC s standardtilbud om delt rå kobber er færdigbehandlet i styrelsen. Sagen vil 
blive genoptaget, når styrelsen har færdigbehandlet TDC s standardtilbud om delt 
rå kobber. De overvejelser, som indgår i behandlingen af standardtilbudet, kan 
indgå i styrelsens efterfølgende behandling af det enslydende krydstaleforbehold 
i parternes konkrete aftale om delt rå kobber.      

Det bemærkes, at det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det nye 
krydstaleforbehold reelt vedrører spørgsmålet om, hvorvidt og i hvilket omfang 
TDC kan degradere andre udbyderes eksisterende rå og delt kobber forbindelser i 
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perioden, hvori aftalen løber, og at spørgsmålet har sammenhæng med Cybercitys 
anmodning om fastsættelse af en fast defineret nedre grænse for kvaliteten af 
eksisterende rå kobber og delt rå kobber forbindelser. De to spørgsmål behandles 
derfor generelt og samlet i forbindelse med styrelsens behandling af 
standardtilbud på engrosmarkedet for ubundtet adgang.   

Tilsyn efter telelovens § 76 
Foranlediget af Cybercitys henvendelse har IT- og Telestyrelsen imidlertid fundet 
grundlag for at tage stilling til ændring af Cybercitys midlertidige vilkår, jf. IT- 
og Telestyrelsens afgørelse af 21. december 2006 i relation til spørgsmålet om 
minimumskvalitet af en leveret delt rå kobber forbindelse efter telelovens § 76.    

Nedenfor gennemgås modtagne bemærkninger fra parterne i relation til 
spørgsmålet om minimumskvalitet for delt rå kobber forbindelser.         

Cybercitys anbringender 
Cybercity har ved anmodning af 4. januar 2006 til IT- og Telestyrelsen bl.a. 
anført, at TDC som led i selskabets egen bredbåndsforretning i vid udstrækning 
fremrykker egne abonnenttrin, således at dækningsgraden for TDC s udbud af 
XDSL forøges.  

Cybercity finder det svært at se det rimelige i, at TDC kan indføre en 
bestemmelse [krydstaleforbehold] om, at alternative operatører uden videre skal 
acceptere en forringelse af eksisterende forbindelser, der er affødt af tiltag, som 
TDC måtte foretage i nettet. Disse forstyrrelser skal således ifølge 
krydstaleforbeholdet ikke anses som fejl, som kan forventes afhjulpet.   

Sat på spidsen vil det efter Cybercitys opfattelse give TDC mulighed for 

 

gennem en gradvis fremskydning af abonnenttrin  at nedlukke alternative 
operatørers bredbåndsforbindelser  med henvisning til, at en sådan degradation 
ikke kan forventes afhjulpet. Cybercity har opgjort, at af de 109 centraler, som 
Cybercity er tilstede på, har TDC opstillet fremrykkede abonnenttrin på mere end 
70. Der er med andre ord risiko for forringet og ubrugelig kobberkvalitet på over 
halvdelen af Cybercitys centraler samtidig med, at kundegrundlaget drænes pga. 
de stadigt færre antal kobberforbindelser.   

Cybercity har oplyst, at konsekvensen af denne fremrykning  uden at dette gøres 
på en teknisk forsvarlig måde 

 

vil være, at de øvrige udbydere kvæles af 
TDC s disposition  som skyldes potentielle færre kunder og en forringet 
kobberkvalitet som følge af krydstale.   

TDC s anbringender 
TDC har afvist Cybercitys anmodning bl.a. med henvisning til, at krydstale 
optræder i alle parsnoede kabler og er bestemt af kablernes opbygning samt den 
aktuelle fyldning af kablerne med bredbåndstrafik. Hertil kommer, at uanset hvor 
lav en bithastighed, der specificeres, vil der være linier, hvor denne bithastighed 
ikke er opnåelig, og der vil endvidere være tilfælde, hvor den opnåede 
bithastighed efterfølgende degraderes under den specificerede grænse, hvad enten 
dette sker som følge af krydstale fra andre DSL-systemer eller sker som følge af 
andre støjforhold. Forholdene forværres ved forskudt indkobling eller brug af 
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delstrækninger.  

Endelig har TDC anført, at selskabet ikke leverer rå kobber i andre kvaliteter til 
eget brug end til Cybercity, og at TDC har etableret et Cable Management Forum 
bl.a. til drøftelse af forhold, som ligger til grund for Cybercitys anmodning.   

TDC har supplerende ved brev af 21. juli 2006 til IT- og Telestyrelsen bl.a. 
anført, at den problemstilling, der søges håndteret gennem Cable Management 
Planen, er en generel håndtering af indkobling på flere steder i nettet, og at der 
ikke er tale om specifikt at løse opstået risiko for krydstale på eksisterende 
kobberforbindelser som følge af TDC s netudbygning. TDC har i den forbindelse 
henvist til selskabets brev af 12. juni 2006, hvori selskabet har redegjort for, 
hvorledes Cable Management Planen sikrer, at de centralt indkoblede 
forbindelser ikke udsættes for en væsentligt større risiko for forstyrrelser som 
følge af decentralt indkoblede forbindelser, end de ville være udsat for, hvis 
forbindelserne blev indkoblet centralt.   

TDC har endvidere anført, at selskabet på 400 udpegede teknikhuse har givet 
udbyderne mulighed for at kunne forsyne disse kunder fra udstyr på de 
bagvedliggende centraler ved, at sådanne linier forlænges, såfremt der er 
kapacitet hertil. Endelig har TDC anført, at såfremt det af Cybercity indbragte 
spørgsmål om kvalitetskrav på eksisterende forbindelser er begrundet i, at TDC s 
fremskydning af abonnenttrin medfører øget risiko for krydstale på Cybercitys 
eksisterende forbindelser, og at kvaliteten af kobberforbindelser dermed 
forringes, har TDC med det anførte fjernet begrundelsen for de indbragte 
spørgsmål. TDC fastholder herefter, at Cybercitys anmodning skal afvises.      

Høring over afgørelsesudkast  
IT- og Telestyrelsen fastslog bl.a. i sit udkast til afgørelse af 16. november 2006, 
som er blevet sendt i høring hos partnerne, at aftalens krydstaleforbehold i 
parternes eksisterende aftale om delt rå kobber, bilag 1b afsnit 5.2. og 8, skulle 
udgå, således at delt rå kobber, der leveres i henhold til parternes aftale, som 
minimum kan understøtte levering af bredbåndsforbindelser med en 
minimumkapacitet på 144 kbit/s.    

Cybercitys høringssvar 
Cybercity har ved brev af 19. december 2006 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at 
selv om det nye krydstaleforbehold i CMP-bilaget er formuleret markant 
anderledes end i de to gamle afsnit, er afsnittet efter Cybercitys opfattelse 
formuleret så tilpas elastisk , at det ikke klart fremgår om administrationen af 
nettet  og afhjælpningen af degradationer  efter denne vil kunne forventes at 
være anderledes end efter de to udgåede afsnit. Cybercity finder, at det er uklart, 
hvad der skal forstås ved  alle operatører må tåle en moderat grad af 
krydstalestøj samt ved, at moderat krydstalestøj ikke betragtes som fejl , og om 

TDC stadig vil fastholde, at degradering af bredbåndsforbindelser, der skyldes 
fremskudte indkoblingspunkter ikke betragtes som forstyrrelser eller fejl, som 
kan forventes afhjulpet , som det blev formuleret i det tidligere bilag.   

Cybercity anerkender, at krydstale er et uundgåeligt fænomen, som bl.a. optræder 
hyppigere i takt med, at fyldningsgraden øges. Cybercity ønsker blot, at TDC 
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ikke med ovenstående nye formulering i hånden har et så tilpas svagt formuleret 
afsnit vedrørende krydstaleproblemet, at TDC heller ikke fremover vil skulle 
afhjælpe degraderinger, der skyldes TDC s aktive fremrykning i nettet.  

Cybercity bemærker afslutningsvis, at der ikke med den seneste revision af 
bilagene til delt rå kobber aftalen ses at være ændret i kvalitetsgarantien op til 15 
kHz.   

TDC s høringssvar  
TDC har ved brev af 8. december 2006 og 12. januar 2007 til IT- og 
Telestyrelsen bl.a. anført, at IT- og Telestyrelsen ikke har hjemmel til at 
fastlægge krav til kvaliteten af kobberproduktet, og at selskabet bestrider, at det 
ligger i delt rå kobber produktets natur , at kvaliteten af den højfrekvente del af 
kobberet skal understøtte bredbåndsanvendelse. TDC er endvidere uenig i 
styrelsens udlægning af Teleklagenævnets afgørelse i marked 11 sagen5 og 
anfører, at når TDC ikke fik medhold i klagen på dette punkt, var det med den 
begrundelse, at styrelsens bemærkninger om delt rå kobber produktets natur ikke 
var en del af afgørelsen og derfor ikke kunne påklages.   

TDC fastholder, at der af forarbejderne til ULL-forordningen6 ikke kan udledes 
specifikke kvalitetskrav til delt rå kobber og henviser i øvrigt til selskabets 
argumentation i forbindelse med Teleklagenævnets behandling af marked 11-
sagen.       

Endvidere har TDC anmodet styrelsen om at oplyse, hvor EU-Kommissionen har 
defineret bredbånd som værende minimum 144 kbit/s. Det er således TDC s 
opfattelse, at EU-Kommissionen ikke har angivet en bestemt kvalitet, som delt rå 
kobber ifølge produktets natur altid skal kunne præstere, og der kan således ikke 
udledes noget kvalitetskrav af forarbejdernes henvisning til the competitive 
provision of DSL-systems . Sætningen betyder alene, at andre udbydere skal 
kunne tilbyde DSL-tjenester via en telefonlinie i konkurrence med den udbyder, 
der anvender linien til telefoni.  

TDC tilføjer, at afgørelsen giver anledning til tre problemer, som der ikke er 
fundet en teknisk og praktisk løsning på:  

1. Afgørelsen forudsætter, at TDC på anmodningstidspunktet kan afgøre, 
om en given linie giver mulighed for etablering af en permanent 144 
kbit/s-forbindelse, således at TDC kan afvise en anmodning, hvis det ikke 
er tilfældet. Det kan TDC ikke.   

2. Afgørelsen forudsætter desuden, at det i tilfælde af efterfølgende 
problemer kan afgøres, om en given linie fortsat kan understøtte 144 
kbit/s, hvilket også er teknisk problematisk. 

                                                     

 

5 Teleklagenævnets afgørelse af 10. juli 2006 af klage indbragt af TDC A/S over IT- og 
Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på engrosmarkedet for ubundtet adgang 
(marked 11), jf. § 101, stk. 1, nr. 6 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet (teleloven).     
6 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 2887/2000 af 18. december 2000 
om ubundtet adgang til abonnentledninger. 



    

IT- og Telestyrelsen        

7

3. Afgørelsen medfører tillige, at TDC er forpligtet til  og dermed også 
berettiget til  at afvise andre operatørers adgang til rå kobber/delt rå 
kobber, hvis krydstale fra disse udgør en risiko for at degradere en 
eksisterende delt rå kobber forbindelse under en fastsat grænse.   

TDC finder på den baggrund ikke, at afgørelsen er proportional, idet styrelsen i 
selve afgørelsen ikke har anført, at TDC ikke er forpligtet til at efterkomme en 
anmodning om rå kobber/delt rå kobber, hvis forbindelsen på tidspunktet for 
anmodningen ikke har den fornødne kvalitet.   

Afslutningsvis henviser TDC til, at selskabet i samarbejde med branchen har 
dedikeret omfattende ressourcer og brugt lang tid på at finde en gennemarbejdet 
løsning for udbygning af nettet. TDC har bl.a. udarbejdet en ny Cable 
Management Plan, og selskabet har med indførelse af definerede sikkerhedszoner 
samt krav om spektral shaping7 i forbindelse med fremtidige udbygninger med 
fremskudte indkoblingspunkter demonstreret, at disse udbygninger som 
udgangspunkt ikke vil påvirke etablerede forbindelser i videre omfang end 
almindelig fyldning i nettet. IT- og Telestyrelsen bør derfor overveje om 
yderligere regulering vil være proportionalt samt konkret oplyse, hvilke 
elementer i Cable Managment Planen, som anses for utilstrækkelige.   

TDC har endvidere anført, at afgørelsen ikke primært har effekt i forhold til 
decentral indkobling, og har i den forbindelse nævnt tre forhold, som kan føre til, 
at en eksisterende delt rå kobber forbindelse ikke længere kan anvendes til 
fremføring af 144 kbit/s.    

Afgørelsesgrundlaget

  

A. Lovgrundlag:  
IT- og Telestyrelsen traf den 5. januar 2006 i henhold til telelovens § 51 afgørelse 
på det i denne sammenhæng relevante marked, dvs. på engrosmarkedet for 
ubundtet adgang (rå kobber), som trådte i kraft den 5. marts 2006. Spørgsmålet 
om kvaliteten på den højfrekvente del af kobberet trådte dog først i kraft den 10. 
juli 2006, hvor Teleklagenævnet stadfæstede denne del af afgørelsen. Afgørelsen 
pålægger TDC som SMP-udbyder (udbyder med en stærk markedsposition) at 
give adgang til en række ubundtede produkter, herunder delt rå kobber.  

Med lovændring nr. 1598 af 20. december 2006 om ændring af lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet er det blevet præciseret, at IT- 
og Telestyrelsen kan opstille krav til kvaliteten af de samtrafikprodukter, der skal 
gives adgang til.  

Det fremgår således af telelovens § 51, stk. 4, at 

                                                     

 

7 Spectral shaping har til formål at mindske forstyrrelser mellem f.eks. forskellige DSL-
teknologier. Det fremgår af TDC s Cable Management Plan af juli 2006, bilag 1, at 

 

Når 
ADSL2+ og VDSL2 signaler indkobles på delstrækninger, skal der ske en reduktion af 
effektætheds niveauet i frekvensområdet op til 2,2 MHz. Denne reduktion af 
sendeniveauet benævnes i ITU terminologi som Spectral Shaping. 
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IT- og Telestyrelsen fastsætter på det enkelte marked omfanget af 

forpligtelserne og eventuelle krav til kvaliteten af de samtrafikprodukter, som 
udbydere med en stærk markedsposition pålægges at give adgang til, jf. § 51, stk. 
3, nr. 1.    

Af lovbemærkningerne til § 51, stk., 4, fremgår det, at    

Der kan også opstilles krav om, at f.eks. en given kvalitet af samtrafikprodukter 
skal opretholdes i forbindelse med bl.a. udbygning eller ændringer i nettet, som 
den samtrafikforpligtede part foretager. F.eks. kan der stilles krav om, at den 
eksisterende båndbredde for en forbindelse skal opretholdes, eller krav 
vedrørende leveringssikkerhed. Eksemplerne er ikke udtømmende eller 
normerende for arten eller omfanget af kvalitetskrav, som IT- og Telestyrelsen 
kan stille. Opstilling af kvalitetskrav skal være forholdsmæssige og berettigede 
under hensyn til formålene i teleloven, jf. lovens § 51, stk. 4. Endvidere vil det 
altid skulle være indenfor rammerne af § 51, stk. 3-6.      

Det fremgår af telelovens § 76, at IT- og Telestyrelsen kan behandle sager om 
overholdelse af telelovens afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift 
eller på baggrund af en klage.  

Det fremgår i relation hertil af telelovens § 65, stk. 6, at   

IT- og Telestyrelsen kan i situationer, hvor der er enighed om 
samtrafikprodukterne og den konkrete afvikling af samtrafikken, men uenighed 
om tilknyttede vilkår eller priser, påbyde den samtrafikforpligtede part at give 
adgang til umiddelbar igangsætning af samtrafikken under anvendelse af 
foreløbige vilkår og priser fastsat af IT- og Telestyrelsen.   

Der skal i sagen træffes beslutning om ændring af IT- og Telestyrelsens afgørelse 
af 21. december 2006 om fastsættelse af foreløbige vilkår efter § 65, stk. 
6, jf. telelovens § 76.   

B. Praksis:  
Spørgsmålet om kvalitetskrav for samtrafikproduktet delt rå kobber har tidligere 
været behandlet af IT- og Telestyrelsen i en sag om krydstaleforbehold i 
Cybercitys og TDC s aftale om delt rå kobber8. Styrelsen fastslog i afgørelsen, at  
det eksisterende krydstaleforbehold i parternes aftale om delt rå kobber skulle 
udgå, for så vidt angik de tilfælde, hvor opstået krydstale fører til en de facto 
afbrydelse af en eksisterende forbindelse. Det var styrelsens opfattelse, at 
kerneydelsen af produktet delt rå kobber består i, at det kan anvendes til 
bredbåndsforbindelser.  

Teleklagenævnet besluttede den 10. oktober 2005 at hjemvise klagesagen til 
fornyet behandling i styrelsen med henvisning til, at fastsættelse af kvaliteten af 
den højfrekvente del af kobberforbindelser er at betragte som fastsættelse af 

                                                     

 

8 IT- og Telestyrelsens afgørelse af 27. maj 2005 vedr. § 65 afgørelse om anmodning om 
at krydstaleforbehold i eksisterende aftale om delt rå kobber udgår.  
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vilkår for levering af samtrafik. Teleklagenævnet vurderede, at styrelsen ikke i 
medfør af den daværende telelovs § 65 havde kompetence til at fastsætte vilkår 
for samtrafikken, men alene havde kompetence til at regulere selve adgangen til 
samtrafik.   

Teleklagenævnet udtalte i den forbindelse, at:   

nævnet har forståelse for baggrunden for IT- og Telestyrelsens anvendelse af 
telelovens § 65, stk. 1, i den forelagte sag, idet teleloven ikke som forudsat i det 
bagvedliggende adgangsdirektiv9 synes at indeholde bestemmelser, der forlener 
IT- og Telestyrelsen med umiddelbar kompetence til at påse, at udbydere 
efterkommer rimelige anmodninger om adgang til samtrafik på rimelige vilkår.   

Efter adgangsdirektivets artikel 12 skal de nationale tilsynsmyndigheder således 
kunne pålægge udbydere forpligtelser til at efterkomme rimelige anmodninger 
om adgang til og anvendelse af specifikke netelementer og tilhørende faciliteter, 
blandt andet i tilfælde, hvor den nationale tilsynsmyndighed er af den opfattelse, 
at nægtelse af adgang eller urimelige vilkår og betingelser med tilsvarende 
virkning vil kunne hindre, at der skabes et holdbart konkurrencebaseret marked i 
detailleddet, eller vil være i modstrid med slutbrugernes interesser, jf. direktivets 
artikel 12, stk. 1. 1. punktum, samt yderligere sidste punktum i samme stykke.  

Samtidig hermed bestemmer ULL-forordningen i artikel 3, stk. 2, at udbydere 
skal imødekomme rimelige anmodninger fra adgangsberettigede om adgang til 
abonnentledninger og tilhørende faciliteter på gennemsigtige, rimelige og ikke-
diskriminerende vilkår. Efter samme artikel skal tvister i relation hertil løses 
efter de nationale bilæggelsesprocedurer, som ifølge forordningens artikel 4, stk. 
5, forudsættes indført.  

På baggrund heraf har det efter nævnets vurdering været hensigten med de 
nævnte EU-retsakter, at de nationale tilsynsmyndigheder på det omhandlede 
område skal forlenes med den fornødne kompetence både til at påse, at udbydere 
indrømmes adgang til samtrafikprodukter efter de angivne kriterier, og at dette 
sker på rimelige vilkår. Dette har efter nævnets opfattelse ikke fuldt ud fundet 
udtryk i lovteksten.  

Teleloven er efterfølgende blevet ændret for bl.a. at tage højde for 
Teleklagenævnets tilkendegivelse, således at IT- og Telestyrelsen kan fastsætte 
rimelige vilkår for samtrafikken i medfør af en særskilt hjemmel hertil i 
telelovens § 65, stk. 2, jf. § 65, stk. 1, ligesom IT- og Telestyrelsen i medfør af 
telelovens § 65, stk. 6, i visse situationer, kan fastsætte midlertidige vilkår for 
samtrafikken.   

TDC er i medfør af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på 
engrosmarkedet for ubundtet adgang pålagt at give adgang til samtrafikproduktet 
delt rå kobber.    

                                                     

 

9 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF om adgang til og samtrafik mellem 
elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter.  
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Det fremgår af afgørelsens afsnit 4.1, at  

For så vidt angår delt rå kobber, er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at det 
er nødvendigt at pålægge en forpligtelse om adgang hertil, idet TDC  uagtet 
pålæggelsen af en forpligtelse om at give adgang til det rå kobber  i modsat fald 
ville kunne hindre andre selskabers levering af bredbåndsprodukter til 
slutbrugere, såfremt der i forvejen blev leveret smalbåndsprodukter som 
fastnettelefoni på samme fysiske forbindelse.  

Det er i høringen over udkast til nærværende afgørelse blevet anført, at TDC 
forringer kvaliteten af de andre udbyderes eksisterende rå kobber og delt rå 
kobber forbindelser i form af krydstale, idet TDC gradvis overflytter slutbrugere 
fra centraler til teknikhuse og fremskudte abonnenttrin, hvilket medfører, 
at udbyderne afskæres fra at levere tjenester til slutbrugere baseret på delt rå 
kobber.  

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse oplyse, at IT- og Telestyrelsen har 
defineret delt rå kobber som adgang til ikke-talefrekvensspektret af rå kobber 
forbindelser, der forbinder nettermineringspunktet hos en abonnent med et 
krydsfelt ved lokalcentralen eller tilsvarende punkt, og hvor 
talefrekvensbåndsspektret fortsat udnyttes til PSTN eller ISDN 10. IT- og 
Telestyrelsen har som følge af høringssvarene fundet anledning til at præcisere, 
at adgangen til delt rå kobber er blevet pålagt med det formål at give en udbyder 
mulighed for levering af bredbåndsforbindelser uden samtidig levering af PSTN, 
og at det ligger i produktets natur, at kvaliteten af den højfrekvente del af 
kobberet skal understøtte bredbåndsanvendelse11.

  

Teleklagenævnet  stadfæstede den 10. juli 2006 afgørelsen. For så vidt angår 
denne del af afgørelsen, henviste Teleklagenævnet bl.a. til, at    

de af TDC ved klagen anfægtede bemærkninger i afgørelsen angående 
kvaliteten af den højfrekvente del af det rå kobber mest naturligt forstås som en 
del af begrundelsen for afgørelsens forpligtelser, hvorimod bemærkningerne ikke 
kan antages af indeholde nogle selvstændige forpligtelser for TDC angående 
kvaliteten af det rå kobber.

 

                                                     

 

10 IT- og Telestyrelsens definition af delt rå kobber er i overensstemmelse med ULL-
forordningens artikel 2 b og bilag II i adgangsdirektivet, hvoraf det fremgår, at ved delt 
adgang til abonnentlinier , forstås den adgangsberettigedes adgang til ikke-
talefrekvensspektret på den notificerede operatørs parsnoede metalabonnentledninger 
eller abonnentafsnit, og at den notificerede operatør fortsætter med at levere 
basistelefonitjenester til offentligheden via abonnentledninger. Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 2887/2000) af 18. december 2000 om ubundtet adgang til 
abonnentledninger og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EF) nr. 19/2000 af 7. 
marts 2002 om adgang til samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og 
tilhørende faciliteter . 
11 Det fremgår også af forarbejderne til ULL-forordningen, at delt anvendelse betragtes 
som unbundled access to the high frequency spectrum of the local loop for the 
competitive provision of DSL systems and services by third parties , jf. COM (2000)237 
final . 
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Teleklagenævnet fandt derfor ikke at kunne foretage en ændring af en del af 
begrundelsen for afgørelsen, når denne del ikke havde fundet udtryk i afgørelsens 
forpligtelser.   

Ved spørgsmålet om hvilken kvalitet, der kan kræves på eksisterende delt rå 
kobber forbindelser, henviste Teleklagenævnet til, at styrelsen med ændringer af 
teleloven med virkning fra 1. januar 200612 i stedet har fået mulighed for at 
fastsætte rimelige vilkår for ubundtet adgang til rå kobber forbindelser efter 
telelovens § 73, stk. 2, om standardtilbud og § 65, stk. 2, om rimelig 
anmodninger om samtrafik.  
    

IT- og Telestyrelsens vurdering

 

Med den seneste lovændring nr. 1598 af 20. december 2006 om ændring af lov 
om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, er det blevet præciseret, at 
IT- og Telestyrelsen kan opstille kvalitetskrav for samtrafikprodukter under 
hensyn til formålene i teleloven og inden for rammerne af § 51, stk. 3-6. 
Teleklagenævnet har endvidere tilkendegivet, at styrelsen kan fastsætte rimelige 
vilkår for ubundtet adgang i forbindelse med styrelsens afgørelser, jf. telelovens 
§ 65, stk. 2.  

I IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på engrosmarkedet for 
ubundtet adgang (jf. Teleklagenævnets afgørelse af 10. juli 2006) er TDC pålagt 
at give adgang til samtrafikproduktet delt rå kobber.   

I afgørelsen er produktet delt rå kobber defineret som  

ikke talefrekvensspektreret af rå kobber forbindelser, der forbinder 
nettermineringspunktet hos en abonnent med et krydsfelt ved lokalcentralen eller 
tilsvarende punkt, og hvor talefrekvensspektreret fortsat udnyttes til PSTN eller 
ISDN.

  

Begrebet ikke talefrekvensspektreret er efter IT- og Telestyrelsens opfattelse 
det frekvensspektrum, som ikke benyttes til taletelefoni, dvs. den tilbageværende 
del af frekvensbåndsspektreret, der benyttes til levering af bredbåndstjenester.     

Dette støttes også af afgørelsen på engrosmarkedet for ubundtet adgang, hvor det 
i forbindelse med afgørelseshøringen blev gjort gældende, at TDC s etablering af 
teknikhuse og fremskydning af abonnenttrin medfører, at kvaliteten af de andre 
udbyderes eksisterende rå kobber og delt rå kobber forbindelser forringes i form 
af krydstale. IT- og Telestyrelsen valgte i den forbindelse med henvisning til, at 
delt rå kobber i afgørelsen er defineret som adgang til ikke talefrekvensspekteret 
af rå kobber forbindelser at præcisere, at adgangen til delt rå kobber er blevet 
pålagt med det formål.   

                                                     

 

12 Lov nr. 1427 af 21. december 2005 om lov om ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet.  
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at give udbydere mulighed for levering af bredbåndsforbindelser uden 
samtidig levering af PSTN, og at det ligger i produktets natur, at kvaliteten af 
den højfrekvente del af kobberet skal understøtte bredbåndsanvendelse .  

Det fremgår således af afgørelsens begrundelse, at TDC er pålagt at give adgang 
til den højfrekvente del kobberet med det formål at give de øvrige udbydere 
mulighed for levering af bredbåndsforbindelser.     

Ovenstående indebærer efter IT- og Telestyrelsens opfattelse, at en udlejet delt rå 
kobber forbindelse til enhver tid som minimum vil skulle kunne benyttes til 
levering af bredbåndstjenester. Er dette ikke tilfældet  dvs. såfremt der efter 
levering af forbindelsen opstår eksempelvis krydstale med degradering af 
liniekvaliteten til følge  er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at linien ikke 
lever op til de minimumskrav, der kan stilles til en delt rå kobber forbindelse.   

Det skal i den forbindelse bemærkes, at EU-Kommissionen har defineret 
bredbånd som værende minimum 144 kbit/s. Denne definition anvendes af EU-
Kommissionen i forbindelse med statistikopgørelser mv., jf. Communications 
Committee (COCOM), working document Broadband access in the EU: 
situation at 1 July 2006 s 4  Throughout the document broadband lines are 
defined as those with capacity equal to or higher than 144 Kbit/s. .  13 I IT- og 
Telestyrelsens Telestatistik 

 

1. halvår 2006 defineres bredbånd som en 
internetforbindelser med en hastighed på mindst 144 kbit/s.   

Endvidere finder IT- og Telestyrelsen, at den minimumsgarantiværdi på 15 kHz 
for delt rå kobber, som er anført i parternes aftale, ikke kan anses for at være 
tilstrækkelig til på forhånd at sikre, at forbindelsen kan benyttes til levering af 
bredbåndstjenester.   

Det er  IT- og Telestyrelsens vurdering, at det eksisterende aftalegrundlag 
mellem parterne om delt rå kobber ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at delt rå 
kobber forbindelser lejet af Cybercity vil kunne opretholde en kvalitet, som vil 
kunne understøtte fortsat levering af bredbånd til Cybercitys slutbrugere.  

IT- og Telestyrelsen finder, at Cybercitys fortsatte adgang til 
bredbåndsunderstøttende delt rå kobber må anses for at være en nødvendighed 
for selskabets levering af bredbåndstjenester til slutbrugere. Hvis TDC ved f.eks. 
opsætning af fremskudte abonnenttrin på egen foranledning kan forringe 
kvaliteten af udlejede delt rå kobber forbindelser i en sådan grad, at forbindelsen 
ikke længere kan anvendes til levering af bredbåndsforbindelser, vil det føre til 
både forhindringer for og begrænsninger i Cybercitys mulighed for at konkurrere 
på det relevante slutbrugermarked til gavn for slutbrugerne og til forvridninger i 
konkurrencen til skade for slutbrugeren.    

TDC er således i afgørelsen på engrosmarkedet for ubundtet adgang pålagt at 
give adgang til delt rå kobber, som ifølge afgørelsen er pålagt med det formål at 

                                                     

 

13 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2006/co
com06-29final/_EN_1.0_&a=d). 

http://forum.europa.eu.int/Public/irc/infso/cocom1/library?l=/public_documents_2006/co
com06-29final/_EN_1.0_&a=d
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understøtte levering af bredbånd. På den baggrund finder IT- og Telestyrelsen, at 
det er rimeligt og proportionalt i forhold til den adgangsforpligtelse, som TDC er 
pålagt i medfør af afgørelsen på engrosmarkedet for ubundtet adgang og den i 
afgørelsen beskrevne konkurrencesituation på markedet, at samtrafikproduktet 
delt rå kobber, som leveres i henholdt til parternes aftale, skal kunne understøtte 
levering af bredbåndsforbindelser med en minimumskapacitet på 144 kbit/s.   

TDC har i afgørelseshøringen anført, at afgørelsen ikke er proportional, idet IT- 
og Telestyrelsen i selve afgørelsen ikke har anført, at TDC ikke er forpligtet til at 
efterkomme en anmodning om rå kobber/delt rå kobber, hvis forbindelsen på 
tidspunktet for anmodningen ikke har den fornødne kvalitet.    

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at det påhviler TDC at give adgang til 
delt rå kobber, hvis de forbindelser, der er anmodet om adgang til, på 
anmodningstidspunktet lever op til de krav, der kan stilles til en sådan 
forbindelse, nemlig at den som minimum kan understøtte 144 kbit/s.  

TDC har endvidere anført, at afgørelsen medfører, at selskabet er forpligtet til 

 

og dermed også berettiget til  at afvise andre operatørers adgang til rå 
kobber/delt rå kobber, hvis krydstale fra disse udgør en risiko for at degradere en 
eksisterende rå kobber forbindelse under en fastsat grænse.   

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at i de tilfælde, TDC i medfør af 
telelovgivningen er forpligtet til at give adgang til et samtrafikprodukt, kan TDC 
ikke afvise en anmodning om samtrafik, herunder tage forbehold for kvaliteten, 
hvis dette er begrundet i fremtidige forbehold, f.eks. overvejelser om udbygning 
af accessnettet, jf. i øvrigt afvisningsreglerne i teleloven. 14     

TDC har også anført, at IT- og Telestyrelsens afgørelse forudsætter, at TDC på 
anmodningstidspunktet kan afgøre, om en given linie giver mulighed for 
etablering af en permanent 144 kbit/s-forbindelse, således at TDC kan afvise en 
anmodning, hvis det ikke er tilfældet. Afgørelsen forudsætter endvidere efter 
TDC s opfattelse, at det i tilfælde af efterfølgende problemer kan afgøres, om en 
given linie fortsat kan understøtte 144 kbit/s, hvilket også er teknisk 
problematisk.   

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at det er styrelsens opfattelse, at det er 
TDC  som netejer og adgangsforpligtet SMP-udbyder   der må sikre, at en delt 
rå kobber forbindelse opfylder de kvalitetskrav, der stilles til en delt rå kobber 
forbindelse. TDC er i den forbindelse som udgangspunkt berettiget til at få 
dækket selskabets omkostninger til evt. kvalitetsmåling af delt rå kobber 
forbindelser for at sikre, at en forbindelse ved anmodning herom kan understøtte 
bredbånd.   

Efter styrelsens opfattelse vil Cybercity dog selv kunne vælge, om selskabet vil 
betale denne ekstra omkostning til måling af forbindelsens kvalitet, eller om 

                                                     

 

14 Jf. også IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. januar 2004 vedr. § 65-anmodning om 
afvisning på adgang til VDSL.   
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selskabet i stedet vil spare omkostningen og derved selv bære risikoen for, om 
forbindelsen ved oprettelsen har en minimumskapacitet på 144 kbit/s.   

Samlet set er det således IT- og Telestyrelsens vurdering, at det er rimeligt og 
proportionalt i forhold til den adgangsforpligtelse, som TDC er pålagt på 
markedet samt den i analysen konstaterede konkurrencesituation at fastsætte et 
krav om, at delt rå kobber, som leveres i henholdt til parternes aftale, skal kunne 
understøtte levering af bredbåndsforbindelser med en minimumskapacitet på 144 
kbit/s.     

Det vil efter IT- og Telestyrelsens opfattelse savne mening, hvis TDC kunne 
opfylde sin adgangsforpligtelse ved i forbindelse med delt rå kobber at levere 
produktet med en kvalitet så lav, at der ikke kan leveres bredbåndstjenester 
herpå, men at forbindelse alene kan bruges til levering af eksempelvis endnu et 
smalbåndsabonnement til slutbrugeren. Dette kan ikke antages at have været 
hensigten med samtrafikproduktet delt rå kobber.    

ooo0ooo   

Med udgangspunkt i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på 
engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11) (jf. Teleklagenævnets afgørelse 
herom af 10. juli 2006) og IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. december 2006 
om fastsættelse af foreløbige vilkår, træffer IT- og Telestyrelsen med hjemmel i 
telelovens § 76, jf. 65, stk. 6, hermed følgende   

AFGØRELSE:  

IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. december 2006, ved hvilken IT- og 
Telestyrelsen har fastsat midlertidige vilkår for Cybercitys adgang til TDC's 
samtrafikprodukt "delt rå kobber", ændres således, at der tilføjes et 
supplerende midlertidigt vilkår hertil, hvorefter "delt rå kobber", der leveres 
i henhold til dette aftalegrundlag, som minimum skal kunne understøtte 
levering af bredbåndsforbindelser med en minimumskapacitet på 144 kbit/s     

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.  
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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 
Teleklagenævnets behandling af klagen.   

Med venlig hilsen   

Laila Jensen 


