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§ 65 afgørelse vedr. anmodning om annualisering af betaling for opsætning 
af KAP-stik  

Cybercity har ved brev af 24. februar 2006 anmodet IT- og Telestyrelsen om at 
vurdere, hvorvidt Cybercitys anmodning om at få indført vilkår for annualisering 
af samtrafikydelsen etablering af KAP-stik (herefter Opsætning af KAP ) i 
aftalerne om rå kobber og delt rå kobber1 er rimelig. Cybercity anmoder herunder 
styrelsen om at vurdere, hvorvidt det er en rimelig anmodning, at der i 
beregningen af den annualiserede pris lægges KAP-stikkets samlede levetid til 
grund som afskrivningsperiode og ikke, som i tidligere udspil, den enkelte 
operatørs  herunder Cybercitys 

 

individuelle kundelevetider .   

Sagsfremstilling  

Cybercity har ved brev af 24. februar 2006 anført, at selskabet finder det 
rimeligt, at samtrafikydelsen Opsætning af KAP betales som en månedlig leje, 
gerne som et alternativ til den nuværende betalingsform, hvor ydelsen betales 
som en engangs-etableringsomkostning.  

Cybercity fremfører i brevet, at behovet for en alternativ betalingsform  leje af 
KAP-stik  er blevet stadig mere aktuel, efterhånden som udbyderne i større og 
større omfang anvender hinandens allerede etablerede KAP-stik.  

Cybercity indbragte i 2003 en tilsvarende sag for IT- og Telestyrelsen. Sagen 
blev afsluttet fra styrelsens side uden en afgørelse, idet parterne blev enige om at 
forhandle vilkårene for en annualisering af betalingen for KAP-stikket. Ifølge 
Cybercity opnåede parterne aldrig enighed. Den primære uenighed var 
spørgsmålet om, hvilken levetid der skal anvendes. Cybercitys opfattelse er, at 
KAP-stikkets samlede levetid skal lægges til grund for 
annualiseringsberegningerne, mens TDC er af den opfattelse, at det er det 
gennemsnitlig kundeforholds længde hos den enkelte operatør, der skal lægges til 
grund for annualiseringsberegningerne. Ifølge Cybercity skyldes denne opfattelse 
hos TDC, at selskabet på daværende tidspunkt ikke anerkendte, at det var muligt 
at genanvende det opsatte KAP-stik ved overtagelse af et kundeforhold, og at 

                                                     

 

1 "Aftale om Rå kobber", indgået den 30/4-2003 samt "Aftale om Delt Rå kobber", 
indgået den 30/4-2003. 

http://www.itst.dk


   

IT- og Telestyrelsen 

Side 2       

TDC derfor hidtil har udskiftet KAP-stikket ved overtagelse af en 
Cybercitykunde.  

Idet Cybercity nu er blevet bekendt med, at TDC rent faktisk genanvender KAP-
stikket i de tilfælde, hvor det er TDC, der overtager slutkundeforholdet, er det 
Cybercitys opfattelse, at den samlede levetid for KAP-stikket (eksempelvis 8-12 
år) kan lægges til grund for annualiseringen.  

Cybercity fremfører i brevet endvidere, at omkostningsfri genanvendelse aldrig 
har været en mulighed for udbyderne, idet en separation af samtrafikydelserne 
Opsætning af KAP og oprettelse af rå kobber aldrig har været praktiseret af 

TDC, ligesom TDC aldrig har kunnet/villet give udbyderne adgang til en 
database hvor registrering af opsatte KAP-stik fremgik. Cybercity finder det af 
den grund nyttigt at basere lejeprisen for KAP-stikket på KAP-stikkets levetid, 
idet det derved tilsikres, at ingen betaler for meget.   

Cybercity finder endvidere at det, i og med ejendomsretten til KAP-stikket 
tilfalder TDC, vil være naturligt, at TDC udlejer KAP-stikket til det selskab, der 
anvender det.   

TDC

 

har ved brev af 30. marts 2006 fremkommet med selskabets bemærkninger 
til Cybercitys anmodning. TDC gennemgår indledningsvist de forskellige 
bestillingsmuligheder, der er for rå kobber, delt rå kobber og administrativ rå 
kobber og bemærker, at mere end 50 pct. af alle (Cybercitys) ordre er uden 
teknikerbesøg.  

TDC er af den overbevisning, at omkostningerne til KAP-stikket skal dækkes af 
den udbyder, for hvis ordre det opsættes. Eventuelle efterfølgende udbydere, der 
anvender den samme linie, skal ikke betale for oprettelse af et allerede 
eksisterende stik eller for teknikerbesøget i øvrigt.   

Til Cybercitys opfattelse af, at annualiseringen skal baseres på, at efterfølgende  
operatører skal deltage i betalingen, anfører TDC, at selskabet ikke har nogen 
praktisk/juridisk mulighed for at opkræve betaling for en efterfølgende 
anvendelse af et KAP-stik. I beregningen af de omkostninger, der indgår i 
grundlaget for prissætning i LRAIC-modellen, hvor ydelsen er beregnet, indgår 
endvidere ikke omkostninger til tidligere opsætninger, ændringer og/eller 
flytninger af stik.  

TDC stiller sig uforstående over for Cybercitys påstand om, at TDC hidtil har 
argumenteret for, at KAP-stik opsat på Cybercitys foranledning ikke har kunne 
genanvendes, og at TDC ved overtagelse af en Cybercitykunde således har måtte 
udskifte KAP-stikket.  

Hvad angår Cybercitys bemærkning om, at omkostningsfri genanvendelse aldrig 
har været en mulighed, henviser TDC til, at Cybercity kan anvende og faktisk gør 
brug af de forskellige muligheder, der er for oprettelse af rå kobber/delt rå kobber 
uden Opsætning af KAP , ved at beordre Gør-Det-Selv eller samtidig 
overtagelse af slutkunden.  
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TDC bemærker videre, at Cybercitys forslag er i strid med det grundlæggende 
princip om, at TDC ikke kan påtvinges for egen regning og risiko at udbygge 
nettet alene med henblik på at imødekomme konkurrerende operatører. Således 
må det, når TDC opsætter et KAP-stik til brug for en Cybercitykunde, 
forudsættes, at TDC får dækket omkostningerne herved. Det vil sige, at TDC er 
berettiget til at få den fulde omkostning dækket med det samme, og TDC kan 
derfor ikke mod selskabets vilje pålægges at indgå aftale om mellemfinansiering 
af konkurrerende operatørers omkostninger. En aftale om at udsprede 
betalingsperioden for opsætningen af KAP-stikket forudsætter derfor, at TDC 
frivilligt indvilger i en sådan løsning, og det vil alene ske, hvis TDC sikres fuld 
betaling for de afholdte omkostninger til opsætningen af KAP-stikket.  

Cybercity har ved brev af 13. juli 2006 fremsendt selskabets bemærkninger til 
TDC s bemærkninger.   

Cybercity bemærker til TDC s kommentar om, at det er en misforståelse, at TDC 
ikke tidligere skulle have genanvendt KAP-stik opsat på Cybercitys foranledning, 
at det er bemærkelsesværdigt, at TDC ikke ved tidligere lejligheder har bekræftet, 
at KAP-stikkene genanvendes.  

Cybercity anerkender TDC s oplysning om, at udbyderne i dag har mulighed for 
at gøre brug af en Gør-Det-Selv, og at omkostningsfri genanvendelse dermed er 
en mulighed, men bemærker samtidig, at dette først siden 29. marts 2005 har 
været en mulighed.  

Cybercity bemærker endvidere, at TDC ikke har forholdt sig til konstateringen 
fra Cybercity om, at TDC ikke har kunnet/villet give adgang til en database, hvor 
registreringer af opsatte KAP-stik fremgik. Ej heller har TDC forholdt sig til 
bemærkningen fra Cybercity om, at det er naturligt, at TDC udlejer KAP-stikket 
til det selskab, som anvender det, idet TDC har ejendomsretten til KAP-stikket.  

Til TDC s bemærkning om, at Cybercitys forslag er i strid med det 
grundlæggende princip om, at TDC ikke for egen regning og risiko kan påtvinges 
at udbygge nettet alene med henblik på at imødekomme operatørers behov, er det 
Cybercitys opfattelse, at det næppe er et banebrydende koncept, at TDC udlejer 
samtrafikydelser med en løbende betaling til den udbyder, der i en given periode 
gør brug heraf. Cybercity vil endvidere ikke acceptere TDC s påstand om, at 
netopgraderingen alene sker af hensyn til den pågældende operatør, idet den er til 
gavn for alle der måtte have behov for anvendelse heraf, herunder TDC s egen 
bredbåndsvirksomhed. Med hensyn til risikoen for tab bemærker Cybercity 
endvidere, at der i henhold til selskabets anmodning skal fastsættes en rimelig 
betalingsprofil, der tager højde for denne risiko.  

Cybercity anfører til TDC s bemærkning om, at en annualisering af betalingen 
for KAP-stikket udelukkende kan ske på frivillig basis, at IT- og Telestyrelsen 
tidligere har konstateret, at der var tale om en rimelig anmodning, og at man 
derfor er ude over spørgsmålet om, hvorvidt TDC vil indvillige frivilligt eller ej.    
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IT- og Telestyrelsen sendte den 21. december 2006 udkast til afgørelse i høring 
hos parterne med høringsfrist den 22. januar 2007. Ved høringsfristens udløb 
havde IT- og Telestyrelsen alene modtaget svar fra Cybercity. Cybercity har 
ingen bemærkninger til udkastet, men angiver dog, at der fortsat efter selskabets 
opfattelse bør indføres et vilkår for annualisering af samtrafikydelsen opsætning 
af KAP-stik , som det er fremført i den oprindelige anmodning og undervejs i 
den efterfølgende sagsbehandling. IT- og Telestyrelsen har ikke på den baggrund 
set anledning til at ændre afgørelsen.   

Lovgrundlaget   

Samtrafikydelsen Opsætning af KAP er omfattet af engrosmarkedet for 
ubundtet adgang (Marked 11) som er afgrænset i overensstemmelse med reglerne 
i telelovens § 84b. IT- og Telestyrelsen traf i medfør af telelovens § 51 
markedsregulerende afgørelse for dette marked den 5. januar 20062. IT- og 
Telestyrelsen har i forbindelse med afgørelsen på marked 11 udpeget TDC som 
havende en stærk markedsposition på markedet, og har i den forbindelse pålagt 
TDC en forpligtelse om at imødekomme alle rimelige anmodninger om 
samtrafik.   

Ifølge telelovens § 65, stk. 1, påhviler det IT- og Telestyrelsen at træffe afgørelse 
om, hvorvidt der i det konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om 
indgåelse eller ændringer af en aftale om samtrafik, eller hvorvidt der foreligger 
en anmodning, som en udbyder med en stærk markedsposition er berettiget til at 
afvise. Afvisning kan alene ske med henvisning til de grunde, der er anført i 
bestemmelsens stk. 1, nr. 1-3.  

Afvisning kan således ske med henvisning til:  

At anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påberåbe 
sig §§ 42 eller 44, jf. § 65, stk. 1 nr. 1.  

At anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikadgang, 
som den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt at give adgang til, jf. § 
65, stk.1, nr. 2  

At der foreligger væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvisning, § 65, 
stk. 1, nr. 3 jf. lovens § 50.  

Forud for ændringen af teleloven pr. 1. januar 2006 havde IT- og Telestyrelsen i 
medfør af § 65, stk. 1, alene hjemmel til at træffe afgørelse om, hvorvidt en 
anmodning om selve adgangen til samtrafikproduktet var rimelig.   

Med ændringen af teleloven pr. 1. januar 2006 er IT- og Telestyrelsens 
afgørelseskompetence i henhold til § 65 imidlertid udvidet. Indførelsen af § 65, 

                                                     

 

2 TDC indbragte IT- og Telestyrelsens afgørelse for Teleklagenævnet, som tillagde 
klagen opsættende virkning. Forpligtelserne for ubundtet adgang til rå kobber (M11) er 
imidlertid trådt i kraft ved klagenævnets afgørelse af 26. juni 2006. 
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stk. 2 tillægger IT- og Telestyrelsen kompetence til at kunne fastsætte rimelige 
vilkår i aftaler om samtrafik.   

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

Ved fastsættelsen af rimelige vilkår skal IT- og Telestyrelsen tage udgangspunkt i 
den konkrete anmodning, og 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.   

Det er implementeret i LRAIC-metoden, som samtrafikydelsen Opsætning af 
KAP er prisfastsat efter, at omkostningerne generelt bør dækkes på en måde 
som afspejler, hvordan de er afholdt. Det betyder, at: 

- Reversible omkostninger, der dækker over ydelser, der kan genanvendes 
af andre abonnenter eller på andre tidspunkter af samme abonnent, bør 
dækkes af en løbende afgift, mens 

- De ved oprettelsen af en ny abonnent forbundne omkostninger til 
levering, installation og administration, dvs. omkostninger der er 
irreversibel af natur, bør dækkes af engangsafgifter.   

IT- og Telestyrelsens vurdering   

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at det er IT- og Telestyrelsens 
vurdering, at betingelserne i telelovens § 65, stk. 1, nr. 1-3 er opfyldt, idet:   

Cybercity er berettiget til at anmode om samtrafik, jf. telelovens § 42, 
idet selskabet som udbyder af offentlige elektroniske kommunikationsnet 
eller -tjenester er adgangsberettiget. 
Anmodningen vedrører et samtrafikprodukt (delt rå kobber), som TDC i 
medfør af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 er pålagt at 
give adgang til, og idet   
Ingen af parterne har påberåbt sig, at der foreligger væsentlige hensyn, og 
der er ikke konstateret væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvisning, 
jf. telelovens § 50.   

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

IT- og Telestyrelsen finder, at Cybercitys anmodning vedrører et vilkår snarere 
end en egentlig adgang, idet der i dag er adgang til Opsætning af KAP og 
spørgsmålet derfor udelukkende vedrører betalingsvilkår.  

Styrelsens vurdering skal derfor vejes mod, hvad der er forholdsmæssigt og 
berettiget i forhold til de forpligtelser TDC er pålagt på marked 11, ligesom 
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styrelsens afgørelse skal være proportional i forhold hertil samt i forhold til 
telelovens § 51.  

IT- og Telestyrelsen foretog i 2003 den foreløbige vurdering, at Cybercitys 
anmodning om at kunne aftale annualisering af betalingen for KAP-stik i 
prisvilkåret for rå kobber og delt rå kobber er rimelig. IT- og Telestyrelsen har nu 
haft mulighed for at behandle sagen på ny og har i den forbindelse inddraget de 
nye oplysninger, der er fremkommet i forbindelse med nærværende anmodning.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at opsætningen af KAP-stikket i praksis 
kan betragtes som en irreversibel omkostning. Dette er set i lyset af, at 
hovedparten af ydelsen vedrører selve installationen af KAP-stikket, mens en 
mindre del vedrører selve stikket. KAP-stikket kan endvidere kun genanvendes, 
såfremt en kunde på selv samme adresse ønsker at anvende samme teknologi og 
såfremt KAP-stikket ikke i mellemtiden er blevet fjernet af en tidligere beboer på 
adressen. TDC er derfor ikke sikret at få samtlige omkostninger dækket, såfremt 
der anvendes en lejeafgift baseret på KAP-stikkets samlede levetid. 
Omkostningsdækning kan alene sikres ved, at den udbyder, der foranlediger 
opsætningen af KAP-stikket, dækker de omkostninger, som er forbundet dermed. 
Dette skal særligt ses i lyset af den usikkerhed, der knytter sig til eventuelle 
fremtidige teknologiskift, herunder usikkerhed omkring hvor stor en andel af 
accessforbindelserne xDSL vil udgøre fremadrettet.  

IT- og Telestyrelsen er derfor ikke enig med Cybercity i, at det er rimeligt, at 
benytte en annualiseringsmetode, hvor KAP-stikkets samlede levetid anvendes.  

Såfremt KAP-stikket skulle betales som en månedlig lejeafgift, ville 
betalingshorisonten efter IT- og Telestyrelsens opfattelse skulle tage 
udgangspunkt i det gennemsnitlige kundeforholds faktiske længde for en 
Cybercity kunde, ligesom TDC skal sikres en rimelig forrentning. Efter 
styrelsens opfattelse, vil en lejeafgift beregnet efter disse principper og 
tilbagediskonteret til oprettelsestidspunktet i gennemsnit netop give det beløb, 
som Cybercity i dag betaler i oprettelsesafgift for KAP-stikket.   

Cybercity vil derfor efter styrelsens opfattelse ikke være bedre stillet ved en 
lejeafgift beregnet efter de principper, som IT- og Telestyrelsen finder rimelige. 
Derimod opstår der en række praktiske administrative problemer ved at 
implementere løsningen, herunder skal TDC opretholde to forskellige 
betalingssystemer.   

IT- og Telestyrelsen har endvidere bemærket, at opsætning af KAP-stik i 
forbindelse med oprettelse af et ADSL-abonnement for så vidt angår 
detailmarkedet, ikke synes at være en konkurrenceparameter. Således videreføres 
den omkostning, der er for operatøren ved at skulle etablere KAP-stik til 
slutkunden. Dette synes at være tilfældet hos både TDC og Cybercity. Den 
nuværende oprettelsesafgift vurderes derfor ikke at udgøre en 
konkurrencemæssig barriere, ligesom Cybercitys forslag om en annualisering af 
betalingen ikke vurderes at have en væsentlig konkurrencefremmende effekt.   
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Det synes således ikke forholdsmæssigt og berettiget at pålægge TDC at indføre 
et vilkår i aftalerne, hvormed selskabet vil skulle administrere to forskellige 
betalingssystemer, specielt henset til, at Cybercity ikke opnår nogen økonomisk 
gevinst herved, og at indførelse af dette vilkår ikke synes at være 
konkurrencefremmende. Tillige har Cybercity efter styrelsens vurdering ikke i 
henhold til telereguleringen krav på at få ændret betalingsformen for Opsætning 
af KAP .  

En accept af Cybercitys forslag vanskeliggøres efter IT- og Telestyrelsens 
opfattelse yderligere af, at Cybercity som anført i anmodningen, ønsker 
valgfrihed mellem at betale Opsætning af KAP som en etableringsafgift hhv. 
betale det som en lejeafgift. Kun såfremt omkostningerne ved opsætning af KAP-
stik dækkes af det kundeforhold, der foranlediger etableringen, synes der efter 
IT- og Telestyrelsens opfattelse at være konsistens i Cybercitys forslag. I modsat 
fald vil forslaget efter styrelsens opfattelse medføre betydelig kompleksitet i det 
tilfælde hvor en slutkunde overtages af en anden udbyder, da nogle KAP-stik vil 
være betalt ved oprettelsen, mens andre vil skulle afdrages som en gentaget 
betaling. Endvidere vil Cybercity efter styrelsens opfattelse kunne udnytte 
valgfriheden og spekulere i hvilken betalingsform, der vælges, afhængig af 
hvilken slutkundeprofil, der er tale om. Dette er efter styrelsens vurdering 
uhensigtsmæssig.  

IT- og Telestyrelsen lægger endvidere til grund, at omkostningsfri genanvendelse 
i dag er en reel mulighed for operatørerne, idet det er muligt at bestille en Gør-
Det-Selv løsning, såfremt der i forvejen forefindes KAP-stik på adressen, og at 
Cybercity har samme mulighed for at genanvende KAP-stik opsat af andre 
operatører, herunder TDC.  

Det skal afslutningsvist bemærkes, at det i over 20 år i Danmark har været 
praksis, at omkostninger til endepunktsudstyr hos kunden bliver dækket af en 
engangsbetaling, mens omkostninger til anlæg og drift af forbindelsen til 
endepunktsudstyret er blevet dækket af en løbende abonnementsbetaling. Den 
gældende betalingsform for så vidt angår Opsætning af KAP er parallel hertil.   

ooo0ooo   

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i henhold til § 
65, stk. 1, jf. stk. 2, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, 
jf. bekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005 af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer (teleloven), jf. IT- og 
Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 over for TDC på engrosmarkedet for 
ubundtet adgang (marked 11) følgende    

AFGØRELSE :  

Cybercitys anmodning om at få indført vilkår for annualisering af 
samtrafikydelsen Opsætning af KAP i aftalerne om rå kobber og delt rå 
kobber, herunder at der i beregningen af den annualiserede pris lægges 
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KAP-stikkets samlede levetid til grund som afskrivningsperiode, er ikke 
rimelig. Parternes aftale ændres således ikke af IT- og Telestyrelsen i medfør 
af telelovens § 65, stk. 2. Cybercitys anmodning om ændring af vilkåret kan 
således ikke imødekommes.   

ooo0ooo      

Klagevejledning: 
Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, (Sekretariatet for 
Teleklagenævnet,) Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald 
indgives skriftligt inden 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet.  

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. 
juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på kr. 4.000 for 
behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet 
af Teleklagenævnets sekretariat.   

ooo0ooo   

Enslydende brev er sendt til TDC.    

Med venlig hilsen   

Mette Mølsted Kristiansen   


