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Endeligt høringsnotat af 15. november 2007 vedrørende TDC s standardtilbud 
på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

   
IT- og Telestyrelsen bemærker generelt, at standardtilbud sendes i høring i branchen med henblik på at opnå 
branchens kommentarer til ydelser og vilkår i nye standardtilbud.  

IT- og Telestyrelsen gennemfører høringen ved, at standardtilbudene lægges på styrelsens hjemmeside med 
oplysning om, hvornår høringsfristen udløber. Branchens kommentarer må være styrelsen i hænde senest ved 
fristens udløb. Styrelsen vil herefter gennemgå kommentarerne og vurdere, om disse giver anledning til æn-
dringer af vilkår i standardtilbudene efter regler herom i telelovens §§ 72 eller 73.  

Det understreges, at IT- og Telestyrelsen ikke skal godkende standardtilbudene. Styrelsen har imidlertid mu-
lighed for at kræve vilkår erstattet med vilkår, som er rimelige i forhold til telelovens regler om tilbud af 
samtrafik.  

IT- og Telestyrelsen bemærker, at et standardtilbud kan betragtes som et minimumstilbud, hvortil der på 
grundlag af kommercielle forhandlinger kan forekomme afvigelser.  

IT- og Telestyrelsen sendte ved brev af 31. maj 2007 et høringsnotat i høring hos TDC. Det fremgik heraf, 
at det var IT- og Telestyrelsens vurdering, at en række af problemstillinger, som bl.a. var blevet rejst i hø-
ringen burde afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Telestyrelsen eventuelt traf afgørelse om æn-
dringer i standardtilbuddet, jf. telelovens § 72 eller § 73.  

TDC har ved brev af 20. juli 2007 fremsendt selskabets bemærkninger til IT- og Telestyrelsens brev af 31. 
maj 2007.  

IT- og Telestyrelsen har i forbindelse med de aktuelle punkter nedenfor refereret TDC s bemærkninger og 
taget stilling til emnet.  

Det skal bemærkes, at i forbindelse med behandling af andre standardtilbud fra TDC, f.eks. høringsnotat af 
12. februar 2007 over standardtilbud af 18. februar 2006 om udveksling af trafik mellem udbydere af of-
fentlige elektroniske kommunikationsnet eller tjenester på engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 
9) og afgørelse af 7. august 2007 om samme standardtilbud, har IT- og Telestyrelsen taget stilling til pro-
blemstillinger, som går igen i det høringssvar, der er afgivet til standardtilbuddet vedrørende marked 12.   

1. Indledning  

IT- og Telestyrelsen udsendte den 31. august 2006 fra TDC nedenstående standardtilbud af 14. august 2006 
for engrosmarkedet for bredbåndstilslutning i høring i henhold til § 72, stk. 3, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 
om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 (telelo-
ven). Høringsfristen var den 29. september 2006, og blev forlænget til den 3. oktober 2006.  

 

Standardaftale af 14. august 2006 om Lokal adgang til bredbåndskapacitet over TDC's kobberabonnent-
linier (herefter BSA-LOKAL) 

 

Standardaftale af 14. august 2006 om Adgang til Bredbåndskapacitet over TDC's kobber abonnentlinier 
(herefter BSA) 

 

Standardaftale af 14. august 2006 om ATM-transmission af BSA-trafik (herefter ATM-BSA) 

 

Standardaftale af 14. august 2006 om Samhusning (som også dækker marked 12)  
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IT- og Telestyrelsen har for ovennævnte tre standardtilbud vedr. BSA, modtaget høringssvar fra Telia Dan-
mark A/S (herefter Telia), og Cybercity A/S (herefter Cybercity).   

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at da høringssvarene for de tre standardtilbud vedr. BSA i stor udstræk-
ning retter sig mod samme punkter i de tre aftaler, vil aftalerne blive behandlet samlet nedenfor. Ved gen-
nemgangen nedenfor henvises der under hvert vilkår til de relevante punkter i de konkrete aftaler.  

IT- og Telestyrelsen skal gøre opmærksom på, at der kan forekomme variationer i ordlyden mellem de enkel-
te punkter i de relevante standardtilbud, som styrelsen behandler. Styrelsen har valgt at koncentrere sig om 
de definitioner, som også er påpeget af branchen, men skal bemærke, at de principper styrelsen fastlægger er 
normerende for alle standardtilbudene på marked 12.  

IT- og Telestyrelsen har også modtaget høringssvar vedr. standardtilbud om samhusning. Disse behandles i 
separat høringsnotat vedr. samhusning, hvorfor der for så vidt angår disse høringssvar henvises dertil.  

TDC har udsendt nyt standardtilbud om ATM-BSA og BSA, herunder bilag med virkning fra og med den 
1. januar 2007, dog således at bilag 1a, til BSA-aftalen er ændret fra og med den 1. juli 2007. Tilsvarende har 
TDC udsendt nyt standardtilbud for samhusning med virkning fra og med den 1. maj 2007. I de tilfælde hvor 
nye standardtilbud er ændret i forhold til de indbragte punkter, vil dette afspejles i høringsnotatet.    

For en god ordens skyld skal IT- og Telestyrelsen gør opmærksom på, at TDC igen har udsendt nyt standard-
tilbud om adgang til bredbåndskapacitet over TDC s kobberabonnentlinier, herunder bilag med virkning fra 
og med den 29. august 2007. Dog således at bilag 1a er ændret med virkning fra og med den 1. oktober 2007. 
Derudover er der udsendt nyt standardtilbud om ATM-transmission af BSA-trafik samt bilag med virkning 
fra og med den 27. august 2007. Tilsvarende har TDC udsendt nyt standardtilbud for samhusning med virk-
ning fra og med den 20. august 2007. Disse standardtilbud har ikke været i høring hos branchen og indgår 
derfor ikke i nærværende høringsnotat.  

I det følgende refereres og kommenteres væsentlige substansbemærkninger.   

2. Generelle bemærkninger fra branchen  

Telia

 

har anført, at det ville være mere logisk, hvis operatøren betalte for den brugte kapacitet, frem for at be-
tale for foruddefineret kapacitet. I forbindelse med prismodellen for BSA-produktet har en operatør som Te-
lia ikke mulighed for at tilbyde andre operatører alternativ transport i stedet for TDC s ATM-net.    

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der ved tilrådighedsstillelse af kapacitet skabes omkostninger, som 
TDC efter den nuværende afregningsmetode får dækket. IT- og Telestyrelsen skal endvidere bemærke, at 
styrelsens afgørelse om LRAIC på BSA af 19. december 2006 er truffet på baggrund af de høringssvar, som 
styrelsen har modtaget fra TDC og LRAIC-arbejdsgruppen. Det er styrelsens opfattelse, at den eksisterende 
afregningsmetode generelt ikke er beskrevet som problematisk i høringssvarene. IT- og Telestyrelsens skal i 
stedet henvise til, at spørgsmålet meldes ind i forbindelse med en fornyet LRAIC afgørelse. 

 

Uddybende oplysninger af IT- og Telestyrelsen efter høring af TDC 
IT- og Telestyrelsen skal til orientering yderligere oplyse, at det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der 
ved tilrådighedsstillelse af BSA-kapacitet skabes omkostninger, for hvilke der skal opkræves priser til dæk-
ning af. Prisstrukturen bør så vidt muligt afspejle den måde, hvorpå omkostningerne opstår (omkostnings-
kausalitet), men bør også animere til at alle parter minimerer de samlede omkostninger.  

 

Den nuværende prisstruktur dækker dels en accessforbindelse frem til ATM-knuden, dels selve TDC s 
ATM-net. IT- og Telestyrelsens afgørelse om LRAIC på BSA af 19. december 2006 dækker kun den kapaci-
tet, der stilles til rådighed i accessforbindelsen frem til ATM-knuden, hvorfor der afregnes for den hastighed 
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(kapacitet) der stilles til rådighed for den relevante slutbruger. For forbindelsen i TDC s ATM-net afregnes 
for BSA-kundens samlede bestilte kapacitet. 

 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at der opstår puljefordele for den enkelte operatør ved at have flere 
BSA kunder under den samme lokalitet, idet de enkelte kapaciteter kan deles om en given kapacitet i ether-
nettet/ATM-nettet.  

 

Det er samtidig IT- og Telestyrelsens umiddelbare vurdering, at denne prisstruktur afspejler en rimelig afvej-
ning i forhold til principperne om omkostningskausalitet, og hensynet til at sikre, at alle har incitamenter til 
at minimere omkostningerne. At betale for en bestilt kapacitet frem for en faktisk anvendt kapacitet giver så-
ledes ATM-engroskunder incitamenter til at anvende den bestilte kapacitet bedst muligt. 

 

Det er på denne baggrund styrelsens opfattelse, at den eksisterende afregningsmetode generelt ikke er pro-
blematisk.   

3. Særligt vedrørende TDC's adgang til at ophæve aftalen (BSA-Lokal og BSA  
punkt 18.1 og 18.3 samt ATM-BSA punkt 20.1 og 20.3)  

IT- og Telestyrelsen skal gøre opmærksom på, at problemstillingen vedrørende TDC s adgang til at ophæve 
aftalen, BSA-Lokal og BSA punkt 18.1 og 18.3 samt ATM-BSA punkt 20.1 og 20.3, ikke var en del af det 
oprindelige høringsnotat, da IT- og Telestyrelsen først efterfølgende blev opmærksom på problemet i forbin-
delse med behandlingen af standardtilbud for marked 9. TDC er således ikke blevet hørt om punktet i forbin-
delse med høringsnotatet, men TDC vil få lejlighed til at kommenter punktet i forbindelse med høringen over 
udkast til afgørelse.   

I IT- og Telestyrelsens høringsnotat vedr. standardtilbudet for marked 9 og styrelsens afgørelse af 7. august 
2007 vedrørende samme standardtilbud har styrelsen truffet afgørelse om de vilkår i standardtilbudet, der 
vedrører TDC's adgang til at ophæve aftalen. De bestemmelser i standardtilbudet, der er behandlet i den for-
bindelse, findes også i standardtilbudene for marked 12.   

Af standardtilbud på BSA-Lokal og BSA punkt 18.1 og 18.3 samt ATM-BSA punkt 20.1 og 20.3 om ophæ-
velse fremgår således blandt andet:   

Væsentlig misligholdelse 
Følgende forhold anses blandt andet og altid for væsentlig misligholdelse fra Operatørens side:  

Operatøren undlader at betale forfaldne beløb rettidigt og undlader at afhjælpe sådan misligholdelse inden 
10 arbejdsdage efter, at TDC skriftligt ved påkrav har underrettet Operatøren om den manglende betaling.  

Operatøren tilsidesætter betingelserne for adgang til bredbåndskapacitet jf. produktspecifikationen.  
Operatøren undlader efter fremsendelse af specificeret påkrav herom fra TDC at træffe de fornødne foran-

staltninger med henblik på at afhjælpe væsentlige forstyrrelser m.v. af trafikken i TDC´s offentlige telenet 
forårsaget af Operatøren selv eller dennes slutkunder.  

Oplysninger eller specifikationer, som Operatøren afgiver til TDC i forbindelse med indgåelse af denne af-
tale og i øvrigt enhver konkret anmodning om levering af ydelser, viser sig at have været bevidst usande eller 
ukorrekte, da de blev fremsat.  

Operatøren gentagne gange anvender adgang til bredbåndskapacitet til andre formål end de i denne aftale 
eller i teleloven tilladte, jf. herved denne aftales præambel.  

Operatøren afskærer TDC fra at få adgang til egne anlæg og installationer med henblik på fejlsøgning m.v.  
Operatøren undlader at efterkomme et af TDC udstedt sikkerhedsdirektiv i anledning af TDC´s konstate-

ring af, at Operatørens gentagne tilsidesættelse af væsentlige anvisninger vedr. brugen af adgang til bred-
båndskapacitet. 
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Den af Operatøren tilvejebragte bankgaranti eller anden sikkerhedsstillelse annulleres, bortfalder, ophører 
eller af anden grund ikke længere er i kraft, uden at Operatøren forinden har tilvejebragt en anden tilsva-
rende og af TDC skriftligt godkendt sikkerhed.  

Operatørens konkurs, betalingsstandsning eller åbning af forhandlinger om akkord.   

TDC er endvidere, i tilfælde af at Operatøren væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge denne aftale, 
berettiget til med omgående virkning at afbryde samtrafik.

  

Ophævelse ved væsentlig misligholdelse 
Såfremt Operatøren væsentligt misligholder sine forpligtelser ifølge denne aftale, og sådan misligholdelse 
ikke er bragt til ophør senest 20 arbejdsdage efter modtagelse af skriftligt påkrav herom, skal TDC være be-
rettiget til med omgående virkning at ophæve denne aftale helt eller delvist.  

I tilfælde af manglende betaling er TDC berettiget til med omgående virkning at ophæve denne aftale helt el-
ler delvist efter udløb af det i pkt. 18.1 nævnte påkrav.

  

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at der tilsyneladende er en uoverensstemmelse mellem 
BSA-Lokal og BSA punkt 18.3 samt ATM-BSA punkt 20.3, idet aftalerne varierer således, at der er en frist 
på henholdsvis 20 arbejdsdage i BSA-Lokal og BSA og 10 arbejdsdage i ATM-BSA til at afhjælpe en væ-
sentlig misligholdelse. Herudover bemærkes det, at bestemmelsen om afbrydelse af ydelsen med omgående 
virkning ved væsentlig misligholdelse i BSA-Lokal og BSA fremgår af punkt 18.1, hvorimod den tilsvarende 
bestemmelse er at finde i ATM-BSA punkt 20.1.  

 

Derudover skal IT- og Telestyrelsen citere følgende fra sin afgørelse af 7. august 2007 vedr. standardtilbud-
det for marked 9: 

 

"IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at telelovgivningen efter styrelsens opfattelse udtøm-
mende gør op med de situationer, hvor en udbyder med stærk markedsposition kan afbryde igangværende 
samtrafik, jf. den ovenfor under afsnittet om lovgivningen gennemgåede adgang hertil i medfør af reglerne 
i telelovens § 50, stk. 3, og i bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003 om afvisning og afbrydelse af samtra-
fik. 

 

Det er på det grundlag videre IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC kan gøre normale kontraktretlige 
misligholdelsesbeføjelser gældende for forhold, der falder uden for telelovgivningen. For forhold, der fal-
der inden for telelovgivningen, kan ophævelse af en aftale kun ske i overensstemmelse med de kriterier, 
der fremgår af telelovgivningen, herunder eksempelvis afbrydelseskriterier fastsat i medfør af telelovens § 
50, stk. 3. 

 

For så vidt angår afbrydelse ved manglende betaling for samtrafik skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at 
TDC ikke inden for telelovgivningen er pålagt at give adgang til samtrafik uden betaling herfor. 

 

På dette grundlag skal styrelsen pålægge TDC at ændre de bestemmelser i standardtilbudet, som giver 
TDC en videre adgang til at ophæve en aftale om samtrafik i tilfælde, hvor TDC ikke i medfør af de ud-
tømmende regler i telereguleringen vil være berettiget til at afbryde igangværende samtrafik, således at 
denne adgang for TDC til at ophæve en samtrafikaftale bringes i overensstemmelse med lovgivningens 
regler herom. IT- og Telestyrelsen deltager gerne i en nærmere drøftelse om den konkrete udformning af 
disse ændringer." 

 

På den baggrund har IT- og Telestyrelsen påbudt TDC at ændre bestemmelserne om TDC's adgang til at 
ophæve en aftale om samtrafik som følge af udbyderens misligholdelse i standardtilbuddet for marked 9, 
således at bestemmelserne bringes i overensstemmelse med telereguleringens regler for at afbryde igang-
værende samtrafik. 
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Da forholdet vedr. ændring af vilkår som nævnt ovenfor vurderes at være de samme i relation til de behand-
lede standardtilbud for marked 12, finder IT- og Telestyrelsen, at TDC vil skulle ændre standardtilbudene for 
marked 12, så det - for så vidt angår bestemmelserne om TDC's adgang til at ophæve aftalen som følge af 
udbyderens misligholdelse - bringes i overensstemmelse med de principper, der er indeholdt i styrelsens af-
gørelse af 7. august 2007 for standardtilbud på marked 9.  

 

IT- og Telestyrelsen vil træffe afgørelse vedr. denne problemstilling jf. telelovens § 72 eller § 73.   

4. Særlige bemærkninger fra branchen  

4.1 Indbrud i nettet (BSA-Lokal, BSA samt ATM-BSA punkt 10.2)........................................................ 5 
4.2 Loyal oplysningspligt (BSA-Lokal og BSA punkt 11.1 + ATM-BSA punkt 14.1) ............................ 6 
4.3 Kompensation ved mangler (BSA-Lokal og BSA punkt 17.1.2 + ATM-BSA punkt 19.1.3) og ........ 7 
4.4 Kompensation ved forsinkelser (BSA-Lokal og BSA punkt 17.2.2)................................................... 7 
4.5 Ansvarsmaksimum (BSA-Lokal og BSA punkt 17.3.4 + ATM-BSA punkt 19.3.5)........................... 8 
4.6 Væsentlig misligholdelse (BSA-Lokal og BSA punkt 18.1 og ATM-BSA punkt 20.1) ..................... 9 
4.7 Force Majeure (BSA-Lokal og BSA punkt 21 samt ATM-BSA punkt 23)......................................... 9 
4.8 Fortrolighed (BSA-Lokal og BSA punkt 23 og ATM-BSA punkt 25).............................................. 10 
4.9 Opsigelsesvarsel (ATM-BSA punkt 28.2) ......................................................................................... 11 
4.10 Ændring af aftalen (BSA-Lokal og BSA punkt 31 + ATM-BSA punkt 33) ................................... 11 
4.11 Pris for KAP-stik (BSA bilag 1a punkt 5.3) .................................................................................... 15 
4.12 Garanteret båndbredde (BSA bilag 1a punkt 5.3)............................................................................ 15 
4.13 Flyttepris (BSA bilag 1a punkt 6.4) ................................................................................................. 16 
4.14 Opsigelsesvarsel (BSA bilag 1a punkt 6.6) ..................................................................................... 17 
4.15 Konverteringsgebyr (BSA bilag 1a punkt 7.3) ................................................................................ 19 
4.16 Status på DSLAM port (BSA bilag 1a punkt 8.3) ........................................................................... 19 
4.17 Prisbilag (BSA bilag 2).................................................................................................................... 19 
4.18 Prisbilag (BSA bilag 2).................................................................................................................... 19 
4.19 Trafikklasser (ATM-BSA bilag 1)................................................................................................... 20 
4.20 IT- og Telestyrelsen bemærker i øvrigt ........................................................................................... 21  

4.1 Indbrud i nettet ((BSA-Lokal, BSA samt ATM-BSA punkt 10.2) 
[ ] TDC hæfter ikke overfor hverken Operatøren eller dennes Slutkunde for noget tab lidt i forbindelse 

med et konstateret indbrud i nettet som følge af deraf genereret trafik .  

Telia

 

finder det urimeligt, at TDC ikke hæfter for tab i forbindelse med indbrud på nettet, som direkte er for-
årsaget af TDC’s udviste grove uagtsomhed. Telia mener derfor ikke, at det er tilstrækkeligt, at TDC forestår 
undersøgelsen herfor.  

Telia har i selskabets bemærkninger af 10. maj 2007 til IT- og Telestyrelsen vedr. det opdaterede ATM BSA 
standardtilbud af 1. januar 2007 tilføjet, at ovennævnte bestemmelse bør suppleres med en følgesætning som 
præciserer, at ansvarsmaksimeringen ikke gælder, såfremt TDC har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.   

IT- og Telestyrelsen finder behov for, at det specificeres, hvilke forhold TDC konkret henviser til, når sel-
skabet i nærværende punkt adresserer spørgsmålet om indbrud i nettet.  
       
Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette emne bør afklares yderligere med TDC, forinden IT- 
og Telestyrelsen eventuelt træffer afgørelse om ændring af standardtilbuddet jf. telelovens § 72 eller § 73. 
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TDC s bemærkninger

 
TDC finder ikke, at det er muligt, at konkretisere typer af indbrud i nettet, herunder tab som følge af genere-
ret trafik. Det vil forudsætte, at TDC på nuværende tidspunkt skal kunne forudse typer af indbrud samt kende 
de typer af trafik, forbindelserne vil blive anvendt til i fremtiden  dette er selvsagt umuligt. 

 
TDC skal dog bemærke, at operatørens betaling til TDC ikke ændres af øget trafik genereret som følge af et 
indbrud i nettet, idet operatøren ikke betaler efter forbrug men efter faste kapaciteter. De typiske tilfælde af 
tab som følge af uberettiget trafik, der således kan forekomme, vil derfor efter TDC s opfattelse være indi-
rekte tab, for hvilke der allerede efter almindelig praksis er foretaget ansvarsfraskrivelse, jf. aftalernes punkt 
17.3 hhv. 19.3. Da begrebet indirekte tab ikke har en fast juridiske afgrænsning, har TDC fundet det rele-
vant at konkretisere forholdet i forhold til indbrud i nettet. 

 

TDC finder således ikke, at det vil være rimeligt og proportionalt, at TDC pålægges at ændre bestemmelsen. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen har noteret sig, at TDC ikke finder det muligt nærmere at konkretisere typer af indbrud i 
nettet, ligesom de typiske tab som følge af uberettiget trafik vil være indirekte tab, som TDC ikke dækker, jf. 
punkt 17.3 hhv. 19.3.  

 

IT- og Telestyrelsen bemærker samtidigt, at da bestemmelsen vedrørende indbrud i nettet for det væsentlig-
ste vedrører afgrænsning og konkretisering af begrebet indirekte tab , og skal ses i relation til TDC s an-
svarsfraskrivelse i punkt 17.3 hhv. 19.3, er det styrelsens opfattelse, at tab ved indbrud i nettet, der skyldes 
forsæt eller grov uagtsomhed fra TDC s side, ikke er dækket af ansvarsfraskrivelsen. Udbyderne vil i en så-
dan situation således kunne få dækket både direkte og indirekte tab.    

 

IT- og Telestyrelsen kan på den baggrund ikke tilslutte sig, at teksten i standardtilbudenes punkt 10.2 bør 
ændres.   

4.2 Loyal oplysningspligt (BSA-Lokal og BSA punkt 11.1 + ATM-BSA punkt 14.1)  
Parterne er gensidig forpligtet til løbende at holde hinanden orienteret om forløbet af denne aftale, herun-

der orientere om særlige begivenheder eller episoder, som måtte være af betydning for den anden part, her-
under dennes muligheder for at varetage egne interesser i relation til planlægning af anvendelsen af nettet, 
forholdet til egne slutkunder m.v.

  

Telia

 

mener, at der under denne betingelse bør tilføjes eksempler på, hvor TDC som minimum er forpligtet 
til at foretage omhandlede underretning. Hertil ønsker Telia blandt andet, at TDC forpligtes til - uden ophold 
- at underrette aftaleparten om TDC’s planlagte fremrykninger af abonnenttrin. Dette må være et eksempel 
på begivenheder, som er væsentlige for den anden part, herunder dennes muligheder for at varetage interes-
serne i forbindelse med omhandlede aftale, jf. ligeledes Telias bemærkninger til standardaftale om sam-
husning, hvor lign. problemstilling og vilkår herfor behandles.  

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at vilkåret om iagttagelse af den loyale oplysningspligt understreger 
den samarbejdsvilje, som parterne tiltræder aftalen på baggrund af. Det er ikke styrelsens opfattelse, at et vil-
kår om loyal oplysningspligt nødvendigvis er indføjet i aftalen med henblik på at sikre den ene aftaleparts 
minimumsrettigheder. IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse henvise til de forpligtelser, som TDC er 
blevet pålagt med afgørelsen på marked 12, herunder ikke-diskriminationsforpligtelse og gennemsigtigheds-
forpligtelsen, jf. telelovens § 51b og § 51d, som konkret betyder, at TDC skal underrette andre udbydere på 
samme vilkår, som TDC underretter interne afdelinger, når dette er af betydning for udbyderens muligheder 
for at varetage egne interesser i relation til planlægning af anvendelsen af nettet, forholdet til egne slutkunder 
m.v. 
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Det er styrelsens opfattelse, at de alternative udbyders minimumsrettigheder allerede er sikret ved førnævnte 
forpligtelser, hvorfor styrelsen ikke finder anledning til at behandle dette spørgsmål yderligere.       

4.3 Kompensation ved mangler (BSA-Lokal og BSA punkt 17.1.2 + ATM-BSA punkt 19.1.3) 
og  
4.4 Kompensation ved forsinkelser (BSA-Lokal og BSA punkt 17.2.2)   

TDC yder ikke kompensation i tilfælde af mangelfulde ydelser.

  

TDC betaler ikke bod eller kompensation for forsinkede ydelser.   

Ophævelse ved mangler 
Operatøren kan hæve kontrakten helt eller delvis, såfremt der i aftaleperioden konstateres mangler, der er 
væsentlige for operatøren, og såfremt manglerne ikke indenfor rimelig tid er afhjulpet.

  

Cybercity

 

finder ikke, at det er tilfredsstillende, at der ikke i aftaleudkastene er indføjet en incitamentsfrem-
mende mekanisme såsom kompensation i tilfælde af mangelfulde eller forsinkede ydelser.  

Cybercity

 

ønsker indsat en bestemmelse om kompensation ved TDC’s manglende overholdelse af de aftalte 
leveringsbetingelser.  
Telia har anført, at TDC hverken yder kompensation i forbindelse med mangler eller forsinkelse. Dette me-
ner Telia er en af de mange eksempler på TDC s meget ensidige aftale vilkår, som ikke helt er i tråd med al-
mindelige kommercielle vilkår, der alt andet lige ville have eksisteret under normale konkurrencevilkår. Te-
lia mener, at TDC skal pålægges en pligt til at yde kompensation i tilfælde af mangelfulde ydelser og/eller 
forsinkelse. Operatøren har ikke andre muligheder for erstatningskøb , og er derfor bundet af den ydelse, 
som TDC er pålagt at udbyde. Disse to bestemmelser, men også aftalen generelt, indeholder ikke noget inci-
tament for TDC til at opfylde selskabets forpligtelser, hvilket stiller operatøren i en meget ulige og ringe 
konkurrencesituation. Dette specielt henset til, at operatøren over for sine kunder med rimelighed må forven-
te at skulle svare kompensation for forsinkelser og mangler.  

IT- og Telestyrelsen har behandlet en tilsvarende problemstilling i forbindelse med høringen over og afgørel-
sen vedrørende standardtilbud for marked 9.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at samme forhold vedr. bod og kompensation gør sig gældende for 
standardtilbudene på marked 12. IT- og Telestyrelsen har ved vurderingen heraf tillagt det vægt, at TDC og-
så for BSA-produkterne har en meget høj markedsandel, og at der ikke findes noget reelt alternativ til en af-
tale med TDC, hvorfor det ikke er muligt for udbyderne at opsige aftalerne og vælge en anden leverandør af 
produktet. Det er endvidere styrelsens opfattelse, at der skabes incitament for TDC til at overholde aftaler re-
deligt, rimelig og rettidigt, såfremt der indarbejdes bods- og kompensationsbestemmelser.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette emne bør afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Tele-
styrelsen eventuelt træffer afgørelse om ændring af standardtilbuddet jf. telelovens § 72 eller § 73. 

 

TDC s bemærkninger

 

TDC finder, at et eventuelt krav om bodsbestemmelse i standardtilbudene, hverken er rimelig, nødvendig el-
ler proportional til sikring af konkurrencen på marked 12. 

 

TDC er allerede underkastet en leveringspligt på det pågældende marked 

 

en pligt, der er bødebehæftet, så-
fremt den tilsidesættes af TDC. At TDC lever op til sine forpligtelser er således allerede tilstrækkeligt sikret, 
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og bodsbestemmelsen er derfor ikke nødvendig eller proportional til sikring af, at TDC opfylder forpligtel-
serne pålagt i medfør af markedsafgørelsen.  

 
Herudover følger det af standardaftalernes punkt 17.3 hhv. 19.3, at TDC er erstatningsansvarlig efter lovgiv-
ningens almindelige bestemmelser for de direkte tab, som en væsentligt mangelfuld ydelse eventuelt måtte 
påføre operatøren. Således er operatøren allerede behørigt beskyttet over for eventuelle direkte tab forårsaget 
af en mangelfuld ydelse. 

 

Det er da også karakteristisk, at der ikke i det omfattende høringsnotat er gengivet ét eneste konkret eksem-
pel på handling eller passivitet fra TDC s side, der demonstrerer et behov for en bodsbestemmelse. 

 

På side 4 i udkast til høringsnotat af 31. maj 2007 anføres det, at en sådan bestemmelse vil fremme TDC s 
incitament til redeligt, rimeligt og rettidigt at overholde aftalen.  

 

TDC skal bemærke, at TDC s egen detailforretning baserer sig på leverancer af BSA, og en fejl i nettet såle-
des typisk vil påvirke alle operatørerne i nettet, herunder TDC selv. En bodsbestemmelse vil derfor ikke give 
yderligere incitamenter til at sikre, at der ikke opstår fejl i nettet. 

 

TDC finder således ikke, at der er grundlag for at indføre en bodsbestemmelse.  

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen bemærker, at styrelsen ved afgørelse af 7. august 2007 over standardtilbud for marked 9, 
ikke pålagde TDC at indføre en bestemmelse om bod og kompensation grundet konkrete forhold omkring 
produktets karakteristika på marked 9. 

 

Det er dog IT- og Telestyrelsens vurdering, at de ydelser, der er omfattet af marked 12, i modsætning til de 
ydelser, der er omfattet af marked 9 har en sådan karakteristika, at misligholdelse ved levering kan være en 
nærliggende risiko, f.eks. ved forsinkelse eller mangler. IT- og Telestyrelsen vurderer derfor fortsat, at der er 
behov for at indarbejde en bestemmelse om bod og kompensation i standardtilbudene for marked 12. 

 

IT- og Telestyrelsen vil træffe afgørelse vedr. denne problemstilling jf. telelovens § 72 eller § 73.   

4.5 Ansvarsmaksimum (BSA-Lokal og BSA punkt 17.3.4 + ATM-BSA punkt 19.3.5)  
TDC´s ansvar i anledning af forhold, som TDC er ansvarlig for i henhold til denne aftale, skal i hvert til-

fælde være maksimeret til kr. 100.000. Denne ansvarsmaksimering gælder dog ikke, såfremt TDC har udvist 
forsæt eller grov uagtsomhed.

  

Telia har anført, at bestemmelsen indeholder et ansvarsmaksimum på 100.000 DKK i forbindelse med 
TDC s erstatningspligt. Denne begrænsning er useriøs. Denne begrænsning skal i lighed med bemærknin-
gerne vedr. ansvarsmaksimum ses som et manglende incitament for TDC til at levere ydelser på samme vil-
kår som på et konkurrenceudsat marked.  

Cybercity

 

har anført, at de finder, at det maksimale erstatningsansvar for TDC skal øges. (gerne gensidigt). 
Niveauet kunne evt. afspejle størrelsen af parternes indbyrdes forretning. Det er Cybercitys klare opfattelse, 
at det nuværende niveau er ubetydeligt lille i forhold til størrelsen af den indbyrdes forretning mellem TDC 
og eksempelvis Cybercity.  

IT- og Telestyrelsen har behandlet en tilsvarende problemstilling i forbindelse med høring af standardtilbud 
for marked 9. 
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IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at størrelsen af beløbet på ansvarsmaksimeringen svarer til beløbet i tid-
ligere standardtilbud. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at samme forhold vedr. ansvarsmaksimering 
gør sig gældende for standardtilbuddene på marked 12.  

 
IT- og Telestyrelsen bemærker, at grænsen for ansvarsmaksimeringen ikke nødvendigvis kan anses for uri-
melig i et standardtilbud, der som sådan skal indeholde et minimumssæt af rettigheder og forpligtelser par-
terne i mellem. IT- og Telestyrelsen lægger i den forbindelse også vægt på, at beløbets størrelse også er fast-
sat for at tilgodese de mindre udbydere, der ellers ville have vanskeligt ved at forpligte sig til aftalen. An-
svarsmaksimeringen gælder således også for aftaleparten - det vil sige, at der er gensidighed mellem parterne 
på dette punkt, jf. aftalens punkt 18.2.4. 

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at grænsen for ansvarsmaksimeringen kan tages op til forhandling af 
parterne i kommercielt indgåede aftaler. 

 

IT- og Telestyrelsen kan generelt henvise til at indbringe eventuelle anmodninger om indgåelse eller ændrin-
ger i aftaler om samtrafik for IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 65. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73. 

  

4.6 Væsentlig misligholdelse (BSA-Lokal og BSA punkt 18.1 + ATM-BSA pkt. 20.1)  
Følgende forhold anses blandt andet og altid for væsentlig misligholdelse fra Operatørens side:  

Operatøren undlader at betale forfaldne beløb rettidigt og undlader at afhjælpe sådan misligholdelse 
inden 10 arbejdsdage efter, at TDC skriftligt ved påkrav har underrettet Operatøren om den manglende 
betaling.

  

Cybercity

 

ønsker tilføjet, at det skal fremgå eksplicit af den påkravsskrivelse, som TDC måtte fremsende 
kunden ved eventuel manglende betaling i det omfang, TDC agter at gøre brug af aftalens hævebeføjelse ved 
manglende betaling.  
Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der ikke findes holdepunkter for, at det kan pålægges TDC at ind-
rette selskabets påkravsskrivelser som foreslået af Cybercity. Endvidere er det styrelsens opfattelse, at TDC s 
mulige valg af sanktioner i tilfælde af misligholdelse af betalingsforpligtelsen er begrænset til ophævelse af 
aftalen. Styrelsen finder på denne baggrund ikke, at det bør påkræves, at TDC s eneste reelle sanktionsmu-
lighed beskrives ved udsendelse af påkravsskrivelser.     

 

Styrelsen finder således på denne baggrund ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtil-
budene, jf. telelovens § 72 eller § 73.  

4.7 Force Majeure (BSA-Lokal og BSA punkt 21 + ATM-BSA punkt 23)  
Ingen af parterne skal i henhold til denne aftale anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt an-

svaret skyldes forhold, der ligger udenfor partens kontrol, og som parten ikke ved aftalens underskrift burde 
have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet.

  

Cybercity

 

ønsker en mere traditionel “force majeure”-bestemmelse indsat. Cybercity finder det ikke hen-
sigtsmæssigt, at TDC har så vid en adgang til at påberåbe sig force majeure bestemmelsen, at også manglen-
de levering eller efterlevelse af aftalerne ved almindelige hændelsers indtræden falder ind under bestemmel-
sen.  

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at den af TDC anvendte definition af force majeure efter IT- og Telesty-
relsens opfattelse er en standardformulering, der anvendes bredt indenfor kontraktsretten. 
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Bestemmelsen vil således skulle fortolkes i overensstemmelse med obligationsrettens almindelige principper, 
hvorefter der blandt andet skal foreligge kvalificeret ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer aftalens 
opfyldelse eller gør opfyldelsen urimelig byrdefuld for at kunne medføre ansvarsfrihed. Ansvarsfrihed efter 
force majeure bestemmelsen er således betinget af uforudsigeligheds- og umulighedsbegreberne uanset den 
ikke udtømmende opremsning af eventuelle force majeure begivenheder. 

 

På baggrund af ovenstående ser IT- og Telestyrelsen ikke nogen aktuel grund til at fravige dansk rets almin-
delige fortolkning af rækkevidden af force majeure bestemmelsen. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbudene, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73. 

 

4.8 Fortrolighed (BSA-Lokal og BSA punkt 23 + ATM-BSA punkt 25)  
Med nedenstående forbehold forpligter parterne sig til at sikre hemmeligholdelse af alle fortrolige oplys-

ninger modtaget fra den anden part i tilknytning til denne aftale  

Parterne er berettiget til at videregive oplysninger til myndighederne til opfyldelse af lovmæssige forpligtel-
ser eller med henblik på at varetage deres berettigede interesser. Ved videregivelser af oplysninger til offent-
lige myndigheder er parten forpligtet til at forbeholde sig fortrolighed i størst muligt omfang og skal frem-
sende kopi af de afleverede oplysninger til den anden part. Fortrolige oplysninger må kun anvendes med det 
formål, som var årsag til meddelelsen og/eller for at kunne opfylde parternes forpligtelser i henhold til denne 
aftale.   

Fortrolige oplysninger må ikke videregives internt hos parterne til andre personer end dem, for hvem oplys-
ningerne har betydning for udførelsen af deres opgaver i henhold til denne aftale.   

Parterne er enige om, at fortrolige oplysninger ikke må anvendes til skade for den anden part eller med hen-
blik på at formå den anden parts slutkunder til at afbryde deres kundeforhold til den anden part.   

Bestemmelserne om fortrolighed gælder uanset denne aftales ophør

  

Cybercity

 

ønsker en præcisering af fortrolighedsbestemmelsen, således at telelovens § 64 afspejles i 
bestemmelsen.  
IT- og Telestyrelsen vil nærmere vurdere om fortrolighedsbestemmelsen er gengivet i overensstemmelse 
med og inden for rammerne af telelovens § 64. 

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette emne bør afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Tele-
styrelsen eventuelt træffer afgørelse om ændring af standardtilbudene jf. telelovens § 72 eller § 73. 

 

TDC s bemærkninger

 

TDC finder, at bestemmelsen har et indhold, der er inden for rammerne af telelovens § 64. 

 

TDC skal henstille til, at den videre behandling af dette punkt afventer endelig afgørelse i den verserende sag 
ved Teleklagenævnet (sag 06-008838) vedrørende fortolkningen af § 64. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 

Det er umiddelbart IT- og Telestyrelsens opfattelse, at den af TDC anvendte formulering ligger indenfor 
rammerne af § 64. Idet der er tale om standardtilbud, finder IT- og Telestyrelsen dog, at indholdet af § 64 bør 
fremgå direkte af bestemmelsen. IT- og Telestyrelsen finder på denne baggrund, at en henvisning til eller di-
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rekte citering af § 64 er nødvendig for at sikre tilstrækkelig klarhed omkring bestemmelsens overensstem-
melse med telelovens § 64. 

 
IT- og Telestyrelsen vil træffe afgørelse vedr. denne problemstilling jf. telelovens § 72 eller § 73. 

 
4.9 Opsigelsesvarsel (ATM-BSA punkt 28.2)  

TDC er til enhver tid berettiget til at opsige Aftalen til udgangen af en måned med et skriftligt varsel på 3 
måneder, såfremt et af følgende forhold gør sig gældende: 

 

TDC s forpligtelse til at give adgang til ATM transmission i henhold til telelovgivningen bortfalder. 

 

TDC s forpligtelse efter telelovgivningen til at give adgang til ATM transmission ændres, hvorved TDC s 
forudsætninger for at indgå denne Aftale brister i væsentligt omfang.

  

Telia har anført, at TDC har indføjet et opsigelsesvarsel på 3 måneder i nærmere bestemte tilfælde. Telia fin-
der, at TDC som minimum skal pålægges at have samme opsigelsesvarsel som det, TDC giver operatøren i 
aftalens afsnit ovenfor, nemlig 6 måneder. Telia mener ikke, at de anførte omstændigheder, som skal beretti-
ge TDC til at opsige aftalen med et varsel på 3 måneder, er tilstrækkelige til at se bort fra de tungtvejende og 
sædvanlige hensyn til forsvarlig afvikling eller omlægning. Uden reel mulighed for at foretage dækningskøb 
har operatøren behov for en varsling på minimum 6 måneder.  

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at det er en betingelse for aftaleindgåelse af ATM-BSA, at udbyderen i 
forvejen/samtidig har indgået en aftale om BSA jf. ATM-BSA aftalens punkt 6; 

 

Levering i henhold til denne Aftale forudsætter, at Parterne har indgået aftale om adgang til bredbåndska-
pacitet over TDC s kobberabonnentlinier.

   

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at opsigelsesvarslet i BSA aftalen (punkt 26.6) er 6 måneder, hvilket ef-
ter styrelsen opfattelse vil betyde, at en udbyder, der opsiges med 3 måneders varsel for ATM-BSA, reelt ik-
ke kan bruge BSA aftalen i den resterende opsigelsesperiode på 3 måneder. IT- og Telestyrelsen vil derfor 
anmode om TDC s bemærkninger vedr. baggrunden for det ændrede opsigelsesvarsel.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette emne bør afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Tele-
styrelsen eventuelt træffer afgørelse om ændring af standardtilbuddet jf. telelovens § 72 eller § 73. 

 

TDC s bemærkninger

 

TDC er indstillet på at ændre opsigelsesvarslet i ATM-BSA aftalens punkt 28.2 fra 3 måneder til 6 måneder. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC imødekommer Telias foreslåede ændring af standardtilbudet på 
ATM-BSA s punkt 28.2, idet TDC i dette standardtilbud om adgang til ATM BSA af 1. januar 2007 har 
ændret ordlyden i punkt 26.2 således, at det herefter fremgår at, TDC er til enhver tid berettiget til at opsige 
aftalen til udgangen af en måned med et skriftligt varsel på 6 måneder, såfremt følgende forhold gør sig gæl-
dende

  

Styrelsen finder på denne baggrund ikke anledning til at træffe afgørelse om ændringer i standardtilbudet, jf. 
telelovens § 72 eller § 73.  

4.10 Ændring af aftalen (BSA-Lokal og BSA punkt 31 + ATM-BSA punkt 33)  
Hver part har ret til at kræve aftalen ændret, såfremt forudsætningerne for aftalen er væsentligt ændret, el-

ler der i øvrigt er rimelig grund hertil, herunder eksempelvis ved ændring af det underliggende lovgrundlag.  
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Genforhandling af aftalen skal starte senest 2 måneder efter kravets fremsættelse, jf. dog parternes mulighed 
for at inddrage IT- og Telestyrelsen, jf. telelovens § 65. Denne aftale skal under alle omstændigheder gen-
forhandles hvert tredje år.  

Aftalens vilkår gælder uændret, indtil ny, skriftlig aftale er underskrevet af begge parter, medmindre andet 
er skriftligt aftalt mellem disse, jf. dog nedenfor.  

TDC er berettiget til med et forudgående skriftligt varsel på 3 måneder at ændre ethvert vilkår i denne aftale 
med henblik på at tilpasse denne aftales vilkår til vilkårene i det til enhver tid gældende standardtilbud om 
Lokal adgang til bredbåndskapacitet over TDC s kobberabonnentlinier. Sådanne ændringer af denne Aftale 
skal ikke godkendes, men alene tages til efterretning af Operatøren. 
Operatøren er berettiget til at indbringe den varslede ændring af vilkårene for IT- og Telestyrelsen med hen-
blik på en stillingtagen til om den varslede ændring går videre end nødvendigt for at tilpasse vilkårene til det 
gældende standardtilbud. Såfremt den varslede ændring er indbragt for styrelsen senest 1 måned efter mod-
tagelsen af varsel om ændring af vilkårene, vil den varslede ændring først træde i kraft, når IT- og Telesty-
relsen har taget stilling til om den varslede ændring går videre end nødvendigt for at tilpasse vilkårene.  

Bilag til aftalen kan, med mindre andet fremgår af denne Aftale, ændres ved TDC's fremsendelse af et nyt bi-
lag med tydelig angivelse af revisionsdatoen.  

Ændring af bilag skal ikke godkendes, men alene tages til efterretning af Operatøren. Ændring af bilag kan 
ske med et forudgående varsel på mindst 3 måneder, med mindre andet fremgår af denne Aftale.

  

Følgende fremgår endvidere af standardtilbud for ATM-BSA:  

Ændring af Ydelser omhandlet af denne Aftale i bilag 1 vil ske ved at der 2 måneder før ikrafttræden bliver 
varslet skriftligt om væsentlige produktændringer eller udfasning af produkt.   

Ændring af priser i bilag 2 kan ske jf. pkt. 17.2.  

Ændring af bilag 4, 5, 6 og 7 kan ske uden varsel ved operatørens modtagelse af nyt bilag fra TDC.

  

Cybercity anser det for utilfredsstillende, at TDC kan ændre i bilag med et forudgående varsel på 3 måneder 
uden, at der gælder samme høringsprocedure som ved ændring af hovedaftalen. Der er ofte ganske væsentli-
ge vilkår reguleret i bilag til aftalen. Cybercity har i høringssvaret anført et forslag til udformning af be-
stemmelsen.   

TDC kan med et forudgående skriftligt varsel på 6 måneder anmode Operatøren om at få ændret vilkår 
i denne Aftale med henblik på at tilpasse denne Aftales vilkår til vilkårene i det til enhver tid gældende 
standardtilbud om (XXX). Operatøren er på baggrund af TDC s anmodning berettiget til at indbringe 
den varslede ændring af vilkårene for IT- og Telestyrelsen med henblik på en stillingtagen til om den 
varslede ændring går videre end nødvendigt for at tilpasse vilkårene til det gældende standardtilbud, 
herunder om den varslede ændring er rimelig. Såfremt den varslede ændring er indbragt for styrelsen 
senest 1 måned efter modtagelsen af varsel om ændring af vilkårene, vil den varslede ændring først træ-
de i kraft, når IT- og Telestyrelsen har taget stilling til om den varslede ændring går videre end nødven-
digt for at tilpasse vilkårene  

TDC kan med et forudgående skriftligt varsel på 3 måneder anmode Operatøren om at få ændret vilkår i 
bilagene til denne Aftale med henblik på at tilpasse vilkårene i denne Aftales bilag til vilkårene i bilage-
ne til det til enhver tid gældende standardtilbud om (XXX). Operatøren er på baggrund af TDC s an-
modning berettiget til at indbringe den varslede ændring af vilkårene i bilagene for IT- og Telestyrelsen 
med henblik på en stillingtagen til om den varslede ændring går videre end nødvendigt for at tilpasse 
vilkårene i bilagene til det gældende standardtilbud, herunder om den varslede ændring er rimelig. Så-
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fremt den varslede ændring er indbragt for styrelsen senest 1 måned efter modtagelsen af varsel om æn-
dring af vilkårene i bilagene, vil den varslede ændring først træde i kraft, når IT og Telestyrelsen har ta-
get stilling til om den varslede ændring går videre end nødvendigt for at tilpasse vilkårene.

  
Telia har anført, at bestemmelsen giver TDC en ubegrænset ret til at ændre alle vilkår i aftalen med 3 måne-
ders varsel. Denne bestemmelse finder Telia urimelig. På den ene side indeholder samme bestemmelse en ret 
for begge parter til at genforhandle aftalen. Banalt set betyder en genforhandling rimeligt nok en mulighed 
for begge parter til at få rettet op på vilkår i en aftale, som er urimelige for den ene part. Forhandling af en af-
tale på et konkurrenceudsat marked vil alt andet lige få parterne til at mødes i et kompromis baseret på give 
and take ; alternativt vil den ene part finde en anden samarbejdspart at indgå en rimelig aftale med. Denne 
mulighed findes ikke for dette produkt, idet der ikke findes andre udbydere af rå kobber eller anden access.   

Telia har videre anført, at når operatøren ønsker at ændre et vilkår i aftalen, sker dette igennem et langt gen-
forhandlingsforløb, jf. bestemmelsens indhold, der sjældent ender tilfredsstillende for operatøren grundet den 
manglende konkurrence på markedet. Når TDC ønsker at ændre et vilkår i aftalen, sker det ikke, som be-
stemmelsen i øvrigt foreskriver igennem et forhandlingsforløb men igennem et diktat . Telia mener ikke, at 
denne mulighed for TDC er rimelig - og er specielt ikke rimelig, når der henses til markedsvilkårene. Telia 
mener således, at TDC ikke skal have mulighed for denne vilkårlige ændring af aftalen uden en reel og rime-
lig genforhandling af aftalen. Som minimum skal TDC forbydes at opsige aftalen, såfremt operatøren mod-
sætter sig ændringer af aftalen. I praksis indsætter TDC en generel opsigelsesadgang for TDC på 6 måneder, 
så snart aftalen er blevet forhandlet. Når en aftale er blevet forhandlet mellem TDC og en operatør, mener 
TDC ikke længere, at de er omfattet af IT- og Telestyrelsens afgørelse af 4. august 2004 vedr. opsigelsesad-
gang. TDC indsætter således denne generelle opsigelsesadgang på 6 måneder, som TDC tager i anvendelse, 
såfremt operatøren ikke kan acceptere ændringer, tilføjelser eller lign. af vilkår.  

IT- og Telestyrelsen har behandlet tilsvarende problemstilling i forbindelse med høringen over og afgørelsen 
vedrørende standardtilbud for marked 9. 

 

Markedsafgørelsen for marked 12 indeholder samme bestemmelser vedrørende ændring af vilkår som afgø-
relsen på marked 9, hvorefter det alene er ændringer i regulatorisk fastsatte priser samt ændringer af tekniske 
specifikationer, hvor ændringen er uden betydning for den rette funktion og virkemåde af de aftalte produk-
ter, der kan ændres uden, at aftalen nødvendigvis skal genforhandles. Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, 
at samme forhold vedr. ændringsadgang gør sig gældende for standardtilbud på marked 12 som for standard-
tilbud på marked 9. 

 

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det for udbydere, som indgår aftaler med TDC på baggrund af 
marked 12, er af væsentlig betydning, at TDC ikke har adgang til ensidigt at ændre aftalerne.  Det er styrel-
sens opfattelse, at konsekvensen af en generel ændringsadgang for TDC vil resultere i en forskydning af 
styrkeforholdet i aftalerne imellem TDC og udbyderen. Det er i den forbindelse styrelsens vurdering, at ud-
byderens kommercielle dispositionsmulighed begrænses, hvis udbyderen ikke kan disponere med vished om, 
at de aftaler, der indgås med TDC, i al væsentlighed er gældende i sin oprindelige form.  

 

IT- og Telestyrelsen har i sin vurdering især lagt vægt på et grundlæggende behov for rimelig beskyttelse af 
aftaleparternes investeringer. Ydermere er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at en generel ændringsadgang 
strider imod markedsafgørelsen, der som ovenfor nævnt kun indeholder en begrænset adgang til ensidige 
ændringer af aftalevilkår.         

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette emne bør afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Tele-
styrelsen eventuelt træffer afgørelse om ændring af standardtilbuddet jf. telelovens § 72 eller § 73. 

 

TDC s bemærkninger
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Det er TDC s opfattelse, at bestemmelsen om ændring af aftalen er behørigt afstemt i forhold til de forplig-
telser og begrænsninger, TDC underkastes med standardaftalen. 

 
Adgangen til at begære standardaftalen genforhandlet, såfremt forudsætningerne for aftalen væsentligt ænd-
rer sig (1.- 3. afsnit), er gensidig, hvorfor der ikke ses at være noget urimeligt eller skævvridende heri. 

 
4. afsnit i punkt 30 vedrørende TDC s mulighed for ensidigt at ændre aftalen er alene indsat med det formål, 
at TDC kan tilpasse gamle samtrafikaftaler således, at forældede og utidssvarende aftalegrundlag kan tilpas-
ses senere ændringer i standardaftalen, så de svarer til den nugældende standardaftale. En sådan standardafta-
le vil altid være underlagt IT- og Telestyrelsen tilsyn som i nærværende sag. 

 

TDC s mulighed for at foretage en sådan ændring er modsvaret af operatørens adgang (5. afsnit) til at ind-
bringe en varslet ændring for IT- og Telestyrelsen. Såfremt en operatør klager over en varslet ændring, vil 
dette uden videre have opsættende virkning for ændringen, således at denne først vil træde i kraft, når IT- og 
Telestyrelsen har truffet afgørelse om, hvorvidt den varslede ændring er nødvendig for at tilpasse standardaf-
talens vilkår. Således er operatørens interesser allerede behørigt beskyttet. 

 

Der er altså ikke tale om, at TDC får adgang til at indføre nye og urimelige vilkår efter forgodtbefindende i 
de allerede indgåede aftaler.  

 

TDC s ensidige ændringer i bilagene til aftalen, der tillige foretages med 3 måneders varsel, kan ikke på til-
svarende vis indbringes for IT- og Telestyrelsen, men TDC må nødvendigvis ensidigt kunne ændre disse bi-
lag for at leve op til forpligtelsen til at optimere nettet. 

 

IT- og Telestyrelsen anfører, ..at det alene er ændringer i regulatorisk fastsatte priser samt ændringer af 
tekniske specifikationer, hvor ændringen er uden betydning for den rette funktion og virkemåde af de aftalte 
produkter, der kan ændres uden, at aftalen nødvendigvis skal genforhandles

 

(TDC s understregning). 

 

TDC finder ikke, at ordlyden i markedsafgørelsen er udtryk for en udtømmende liste af vilkår, der kan ænd-
res uden forhandling.  

 

Den af IT- og Telestyrelsen anlagte fortolkning af markedsafgørelsens ordlyd og det i udkastet indeholdte 
pålæg indeholder således efter TDC s opfattelse en skærpelse af TDC s forpligtelse og medfører en be-
grænsning i TDC s handlefrihed og dermed muligheden for hele tiden at optimere nettet.  

 

TDC bør have fri adgang til med passende varsel at ændre priser, også hvor de ikke er regulatorisk fastsatte, 
idet det dog naturligvis gælder, at priser skal overholde bestemmelser om prisregulering. I modsat fald ville 
TDC ikke kunne ændre de priser, der ikke er underlagt nogen regulering eller som er fastlagt af TDC efter 
historiske omkostningers metode. 

 

Selvom TDC typisk kun ændrer tekniske specifikationer med sikring af bagud kompatibilitet, således at det 
er uden betydning for den rette funktion og virkemåde af de aftalte produkter, er det en uforholdsmæssig be-
grænsning, hvis TDC s ændringsmuligheder begrænses hertil. En sådan begrænsning medfører, at én samtra-
fikpart kan forhindre en teknisk udvikling, der er vigtig for TDC og for TDC s øvrige samtrafikparter. 

 

Eksempelvis hvis TDC har behov for at lave en formatændring i afregningsdata  altså ændring af en teknisk 
specifikation. Sådanne formatændringer kan være nødvendiggjort af behov hos TDC, men også af behov hos 
samtrafikparter. Hvis en given samtrafikpart ikke har interesse i den pågældende ændring, men ændringen 
kræver en tilpasning af vedkommendes afregningssystem, for at afregningsdata kan gives til denne samtra-
fikpart, kan denne samtrafikpart nægte at indgå aftale om ændringen eller benytte sin forhandlingsposition til 
at kræve modydelser, hvilket vil resultere i, at TDC ikke kan gennemføre formatændringen, uanset at dette er 
nødvendigt for flere andre operatører. 
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Tilsvarende kan der være tale om ændringer af andre tekniske forhold, der nødvendigvis må gennemføres 
koordineret.  

 
Sådanne ændringer kan kræve tilpasninger og tilsvarende moderniseringer fra TDC s samtrafikparter, og det 
er ikke proportionalt, såfremt en enkelt samtrafikpart, der ikke på et givet tidspunkt har interesse i moderni-
seringen, kan hindre optimering af nettet. 

 

Hvor der næste gang vil være behov for at foretage ændringer, kan ikke siges på nuværende tidspunkt, idet 
det afhænger af den teknologiske udvikling m.v. 

 

TDC har trods sin forpligtelse til at levere samtrafik til de øvrige operatører på markedet behov for at kunne 
udbygge og optimere sit net til enhver tænkelig situation i fremtiden. Denne frihed vil blive væsentligt be-
grænset, såfremt TDC forpligtes til at beskrive de specifikke vilkår og priser, der skal kunne ændres uden 
genforhandling, da der alene kan gættes på, hvor næste ændring vil være nødvendig til sikring af et optimalt 
netværk.  

 

Det er således ikke muligt for TDC at forudse den teknologiske udvikling og den deraf følgende nødvendig-
hed af at ændre i TDC s net. Derfor er det heller ikke muligt for TDC at foretage en specifikation af de vilkår 
og priser, som kan ændres. 

 

IT- og Telestyrelsens fortolkning vil derfor ikke understøtte ny infrastruktur og innovationsprægede investe-
ringer og kan medføre, at der opretholdes utidssvarende teknik med ineffektiv drift til følge. Begrænsningen 
vil derfor være i modstrid med formålene i teleloven, jf. dennes § 1, stk. 3. 

 

Såfremt IT- og Telestyrelsen fastholder, at der skal ske en præcisering, ønsker TDC, at præciseringen foreta-
ges på den måde, at TDC præciserer hvilke vilkår og priser, der kræver forhandling med operatøren før æn-
dring, mens alle andre vilkår og priser kan ændres af TDC uden forhandling. 

 

 IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen finder fortsat, at ændringsadgangen i standardtilbudene skal bringes i overensstemmelse 
med markedsafgørelsen. IT- og Telestyrelsen vil træffe afgørelse vedr. denne problemstilling jf. telelovens § 
72 eller § 73.   

4.11 Pris for KAP-stik (BSA bilag 1a punkt 5.3) 
Telia undrer sig over, hvorfor det er dyrere at få sat et KAP-stik op i fbm. BSA end ved Rå kobber og Delt rå 
kobber.   

Efter høringssvarerne blev afgivet, har IT- og Telestyrelsen truffet afgørelse om at regulere priserne for mar-
ked 12 efter LRAIC metoden. Dette betyder, at priserne for opsætning af KAP-stik på BSA for nuværende er 
billigere end priserne for rå kobber. IT- og Telestyrelsen skal dog bemærke, at forskellen i priserne vedr. op-
sætning af KAP-stik på BSA og rå kobber udlignes fra 2008. 

  

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73   

4.12 Garanteret båndbredde (BSA bilag 1a punkt 5.3) 
Telia undrer sig over, hvordan det er muligt for TDC at garantere båndbredde på dette produkt, når det ikke 
kan lade sig gøre at garantere båndbredde på Rå kobber samt Delt rå kobber.  
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På baggrund af ovenstående bemærkning fra Telia finder styrelsen det umiddelbart hensigtsmæssigt, at der 
indarbejdes supplerende specifikke tekniske oplysninger om TDC's BSA transmissioner af typen garante-
ret i produktspecifikationen.    

 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette emne bør afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Tele-
styrelsen eventuelt træffer afgørelse om ændring af standardtilbuddet jf. telelovens § 72 eller § 73. 

 

TDC s bemærkninger

 

Det fremgår af høringsnotatet, at Telia undrer sig over, hvordan det er muligt for TDC at garantere bånd-
bredde på dette produkt, når det ikke kan lade sig gøre at garantere båndbredde på rå kobber samt delt rå 
kobber. 

 

På baggrund heraf finder styrelsen det hensigtsmæssigt, at der indarbejdes supplerende specifikke tekniske 
oplysninger om TDC's BSA transmissioner af typen garanteret i produktspecifikationen. 

 

TDC er uforstående overfor henvisningen til punkt 5.3, idet der ikke heri omtales noget om garanterede 
båndbredder. TDC antager derfor, at der må være tale om en forkert henvisning, idet der formentlig skulle 
have været henvist til punkt 6.3. Såfremt dette er tilfældet, kan TDC oplyse, at dette punkt i den seneste ver-
sion af bilaget nu er affattet således, at hastighedsklasserne ikke længere fremgår af bilaget, idet disse nu 
fremgår af Branchesalgs portal. 

 

Hvad angår Telias bemærkninger, skal TDC bemærke, at der ved behandling af ordrer på BSA sker en linie-
kvalificering til afdækning af, hvilken hastighed, der kan leveres. Det vil sige, at der foretages en vurdering 
af, om kapaciteten på den anvendte kobberledning er tilstrækkelig til at opfylde den hastighed, operatøren 
har angivet i sin bestilling. Det samme gør sig ikke gældende på delt rå kobber og rå kobber. 

 

TDC finder på denne baggrund ikke, at der umiddelbart er grund til at foretage nogen præcisering i aftalen. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen bemærker, at produktet rå kobber netop er kendetegnet ved, at udbyderen her lejer en 
ubestykket forbindelse (infrastruktur), som udbyderen selv sætter udstyr på med henblik på at kunne levere 
en given bredbåndskapacitet til en slutbruger, hvorimod der ved BSA er tale om, at udbyderen køber en be-
stemt bredbåndskapacitet på f.eks. 2 Mbit/s hos TDC.  IT- og Telestyrelsen vurderer på den baggrund, at der 
ikke er grundlag for at kræve, at teksten i standardtilbudets bilag 1a punkt 6.3 bør ændres.  

 

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at spørgsmålet om i hvilket omfang TDC kan degradere kvaliteten af de 
øvrige udbyderes eksisterende rå kobber og delt rå kobber forbindelser, behandles i forbindelse med styrel-
sens gennemgang med standardtilbud på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11).    

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændringer i standardtilbudet, jf. telelovens § 
72 eller § 73.   

4.13 Flyttepris (BSA bilag 1a punkt 6.4) 
Telia har anført, at der findes en speciel flyttepris, som er noget billigere end en nyoprettelse, men under 
punkt 6.4 er det anført, at hvis kunden ikke har flyttet sin telefon, så modtager operatøren en afvisning. Det 
betyder, at operatøren ved BSA uden samproduktion altid skal betale for en nyoprettelse. Dette giver ikke 
mening og er i værste tilfælde urimeligt.  

IT- og Telestyrelsen bemærker, at flyttepriserne, som anført af Telia, er billigere end TDC s pris for en nyop-
rettelse. IT- og Telestyrelsen konstaterer endvidere, at TDC kun tilbyder flytning af BSA forbindelser med 
samproduktion, hvorimod flytning af BSA uden samproduktion kun tilbydes af TDC som en nyopretning. 
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IT- og Telestyrelsen vil i den forbindelse anmode TDC om at redegøre for, hvorfor en BSA forbindelse med 
samproduktion kan flyttes, når en BSA forbindelse uden samproduktion kræver en nyoprettelse.   

 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette emne bør afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Tele-
styrelsen eventuelt træffer afgørelse om ændring af standardtilbuddet jf. telelovens § 72 eller § 73 

 
TDC s bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen bemærker i høringsnotatet, at flyttepriserne er billigere end TDC s pris for en nyopret-
telse. IT- og Telestyrelsen konstaterer endvidere, at TDC kun tilbyder flytning af BSA forbindelser med 
samproduktion, hvorimod flytning af BSA uden samproduktion kun tilbydes af TDC som en nyopretning.  

 

TDC oplyser, at en flytning af såvel en BSA med samproduktion og en BSA uden samproduktion indebærer 
samme systemmæssige og håndteringsmæssige processer, som det er tilfældet ved en nedtagning og en nyop-
rettelse. Udgangspunktet for TDC er derfor, at begge bestillinger bør behandles som nyoprettelser. Det skal 
bemærkes, at prisen for flytning er et af de gebyrer, som TDC årligt skal omkostningsdokumentere. De sidste 
2 år har TDC s opgørelse af omkostningerne vist, at TDC med den nuværende pris ikke får dækket omkost-
ningerne til flytning, hvorfor TDC p.t. overvejer en justering af prisen. 

 

Baggrunden for at TDC har indført en speciel flyttepris på BSA med samproduktion er alene, at den blev 
fastsat kommercielt ifm. indgåelse af den første aftale på BSA tilbage i 2001, hvor den pågældende operatør 
forlangte en speciel flyttepris. Dette indvilligede TDC i, og prisen blev aftalt til 300 kr. (samme pris som 
gælder i dag).  

 

BSA-aftalen indeholdt oprindeligt ikke mulighed for BSA uden samproduktion. Denne mulighed er kommet 
til senere, og henset til de bagvedliggende omkostninger har TDC ikke fundet grundlag for at prissætte en 
sådan flytning anderledes end en nyoprettelse, jf. ovenfor. 

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen bemærker, at TDC har fastsat en separat flyttepris for at flytte BSA med samproduktion, 
som er fastsat lavere end den omkostningsdokumenterede pris.  

 

Styrelsen bemærker endvidere, at der ikke i standardtilbudene findes en separat flyttepris for at flytte BSA 
uden samproduktion. Udgiften for at flytte BSA uden samproduktion er den samme som en nyopretning, og 
er fastsat efter omkostningsdokumentation.  

 

IT- og Telestyrelsen vurderer på denne baggrund, at der ikke er grundlag for at kræve, at teksten i standard-
tilbudets bilag 1a, punkt 6.4 bør ændres. 

 

Styrelsen vil derfor ikke træffe afgørelse om ændringer i standardtilbudet, jf. telelovens § 72 eller § 73.   

4.14 Opsigelsesvarsel (BSA bilag 1a punkt 6.6) 
Operatøren er berettiget til at opsige en slutbrugertilslutning med et varsel på mindst 10 arbejdsdage, hvor 

Operatørens slutkunde måtte opsige sin bredbåndstjeneste. Herudover kan Operatøren opsige en slutbruger-
tilslutning med 3 måneders varsel til et månedsskift.

  

Telia har anført, at TDC giver et opsigelsesvarsel på 3 måneder + løbende måned. Dette virker konkurrence-
forvridende, da operatøren ikke kan have samme varsel mod deres kunder.   

IT- og Telestyrelsen konstaterer, at når en slutkunde opsiger aftalen overfor udbyderen, kan udbyderen opsi-
ge kundeforholdet overfor TDC med et varsel på 10 arbejdsdage, hvorimod udbyderens opsigelsesvarsel 
overfor TDC er 3 måneder + løbende måned, hvis det er udbyderen, der opsiger en slutbrugertilslutning.  
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IT- og Telestyrelsen vil anmode TDC om at redegøre for, hvorfor der er forlænget frist, når det er udbyderen, 
der opsiger slutkunden. TDC bedes samtidigt redegøre nærmere for, hvilke situationer, der falder ind under 
hver mulighed. 

 
Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette emne bør afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Tele-
styrelsen eventuelt træffer afgørelse om ændring af standardtilbuddet jf. telelovens § 72 eller § 73. 

 

TDC s bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen konstaterer, at når en slutkunde opsiger aftalen overfor udbyderen, kan udbyderen opsi-
ge kundeforholdet overfor TDC med et varsel på 10 arbejdsdage, hvorimod udbyderens opsigelsesvarsel 
overfor TDC er 3 måneder + løbende måned, hvis det er udbyderen der opsiger en slutbrugertilslutning. 
IT- og Telestyrelsen har bedt TDC redegøre for denne forskel.  

 

TDC bemærker, at varslet i tidligere standardaftaler har været 3 måneder i alle tilfælde. Bestemmelsen blev 
imidlertid affattet som den fremgår af nuværende standardaftale efter en § 65-anmodning, jf. sagsnr. 2226-
52.  

 

Hensynet bag de to varsler er forskelligt. Årsagen til, at der gælder et 3 måneders varsel, når operatøren væl-
ger på baggrund af egne dispositioner at opsige en forbindelse er at sikre, at TDC har en rimelig mulighed 
for at planlægge og disponere over kapacitetsudnyttelsen i nettet uden at risikere, at væsentlige indtægter 
bortfalder med kort varsel. Operatørens mulighed for helt at tømme aftalen for indhold med et varsel på 3 
måneder skal ses i sammenhæng med, at TDC kun i særlige tilfælde kan opsige aftalen med 6 måneders var-
sel. Det bemærkes i øvrigt, at det ikke er usædvanligt, at aftaler mellem erhvervsdrivende har bindingsperio-
der eller opsigelsesvarsler, der strækker sig op til 1 år og i visse tilfælde mere end 1 år. Der henvises eksem-
pelvis til Sø- og Handelsrettens dom af 11. januar 2007 (Cybercity mod TDC), hvor retten fandt, at TDC s 
bindingsperiode på 1 år i relation til serviceaftaler på rå kobber ikke var i strid med teleloven eller konkur-
renceloven. 

 

Hensynet bag at operatøren har kortere varsel, når dennes slutbruger opsiger en forbindelse er, at slutbruge-
ren normalt kan opsige sin aftale med operatøren med 6 måneders varsel, jf. Udbudsbekendtgørelsen. Opera-
tøren risikerede dermed med den tidligere bestemmelse at skulle betale for en forbindelse i 2 måneder uden 
modsvarende indtægter fra slutbrugeren. Det er TDC s opfattelse, at operatøren principielt selv må bære så-
danne churn omkostninger og indregne dem i selskabets forretningsplaner. TDC har dog alligevel indvilliget, 
jf. ovenfor, i at afløfte operatørens omkostninger hertil.  

 

TDC finder således, at et opsigelsesvarsel på 3 måneder i forhold til en operatørs ensidige dispositioner er 
rimeligt og i overensstemmelse med telelovens bestemmelser.  

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at TDC giver udbyderne et forkortet opsigelsesvarsel, såfremt det er ud-
byderens slutkunde, der opsiger forbindelsen. Dette kortere varsel er en service overfor udbyderne og ses at 
være i overensstemmelse med sagsnr. 2226-52 vedr. Cybercitys anmodning om ændring af opsigelsesvarse-
let i BSA aftalen , hvorefter det skal være muligt, at opsige en slutbrugertilslutning med et varsel på mindst 
10 arbejdsdage. 

 

IT- og Telestyrelsen vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for at kræve, at teksten i standardtil-
budets bilag 1a, punkt 6.6 bør ændres. 

 

På grundlag af TDC s bemærkninger og styrelsens bemærkninger ovenfor, finder styrelsen derfor ikke an-
ledning til at træffe afgørelse om ændringer i standardtilbudet, jf. telelovens § 72 eller § 73.   
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4.15 Konverteringsgebyr (BSA bilag 1a punkt 7.3) 
„[…]Hvis der udføres en konvertering mellem Bitstream Access ADSL med samproduktion og Bitstream Access 
ADSL uden samproduktion betales et gebyr.”  
Telia finder det urimeligt, at det skal koste et konverteringsgebyr, når en kunde opsiger sin PSTN, når TDC 
angiver, at konverteringen sker automatisk.   

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at konverteringsgebyret er fastsat og reguleret gennem LRAIC-modellen, 
hvorfor størrelsen af udgiften ikke behandles i dette høringsnotat.  

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.   

4.16 Status på DSLAM port (BSA bilag 1a punkt 8.3) 
Telia efterlyser mulighed for at se status på DSLAM port  da det ville aflaste TDC og gavne operatøren væ-
sentligt i fejlretningssituationer, idet operatøren bedre kan lokalisere fejlen.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at udbyderens ønske om at se status på DSLAM port anses som et 
emne, der kan drøftes og aftales i en specifik forhandling mellem udbyderen og TDC. 

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.   

4.17 Prisbilag (BSA bilag 2)  
Cybercity

 

har anført, at TDC har valgt at differentiere prissætningen af sit BSA-produkt således, at priserne 
for produktet er højere i den perifere del af selskabets net end i kernedelen af selskabets net. Dette er sket 
samtidig med, at TDC opererer med ens nationale priser for selskabets xDSL-detail produkter. Denne om-
stændighed har længe været et problem for de alternative udbydere for så vidt angår disses detailudbud base-
ret på leje af BSA i TDC’s periferinet. TDC har således været i stand til at føre en prispolitik på detailmarke-
det, der har været helt uafhængig af engrospriserne.   

IT- og Telestyrelsen traf den 19. december 2006 beslutning om at regulere priserne på marked 12 efter 
LRAIC. Dette medfører, at der fra 2008 vil blive ens nationale engrospriser, mens der for 2007, som en 
overgangsordning, fortsat vil være differentierede priser. TDC har den 1. januar 2007 fremsendt opdaterede 
prisbilag til standardtilbudet, som afspejler nye priser fastsat efter LRAIC. Imidlertid har såvel TDC som 
LRAIC-arbejdsgruppen indbragt styrelsens afgørelse for Teleklagenævnet, som i øjeblikket behandler kla-
gen.  

 

Styrelsen finder således ikke anledning til at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.   

4.18 Prisbilag (BSA bilag 2)  
Cybercity har anført, at der i forbindelse med udbud af forskellige IP-baserede tjenester er behov for at kun-
ne prioritere trafikken, herunder garantere forskellige kvalitetsniveauer til forskellige services. Efter Cyberci-
tys opfattelse bør IT- og Telestyrelsen derfor arbejde for at sikre, at Multikanaler fremadrettet bliver et regu-
leret produkt indeholdt i BSA-standardtilbudet og med priser reguleret af LRAIC.   

Styrelsen har defineret BSA-produktet i Marked 12 afgørelsen på følgende måde: 
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Under hensyntagen til EU-Kommissionens henstilling om relevante produkt- og tjenestemarkeder og 

EU-Kommissionens retningslinier for markedsanalyser og vurdering af SMP, tilpasset danske forhold 
samt modtagne høringssvar afgrænser IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 84 b engrosmarkedet 
for bredbåndstilslutning således, at det omfatter engrossalg af BSA til brug for detailudbud af bredbånds-
produkter, hvor overførselskapaciteten er på mere end 128 kbit/s. Markedet omfatter desuden 
transport til og via ATM-nettet i tilknytning til BSA. 

 

Under hensyn til udviklingen i overførselskapaciteten af de udbudte detailbredbåndsprodukter er der ikke 
fastsat en øvre grænse for overførselskapacitet for bredbåndsprodukter.

  

Det er styrelsens vurdering, at BSA-produktet allerede er bredt defineret med henblik på regulering af frem-
tidige varianter af BSA. Styrelsen behandler imidlertid en konkret sag vedrørende reguleringen af Multikana-
ler, som konkret adresserer dette spørgsmål.  

 

IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke, at der er anledning til at behandle spørgsmålet yderligere i nærvæ-
rende sag.  

   

Uddybende oplysninger af IT- og Telestyrelsen efter høring af TDC 
IT- og Telestyrelsen skal til orientering yderligere oplyse, at for så vidt angår det anførte om, at styrelsen 
skal arbejde for, at Multikanaler fremadrettet bliver reguleret af LRAIC-modellen, skal styrelsen bemærke, at 
multikanaler ikke pt. er en modelleret tjeneste i LRAIC-modellen. Dette skyldes, at der  som anført i IT- og 
Telestyrelsens høringsnotat af 20. oktober 2006 over udkast til revideret LRAIC-model  ikke er en entydig 
måde at allokere omkostninger til multicast-tjenester. Normalt allokeres omkostninger ud fra principper om 
omkostningskausalitet. For multikanaler er formålet at prioritere trafik, men det er dog ikke sikkert, at denne 
type trafik anvender nettet mere end lavere prioriteret trafik, hvorfor en entydig fordelingsnøgle ikke kan 
findes. Det fremgår dog også af høringsnotatet, at det er styrelsens vurdering, at det modellerede net og ud-
styr fuldt ud understøtter multikanaler, og at multikanaler derfor bør bære en del af omkostningerne. Såfremt 
den nævnte sag vedr. en evt. regulering af multikanaler måtte betyde, at der skal gives adgang til multikana-
ler på regulerede vilkår, vil der kunne tages hensyn hertil i forbindelse med IT- og Telestyrelsens årlige afgø-
relser om fastsættelse af maksimale priser efter LRAIC-metoden.  

4.19 Trafikklasser (ATM-BSA bilag 1)  
ATM transport tilbydes i form af PVC er af typen VPC i servicekategorierne VBR-nrt og VBR-rt.

  

Telia har anført, at bilaget indeholder en beskrivelse, der kun rummer trafikklasserne VBR-nrt og VBR-rt, 
mens man i et andet prisark har set, at operatøren kan bestille CBR, begge VBR, UBR og ABR. Telia anfø-
rer, at der mangler en beskrivelse af de trafikklasser, som fremgår af prisarket. Hvis de ikke tilbydes, bør de 
fjernes fra prisarket, så de ikke forsøges ordret.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at den nyeste udgave af produktspecifikationen må være den gælden-
de. Idet Telia har rejst tvivl om, hvilke trafikklasser, der er omfattet af TDC's standardtilbud, bør TDC afkla-
re forholdet.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at dette emne bør afklares yderligere med TDC, forinden IT- og Tele-
styrelsen eventuelt træffer afgørelse om ændring af standardtilbuddet jf. telelovens § 72 eller § 73. 

 

TDC s bemærkninger

 

TDC er uforstående overfor Telias bemærkninger, idet prisbilaget i ATM-BSA aftalen alene indeholder de 
samme trafikklasser som nævnt i aftalens bilag 1. 
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TDC antager, at Telia må forveksle det relevante prisbilag i ATM-BSA aftalen med prisbilaget til TDC s 
standardaftale om ATM-løsning (som ikke er omfattet af M12-afgørelsen og dermed nærværende høring). 
Prisbilaget i standardaftale om ATM-løsning indeholder yderligere trafikklasser end VBR-nrt og 
VBR-rt, da ATM-løsningen er til brug for operatører, som ønsker at anvende ATM til andet end BSA. 

 
 IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 
IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at Telias bemærkning retter sig mod TDC s standardtilbud for ATM-
løsning og derfor ikke vedrører forhold i dette standardtilbud (ATM Transmission af BSA-trafik). 

 

IT- og Telestyrelsen vurderer på den baggrund, at der ikke er grundlag for at kræve, at teksten i standardtil-
budet ikke bør ændres. 

 

På grundlag af TDC s bemærkninger og styrelsens bemærkninger ovenfor, finder styrelsen derfor ikke an-
ledning til at træffe afgørelse om ændringer i standardtilbudet, jf. telelovens § 72 eller § 73.   

4.20 IT- og Telestyrelsen bemærker i øvrigt

 

Udover de afgivne høringssvar, har IT- og Telestyrelsen følgende bemærkninger til standardtilbuddet:  

4.20a Hastighedsvarianter (BSA bilag 1a punkt 6.3) 
Der synes at være uenighed om benævnelser på de hastighedsvarianter, der er anført i skemaet i afsnit 6.3, og 
EU's (og Teleklagenævnets) måde at anføre hastigheder på. Der er således behov for, at skemaets benævnel-
ser nærmere beskrives for at tilvejebringe sammenhæng med EU's (og Teleklagenævnets) måde at anføre ha-
stigheder på.  

TDC s bemærkninger

 

TDC bemærker, at der i nuværende version af bilag 1a, punkt 6.3 (jf. ovenfor under bemærkningerne til 4.12 
i høringsnotatet) alene henvises til Branchesalgs portal, hvor hastighedsvarianterne er anført. TDC er dog ik-
ke klar over, hvad det er for en uoverensstemmelse IT- og Telestyrelsen henviser til. TDC anmoder derfor 
IT- og Telestyrelsen om nærmere at præcisere sine bemærkninger til dette punkt og anføre, hvori uoverens-
stemmelsen består.  

 

IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 

Da ovennævnte punkt ses at være udtaget fra standardtilbudet, finder IT- og Telestyrelsen ikke anledning til, 
at behandle punktet yderligere og træffer derfor ikke afgørelse om ændringer i standardtilbudet, jf. telelovens 
§ 72 eller § 73.  

   

4.20b Brud på accesslinien (BSA bilag 1a punkt 9.3, linie 1) 
Fejl som skyldes brud på accessforbindelsen fejlmeldes af slutbrugeren direkte til TDC.

  

I bilaget anføres det, at fejl, som skyldes brud på accesslinien fejlmeldes af slutbrugeren direkte til TDC. Det 
bemærkes, at slutbrugeren ikke umiddelbart har mulighed for at vurdere om en konkret fejl skyldes brud på 
accesslinien, hvorfor slutbrugeren ikke kan fejlmelde så specifikt, som her anført. IT- og Telestyrelsen finder 
derfor, at vilkåret skal ændres således, at der tages hensyn til gennemsnitkundens mulighed for at lokalisere 
fejlens ophav.      
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TDC s bemærkninger

 
TDC skal bemærke, at formuleringen ikke er en forpligtelse, som TDC pålægger slutkunderne. Derimod er 
der tale om, at det i aftalen er præciseret, at TDC er berettiget til at tage imod sådanne henvendelser i mod-
sætning til andre henvendelser fra slutkunden vedrørende BSA-tjenesten, jf. BSA aftalens punkt 13.2. 

 
TDC skal videre bemærke, at når slutkundens forbindelse leveres på baggrund af BSA med samproduktion, 
vil brud på accesslinien kunne konstateres, såfremt telefonien ikke kan anvendes. I sådanne situationer må 
TDC fastholde, at der skal ske fejlmelding direkte til TDC eller til den gensælger, der anvender accessen til 
telefoni. Sidstnævnte forhold afspejles ikke i den nugældende formulering, ligesom den ikke tager højde for, 
hvad der skal gælde ift. BSA uden samproduktion. 

 

TDC skal derfor foreslår følgende præcisering af dette punkt i aftalen: Fejl som skyldes brud på accessfor-
bindelsen fejlmeldes af slutbrugeren direkte til dennes udbyder af telefoni, dvs. TDC eller en gensælger på 
TDC s net. Ved BSA uden samproduktion skal alle fejlmeldinger dog ske via Operatøren.

  

 IT- og Telestyrelsens bemærkninger

 

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at bestemmelsen efter TDC s opfattelse ikke indeholder en forpligtelse. 
IT- og Telestyrelsen har samtidigt noteret sig den foreslåede præcisering af bestemmelsen, således at be-
stemmelsen tager højde for BSA uden samproduktion.  

 

På grundlag af TDC s bemærkninger ovenfor kan IT- og Telestyrelsen tilslutte sig, at standardtilbudet tilpas-
ses som anført af TDC.  

 

Styrelsen finder derfor ikke anledning til at træffe afgørelse om ændringer i standardtilbudet, jf. telelovens § 
72 eller § 73.  

IT- og Telestyrelsens afsluttende bemærkninger  

IT- og Telestyrelsen har på baggrund af høringsnotatet og TDC s høringssvar vurderet, hvorvidt IT- og 
Telestyrelsen for de enkelte problemstillinger skal træffe afgørelse om ændring af standardtilbudet, jf. tele-
lovens § 72 eller § 73.  

For punkterne 3 (opsigelsesadgang), 4.3 og 4.4, (bod og kompensation), 4.8 (Fortrolighed) samt 4.10 (æn-
dringsadgang) har IT- og Telestyrelsen fundet det nødvendigt at træffe afgørelse om ændring af standardtil-
budet.  

For punkterne 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 og 4.20a har IT- og 
Telestyrelsen ikke fundet det nødvendigt at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet.  

For punkerne 4.9 og 4.20b har TDC imødekommet den rejste kritik, hvorfor IT- og Telestyrelsen ikke har 
fundet det nødvendigt at træffe afgørelse om ændring af standardtilbuddet.      


