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Afgørelse efter telelovens § 69 om Tele2 s anmodning om ændring af 
parternes aftale om rå kobber   

Tele2 A/S (herefter Tele2) har ved brev af 17. marts 2006 til IT- og Telestyrelsen 
anmodet om, at styrelsen i henhold til telelovens § 651 træffer afgørelse 
vedrørende Tele2 s anmodning af 6. juli 2005 om ændring af parternes aftale om 
rå kobber, som er baseret på TDC A/S (herefter TDC) standardtilbud af 13. 
august 2004, jf. telelovens § 69, stk. 1.   

1. Sagsfremstilling

   

Baggrunden for sagen er, at Tele2 ved brev af 6. juli 2005 anmodede IT- og 
Telestyrelsen om i henhold til telelovens § 65 at træffe afgørelse vedrørende 
ændring af Tele2 s aftale om rå kobber med TDC, som er identisk med TDC s 
standardtilbud om rå kobber af 13. august 2004.   

IT- og Telestyrelsen besluttede at optage alle sagens punkter til mægling mellem 
parterne, jf. telelovens § 67. Efter en længere række mæglingsmøder vurderede IT- 
og Telestyrelsen imidlertid, at det ville være udsigtsløst med yderligere mægling, 
hvorfor IT- og Telestyrelsen ved brev af 20. december 2005 til parterne afsluttede 
mæglingen, uden at der var opnået enighed mellem parterne. IT- og Telestyrelsen 
havde under mæglingsforløbet fremsat forskellige løsningsforslag, men der kunne 
ikke opnås enighed om det endelige forslag til endeligt mæglingsresultat.    

Ved brev af 17. marts 2006 har Tele2 som nævnt anmodet IT- og Telestyrelsen 
om at træffe afgørelse vedrørende Tele2 s anmodning af 6. juli 2005 om ændring 
i det af TDC fremsendte standardtilbud vedrørende rå kobber dateret den 13. 
august 2004, jf. telelovens § 65.    

IT- og Telestyrelsen anmodede ved breve af 22. marts 2006 og 15. maj 2006 
TDC om selskabets bemærkninger til sagen. TDC oplyste i den forbindelse, at 
selskabet var villig til at skrive aftalepunkter, der relaterer sig til parternes 
drøftelser under mæglingssagen, og som er blevet implementeret i TDC s nye 
standardtilbud af 19. december 2005 ind i Tele2 s samtrafikaftale med TDC, 
således at ændringerne bliver en del af Tele2 s egen samtrafikaftale med TDC 

                                                     

 

1 Lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med 

senere ændringer (teleloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om 

konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. 



    

IT- og Telestyrelsen        

2

under forudsætning af, at Tele2 accepterer de øvrige ændringer mellem 
standardtilbuddet af 13. august 2004 og standardtilbuddet af 19. december 2005.   

Tele2 oplyste ved brev af 29. juni 2006 til IT- og Telestyrelsen, at selskabet 
fastholdt sin anmodning om, at styrelsen træffer afgørelse i sagen.   

IT- og Telestyrelsen fremsendte den 30. november 2006 et høringsnotat, hvoraf 
styrelsens vurdering af sagens enkelte punkter fremgik, i høring hos Tele2 og 
TDC. IT- og Telestyrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 9. januar 
2007 og Tele2 s den 10. januar 2007. Parternes bemærkninger blev den 10. 
januar 2007 sendt til begge selskaber til orientering. Styrelsen modtog den 17. 
januar 2007 TDC s supplerende bemærkninger til sagen. Styrelsen har ikke 
modtaget yderligere bemærkninger fra Tele2.   

IT- og Telestyrelsen sendte den 18. juni 2007 et udkast til afgørelse i høring hos 
parterne. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen ved brev af 20. juli 
2007. Tele2 oplyste den 25. juli 2007 telefonisk over for IT- og Telestyrelsen, at 
selskabet ikke har yderligere bemærkninger til sagen.   

På baggrund af parternes bemærkninger til sagen sendte IT- og Telestyrelsen den 
31. juli 2007 et brev til Tele2, hvori styrelsen oplyste, at styrelsen var af den 
opfattelse, at parterne havde opnået enighed om flere af de i sagen indbragte 
punkter, bl.a. fordi TDC imødekom styrelsens afgørelsesudkast på en række 
punker, og at der derfor ikke var behov for, at styrelsen træffer afgørelse om 
disse punkter.   

Tele2, v/ Jens Brëuner, oplyste telefonisk den 23. august 2007 IT- og 
Telestyrelsen om, at sagen grundet organisationsændringer er overgivet til 
juristerne hos Cybercity, som fremover vil repræsentere Tele2 i sagen.     

Tele2 har ved e-mail af 28. august 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at 
selskabet ikke er enig med styrelsen i, at de pågældende punkter blot kan lukkes, 
uden at der træffes endelig afgørelse. Tele2 er således af den opfattelse, at TDC 
ikke uden sværdslag vil imødekomme Tele2 s ønsker til at ændre aftalen. Idet 
Tele2 er bekymret for, at TDC ikke vil efterleve de enkelte ændringsforslag til 
aftalen om rå kobber, hvis selskabet ikke bliver påbudt at gøre dette gennem den 
afgørelse om ændring af aftalen, som IT- og Telestyrelsen ved brev af 18. juni 
2007 har lagt op til, ønsker selskabet, at styrelsen træffer afgørelse i sagen.   

Da der var uklarheder omkring forståelsen af den af TDC foreslåede bodsordning 
i sagen, anmodede IT- og Telestyrelsen ved e-mail af 6. september 2007 TDC om 
at præcisere selskabets forståelse af bodsordningen. Endvidere anmodede 
styrelsen efterfølgende ved e-mail af 11. september 2007 TDC om at oplyse 
status for udarbejdelse af et online bestillingsinterface mv. for rå kobber samt at  
redegøre for de forskellige leveringstider på Gør-Det-Selv rå kobber og Gør-Det-
Selv bit stream access (BSA).     

IT- og Telestyrelsen modtog ved brev af 25. september 2007 TDC s 
bemærkninger til ovenstående. TDC s bemærkninger blev den 12. oktober 2007 
sendt til Tele2 til orientering.    
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IT- og Telestyrelsen kontaktede telefonisk den 29. oktober 2007 Tele2 med 
henblik på at afklare selskabets bemærkninger til aftalens punkt 9.5 i brev af 28. 
august 2007 til IT- og Telestyrelsen.    

Gennemgang af parternes aftale om rå kobber 
Af IT- og Telestyrelsens afgørelsesudkast af 18. juni 2007 fremgik følgende, for 
så vidt angår de punkter, som Tele2 har anmodet styrelsen om at træffe afgørelse 
om:    

Nr. 1 Præamblens ordlyd (aftalens punkt 2)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.    

Nr. 2 Definitionen af delstrækning (aftalens punkt 5)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet punktet anses for løst.   

Nr. 3 Adgang til teknikhus (aftalens punkt 5 og Bilag 1c)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet teknikhuse er omfattet af reglerne om samhusning.   

Nr. 4 Force majeure (aftalens punkt 5)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.  

Nr. 5  Ændringsadgang i aftalen (aftalens punkt 6.1, afsnit 2, punkt 7.1, afsnit 4, 
punkt 7.1, afsnit 5, punkt 7.3, bilag 1a, punkt 3, ad 7) 

 

IT- og Telestyrelsen har fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring af 
vilkåret.  

Nr. 6 Se nr. 5. 
Nr. 7 Se nr. 5.  

Nr. 8 Afbrydelse af rå kobber (aftalens punkt 7.1, afsnit 6)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.  

Nr.  9 Om varsel for information (aftalens punkt 7.1, afsnit 7)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.  

Nr. 10 Positivlisten (aftalens punkt 7.2)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet punktet anses for løst.  

Nr. 11 Se nr. 5.  

Nr. 12 KAP-stik (aftalens punkt 8.1)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig. 
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Nr. 13 Erstatning for fejlmelding (aftalens punkt 9.5)

 
IT- og Telestyrelsen har fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring af 
vilkåret.  

Nr. 14 Tilsikre adgang til slutkundens ejendom (aftalens punkt 12.3)

 

IT- og Telestyrelsen har fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring af 
vilkåret.  

Nr. 15 Løbende prognoser (aftalens punkt 14.1, afsnit 1 og bilag 4)

 

IT- og Telestyrelsen har fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring af 
vilkåret.  

Nr. 16 Online adgang og bestilling af rå kobber (aftalens punkt 14.2 og bilag 1a)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet punktet anses for løst.  

Nr. 17 Omkonfiguration, herunder multiplexering (aftalens punkt 14.4, afsnit 1)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet punktet anses for løst.  

Nr. 18 Maksimal leveringstid (aftalens punkt 14.5)

 

IT- og Telestyrelsen har fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring af 
vilkåret.  

Nr. 19 Fejlretning, herunder serviceaftaler (aftalens punkt 14.6)  

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet punktet anses for løst.   

Nr. 20 Procedure for prisændringer (aftalens punkt 15.5, afsnit 1)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.  

Nr. 21 Forudfakturering, sikkerhedsstillelse og garanti (Aftalens punkt 16.1, 
afsnit 1, punkt 16.3, afsnit 4 og bilag 4)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.  

Nr. 22 Betalingsmeddelelse (aftalens punkt 16.1, afsnit 6) 

 

IT- og Telestyrelsen har fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring af 
vilkåret.  

Nr. 23 Se nr. 21  

Nr. 24 Forhøjelse af garanti (aftalens punkt 16.3, afsnit 5)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.  

Nr. 25 Bod eller kompensation (aftalens punkt 17.1.(3), 17.1(4) og 17.2(2)

 

IT- og Telestyrelsen har fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring af 
vilkåret. 
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Nr. 26 Se nr. 25 
Nr. 27 Se nr. 25  

Nr. 28 Adgang til ophævelse (aftalens punkt 17.2, afsnit 3)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.  

Nr. 29 Ansvarsmaksimum (aftalens punkt 17.3, afsnit 4)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.  

Nr. 30 Manglende sikkerhedsstillelse (aftalens punkt 18.1)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.  

Nr. 31 Aftalens opsigelse (aftalens punkt 26.2) 

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet anmodningen ikke er rimelig.  

Nr. 32 Se nr. 5  

Nr. 33 Adgang til migrering (aftalens bilag 3 - prisliste)

 

IT- og Telestyrelsen har fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring af 
vilkåret.  

Nr. 34 Se nr. 16 
Nr. 35 Se nr. 5 
Nr. 36 Se nr. 3 
Nr. 37 Se nr. 33 
Nr. 38 Se nr. 15 
Nr. 39 Se nr. 21  

Nr. 40 Administrativ rå kobber (manglende bilag)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet punktet anses for løst.  

Nr. 41 Delstrækninger (manglende bilag)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet punktet anses for løst.  

Nr. 42 Spektrumplan (manglende bilag)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret, idet punktet anses for løst.   

2. Lovgrundlaget 

  

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at aftaler om samtrafik som 
udgangspunkt indgås på kommercielle vilkår, jf. telelovens 41, stk. 1.  
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I tilfælde hvor parterne ikke kan opnå enighed om indgåelse eller ændring af en 
aftale om samtrafik, har parterne mulighed for at indbringe sagen for IT- og 
Telestyrelsen i medfør af telelovens § 65 med henblik på styrelsens afgørelse af, 
hvorvidt anmodningen om samtrafik er rimelig.   

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

IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete tilfælde 
foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en aftale 
om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en part 
omfattet af §§ 42 eller 44 vil være berettiget til at afvise. Afvisning kan 
alene ske med henvisning til,  
1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at 
påberåbe sig §§ 42 eller 44,  
2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikadgang, 
som den, anmodningen rettes mod, ikke er pålagt at give adgang til, eller  
3) at der, jf. regler fastsat i medfør af § 50, foreligger væsentlige hensyn, 
der kan begrunde en afvisning.   

IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med anmodningen vælge at optage dette 
spørgsmål til mægling, jf. telelovens § 67, stk. 1, hvoraf fremgår, at:  

Hvis IT- og Telestyrelsen finder, at spørgsmålet om, hvorvidt der 
foreligger en rimelig anmodning om samtrafik, skal behandles ved 
mægling, optager IT- og Telestyrelsen straks forhandlinger med parterne 
med henblik på igangsættelse af mæglingen.   

Det fremgår af telelovens § 69, stk. 1, at:   

Såfremt der ikke inden 4 måneder fra det tidspunkt, hvor mægling er 
påbegyndt, er indgået en aftale om samtrafik mellem parterne eller opnået 
enighed om, at en aftale om samtrafik ikke kan indgås, kan IT- og 
Telestyrelsen af egen drift, eller hvis en eller flere af parterne anmoder IT- 
og Telestyrelsen herom, træffe afgørelse om fastsættelse af vilkår og priser 
for den omhandlede samtrafik og om igangsætning af denne.

   

IT- og Telestyrelsen kan således i forlængelse af en mæglingssag fastsætte vilkår 
for samtrafikken, såfremt parterne ikke har opnået enighed.  

Det fremgår endvidere af telelovens § 70, stk. 2, at IT- og Telestyrelsen ved 
fastsættelse af vilkår, jf. § 69, stk. 1, træffer afgørelse på:   

grundlag af reglerne i denne lov samt regler fastsat i medfør heraf om 
de forpligtelser, der påhviler parter omfattet af §§ 42 og 44, herunder 
eventuelle forpligtelser med hensyn til anvendelse af priskontrol, jf. § 51, 
stk. 3, nr. 5.   

Det fremgår endvidere af telelovens § 65, stk. 2, at IT- og Telestyrelsen kan 
fastsætte konkrete vilkår i konkrete samtrafikaftaler i tilfælde af uenighed mellem 
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parter og efter anmodning fra en af parterne. Det fremgår af bemærkningerne til 
denne bestemmelse, at    

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

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

Ved vurderingen af forholdsmæssighed fremgår det af telelovens § 51, stk. 4-5, at:  

Stk. 4. De forpligtelser, der pålægges i medfør af stk. 1 og 2, skal tage 
udgangspunkt i det konkrete problem og være forholdsmæssige og 
berettigede under hensyn til formålene i § 1. IT- og Telestyrelsen fastsætter 
på det enkelte marked omfanget af forpligtelserne og eventuelle krav til 
kvaliteten af de samtrafikprodukter, som udbydere med en stærk 
markedsposition pålægges at give adgang til, jf. § 51, stk. 3, nr. 1. IT- og 
Telestyrelsen kan i tilknytning hertil opstille krav til den faktiske opfyldelse 
af forpligtelserne.  
Stk. 5. Ved forholdsmæssighed som anført i stk. 4 skal IT- og Telestyrelsen 
bl.a. tage hensyn til,  
1) om det er praktisk muligt at tilbyde den foreslåede samtrafik i 
betragtning af den forhåndenværende kapacitet,  
2) hvor omfattende startinvesteringer ejeren af faciliteten skal foretage set 
i forhold til de risici, der er forbundet hermed,  
3) eventuelle relevante ophavsrettigheder  

Det fremgår det af telelovens § 70, stk. 5, at:   

Stk. 5. Afgørelser som nævnt i stk. 1 og 3 har virkning fra tidspunktet for IT- og 
Telestyrelsens modtagelse af anmodning om vurdering af, hvorvidt der i konkrete 
tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af aftaler 
om samtrafik, jf. § 65, stk. 1.

  

Endelig skal det bemærkes, at IT- og Telestyrelsen den 5. januar 2006 med 
hjemmel i telelovens § 51 traf afgørelse på det i denne sammenhæng relevante 
marked, dvs. på engrosmarkedet for ubundtet adgang (rå kobber), som trådte i 
kraft den 5. marts 2006. Afgørelsen blev indbragt for Teleklagenævnet, der traf 
afgørelse den 10. juli 2006. TDC er i markedsafgørelsen udpeget som havende 
stærk markedsposition, og TDC er som udbyder med stærk markedsposition 
(SMP-udbyder) blevet pålagt følgende forpligtelser:      

 

At imødekomme rimelige anmodninger om adgang til samtrafik (rå 
kobber, delt rå kobber, delstrækninger heraf, administrativ rå kobber og 
samhusning), jf. telelovens § 51, stk. 3, jf. § 51 a.  
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At opfylde krav om priskontrol, jf. telelovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f. 

 
At anvende omkostningsregnskab, jf. telelovens § 51 g. 

 
Ikke-diskrimination, jf. telelovens § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 51 b. 

 
At offentliggøre standardtilbud, jf. telelovens § 51 c. 

 

At give gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik samt at give 
gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter, jf. telelovens § 
51, stk. 3, nr. 3 og nr. 6, jf. § 51.   

 

At foretage regnskabsmæssig opsplitning, jf. telelovens § 51, stk. 3, nr. 4, 
jf. § 51 e.  

TDC er på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11) pålagt at sikre, at 
selskabet opfylder sine forpligtelser redeligt, rimeligt og rettidigt .   

IT- og Telestyrelsen skal for en god ordens skyld nævne, at styrelsen den 2. april 
2007 traf en tillægsafgørelse om samhusning på nærværende engrosmarked.    

3. IT- og Telestyrelsens generelle vurdering 

 

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at TDC, ved afgørelse af 5. 
januar 2006 over for TDC på engrosmarkedet for ubundtet adgang, er udpeget 
som havende stærk markedsposition på markedet, og at TDC i denne egenskab er 
pålagt en forpligtelse til at give adgang til en række ubundtede produkter, 
herunder rå kobber.   

Det bemærkes endvidere, at den samtrafikaftale, som Tele2 ønsker ændret, 
omfatter et samtrafikprodukt (rå kobber), som TDC i medfør af IT- og 
Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på engrosmarkedet for ubundtet 
adgang (marked 11) er pålagt en forpligtelse til at give andre udbydere adgang til. 
IT- og Telestyrelsen har endvidere konstateret, at Tele2 som udbyder af 
offentlige elektronisk kommunikationsnet eller tjenester i medfør af telelovens § 
42 er berettiget til at anmode om adgang til samtrafik i henhold til reglerne i 
telelovens afsnit IV.   

IT- og Telestyrelsen har ikke konstateret tilstedeværelse af væsentlige hensyn, 
som i henhold til § 65, stk. 1, nr. 3, kan begrunde en afvisning i henhold til 
telelovens § 50 eller regler fastsat i medfør heraf.   

På dette grundlag kan det efter IT- og Telestyrelsens vurdering lægges til grund, 
at Tele2 s anmodning om ændring af selskabets samtrafikaftale med TDC om rå 
kobber ikke kan afvises i medfør af de i telelovens § 50, stk. 1, anførte 
afvisningsgrunde.   

Der er således tale om en rimelig anmodning om indgåelse af aftale om samtrafik 
jf. § 65, stk. 1.  

IT- og Telestyrelsen kan fastsætte rimelige vilkår for samtrafik i medfør af 
telelovens § 69, jf. telelovens § 65, stk. 1.  

IT- og Telestyrelsen skal ved fastsættelse af vilkår i medfør af telelovens § 69, 
vurdere, hvorvidt det vil være rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at ændre 
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et givent vilkår i parternes samtrafikaftale. Det er IT- og Telestyrelsens 
opfattelse, at hensynene nævnt i bemærkningerne til telelovens § 65, stk. 2, skal 
indgå ved vurderingen af vilkårs rimelighed, idet fastlæggelsen af vilkår efter § 
69, stk. 1, skal ske på grundlag af reglerne i teleloven jf. § 70, stk. 1. Det er i den 
forbindelse IT- og Telestyrelsens vurdering, at de vilkår, som styrelsen fastsætter, 
skal tage udgangspunkt i de forpligtelser, TDC er pålagt på engrosmarkedet for 
ubundtet adgang, og de konkurrenceproblemer, der er konstateret i analysen af 
markedet for ubundtet adgang. Forpligtelserne skal være forholdsmæssige og 
berettigede i forhold til løsning af disse problemer, hvilket gælder for alle de 
behandlede punkter.  

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at Tele2 s aftale om rå kobber, som Tele2 har 
anmodet om at få ændret, er identisk med TDC s standardtilbud om rå kobber af 
13. august 2004, som kan anses som et minimumstilbud.   

Nærværende sag behandles efter lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer (teleloven), jf. 
lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og forbrugerforhold 
på telemarkedet og IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 over for 
TDC på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked nr. 11).    

4. IT- og Telestyrelsens hjemmel

 

TDC har ved brev af 9. januar 2007 bl.a. anført, at det fremgår af telelovens § 70, 
stk. 3, at IT- og Telestyrelsens afgørelser efter telelovens § 69, stk. 1, skal træffes 
senest 4 måneder efter afslutningen af mæglingen. Idet mæglingen blev afsluttet 
ved styrelsens brev af 20. december 2005, finder TDC ikke, at der er hjemmel til at 
træffe afgørelse efter telelovens § 69, stk. 1, som følge af overskridelse af fristen.    

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at efter telelovens § 69 kan IT- og 
Telestyrelsen, såfremt der ikke inden 4 måneder fra det tidspunkt, hvor mægling er 
påbegyndt, er indgået en aftale om samtrafik mellem parterne eller opnået enighed 
om, at en aftale om samtrafik ikke kan indgås af egen drift, eller hvis en eller flere 
af parterne anmoder styrelsen herom, træffe afgørelse om fastsættelse af vilkår og 
priser for den omhandlede samtrafik og om igangsætning af denne.  

IT- og Telestyrelsens afgørelse efter § 69, stk. 1, træffes senest 4 måneder, efter at 
mæglingen er afsluttet, jf. § 70, stk. 1.  

Teleloven indeholder ikke bestemmelser, der regulerer retsvirkningerne af en 
overskridelse af fristen i telelovens § 70, stk. 1.  

Forarbejderne til telelovens §§ 69 og 70 indeholder heller ikke bemærkninger, der 
direkte tager stilling til, om fristen i § 70, stk. 1, er udtryk for en kompetenceregel 
eller blot en fristregel/ordensforskrift.  

Det fremgår dog af forarbejderne til telelovens § 69, at formålet med at indsætte en 
frist for parternes anmodning om fastsættelse af vilkår og priser i medfør af § 69, 
stk. 1, er at sikre, at aftaler om samtrafik, som er resultatet af et mæglingsforløb, 
indgås hurtigst muligt, mens de i mæglingssagen behandlede forhold og 
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problemstillinger fortsat er aktuelle og dermed kan danne grundlag for afgørelse i 
sagen.  

I forarbejderne til lov nr. 450 af 10. juli 2003 om ændring af teleloven, hvorved 
perioden i § 70, stk. 1, blev forlænget fra 2 til 4 måneder, anføres det videre, at den 
maksimale frist for IT- og Telestyrelsen til at træffe afgørelse hermed forlænges 
efter et afsluttet mæglingsforløb.  

Det fremgår endvidere, at forslaget til de ændrede sagsbehandlingsfrister skal ses i 
sammenhæng med, at der med lovændringen vil kunne indgå forskellige høringer i 
behandlingstiden, herunder høringer af andre EU-landes tilsynsmyndigheder og af 
Europa-Kommissionen. Da IT- og Telestyrelsen dermed ikke udelukkende selv kan 
disponere over sagsbehandlingsforløbet, vil det savne mening at opretholde 
sagsbehandlingsfristen i gældende lov.   

Fristen bygger på artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF 
af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og -tjenester (rammedirektivet).  

Efter rammedirektivets artikel 20, stk. 2, kan medlemsstaterne åbne mulighed for, 
at nationale tilsynsmyndigheder kan afslå at bilægge en tvist ved en bindende 
afgørelse, hvis der findes andre mulige mekanismer, f.eks. mægling, som bedre kan 
bidrage til en hurtig bilæggelse af tvisten i overensstemmelse med bestemmelserne 
i artikel 8. Er tvisten endnu ikke bilagt efter 4 måneder, og er den ikke indbragt for 
en domstol af den klagende part, træffer den nationale tilsynsmyndighed på 
anmodning fra en af parterne hurtigst muligt, og under alle omstændigheder inden 
4 måneder, en bindende afgørelse til bilæggelse af tvisten.  

Det skal i den forbindelse fremhæves, at fristreglen i telelovens § 65, jf. 
rammedirektivets artikel 20, stk. 1, ikke er absolut, idet der i ekstraordinære 
tilfælde 

 

i modsætning til § 70, stk. 1  kan ske overskridelse af fristen.   

Selvom fristen i telelovens § 70 i sin ordlyd er absolut, fortolkes absolutte 
sagsbehandlingsfrister normalt ikke som kompetenceregler men derimod som 
ordensforskrifter, der skal sørge for, at forvaltningsmyndighederne af hensyn til 
parterne får truffet afgørelse i indbragte tvister inden rimelig tid.   

Endvidere fremgår det ikke udtrykkeligt af teleloven med forarbejder eller af 
rammedirektivets artikel 20, stk. 2, at der er tale om en kompetenceregel og ikke en 
fristregel.  

Hvis lovgiver med fristen ville afskære styrelsen fra at træffe afgørelse efter 
udløbet af fristen, ville det på baggrund af den normale opfattelse af sådanne 
fristregler som ordensforskrifter have været naturligt, om lovgiver udtrykkeligt 
havde angivet, at der var tale om kompetenceregel.   

Sammenfattende er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at overskridelse af fristen i 
§ 70, stk. 1, ikke medfører, at IT- og Telestyrelsen mister kompetence til at træffe 
afgørelse efter § 70, stk. 1, så længe de foreliggende oplysninger fortsat er aktuelle.     
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IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det er styrelsens vurdering, 
at mæglingssagens behandlede forhold, problemstillinger og oplysninger fortsat er 
så aktuelle, at der kan træffes afgørelse i sagen. IT- og Telestyrelsen har her lagt 
vægt på, at den i sagen omhandlede aftale fortsat benyttes mellem parterne.   

TDC har i forbindelse med høringen over afgørelsesudkastet anført, at fristen i 
telelovens § 70 er absolut, med mindre IT- og Telestyrelsen kan henvise til helt 
ekstraordinære tilfælde, der kan begrunde overskridelse af fristen.   

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at kravet om, at der skal foreligge helt 
ekstraordinære omstændigheder i rammedirektivets artikel 20 knytter sig til en 
overskridelse af tidsfristen i telelovens § 65. Det er styrelsens opfattelse, at idet de i 
mæglingssagen behandlede forhold, problemstillinger og oplysninger fortsat er 
aktuelle, kan styrelsen trods fristoverskridelsen i telelovens § 70, træffe afgørelse i 
sagen.  
    
TDC har endvidere gjort gældende, at IT- og Telestyrelsens tilgang, hvorved 
styrelsen tager særskilt stilling til hvert punkt, medfører en tilsidesættelse af 
telelovens § 41, stk. 1, hvorefter aftaler om samtrafik indgås på kommercielle 
vilkår. Styrelsens tilgang betyder efter TDC s opfattelse, at balancen af 
rettigheder og forpligtelser i aftalen alt andet lige forrykkes mellem parterne til 
ubetinget fordel for den ene part. TDC finder ikke, at det følger af teleloven, 
herunder telelovens § 69, stk. 1, at det er formålet med styrelsens adgang til at 
træffe afgørelse, når der ikke kunne opnås enighed om et resultat med en 
mægling, idet den part, der anmoder om mægling, kan spekulere heri.  

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at grundtanken i teleloven er, at aftaler 
om samtrafik indgås på kommercielle vilkår uden IT- og Telestyrelsens 
medvirken. Hvis dette ikke lykkes, kan styrelsen i medfør af telelovens § 67 
inddrages som mægler i en sag med henblik på ad denne vej at nå frem til en 
aftale mellem parterne. Det fremgår af telelovens § 69, at såfremt dette heller 
ikke lykkes, kan styrelsen af egen drift, eller hvis en eller flere af parterne i 
mæglingen anmoder herom, fastsætte vilkår og priser for parternes samtrafik.   

Dvs. at selv om aftaler om samtrafik som udgangspunkt indgås på kommercielle 
vilkår, kan IT- og Telestyrelsen fastsatte konkrete vilkår i parternes aftale om 
samtrafik efter telelovens § 69. De konkrete vilkår, styrelsen fastsætter, skal være 
forholdsmæssige og proportionale. Styrelsen træffer imidlertid som 
udgangspunkt ikke afgørelse om de punkter, hvor der ikke længere udestår 
uenighed mellem parterne.   

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at de enkelte indbragte vilkår i aftalen som 
udgangspunkt vurderes hver for sig. De enkelte vilkår skal dog samtidig vurderes 
i et sammenspil med aftalens øvrige bestemmelser af hensyn til at opnå en 
afbalanceret rimelighed ved fastsættelse af de enkelte indbragte vilkår i aftalen.       
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5. IT- og Telestyrelsens vurdering af sagens punkter 

   
Nr. 1 Præamblens ordlyd (aftalens punkt 2)  
Aftalens punkt 2 (præamblen): I henhold til § 42 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 
om konkurrence- og forbrugerforhold skal TDC Totalløsninger (herefter benævnt 
TDC) indgå aftaler om leje af fysiske infrastrukturstrækninger.

   

Tele2

 

har anmodet om, at præamblens ordlyd ændres til den til enhver tid 
gældende lovgivning , i stedet for den nuværende ordlyd, som henviser til 
teleloven af 31. maj 2000.     

TDC har oplyst, at selskabet ikke finder anledning til at ændre præamblen, som 
alene har til formål at placere aftalen i den regulatoriske sammenhæng, som 
består på aftaletidspunktet. TDC har endvidere anført, at Præamblen således ikke 
binder aftalen til lovgivningen på et bestemt tidspunkt.   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til efterretning.  

TDC har anført, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

IT- og Telestyrelsen er af den opfattelse, at præamblen (pkt. 2 i aftalen) er 
fyldestgørende, idet samtrafikaftalen skal udarbejdes i henhold til den lovgivning, 
som er gældende på tidspunktet for udarbejdelse af samtrafikaftalen. I afgørelsen 
på engrosmarkedet for ubundtet adgang (M11) er TDC netop pålagt at give adgang 
til en række ubundtede produkter, herunder rå kobber, i medfør af telelovens § 51 
og 84 d i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet med senere ændringer.   

 

Da det derfor ikke giver mening at ændre formuleringen i aftalen, finder IT- og 
Telestyrelsen således ikke, at det vil være rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC s at ændre præamblens ordlyd.   

Nr. 2 definitionen af rå kobber (aftalens punkt 5)  
Aftalens punkt 5:  

Ved rå kobber forstås en galvanisk sammenhængende ubestykket kobberledning 
på strækningen mellem TDC's central og slutbrugerens adresse.  

Ved en delstrækning forstås et afsnit af en rå kobber, der forbinder 
Kabelafslutningspunktet (KAP) hos slutkunden med et nærmere angivet 
mellemliggende teknikhus med DSLAM .  

Tele2 har anmodet om, at definitionen af rå kobber ændres, således at rå kobber 
strækningen kan gå til centralen eller til et teknikhus.   

TDC har oplyst, at det er selskabets opfattelse, at der er tale om en rå kobber 
delstrækning, hvorfor der henvises til den bestående definition for delstrækning .  



    

IT- og Telestyrelsen        

13

Under sagens behandling blev det konstateret, at den af Tele2 ønskede strækning 
allerede var defineret i parternes aftale som en delstrækning af rå kobber .   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har bemærket, at TDC til dato ikke har villet give adgang til teknikhuse og 
dermed ikke i praksis giver adgang til delstrækninger. Tele2 anser derfor ikke 
forholdet for løst, før der eksisterer operationelle aftaler, der overholder 
markedsafgørelsens krav.   

TDC har oplyst, at selskabet ingen bemærkninger har til punktet. TDC har 
efterfølgende den 17. januar 2007 supplerende til Tele2 s bemærkninger anført, 
at TDC i juni 2006 fremsendte nye bilag til samhusningsaftalen, som inkluderede 
samhusning i teknikhuse. TDC har endvidere anført, at selskabet ikke er bekendt 
med konkrete anmodninger fra Tele2, som TDC skulle have afvist, og opfordrer 
Tele2 til at konkretisere dette forhold nærmere.       

IT- og Telestyrelsens vurdering:  

 

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at TDC i medfør af IT- og 
Telestyrelsens markedsafgørelse på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 
11) er udpeget som havende en stærk markedsposition på markedet, og at TDC i 
denne egenskab er blevet pålagt at give adgang til en række ubundtede produkter, 
herunder delstrækninger af rå kobber. 

 

Således fremgår det af markedsafgørelsen afsnit 4.1, at TDC er forpligtet til at 
give adgang til. delstrækninger af rå eller delt rå kobber  dvs. et afsnit af rå 
kobber eller delt rå kobber, der forbinder nettermineringspunktet hos abonnenten 
med et krydsfelt eller et nærmere angivet mellemliggende koblingspunkt

 

   
IT- og Telestyrelsen har konstateret, at Tele2 i overensstemmelse med afgørelsen 
i parternes aftale om rå kobber er givet adgang til delstrækninger heraf.  

 

Idet Tele2 s ønske om, at en rå kobber strækning skal gå fra slutbrugeren til et 
teknikhus, således allerede er opfyldt i aftalen, er det IT- og Telestyrelsens 
vurdering, at punktet kan anses for løst.   

 

IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund ikke, at der er grundlag for at træffe 
afgørelse om punktet.   

 

For så vidt angår Tele2 s bemærkninger om, at TDC til dato ikke har givet 
adgang til delstrækninger af rå kobber, skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at 
såfremt TDC afviser en konkret anmodning om adgang hertil, kan Tele2 i medfør 
af telelovens § 65, stk. 1, indbringe sagen for styrelsen, som vil tage stilling til, 
om der foreligger en rimelig anmodning fra Tele2. Styrelsens afgørelse efter stk. 
1, kan ledsages af et påbud om umiddelbar efterkommelse, jf. telelovens § 65, 
stk. 4. Påbuddet kan endvidere efter telelovens § 111 følges op med tvangsbøder, 
såfremt adressaten for påbuddet undlader at efterkomme dette.  

 

Mht. spørgsmålet om en separat pris for delstrækninger skal IT- og Telestyrelsen 
bemærke, at delstrækninger er blevet modelleret i LRAIC-modellen, og at der 
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således er blevet fastsat en maksimal pris herfor, jf. IT- og Telestyrelsens 
afgørelse af 19. december 2006 om ændringer i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden 
og fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2007.   

Nr. 3 og 36 Adgang til teknikhus, herunder definition og krav til teknisk 
udstyr (aftalens punkt 5 og bilag 1c)  
Aftalens punkt 5: Med teknikhus forstås mindre bygning/skur til fremskudt 
forsyning af slutkunder med bl.a. bredbåndstjenester.

  

Tele2 har anmodet om, at det fremgår af aftalen, herunder i aftalens definition af 
teknikhus, at Tele2 har adgang til teknikhuse på samme vilkår som samhusning.   

TDC

 

har foreslået for så vidt angår definitionen af teknikhuse, at denne bliver 
udbygget, og ville for så vidt angår de tekniske krav til udstyret, som tilsluttes rå 
kobber, vende tilbage med et udkast.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 bemærker, at TDC til dato ikke har villet give adgang til teknikhuse og 
dermed ikke i praksis giver adgang til delstrækninger. Tele2 anser ikke forholdet 
for løst, før der eksisterer operationelle aftaler, der overholder markedsafgørelsens 
krav.  

TDC har oplyst, at selskabet ingen bemærkninger har til punkterne.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

IT- og Telestyrelsen har forstået Tele2 s anmodning således, at selskabet beder 
om styrelsens vurdering af, om teknikhuse er omfattet af 
samhusningsforpligtelsen. 

  

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at TDC i medfør af afgørelsen 
på engrosmarkedet for ubundtet adgang er pålagt at give adgang til fælles 
udnyttelse af bygninger m.v. med henblik på sammenkobling af netelementer 
(samhusning). 

 

IT- og Telestyrelsen har ved tillægsafgørelse af 2. april 2007 til IT- og 
Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på engrosmarkedet for ubundtet adgang 
(marked 11) truffet afgørelse om samhusning. I afgørelsen pålægges TDC at give 
adgang til: 

 

1) adgang for de samhusningsberettigede udbydere til at opstille og 
vedligeholde udstyr på samhusningslokaliteten, 

2) adgang til at foretage intern kabling med andre udbydere og 
3) adgang til at lade andre udbydere opstille og vedligeholde udstyr på den 

samhusningsberettigedes samhusningslokalitet. 

 

Samhusningsforpligtelsen omfatter med formuleringen i IT- og Telestyrelsens 
tillægsafgørelse af 2. april 2007 om samhusning en pligt for TDC til at tilbyde 
samhusning i alle bygninger eller andre lokaliteter, som TDC ejer, lejer eller på 
anden måde råder over. Det vil sige en pligt til at tilbyde samhusning, der også vil 
omfatte f.eks. teknikhuse og gadeskabe, når det skønnes proportionalt og berettiget 
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i forhold til det konstaterede konkurrenceproblem. 

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

 

Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at adgang til teknikhuse er 
omfattet af samhusningsforpligtelsen. Da adgang til teknikhuse allerede er 
omfattet af samhusningsforpligtelsen og derfor også af definitionen i parternes 
aftale, finder IT- og Telestyrelsen ikke, at det er nødvendigt at træffe afgørelse 
om punktet. 

 

Tele2 har i selskabets høringssvar anført, at TDC hidtil har afvist at give adgang 
til teknikhuse. IT- og Telestyrelsen skal herom bemærke, at Tele2 ikke har 
konkretiseret, hvilke nærmere kriterier TDC har gjort gældende som 
afvisningsgrund. Adgang til teknikhuse er omfattet af standardtilbuddet for 
samhusning, og Tele2 kan i en konkret aftale som følge heraf gives adgang til 
teknikhuse på disse vilkår. IT- og Telestyrelsen finder således ikke grundlag for 
at træffe afgørelse om punktet.  

Nr. 4 Formuleringen af force majeure (aftalens punkt 5)  
Aftalens punkt 5:  Ved force majeure forstås alle forhold uden for en parts 
kontrol og som omfatter, men ikke er begrænset til, naturkatastrofer, isvintre, 
oprør eller borgerlige uroligheder, krig eller militære operationer, lokale, 
nationale og internationale nødsituationer, anliggender eller undladelser fra 
regerings side, brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller lock-out, 
herunder blandt parternes medarbejdere.

  

Tele2 har anmodet om ændring af force majeure-bestemmelsen, således at 
bestemmelsen vedrørende brand, lynnedslag, eksplosioner samt strejke eller 
lockout bør udgå.   

TDC har oplyst, at selskabet er uenig i, at de oplyste forhold ikke udgør force 
majeure, og at selskabet derfor afviser ændringen.   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til 
efterretning.   

TDC har anført, at TDC er uforstående over for IT- og Telestyrelsens vurdering 
om, at TDC alene kan gøre et forbehold for force majeure gældende i det omfang, 
det vil være urimeligt byrdefuldt for TDC at opfylde aftalen. TDC er uenig i 
styrelsens vurdering og finder, at det må bero på en fejlopfattelse af begrebet 
force majeure og anvendelsen heraf.   
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TDC har endvidere anført, at aftalens punkt 5 alene indeholder en definition af 
begrebet force majeure, hvorimod det af aftalens punkt 21 fremgår, under hvilke 
betingelser en part kan påberåbe sig force majeure. TDC finder, at aftalens punkt 
21 tager højde for IT- og Telestyrelsens overvejelser, og det må anses for 
overflødigt at indføje det af styrelsen foreslåede vilkår.    

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at aftalens force majeure-begreb ikke er et 
urimeligt vilkår, idet definitionen af force majeure i aftalen efter styrelsens 
opfattelse er en standardformulering, der anvendes bredt inden for kontraktretten, 
og som ikke i væsentligt omfang fraviger det sædvanlige for tilsvarende 
kontrakter. Tilsvarende er det styrelsens opfattelse, at aftalens punkt 21 ikke er 
usædvanlig.  

 

Bestemmelsen om force majeure 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. 

 

IT- og Telestyrelsen finder således ikke, at det vil være rimeligt eller 
proportionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret.   

Nr. 5, 6, 7, 11, 32 og 35 Ændringer i aftalen, herunder 
produktspecifikationer og brugsrestriktioner (aftalens punkt 6.1, afsnit 2, 
punkt 7.1, afsnit 4, punkt 7.1, afsnit 5, punkt 7.3, bilag 1a, punkt 3, ad 7)   

Aftalens punkt 6.1, afsnit 2: Produktspecifikationerne kan løbende være 
genstand for ændringer

  

Aftalens punkt 7.1, afsnit 4: Betingelserne kan bl.a. omfatte brugsrestriktioner 
samt krav om, at operatøren oplyser om nuværende og senere ændringer i 
anvendelsen af det rå kobber, jf. produktspecifikationerne, samt oplyser om 
hvilket udstyr der ønskes tilsluttet det rå kobber.

  

Aftalens punkt 7.1, afsnit 5: I tillæg hertil er TDC i konkrete tilfælde til enhver 
tid berettiget til at opstille særlige forholdsordrer, herunder brugsrestriktioner 
og brugsbetingelser.

  

Aftalens punkt 7.3: Operatøren skal forudgående orientere TDC om enhver 
ændring i Operatørens anvendelse af det lejede rå kobber i overensstemmelse 
med reglerne herom i produktspecifikationerne.

  

Aftalens punkt 31, afsnit 4 og 5: Bilag til aftalen kan, med mindre andet 
fremgår af denne Aftale, ændres ved TDC's fremsendelse af et nyt bilag 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 



    

IT- og Telestyrelsen        

17

forudgående varsel på mindst 3 måneder, med mindre andet fremgår af denne 
Aftale.

  
Tele2

 
har anmodet om, at TDC s ændringer i produktspecifikationer ikke ensidigt 

kan ske på foranledning af TDC, men at ændringerne forinden ikrafttræden skal 
godkendes af udbyderen. Endvidere ønsker Tele2, at brugsrestriktioner skal 
fremgå af hovedaftalen frem for i et bilag, da disse kan ændres uden forudgående 
accept af udbyderen. Endelig ønsker Tele2 ikke at skulle orientere TDC om 
ændret anvendelse af det rå kobber. Tele2 ønsker således kun at orientere om, 
hvorvidt det udstyr, der påtænkes benyttet, overholder standarderne i 
produktspecifikationerne.    

TDC anfører, at hvor produktspecifikationerne finder anvendelse for alle parter, 
er det ikke muligt at anvende forskellige produktspecifikationer for enkelte 
aftaleparter, da dette ville blokere for opdateringer og modernisering af 
produkterne. TDC er derfor ikke enig i, at ændringer i produktspecifikationer 
forinden skal godkendes af udbyderen. Endvidere finder TDC det mest 
hensigtsmæssigt at brugsrestriktioner er beskrevet i et bilag, da procedurer 
løbende skal kunne optimeres. Endelig anfører TDC, at Tele2 s oplysningspligt 
om anvendelsen af rå kobber har til formål at sikre relevante informationer i 
forbindelse med lokalisering af støjkilder m.m. og sikre opretholdelse af 
integritet af net og tjenester.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering vedr. 
TDC´s vilkårlige ændring af aftalevilkår.   

Tele2 er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering vedr. oplysningspligten, hvoraf 
det fremgår, at Tele2 ikke er forpligtet til at oplyse om brugen af det rå kobber 
eller ændringer heraf til TDC på forhånd. Tele2 er naturligvis enig i, at såfremt 
der opstår fejl på det rå kobber, skal brugen af kobberet oplyses i forbindelse med 
fejlretningen.  

TDC har anført, at selskabet finder, at de omhandlede bestemmelser i aftalen 
klart afgrænser hvilke vilkår m.v., som kan ændres uden genforhandling. TDC er 
derfor uforstående over for kravet om yderligere præcisering, ligesom det ikke 
ses at henhøre under IT- og Telestyrelsens kompetence efter telelovens § 69, stk. 
1, at varetage et hensyn til evt. risiko for tvistigheder.   

Høringssvar til afgørelsesudkast 
Ad 1. Ændringsadgang uden forhandling 
TDC har den 20. juli 2007 anført, at ordlyden i markedsafgørelsen om, hvad der 
kan ændres uden forhandling, ikke er udtryk for en udtømmende liste af vilkår, 
der kan ændres uden forhandling, og at pålægget i afgørelsesudkastet derfor 
indeholder en skærpelse af TDC s forpligtelse og medfører en begrænsning i 
TDC s handlefrihed og dermed mulighed for hele tiden at optimere nettet. 
Begrænsningerne vil derfor ifølge TDC være i modstrid med formålet i teleloven, 
jf. § 1, stk. 3.   
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TDC har også anført, at selskabet 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.   

Såfremt TDC alene kan ændre tekniske specifikationer uden betydning for den 
rette funktion og virkemåde, vil det efter TDC s opfattelse være en 
uforholdsmæssig begrænsning, som vil medføre, at en samtrafikpart kan 
forhindre en teknisk udvikling, der er vigtig for TDC og for TDC s øvrige 
samtrafikparter. TDC har som eksempel henvist til en formatændring af 
regningsdata og til ændringer af shapingregler i Cable Management Planen, som 
ifølge TDC vil være ændringer af tekniske specifikationer. Da det ikke er muligt 
for TDC at forudse den teknologiske udvikling og den deraf følgende 
nødvendighed af at ændre TDC s net, er det ikke muligt for TDC at foretage en 
specifikation af de vilkår og priser, som kan ændres. TDC har også henvist til 
afholdte accessseminarer med branchen og til Cable Management Forum.  
    
Endvidere har TDC anført, at såfremt IT- og Telestyrelsen fastholder, at der skal 
ske en præcisering, ønsker TDC, at præciseringen foretages på den måde, at TDC 
præciserer hvilke vilkår og priser, der kræver forhandling med operatøren før 
ændring, mens alle andre vilkår og priser kan ændres af TDC uden forhandling.    

Tele2 har anført, at selskabet er enig i IT- og Telestyrelsens udkast til påbud på 
dette punkt.  
   
Ad 2. Oplysningspligt for brugen af rå kobber samt ændring i brugen af rå 
kobber. 
TDC har oplyst, at selskabet er indstillet på at følge afgørelsesudkastet på dette 
punkt, forudsat at TDC i aftalen fortsat har hjemmel til   

a) at få oplysningerne inden for 24 timer efter anmodning, når der er behov 
herfor i fejlretningssituationen og/eller 

b) at genindføre oplysningspligten, hvis TDC kan dokumentere et sagligt 
behov herfor.    

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

A. Vedr. placering af produktspecifikationer i bilag 
Med hensyn til Tele2 s anmodning om, at produktspecifikationerne ikke placeres 
i et bilag, har IT- og Telestyrelsens forstået, at baggrunden for anmodningen er, 
at aftalen indeholder vilkår om, at bilag frit kan ændres. IT- og Telestyrelsen 
vurderer derfor, at anmodningen fra Tele2 går på TDC s mulighed for at ændre 
produktspecifikationerne, og ikke hvor produktspecifikationerne er beskrevet. 
   
IT- og Telestyrelsen skal dog bemærke, at bilagene er en integreret del af aftalen, 
og at det derfor principielt ikke er relevant for gyldigheden af et aftalevilkår, 
hvorvidt det er placeret i selve aftalen eller i et bilag. IT- og Telestyrelsen finder 
derfor ikke, at det vil være rimeligt eller proportionalt at pålægge TDC, hvor i 
aftalekomplekset produktspecifikationerne skal placeres.  
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B. Vedr. ændringsadgang uden forhandling  
For så vidt angår TDC s mulighed for uden forhandling at kunne ændre vilkår i 
kontrakten, skal IT- og Telestyrelsen henvise til markedsafgørelsen på 
engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11), afsnit 4.5 om forpligtelse til at 
udfærdige standardtilbud. Det fremgår heraf, at: 

 

Aftaler om samtrafik kan indeholde visse typer af vilkår og priser, som den 
forpligtede udbyder vil have behov for at kunne ændre uden, at den indgåede 
aftale nødvendigvis kan forlanges genforhandlet. Dette kan ske for så vidt angår 
ændringer i regulatoriske fastsatte priser samt ændringer af tekniske 
specifikationer, hvor ændringen er uden betydning for den rette funktion og 
virkemåde af de aftalte produkter

  

Det fremgår endvidere af markedsafgørelsen, at for at undgå tvistigheder herom 
er det væsentligt, at det af TDC s standardtilbud klart fremgår, hvilke specifikke 
vilkår og priser TDC forbeholder sig ret til at kunne ændre uden forhandling.  

 

Det fremgår endvidere af markedsafgørelsens bilag 5 Rammer for udarbejdelse 
af TDC s standardtilbud for produkter , at: Priser og vilkår, der kan ændres 
uden forhandling, skal specificeres med angivelse af varslingsfrister . 

 

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at ovenstående også vil kunne gøre sig 
gældende i samtrafikaftaler, som er forhandlet på kommercielle vilkår. IT- og 
Telestyrelsen finder derfor, at det er i modstrid med markedsafgørelsen, såfremt 
TDC forbeholder sig ret til at ændre vilkår i aftalen, uden det er nærmere 
specificeret hvilke vilkår og priser, der kan ændres. Ved ikke at specificere de 
vilkår, der kan ændres uden forhandling, er aftalen ikke gennemsigtig og 
forudseelig, som er hensigten med standardtilbudsforpligtelsen, og Tele2 har 
derfor ikke mulighed for at tage stilling til disse vilkår.  

 

IT- og Telestyrelsen finder således, at TDC inden for rammerne af den i 
markedsafgørelsen fastsatte adgang til ensidigt at foretage ændringer i en 
samtrafikaftale klart skal beskrive hvilke specifikke vilkår og priser, TDC 
forbeholder sig ret til at kunne ændre uden genforhandling. 

 

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at styrelsen anerkender 
TDC s behov for at udbygge og optimere nettet. Denne udbygning skal dog ske 
inden for rammerne af de forpligtelser, som TDC er pålagt. Dette indebærer, at 
TDC ikke ensidig kan foretage ændringer i parternes aftale, som er mere 
vidtgående, end hvad markedsafgørelsen giver adgang til. Det er i den 
forbindelse styrelsens vurdering, at formatændringer i regningsdata kan ligge 
inden for den råderet, TDC har til at foretage ændringer, som er uden betydning 
for produktets rette funktion og virkemåde, mens ændringer i shapingregler 
omvendt vil kunne falde uden for TDC s ensidige råderet, hvorfor ændringer heri 
som udgangspunkt vil skulle genforhandles.  

 

TDC har tilkendegivet, at det efter TDC s opfattelse allerede fremgår tydeligt, 
hvilke vilkår der kan ændres uden genforhandling, og ser derfor ikke nogen 
grund til yderligere præcisering.  

 



    

IT- og Telestyrelsen        

20

IT- og Telestyrelsen skal dertil bemærke, at den nuværende ændringsadgang i 
punkt 6.1 og punkt 31, efter IT- og Telestyrelsens opfattelse indeholder en meget 
vid adgang til at ændre vilkår i aftalen. Bl.a. fremgår det, at 
produktspecifikationerne løbende kan være genstand for ændringer, uden at 
skulle godkendes af udbyderen, og at samtlige bilag ensidigt kan ændres af TDC, 
uden at udbyderen skal godkende ændringerne. Den ensidige ændringsadgang i 
aftalen er således efter IT- og Telestyrelsens vurdering mere vidtgående, end 
markedsafgørelsen giver adgang til, og IT- og Telestyrelsen er derfor ikke enig 
med TDC i, at de nuværende bestemmelser er tilstrækkeligt præcise.  

 

IT- og Telestyrelsen finder således, at det er rimeligt at ændre aftalens vilkår 
henset til markedsafgørelsen, og at TDC således ikke i aftalen kan forbeholde sig 
ret til at ændre vilkår i aftalen, uden at det er nærmere specificeret hvilke vilkår 
og priser, der kan ændres.  

 

IT- og Telestyrelsen finder på ovennævnte baggrund, at TDC skal ændre aftalens 
vilkår således, at aftalen klart beskriver hvilke specifikke vilkår og priser, TDC 
forbeholder sig ret til at kunne ændre uden genforhandling, og som vedrører 
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. 

 

C. Vedr. oplysningspligt for brugen af rå kobber samt ændringer i brugen af 
rå kobber 
IT- og Telestyrelsen skal med hensyn til bestemmelsen om oplysningspligt for 
brug af rå kobber bemærke, at TDC har tilkendegivet, at oplysninger om brugen 
af rå kobber benyttes til lokalisering af støjkilder m.m. og sikre opretholdelse af 
integritet af net og tjenester. Som bestemmelsen er formuleret, skal Tele2 oplyse 
om al brug af det rå kobber, uanset om der for en konkret forbindelse er 
konstateret fejl eller lign. Dette medfører efter IT- og Telestyrelsens opfattelse, at 
Tele2 er forpligtet til at videregive langt flere oplysninger end påkrævet for at 
kunne lokalisere støjkilder m.m. 

 

IT- og Telestyrelsen vurderer således, at bestemmelsen forpligter Tele2 til at 
udlevere oplysninger i videre omfang end nødvendigt, og at dette medfører, at 
Tele2 er pålagt en unødvendig administrativ byrde, samt at TDC får en større 
adgang til oplysninger om Tele2 s forretning end nødvendigt.  

 

IT- og Telestyrelsen vurderer på den baggrund, at såfremt udstyr benyttet af 
udbyderen overholder produktspecifikationerne i aftalen, Positivlisten samt 
TDC s Cable Management Plan, er udbyderen ikke forpligtiget til at oplyse om 
brugen eller ændringer i brugen af det rå kobber, da udbyderen så netop benytter 
udstyr, der overholder retningslinierne for brug af nettet og dermed nedsætter 
risikoen for fejl, f.eks. støjkilder.  

 

For at give TDC mulighed for at kunne foretage fejlretning og sikre integriteten i 
nettet, skal TDC have mulighed for at kunne få oplyst om brugen af rå kobber, 
såfremt der konstateres fejl på en given forbindelse. IT- og Telestyrelsen finder 
derfor, at Tele2 på foranledning af TDC straks skal oplyse om brugen af rå 
kobber, såfremt TDC konstaterer konkrete fejl på en given forbindelse.  
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IT- og Telestyrelsen finder på ovennævnte baggrund, at TDC skal ændre 
bestemmelsen, således at Tele2 ikke skal oplyse om brugen eller den ændrede 
brug af det rå kobber, så længe udstyret og brugen er i overensstemmelse med 
positivliste, produktspecifikationerne og CMP, medmindre der er tale om, at 
TDC konstaterer konkrete fejl på en given forbindelse.  

 

TDC har ved brev af 20. juli 2007 tilkendegivet, at selskabet er indstillet på at 
følge ovenstående, forudsat at TDC i aftalen fortsat har hjemmel til: 

  

a) at få oplysningerne inden for 24 timer efter anmodning, når der er behov 
herfor i fejlretningssituationen og/eller 

b) at genindføre oplysningspligten, hvis TDC kan dokumentere et sagligt 
behov herfor. 

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at ovennævnte vilkår kan være rimelige 
under hensyntagen til TDC s muligheder for at sikre nettets integritet. Styrelsen 
skal samtidig bemærke, at hensynene i telelovens § 50 med tilhørende 
bekendtgørelse om afvisning og afbrydelse af samtrafik efter styrelsens opfattelse 
udgør rammerne for det saglighedskrav, som TDC har foreslået i nærværende 
sag.  

 

Da det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC imødekommer Tele2 i 
overensstemmelse med Tele2 s anmodning, finder styrelsen, at der ikke længere 
er grundlag for at træffe afgørelse om punktet. Styrelsen forudsætter dog, at TDC 
efterfølgende ændrer parternes aftale i overensstemmelse med det ovenfor 
anførte.   

Nr. 8 Afbrydelse af rå kobber (aftalens punkt 7.1, afsnit 6)  
Aftalens punkt 7.1, afsnit 6: TDC er altid berettiget til at afbryde en rå kobber 
forbindelse umiddelbart og uden forudgående inddragelse af Telestyrelsen, hvis 
TDC kan dokumentere, at trafikken på den rå kobber har forårsaget nedbrud af 
net eller tjenester eller lignende, eller hvis der er overhængende risiko herfor.

  

Tele2 har anmodet om, at IT- og Telestyrelsen altid skal inddrages ved afbrydelse 
af en rå kobber forbindelse, da formuleringen i aftalen kan medføre risiko for 
vilkårlig og ensidig praktisering af aftalen fra TDC s side.  

TDC mener, at det kan være berettiget at foretage en umiddelbar afbrydelse, idet 
der i overensstemmelse med beskrivelsen vil være tale om et berettiget indgreb til 
sikring af eksisterende teletjenesters integritet m.m.   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til 
efterretning.   

TDC har anført, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger.    
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IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 
IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at efter bekendtgørelse om afvisning og 
afbrydelse af samtrafik, jf. bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003, kan en 
aftalepart efter § 2, stk. 2:  

 

Uanset stk. 1 kan en aftalepart afbryde samtrafik i de områder, der berøres 
umiddelbart og uden inddragelse af IT- og Telestyrelsen, hvis det kan 
dokumenteres, at den anden parts trafik har forårsaget nedbrud af net eller 
tjenester eller lignende, eller at der er overhængende risiko herfor.

   

Aftalevilkåret er således i overensstemmelse med bekendtgørelsen, hvorfor IT- 
og Telestyrelsen ikke finder, at det vil være rimeligt at pålægge TDC at ændre 
vilkåret. 

 

Det bemærkes, at klager over afbrydelse af samtrafik vil kunne indbringes for 
styrelsen efter telelovens § 66.   

 

IT- og Telestyrelsens finder ikke, at der i nærværende sag gør sig særlige forhold 
gældende, som kan begrunde, at det vil være rimeligt eller proportionalt at 
pålægge TDC at ændre vilkåret.  

Nr.  9 Varsel for information om afbrydelse, forstyrrelse, ændringer m.m. 
(aftalens punkt 7.1, afsnit 7)  
Aftalens punkt 7.1, afsnit 7: TDC informerer Operatøren om afbrydelser, 
forstyrrelser og ændringer samt om årsagen hertil med længst muligt 
forudgående varsel.

  

Tele2

 

anmoder om, at TDC informerer udbyderen om afbrydelse, forstyrrelse og 
ændring uden ugrundet ophold  og ikke med som formuleret i tilbuddet med: 

længst muligt forudgående varsel.    

TDC

 

mener, at den nuværende formulering stiller udbyderen bedre.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til 
efterretning.  

TDC har anført, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at det nuværende aftalevilkår ikke udgør 
et urimeligt vilkår i aftalen, idet Tele2 i medfør af det gældende vilkår er rimeligt 
informeret i relation til varsling af afbrydelse, forstyrrelse og ændringer m.v.  

 

IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund ikke, at det vil være rimeligt eller 
proportionalt at pålægge TDC at ændre bestemmelsen.   
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Nr. 10 Offentliggørelse af positivliste (aftalens punkt 7.2) 
Aftalens punkt 7.2: Såfremt det af operatøren påtænkte anvendte udstyr 
allerede forefindes på den af TDC udgivne fortegnelse over tilladeligt anvendt 
udstyr (Positivlisten), finder bestemmelsen i stk. 1 ikke anvendelse. Såfremt 
operatøren senere måtte skifte til andet udstyr, som ikke er opregnet på 
Positivlisten, finder stk. 1 tilsvarende anvendelse. På Positivlisten opregnes 
udstyr, som er oplyst af de enkelte operatører, i anonymiseret form.

  

Tele2

 

har anmodet om, at TDC s positivliste bliver offentliggjort i anonymiseret 
form via webside eller lign., således at Tele2 har nem og uhindret adgang til 
denne.   

TDC

 

oplyser, at positivlisten for udstyr, der kan anvendes i forbindelse med rå 
kobber, allerede er tilgængelig online.   

Under sagens behandling blev det konstateret, at positivlisten allerede var let 
tilgængelig via et website.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 oplyser i høringssvaret, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til 
efterretning.  

TDC oplyser, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger til dette punkt.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Det fremgår af det oplyste, at positivlisten allerede er let tilgængelig online, og at 
Tele2 således er sikret online adgang til positivlisten. På den baggrund vurderer 
IT- og Telestyrelsen, at punktet er løst. 

 

IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke, at der er grundlag for at træffe afgørelse 
om punktet.   

Nr. 12 KAP-stik (aftalens punkt 8.1)  
Aftalens punkt 8.1: Krav til operatøren  

TDC har den fulde ejendomsret til det udstyr og de installationer, som er eller 
vil blive installeret af TDC for TDC's regning med henblik på tilslutningen af 
Operatørens slutkunder til TDC's telenet. TDC ejer endvidere det hos slutkunden 
beroende Kabelafslutningspunkt.  

Operatøren hæfter over for TDC for, at Operatørens slutkunder ikke på nogen 
måde disponerer, herunder ved salg, udlejning, pantsætning m.v., over TDC's 
udstyr og installationer, og ikke på anden vis foretager indgreb i disse. Ligeledes 
garanterer Operatøren, at dennes slutkunder til enhver tid opretholder 
mærkningen af, at udstyret eller installationerne tilhører TDC.  

TDC forbeholder sig ret til at henvende sig direkte til Operatørens slutkunder 
med henblik på at håndhæve eller sikre TDC's ejendomsret til udstyr og 
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installationer. Kun TDC kan foretage arbejder om servicering vedrørende det af 
TDC's ejendomsret omfattede udstyr.

  
Tele2 har anmodet om, at det klart skal fremgå af aftalen, at TDC ikke er 
berettiget til at kræve betaling for opsættelsen af KAP-stikket ved slutbrugeren, 
idet dette er en opgradering af nettet, og Tele2 ikke efterfølgende ejer KAP-
stikket. Da KAP-stikket er en installation, der foretages stort set hver gang, der 
sker en bestilling af en rå kobber forbindelse, og som udbyderen betaler fuldt ud, 
er det ikke rimeligt, at det ikke er udbyderen, der ejer stikket. Alternativt foreslår 
Tele2, at der sker en tilbagebetaling fra TDC til udbyderen, såfremt TDC igen 
overtager slutkunden.  

TDC finder det rimeligt, at Tele2 betaler for teknikerbesøg ved opsætning af 
KAP-stik i og med, at det er foranlediget af Tele2 s ordre på rå kobber. TDC 
oplyser, at selskabet har alternative bestillingsformer uden opsætning af KAP-
stik, som kan benyttes i de tilfælde, hvor der enten er vished om eller stor 
sandsynlighed for, at der findes en egnet stikkontakt hos slutbrugeren, hvorfor 
teknikerbesøget kan undgås.   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 oplyser, at selskabet fortsat fastholder, at det ikke er rimeligt, at Tele2 betaler 
for opgraderinger af nettet, som så tilfalder TDC.  

Tele2 fastholder forslaget om, at betalingen fra udbyderne til opgradering af TDC s 
net bliver afholdt af TDC, og at Tele2 herefter lejer stikket ud fra en 
levetidsbetragtning, som svarer til andre accessnetelementer. Det er efter Tele2 s 
opfattelse urimeligt og konkurrenceforvridende, at Tele2 efter selskabets opfattelse 
tvinges til at give investeringer gratis til TDC, som TDC så efterfølgende selv 
benytter kommercielt.   

Tele2 foreslår, at ejendomsretten til stikket alternativt skal forblive hos Tele2. 
Tele2 oplyser, at der ikke over for Tele2 er fremført relevante tekniske, juridiske 
eller økonomiske begrundelser for, at dette ikke kan lade sig gøre.  

Endelig anfører Tele2, at afgørelsen som minimum bør pålægge TDC at registrere 
oprettelser af KAP-stik og stille disse oplysninger til rådighed for rå kobber 
kunder, således at udbyderne har muligheden for at benytte allerede eksisterende 
stik.  

TDC oplyser, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger til dette punkt.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at TDC ejer nettet, og at TDC 
derfor som udgangspunkt også har ejendomsretten til installationer foretaget i 
nettet, herunder installation af KAP-stik. TDC er i forbindelse med afgørelsen på 
engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11) udpeget som havende stærk 
markedsposition og er derfor forpligtet til at udbyde rå kobber til 
omkostningsrelaterede priser. Det fremgår af markedsafgørelsen, afsnit 4.2, at  

 

Med udgangspunkt i det konkrete konkurrenceproblem vurderer IT- og 
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Telestyrelsen således, at pålæggelse af en forpligtelse om priskontrol er berettiget 
og forholdsmæssig for i henhold til telelovens formål at fremme etableringen af en 
velfungerende konkurrence på de tilknyttede detailmarkeder. 

 

En forpligtelse om priskontrol skal forstås således, at den forpligtede udbyder skal 
opfylde et krav om omkostningsrelaterede priser, som udbyderen er pålagt at give 
adgang til.

  

TDC får i relation til denne forpligtelse dækket de omkostninger, som en 
omkostningseffektiv udbyder har i forbindelse med at udbyde rå kobber og 

dermed også omkostninger forbundet med opsætning af KAP-stik. 

 

Det er derfor IT- og Telestyrelsens vurdering, at det ikke vil være rimeligt eller 
proportionalt at pålægge TDC at skulle afholde omkostningerne i forbindelse 
med opsætning af KAP-stik, der er foranlediget af en anden udbyder. Det 
bemærkes endvidere, at prisen for opsætning af KAP-stik er fastsat i 
reguleringsmæssig sammenhæng. 

 

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at de generelle grundvilkår for prissætning 
også skal anvendes i nærværende aftale. Styrelsen skal bemærke, at en lejeaftale på 
KAP-installationen efter styrelsens opfattelse ville fordre, at alle associerede 
udgifter var reversible, hvilket efter styrelsens opfattelse ikke er tilfældet. Det er 
endvidere styrelsens opfattelse, at en lejeaftale vedr. KAP-installationerne 
potentielt kan være byrdefuld for TDC, idet TDC som det eneste selskab efterlades 
med risiko for, at KAP-installationerne ved f.eks. overgang fra ADSL til en anden 
teknologi bliver værdiløse. 

 

For så vidt angår Tele2 s anmodning om registrering af oprettede KAP-stik, skal 
IT- og Telestyrelsen bemærke, at spørgsmålet om registrering ikke er en del af 
den oprindelige anmodning, hvorfor styrelsen ikke vil træffe afgørelse om 
punktet på dette tidspunkt. Tele2 anmodes om i stedet om evt. at indbringe 
punktet særskilt, såfremt spørgsmålet om registrering af KAP-stik ønskes 
behandlet. 

 

Det er samlet IT- og Telestyrelsens vurdering, at det ikke vil være rimeligt eller 
proportionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret.   

Nr. 13 TDC s betaling til operatøren i tilfælde af fejlmelding (aftalens punkt 
9.5)  
Aftalens punkt 9.5: Såfremt det efter Operatørens forsøg på fejlretning efter at 
TDC har afvist at fejlen skyldes TDC s forhold, alligevel viser sig, at en fejl 
skyldes TDC s forhold, er TDC forpligtet til at betale Operatøren for det 
forgæves udførte arbejde efter dokumentation for udgifter medgået hertil. 
Betalingen er til enhver tid maksimeret til TDC's listepris for startgebyr og én 
teknikertime, samt tilbagebetaling af eventuelt opkrævet gebyr for ledsaget 
adgang i forbindelse med operatørens forgæves fejlretning

  

Tele2 ønsker fuld erstatning i tilfælde af fejlmelding 

 

TDC s erstatning skal i 
den forbindelse ikke være maksimeret til TDC s startgebyr og én teknikertime, 
men TDC skal erstatte de dokumenterbare udgifter.  
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TDC er ikke umiddelbart enig og ønsker konkrete eksempler og gensidighed.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet er enig i styrelsens vurdering.   

TDC har anført, at selskabet er uforstående overfor styrelsens vurdering, 
herunder grundlaget for at afvise en maksimering af parternes betaling. IT- og 
Telestyrelsen henviser til, at et erstatningsansvar er berettiget og forholdsmæssigt 
i forhold til de markedsforpligtelser, som TDC er pålagt. TDC finder, at det ikke 
kan udledes af den relevante markedsafgørelse, hvorledes parternes forhold skal 
reguleres i tilfælde af misligholdelse af aftalen.  

TDC finder samtidigt, at det vil være administrativt mest hensigtsmæssigt, hvis 
en gensidig konventionalbod finder anvendelse i den pågældende situation. TDC 
er derfor indstillet på at overveje en bodsordning på dette punkt, såfremt Tele2 
kan tilslutte sig princippet om gensidighed.  

Høringssvar til afgørelsesudkast  
TDC har anført, at selskabet er indstillet på at følge afgørelsesudkastet på dette 
punkt og foreslår, at konventionalboden i så fald sættes til 5000 kr. i begge 
tilfælde.    

Tele2 har i relation til kravet om gensidighed anført, at selskabet er af den 
opfattelse, at de forhold, som en konventionalbod skal dække over i forbindelse 
med uberettiget fejlretning og uberettiget afvisning af fejlretning, ikke er 
sammenlignelige. Tele2 har anført, at det ulige forhold kan forklares ved, at TDC 
er eneste part i aftalen, der må fejlrette hos kunden. Hvis denne fejlretning ikke i 
første omgang afdækker fejlens karakter, så har Tele2 ingen mulighed for at 
dobbelttjekke , men er i stedet nødsaget til at gennemgå alle tænkelig relevante 

systemer og processer samt eventuelt at sende nyt udstyr til kunden. Dette 
indebærer efter Tele2 s opfattelse, at en fejlretning dermed vil blive udskudt i 
unødig lang tid, og der vil således for Tele2 være en lang række 
følgeomkostninger forbundet med opfølgning på en uberettiget afvist 
fejlretning fra TDC s side.   

Tele2 har anført, at det var dette ulige forhold, Tele2 søgte at adressere, da 
selskabet i sin tid anmodede om, at punkt 9.5 blev ændret, og at ændringen blev 
rettet mod TDC alene. Såfremt IT- og Telestyrelsen fastholder, at en ændring af 
aftalens punkt 9.5. skal modsvares af en ændring af punkt 9.3, ønsker Tele2, at 
styrelsen underlader at træffe afgørelse om dette punkt.        

IT- og Telestyrelsen kontaktede telefonisk den 29. oktober 2007 Tele2 med 
henblik på at afklare, hvorvidt Tele2 ønskede at fastholde, at styrelsen ikke skal 
træffe afgørelse på punktet. Styrelsen præciserede i den forbindelse styrelsens 
forståelse af, hvad der ligger i, at aftalernes punkt 9.3 og 9.5 skal modsvare 
hinanden. Tele2 oplyse på den baggrund, at selskabet ønsker, at der bliver truffet 
afgørelse på punktet.      
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IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 
TDC er på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11) pålagt at skulle give 
adgang til samtrafikproduktet rå kobber. TDC skal opfylde de forpligtelser, der er 
pålagt selskabet gennem markedsafgørelsen for marked 11, redeligt, rimeligt og 
rettidigt. Det er derfor styrelsens vurdering, at det er essentielt for TDC s 
opfyldelse af aftalen, at aftalen indeholder fornødent incitament for TDC til at 
overholde de forpligtelser, der fremgår af både markedsafgørelsen og af aftalen. 

 

Det omhandlede vilkår indeholder en bestemmelse om erstatningspligt ved tab 
påført modparten som følge af fejlmelding, men vilkåret indeholder samtidigt en 
meget væsentlig begrænsning i erstatningsansvaret. Samtidigt skal der efter 
bestemmelsen føres dokumentation for det tab, der søges erstattet, hvilket efter 
IT- og Telestyrelsens vurdering medfører en stor administrativ byrde, der ikke 
modsvares af den relativt begrænsede erstatning.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC skal kunne ifalde et 
erstatningsansvar for dokumenterbare udgifter ved fejlmelding, hvilket også 
fremgår af bestemmelsen. IT- og Telestyrelsen er samtidig af den opfattelse, at 
erstatningsansvar for dokumenterbare udgifter er både forholdsmæssig og 
berettiget i forhold til de markedsforpligtelser, som TDC er pålagt, og vil 
medvirke til, at TDC opfylder forpligtelserne redeligt, rimeligt og rettidigt.  

 

IT- og Telestyrelsen finder dog ikke, at erstatningens størrelse skal begrænses til 
startgebyr og én teknikertime, da dette efter IT- og Telestyrelsens vurdering ikke 
indeholder et tilstrækkeligt incitament til at overholde aftalen. Det er IT- og 
Telestyrelsens opfattelse, at erstatningen som udgangspunkt skal fastsættes på 
baggrund af de afholdte udgifter under iagttagelse af parternes almindeligt 
gældende tabsbegrænsningspligt. 

 

I forlængelse af TDC s høringssvar, hvor TDC foreslår en konventionalbod i 
stedet for erstatning, er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det kan blive 
administrativt byrdefuldt for begge parter, såfremt der ved hver fejlmelding 
skulle dokumenteres et tab og søges om erstatning for dette tab. IT- og 
Telestyrelsen er derfor ikke afvisende over for den af TDC foreslåede mulighed 
for en mere smidig ordning med konventionalbod eller en kompensationsordning. 
Styrelsen bemærker samtidigt, at den nuværende erstatningsordning også 
indeholder et dokumentationskrav, hvorfor en kompensationsordning vil give en 
administrativ lettelse i forhold til den nuværende aftale. 

 

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at såfremt en konventionalbod eller 
kompensationsordning skal træde i stedet for en erstatning, så skal ordningen 
tage et større hensyn til de mulige tab, en udbyder kan have, end den nuværende 
erstatningsordning, hvor den maksimale betaling er fastsat til startgebyr og én 
teknikertime. 

 

IT- og Telestyrelsen finder således, at det på den ene side kan være rimeligt at 
ændre vilkåret, men finder samtidig, at TDC s forslag om en konventionalbod 
eller kompensationsordning i stedet for erstatning kan være et mere rimeligt 
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vilkår, da begge parter således undgår den administrative byrde, det vil være at 
søge erstatning for hvert tilfælde af fejlmelding. 

 
IT- og Telestyrelsen finder således, at det er rimeligt og proportionalt at pålægge 
TDC at ændre bestemmelsen i aftalen, således at bestemmelsen i stedet for den 
nuværende erstatningsordning ændres til en kompensationsordning eller 
konventionalbod, der tager hensyn til udbyderens tab.  

 

TDC har i forbindelse med høring over udkast til afgørelse oplyst, at selskabet er 
indstillet på at følge IT- og Telestyrelsens pålæg om at ændre aftalen på dette 
punkt. TDC har i forbindelse hermed foreslået, at konventionalboden i så fald 
sættes til 5.000 kr. i begge tilfælde.   

 

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at det er styrelsens opfattelse, at 
konventionalbodens størrelse som udgangspunkt skal forhandles på kommercielle 
vilkår mellem parterne, og at der ved fastsættelse af konventionalbodens størrelse 
skal tages hensyn til de mulige tab, en udbyder kan have i tilfælde af fejlmelding.  

 

Samtidigt skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at der i aftalens punkt 9.3 er en 
modsvarende erstatningsmaksimeringsbestemmelse, således at Tele2 ikke skal 
betale TDC mere end startgebyr og én teknikertime. IT- og Telestyrelsen skal 
derfor påpege, at da punkt 9.5 ændres til at indeholde en kompensationsordning 
eller konventionalbod, så skal aftalens punkt 9.3 samtidigt ændres, således at 
vilkårene i aftalen tilsvarer hinanden.  

 

Tele2 har i sit høringssvar over afgørelsesudkastet anført, at såfremt IT- og 
Telestyrelsen fastholder, at en ændring af aftalens punkt 9.5 skal modsvares af en 
ændring af punkt 9.3, ønsker Tele2, at styrelsen underlader at træffe afgørelse om 
dette punkt.  

 

Ovenstående har givet IT- og Telestyrelsen anledning til at præcisere, hvad der 
menes med, at vilkårene i aftalens punkt 9.5 og 9.3 skal tilsvare hinanden. Da 
aftalens punkt 9.3 på samme måde som punkt 9.5 indeholder en bestemmelse om 
erstatningspligt ved tab påført modparten som følge af fejlmelding, er det 
styrelsens opfattelse, at lignende forhold gøre sig gældende for de to 
bestemmelser. En erstatningsordning i aftalens punkt 9.5, som tager højde for 
udbyderens tab, skal derfor modsvares af en tilsvarende erstatningsordning i 
aftalens punkt 9.3. Dvs., at når erstatningen i punkt 9.5 skal fastsættes på 
baggrund af udbyderens afholdte udgifter under iagttagelse af parternes 
almindelig gældende tabsbegrænsningspligt, vil det samme skulle gøre sig 
gældende for erstatningen i aftalens punkt 9.3.  

 

Såfremt parterne i stedet for erstatning måtte indgå aftale om konventionalbod, 
vil det samme skulle gøre sig gældende for konventionalboden. Dvs., at 
konventionalboden for begge bestemmelser skal afspejle udbyderens mulige tab. 
Størrelsen af konventionalboden behøver ikke nødvendigvis at være den samme i 
punkt 9.3. og 9.5., idet udbyderens tab kan være forskellige i de to situationer, og 
en eventuel konventionalbod skal afspejle udbyderens mulige tab.  
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IT- og Telestyrelsen finder på ovennævnte baggrund, at det vil være rimeligt og 
proportionalt at pålægge TDC at ændre bestemmelsen, således at bestemmelsen i 
stedet for den nuværende erstatningsordning ændres til en erstatningsordning 
eller konventionalbod, der tager hensyn de afholdte udgifter under iagttagelse af 
parternes almindeligt gældende tabsbegrænsningspligt ved fejlmelding. Da punkt 
9.5 ændres til at indeholde en erstatningsordning eller konventionalbod som 
nævnt ovenfor, så skal aftalens punkt 9.3 samtidigt ændres, således at vilkårene i 
aftalen tilsvarer hinanden.   

Nr. 14 Tilsikre adgang til slutkundens ejendom (aftalens punkt 12.3)  
Aftalens punkt 12.3: Operatøren skal endvidere tilsikre, at TDC til enhver tid 
kan få adgang til slutkundens ejendom, når dette i øvrigt er nødvendigt med 
henblik på TDC's adgang til egne kabelafslutningspunkter og lign.

  

Tele2 har anmodet om, at det udgår af aftalen, at udbyderen skal tilsikre, at TDC 
til enhver tid kan få adgang til slutkundens ejendom (KAP-stik). Tele2 finder 
ikke, at det er rimeligt, at selskabet skal sikre adgang til slutkundens ejendom, 
idet TDC ejer og opsætter KAP-stikket, og at TDC har et kundeforhold til 
slutbrugeren via PSTN abonnementet.     

TDC har oplyst, Tele2 er nærmest til at sikre, at TDC kan få adgang til 
slutkundens ejendom, når det er nødvendigt, idet TDC ikke nødvendigvis har et 
kontraktforhold med den pågældende slutkunde. Tele2 har derimod et 
kontraktforhold med slutkunden, hvor der kan tages højde for spørgsmålet om 
adgang. TDC vil derfor ikke ændre bestemmelsen.   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet er enig i styrelsens vurdering og ser frem til en 
aftale, hvor det præciseres, hvornår Tele2 skal sikre adgang til slutkundens 
ejendom.  

TDC har ikke anført nogen bemærkninger til punktet.    

Høringssvar til afgørelsesudkast  
TDC har tilkendegivet, at selskabet er indstillet på at følge afgørelsesudkastet på 
dette punkt.   

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at i de tilfælde, hvor TDC ønsker adgang 
til slutkundens ejendom med henblik på fejlfinding eller tilsvarende forhold, som 
udspringer af aftaleforholdet med Tele2, eller det er efter anmodning fra Tele2, 
vil det være rimeligt, at Tele2  som har et kontraktforhold med den pågældende 
slutkunde  skal tilsikre adgang til slutkundens ejendom. Styrelsen har herved 
lagt vægt på, at TDC skal have en mulighed for at opfylde sine eventuelle 
aftaleretlige forpligtelser over for Tele2. 

 

I de tilfælde, hvor TDC derimod ønsker adgang til slutkundens ejendom med 
henblik på at foretage aktiviteter, som ikke udspringer af selskabets aftale med 
Tele2, og som ikke er begrundet i en anmodning fra Tele2, finder IT- og 
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Telestyrelsen ikke, at det er rimeligt, at Tele2 skal tilsikre adgangen til 
slutkundens ejendom. Styrelsen har herved lagt vægt på, at aftalen i disse tilfælde 
pålægger Tele2 en ubegrundet og urimelig byrde, som ikke udspringer af 
slutkundens aftaleforhold med Tele2. TDC må i disse tilfælde selv tilsikre 
adgang til slutkundens ejendom.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at den nuværende bestemmelse ikke i 
tilstrækkeligt grad præciserer, i hvilke tilfælde Tele2 skal sikre adgang til 
slutkundens ejendom, jf. ovenfor.  

 

IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund, at det er rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC at ændre bestemmelsen, således at det kommer til udtryk, at Tele2 
alene skal tilsikre adgang til slutkundens ejendom i de tilfælde, hvor TDC s 
ønske om at få adgang til slutkundens ejendom med henblik på fejlretning eller 
tilsvarende forhold udspringer af aftaleforholdet med Tele2 eller er begrundet i 
en anmodning fra Tele2.  

 

TDC har i forbindelse med afgørelsesudkastet oplyst, at selskabet er indstillet på 
at ændre bestemmelsen i overensstemmelse med styrelsens krav herom. Da det er 
IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC hermed imødekommer Tele2 i 
overensstemmelse med Tele2 s anmodning, finder styrelsen, at der ikke længere 
er grundlag for at træffe afgørelse om punktet. Styrelsen forudsætter dog, at TDC 
efterfølgende ændrer parternes aftale i overensstemmelse med det ovenfor 
anførte.   

Nr. 15 og nr. 38 Løbende prognoser (aftalens punkt 14.1 afsnit 1 og bilag 4)  
Aftalens punkt 14.1 afsnit 1: Operatøren skal hvert kvartal fremsende det 
forventede antal ordrer i en rullende prognose, som omfatter 7 kvartaler. 
Prognosen skal indeholde oplysninger om det forventede antal rå kobber.  

I forbindelse med indgåelse af denne aftale skal Operatøren aflevere en 
prognose, som omfatter de første 7 kvartaler efter denne aftales ikrafttræden.

  

Tele2 har anmodet om, at kravet til løbende prognose ændres fra at række 7 
kvartaler frem til kun at række 3 kvartaler frem. Tele2 henviser til, at et krav om 
prognoser på 7 kvartaler frem ikke kan begrundes ud fra et behov for 
planlægning, da det ikke er muligt at give tilstrækkelige præcise tal så lang tid 
frem i tiden.  

TDC mener derimod, at en planlægningshorisont på 7 kvartaler optimerer 
stordriftsfordelene. TDC er klar over, at der er større usikkerhed for tallene i de 
sidste to kvartaler og understreger, at prognoserne ikke er bindende for Tele2.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 bemærker, at selskabet er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering vedr. det 
uforholdsmæssige i TDC´s krav om prognoser 7 kvartaler frem. Tele2 fastholder, 
at prognoser dækkende 3 kvartaler er rimelige.  

TDC oplyser, at selskabet er indstillet på at nedsætte antallet af kvartaler til 4.   
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Høringssvar til afgørelsesudkast  
TDC har tilkendegivet, at selskabet er indstillet på at følge afgørelsesudkastet på 
dette punkt  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Det bemærkes, at bilag 4 ikke, som anført af Tele2, indeholder et vilkår om 
løbende prognoser, og at punkt 38 omhandlende dette punkt derfor udgår. 

 

TDC er på engrosmarkedet for ubundtet adgang pålagt at skulle give adgang til 
en række ubundtede produkter, herunder rå kobber. Det er IT- og Telestyrelsens 
vurdering, at TDC har et berettiget behov for prognoser i forbindelse med 
selskabets planlægning af nettet, herunder opfyldelse af de forpligtelser selskabet 
er pålagt i henhold til markedsafgørelsen. Endvidere er det styrelsens opfattelse, 
at udfærdigelse af prognoser udgør en administrativ byrde, som er stigende 
byrdefuld jo længere frem prognoserne skal laves.    

 

Samtidig er det styrelsens opfattelse, at prognosernes brugbarhed også bliver 
mindre, jo længere frem prognoserne skal dække  særligt når der som her, er 
tale om et marked i hurtig udvikling. Dette er også erkendt af TDC, som har 
medgivet, at der er større usikkerhed for tallene i de sidste to kvartaler. Endelig 
skal Tele2 bl.a. basere sine prognoser på oplysninger fra TDC om deres 
netudbygning m.m., der som udgangspunkt heller ikke er tilgængelige 7 kvartaler 
frem. Ydermere bemærkes det, at der ikke i den konkrete aftale mellem parterne 
synes at være nogen konsekvenser i de tilfælde, hvor Tele2 s prognoser ikke 
rammer det aktuelle behov. 

 

På baggrund af ovennævnte hensyn er det IT- og Telestyrelsens samlede 
vurdering, at det vil være rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at nedsætte 
antallet af kvartaler, der skal gives prognoser for. Det er styrelsens vurdering, at 
prognoser på 4 kvartaler, som foreslået af TDC, er rimelig, idet denne tidsramme 
vurderes at være tilstrækkelig til sikre TDC s behov for netplanlægning samtidig 
med, at der sker en reducering af den administrative byrde, som Tele2 har 
efterspurgt. 

 

TDC skal derfor ændre aftalen, således at kravet om løbende prognoser på 7 
kvartaler frem ændres til 4 kvartaler frem, som foreslået af TDC. IT- og 
Telestyrelsen finder ikke på det foreliggende grundlag, at det vil være rimeligt 
eller proportionalt at nedsætte prognoserne til 3 kvartaler, som ønsket af Tele2.   

Nr. 16 og 34 Online adgang og bestilling af rå kobber (aftalens punkt 14.2 og 
bilag 1a)  
Aftalens punkt 14.2: Operatøren kan forinden egentlig ordreafgivelse finder 
sted, rette forespørgsel til TDC om, hvorvidt der findes rå kobber i forhold til en 
given slutkunde eller en given lokalitet. TDC vil normalt tilstræbe at besvare en 
sådan forespørgsel indenfor 10 arbejdsdage. TDC opkræver særskilt betaling fra 
Operatøren for arbejde udført i forbindelse med sådan forespørgsel, herunder for 
at besvare selve forespørgslen i henhold til denne aftales bilag 3.
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Tele2 har anmodet om at få online adgang til en database, hvori oplysninger om 
ledigt rå kobber ligger, samt online adgang til bestilling af rå kobber. Endvidere 
har Tele2 anmodet om, at svarfristen for ledig rå kobber maksimalt skal være på 
1 arbejdsdag.  

TDC har oplyst, at for BSA og delt rå kobber er der et bestillingsinterface, men at 
der tidligst i 2007 vil være Columbine-adgang  dvs. online adgang  til rå 
kobber.   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering om, at 
TDC skal give online adgang til et bestillingsinterface for rå kobber, og at indtil 
der forefindes et sådant bestillingsinterface, nedsættes den nuværende svarfrist på 
10 dage. Tele2 har i den forbindelse anført, at selskabet finder, at en svarfrist på 1 
dag er rimelig.     

Tele2 har endvidere anført, at TDC har opretholdt denne barriere over for rå 
kobber kunderne gennem en årrække, og at TDC herved kontinuerligt har påført 
markedet en alvorlig og langvarig skadevirkning til gavn for selskabet selv. Det 
er Tele2 s opfattelse, at der foreligger en generel overtrædelse af teleloven, og at 
IT- og Telestyrelsen uden ugrundet ophold bør udstede et påbud til TDC om, at 
den nødvendige online adgang sikres inden en fastsat dato. Tele2 foreslår den 1. 
april 2007.   

TDC har anført, at IT- og Telestyrelsen ikke har tilstrækkelig grundlag for at 
vurdere i den konkrete situation om forskellen i bestillingssystemerne mellem rå 
kobber og bit stream access kan udgøre diskrimination i strid med telelovens § 51 
b, stk. 2. TDC lægger vægt på, at styrelsen ikke har foretaget en nærmere 
undersøgelse af, om der måtte foreligge tekniske eller økonomiske forskelle 
mellem produkterne, som påvirker mulighederne for at tilbyde samme 
bestillingssystemer.   

TDC har endvidere anført, at selskabet vil indføre online bestillingsinterface mv. 
i 2007, og finder derfor ikke anledning til at forfølge spørgsmålet om 
diskrimination yderligere.   

Endelig har TDC anført, at IT- og Telestyrelsen ikke nærmere har begrundet, 
hvorfor styrelsen finder det rimeligt og proportionalt at pålægge TDC at nedsætte 
den nuværende tilstræbte svarfrist på 10 arbejdsdage. TDC anmoder derfor 
styrelsen om en nærmere begrundelse for styrelsens vurdering af punktet.   

Høringssvar til afgørelsesudkast 
TDC har ved forespørgsel om status på selskabets online interface ved brev af 25. 
september 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at selskabet i sommeren 2007 har 
stillet en Columbine løsning til rådighed for rå kobber, der på samme måde som 
de tilsvarende bestillingsgrænseflader på delt rå kobber og BSA, giver en direkte 
online adgang til at indlægge ordrer i TDC s kundeordresystem med mulighed 
for booking af leveringsprodukter direkte i TDC s kalendere.    
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Samtidig har TDC oplyst, at selskabet efter aftale med branchen har gjort 
processen for overtagelse af bredbåndskunder lettere. TDC anser på den 
baggrund ikke, at der er yderligere udeståender mht. online adgang.   

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Tele2 har anmodet om at få online adgang til en database, hvori oplysninger om 
ledigt rå kobber ligger, samt online adgang til bestilling af rå kobber. 

 

TDC har ved brev af 25. september 2007 oplyst, at selskabet har stillet en 
Columbine løsning til rådighed for rå kobber, der på samme måde som de 
tilsvarende bestillingsgrænseflader på delt rå kobber og BSA, giver en direkte 
online adgang til at indlægge ordrer i TDC s kundeordresystem med mulighed 
for booking af leveringsprodukter direkte i TDC s kalendere. Det er IT- og 
Telestyrelsen forståelse, at TDC med ovennævnte Columbine løsning delvis har 
imødekommet Tele2 s anmodning. Det er samtidig styrelsens forståelse, at 
løsningen ikke som ønsket af Tele2 giver oplysninger om ledigt rå kobber.  

 

Ved vurderingen af rimeligheden af at pålægge TDC at give online adgang til 
oplysninger om, hvorvidt der findes ledigt rå kobber i forhold til en given 
slutkunde eller given lokalitet inden ordreafgivelse, vil det være hensigtsmæssigt 
at tage udgangspunkt i den forpligtelse til ikke-diskrimination, som TDC er 
pålagt på marked 11 ved IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006.  

 

Af markedsafgørelsens afsnit 4.4.fremgår det, at TDC navnlig skal sikre:  

 

at TDC under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udbyder 
tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser og at udbyde tjenester, og  

 

at TDC formidler oplysninger til andre på samme vilkår og til samme priser og 
af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udbydes til TDC selv, dettes 
datterselskaber eller partnere.   

 

Det fremgår af bemærkningerne til § 51 b om ikke-diskrimination i lovforslag L 
160 af 31. marts 2004 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold 
på telemarkedet, at  

 

Præciseringen i stk. 2 er indsat for at sikre, at de tjenester, der er anført i stk. 1 
som tjenester, der udbydes til parten selv, dennes datterselskaber eller partnere, 
ikke begrænses til alene at omfatte det enkelte samtrafikprodukt som en helhed, 
men at bestemmelsen også omfatter sammenlignelige tjenester, sammensat af 
flere samtrafikprodukter. Et eksempel herpå kan være et gensalgsprodukt, der 
sælges en gros som et færdigt produkt, der er sammensat af en række 
samtrafikprodukter  f.eks. access, transport og terminering. Derudover omfatter 
præciseringen sammenlignelige ydelser, tjenester og faciliteter, som f.eks. 
leveringstider, bestillingsprocedurer og databaseadgang m.v., der udbydes i 
relation til eller indgår som delelementer i samtrafikprodukter.  [ IT- og 
Telestyrelsens understregning].  

 

Telelovens § 51 b blev diskuteret i Telekonkurrenceredegørelsen 2003, hvoraf 
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det fremgår:    

 
Bestemmelsens anvendelighed har imidlertid vist sig uklar i forhold til 

produkter, der ganske vist i høj grad har været identiske på slutbruger- og 
delproduktniveau, men som på det overordnede engrosniveau har været 
forskellige. Som eksempel herpå har udbydere nævnt de tilsyneladende forskelle i 
vilkår, der eksisterer for samtrafikprodukterne delt anvendelse hhv. Bit Stream 
Access desuagtet, at produktet delt anvendelse er et selvstændigt 
samtrafikprodukt, dels indgår som et underprodukt i samtrafikproduktet Bit 
Stream Access 

  

Hvorvidt der er tale om sammenlignelige samtrafikprodukter og tillægsydelser 
mv. vil ikke altid kunne afgøres helt entydigt. Det vil derfor være nødvendigt, at 
IT- og Telestyrelsen tillægges klar hjemmel til  på baggrund af en 
rimelighedsbetragtning udfra produkternes sammenlignelighed  at kunne træffe 
afgørelse i konkrete sager, hvor udbydere med en stærk markedsposition er 
pålagt forpligtelse til ikke-diskriminering.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at det er de samme forhold, som nævnes i 
Telekonkurrenceredegørelsen, og som dannede baggrund for ovennævnte 
lovændring, som gør sig gældende i nærværende situation.  

 

På baggrund af ovenstående er det således IT- og Telestyrelsens vurdering, at 
ikke-diskriminationsforpligtelsen er en tværgående forpligtelse, som også 
omfatter sammenlignelige produkter. 

 

Som følge af lovbemærkningerne til § 51 b, stk. 2, er det IT- og Telestyrelsens 
vurdering, at det ligger inden for styrelsens kompetence at foretage et 
forvaltningsretligt skøn om produkternes sammenlignelighed ud fra et princip om 
ikke-diskrimination. IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse noteret sig, at 
TDC allerede tilbyder selskabets BSA kunder et online bestillingsinterface med 
hurtig online adgang til tekniske oplysninger forud for ordreafgivelse, herunder 
oplysning om hvorvidt det er muligt at bestille BSA på den pågældende 
kobberforbindelse. IT- og Telestyrelsen vurderer, at produkterne rå kobber og 
BSA er sammenlignelige på slutbrugerniveau, idet produkterne, som begge 
understøtter levering af bredbånd, på slutbrugerniveau bruges på samme 
konkurrencemarked  bredbåndsmarkedet  om end der er forskelle på 
engrosniveau.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at de bagvedliggende parametre for 
oplysning om adgang til rå kobber og BSA er sammenlignelige, da rå kobber 
indgår i produktionen af BSA. Da det er muligt at fremskaffe de nødvendige 
parametre for oplysning om adgang til BSA, vil det på tilsvarende måde kunne 
være muligt at fremskaffe de oplysninger, som er en forudsætning for at give 
adgang til rå kobber og stille disse oplysninger til rådighed online.  

 

I relation til rimelighedsvurderingen er det endvidere IT- og Telestyrelsens 
opfattelse, at de procedurer, der gælder for bestilling af rå kobber, kan have 
afgørende betydning for udbydernes reelle mulighed for at aftage produktet, 
herunder at udbyde tjenester på det i konkurrence med TDC. Det er således 



    

IT- og Telestyrelsen        

35

styrelsens vurdering, at betingelserne for Tele2 s adgang til tekniske oplysninger 
inden ordreafgivelse og procedure for bestilling af rå kobber trådpar, som 
udformet i dag, udgør en barriere for adgang til markedet.  

 

Det er herefter IT- og Telestyrelsens vurdering, at det vil være rimeligt og 
proportionalt at pålægge TDC at give online adgang til oplysning om, hvorvidt 
der findes ledig rå kobber i forhold til en given slutkunde eller given lokalitet, 
inden ordreafgivelse.   

 

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at omkostninger til 
udvikling af et online bestillingssystem med oplysning om ledigt rå kobber bør 
tages op i forbindelse med LRAIC-prisfastsættelsen af rå kobber. I den 
forbindelse skal dog bemærkes, at priserne i LRAIC fastsættes på baggrund af 
omkostningerne hos en effektiv udbyder, herunder også sparede omkostninger i 
forbindelse med ændringer i arbejdsprocesser.  

 

For så vidt angår Tele2 s anmodning om, at svarfristen for ledig rå kobber 
maksimalt skal være på 1 arbejdsdag, forventer IT- og Telestyrelsen, at TDC s 
etablering af et online bestillingsinterface alt andet lige vil medføre en kortere 
svarfrist for TDC. IT- og Telestyrelsen vil ikke tage stilling til svarfristens 
længde, før styrelsen har fået bedre kendskab til det nye bestillingssystem. 

 

Det er herefter samlet IT- og Telestyrelsens vurdering, at det er rimeligt og 
proportionalt at pålægge TDC at give online adgang til oplysning om, hvorvidt 
der findes ledig rå kobber i forhold til en given slutkunde eller given lokalitet, 
inden ordreafgivelse.   

Nr. 17 Omkonfiguration, herunder multiplexering (aftalens punkt 14.4, afsnit 
1)  
Aftalens punkt 14.4, afsnit 1:  Hvis der i forhold til en given slutkunde, ikke 
findes rå kobber, f.eks. fordi TDC i en del af kablet benytter multiplexering, 
foretager TDC  i det omfang ledig rå kobber forefindes i samme kabel  det 
nødvendige omkoblingsarbejde med henblik på at overføre slutkunden fra den 
multiplexerede del af kablet til eventuel ledig rå kobber i samme kabel .  

Tele2 har anmodet om, at det ikke er afvisningsgrund, at der i teknikhuset sker en 
multiplexering.   

TDC mener punktet vedrører omlægning, dvs. forholdet omhandler den situation, 
at TDC vil søge at omlægge kunden, når fremføringsvejen til en given slutkunde 
er realiseret ved brug af multiplexering.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til 
efterretning.   

TDC har anført, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger.  
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IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 
Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at aftalens ordlyd i punkt 14.4, afsnit 1, 
omhandler omkonfiguration/omkobling af slutkundens kabel i tilfælde af 
multiplexering i kablet. Vilkåret omhandler ikke afvisning fra teknikhuset i 
tilfælde af, at der i teknikhuset sker multiplexering. IT- og Telestyrelsen finder 
herefter, at Tele2 s anmodning om ændring af vilkåret i nærværende henseende 
ikke har relevans, og at punktet derfor kan udgå af sagen.   

Nr. 18 maksimal leveringstid (aftalens punkt 14.5)  
Aftalens punkt 14.5: I det omfang TDC kan tilvejebringe det eller de af 
Operatøren ønskede individuelle rå kobbertrådpar er den maksimale leveringstid 
20 arbejdsdage regnet fra tidspunktet for TDC's modtagelse af Operatørens 
bestilling.

  

Tele2 har anmodet om, at leveringstiden på rå kobber forbindelser nedsættes fra 
nuværende 20 arbejdsdage til maksimalt 10 arbejdsdage.   

TDC har oplyst, at selskabet ønsker at opretholde 20 arbejdsdage for at sikre, at 
aftalen er tilnærmelsesvis dækkende i forhold til de forskellige ydelser, som TDC 
leverer. Således forventes leveringstiden for Gør-Det-Selv at være typisk 10 
dage, mens leveringstiden for levering med tekniker vil være længere.   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 oplyser, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering vedr. leveringstid 
i forbindelse med teknikerbesøg til efterretning.  

TDC

 

oplyser i selskabets høringsbrev, at den fastsatte maksimale leveringstid ikke 
som udgangspunkt afspejler den reelle leveringstid, men at den udgør den 
maksimale kontraktmæssige leveringstid og fastlægger, hvornår der indtræder 
misligholdelse.   

TDC finder derfor ikke, at der er basis for styrelsens sondring mellem levering med 
teknikerbesøg og levering uden teknikerbesøg (Gør-Det-Selv) i henseende til 
kontraktmæssig leveringstid. Efter TDC s opfattelse synes et krav om kortere 
maksimal kontraktmæssig leveringstid uden teknikerbesøg alene at være arbitrært 
baseret og ikke nærmere begrundet.   

Høringssvar til afgørelsesudkast  
TDC har tilkendegivet, at selskabet er indstillet på at følge afgørelsesudkastet på 
dette punkt.  

IT- og Telestyrelsen har ved e-mail af 11. september 2007 til TDC anmodet 
selskabet om at redegøre for forskellige i leveringstider på rå kobber og BSA.   

TDC har ved brev af 25. september 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at ved 
levering af rå kobber Gør-Det-Selv vurderer TDC rigtig nok ikke installationerne 
hos slutkunden. TDC benytter imidlertid de otte arbejdstage til at undersøge, om 
der i det hele taget findes en ledig rå kobberforbindelse fra centralens krydsfelt 
og ud til kundens adresse, herunder planlægge hvorledes den kan tilvejebringes 
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ved evt. at koble i nettet eller foretage omlægninger. Denne undersøgelse er 
ifølge TDC nødvendig at foretage, uanset om der er tale om rå kobber med 
tekniker eller rå kobber Gør-Det-Selv, idet der i begge tilfælde, og i modsætning 
til f.eks. delt rå kobber, ikke gøres brug af en bestående telefonledning.     

På dette grundlag består forskellen mellem de to produktvarianter alene i, at TDC 
ved Gør-Det-Selv varianten afslutter sit arbejde i den sidste fordeler før 
slutkundens adresse, i stedet for at dette sker på slutkundens adresse. Dette 
indebærer efter TDC s vurdering ikke nogen større tidsbesparelse, men TDC er 
indstillet på at reducere den nominelle leveringstid for Gør-Det-Selv varianten til 
18 arbejdsdage.    

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Ved vurdering af den maksimale leveringstid for rå kobber er det IT- og 
Telestyrelsens vurdering, at det er relevant at sondre mellem TDC s rå kobber 
GDS (Gør-Det-Selv) løsning og levering med teknikerbesøg.  

 

A. Levering af rå kobber med teknikerbesøg   
For så vidt angår levering af rå kobber med teknikerbesøg, er det IT- og 
Telestyrelsens vurdering, at det ikke på det foreliggende grundlag vil være 
berettiget og proportionalt at pålægge TDC at ændre aftalens vilkår om en 
maksimal leveringsfrist på 20 arbejdsdage. Styrelsen finder således ikke ud fra 
det oplyste at kunne lægge til grund, at en maksimal leveringsfrist på 20 dage 
nødvendigvis kan anses for at være urimelig, idet TDC skal have en reel 
mulighed for at opfylde aftalevilkåret.  

 

IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke, at det på det foreliggende grundlag vil 
være rimeligt eller proportionalt i forhold til de markedsforpligtelser, som TDC 
er pålagt i medfør af afgørelsen af 5. januar 2006 på engrosmarkedet for ubundtet 
adgang at pålægge TDC at nedsætte den maksimale leveringstid til 10 dage for 
levering af rå kobber med teknikerbesøg. 

 

Det fremgår i standardaftalens bilag 1a, punkt 3 af 15. august 2007, at: 

 

Da TDC s registrering ikke inkluderer forbindelsen fra sidste fordeler før 
slutkunden inkl. stikkontakt, kan der kun skabes fuld sikkerhed for, at der er hul 
igennem forbindelsen og at den samtidig er tilgængelig via en stikkontakt hos 
slutkunden, såfremt den rå kobber beordres med teknikerbesøg Teknikeren 
gennemfører end-to-end test af forbindelsen og opsætter KAP såfremt der er 
behov

  

Afhængigt af undersøgelsens udfald modtager operatøren efter maks. 8 
arbejdsdage fra ordrens modtagelse hos TDC enten en afvisning eller en 
ordrebekræftelse. Ved en ordrebekræftelse oplyses operatøren samtidig om, at 
der udover kobling i krydsfelt også skal foretages koblinger i accessnettet (f.eks. 
omlægning fra elektronik til ledig rå kobber eller sammenstykning af 
delstrækninger), evt. omlægges fra et rå kobber trådpar til et andet (bytter plads 
i kablet), evt. trækkes installationskabel fra kælder til slutkundens bopæl i typisk 
etageejendomme, hvortil medgår 2 evt. maks. 3 teknikertimer og opsættes KAP 
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hos slutbrugeren.

  
IT- og Telestyrelsen bemærker, at TDC på baggrund af selskabets undersøgelse, 
herunder end-to-end test, tilbyder udbyderen en afvisning eller ordrebekræftelse 
efter maks. 8 arbejdsdage fra ordrens modtagelse . Det er herefter styrelsens 

forståelse, at TDC forbeholder sig spændet på 12 dage fra undersøgelsen op til 
den maksimale leveringstid på 20 dage til at planlægge og udføre koblinger i 
krydsfelt, koblinger i accesnettet, omlægninger m.m.  

 

B. Levering af rå kobber uden teknikerbesøg.  
Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at ved vurderingen af rimeligheden af at 
indføre en maksimal leveringstid på 10 arbejdsdage ved rå kobber Gør-Det-Selv i 
parternes aktuelle samtrafikaftale vil det være hensigtsmæssigt at tage 
udgangspunkt i den forpligtelse til ikke-diskrimination, som TDC er pålagt på 
marked 11 ved IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006.  

 

Ifølge markedsafgørelsen skal TDC navnlig sikre:  

 

at TDC under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der udbyder 
tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser og at udbyde tjenester, og  

 

at TDC formidler oplysninger til andre på samme vilkår og til samme priser og 
af samme kvalitet, som gælder for tjenester, der udbydes til TDC selv, dettes 
datterselskaber eller partnere.   

 

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at det i TDC s aktuelle standardtilbud af 29. 
august 2007 på BSA fremgår det i punkt 14.4 om leveringstid, at I det omfang 
TDC kan tilvejebringe den eller de af Operatøren ønskede individuelle adgange 
til bredbåndskapacitet på TDC´s abonnentlinier, er den maksimale leveringstid 
20 arbejdsdage, dog 10 arbejdsdage for GDS, regnet fra tidspunktet for TDC's 
modtagelse af Operatørens bestilling . 

 

I TDC s standardtilbud på BSA sondres der således imellem levering med 
teknikerbesøg og levering uden teknikerbesøg, hvor leveringstiden er hhv. 20 og 
10 dage. I standardtilbuddet sondres der ikke mellem om BSA leveres med eller 
uden samproduktion, dvs. om der i forvejen er eller ikke er etableret PSTN på 
forbindelsen.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at leveringstiden for Gør-Det-Selv rå 
kobber som minimum bør tilsvare leveringstiden for Gør-Det-Selv BSA, og at 
leveringstiden for rå kobber i hvert fald ikke bør være længere end for BSA.  

 

IT- og Telestyrelsen lægger i den forbindelse vægt på, at produktet BSA etableres 
på underliggende infrastruktur, som ifølge afgørelsen på engrosmarkedet for 
bredbåndstilslutning (marked 12) er TDC's rå kobbernet. Anvendelsen af TDC's rå 
kobbernet sker således i to sammenhænge  dels ved afsætning til udbydere, der 
baserer deres (bredbånds)udbud på det rå kobber og dels til produktion af BSA, der 
også anvendes af TDC selv eller andre bredbåndsudbydere til produktion af 
bredbånd. Rå kobber indgår således i produktionen af BSA, hvortil der er 
inkluderet en række yderligere faciliteter, som gør, at kobberforbindelsen kan 
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anvendes til levering af bredbånd. Rå kobber og BSA anvendes også til udbud af 
forskellige produkter, der på slutbrugerniveau er i direkte konkurrence med 
hinanden, f.eks. udbud af bredbåndstjenester. Dette er illustreret i nedenstående 
figur:  

   

Slutbrugermarkedet for bredbånd

Engrosmarkedet for bredbånd
(salg af bit stream access til detailudbydere)

Engrosmarkedet for ubundtede tilslutninger                   
(TDC s kobberaccessnet)

  

Idet IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at det er muligt at levere BSA Gør-Det-
Selv med en maksimale leveringstid på 10 arbejdsdage, må dette i sagens natur 
også være muligt at bestille rå kobber Gør-Det-Selv med en maksimal leveringstid 
på 10 arbejdsdage, idet rå kobber indgår i produktionen af BSA. Således er en 
forudsætning for bestilling af BSA bl.a., at den underliggende nødvendige 
infrastruktur er ledig, og at det er muligt at anvende infrastrukturen til levering af 
den ønskede tjeneste.  

 

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at TDC igennem sagsforløbet er fremkommet 
med oplysninger som i tilstrækkelig grad dokumenterer, at der skulle gøre sig 
særlige forhold gældende, som indebærer, at leveringstiden på Gør-Det-Selv rå 
kobber ikke kan tilsvare leveringstiden på Gør-Det-Selv BSA. Styrelsen har 
heller ikke konstateret, at der skulle foreligge sådanne særlige forhold.    

 

Ved rimelighedsvurderingen har IT- og Telestyrelsen tillige lagt vægt på, at en 
lang leveringstid for Gør-Det-Selv kunder ud fra et konkurrencemæssigt hensyn 
kan virke hæmmende, idet det for de alternative udbydere som for TDC er 
essentielt, at kunderne serviceres hurtigst og bedst muligt. Det er således ikke 
muligt for en alternativ udbyder at garantere en slutkunde en leveringstid, der er 
kortere end den maksimale engrosleveringstid. Denne bliver derfor normerende 
for, hvordan der kan konkurreres på parameteret leveringstid over for 
kunderne.   

 

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at det vil være rimeligt 
og proportionalt ud fra et princip om ikke-diskrimination at pålægge TDC på 
tilsvarende måde som i BSA standardtilbuddet at sondre mellem leveringer med 
og uden teknikerbesøg og at pålægge TDC ved bestilling af rå kobber Gør-Det-
Selv at fastsætte den maksimale leveringstid i henhold til parternes aftale til 
minimum 10 arbejdsdage.   
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Nr. 19 Fejlmelding og dennes afhængighed af det til kunden tilknyttede 
abonnement (aftalens punkt 14.6)   
Aftalens punkt 14.6: TDC leverer rå kobber med standard service hvis ikke 
andet er aftalt, jf. bilag 5.

  

Tele2 har anmodet om, at fejlretning foretages uafhængig af PSTN-abonnement 
og mulighed for at indgå forskellige service aftaler (SLA).  

TDC har oplyst, at der må være tale om en misforståelse, idet rå kobber ikke er 
tilknyttet/deler linie med et PSTN abonnement.   

Derudover har TDC oplyst, at de samme servicegrader, som gælder for BSA, kan 
købes i forbindelse med rå kobber, jf. TDC s servicekoncept, som gælder på 
tværs af aftaler.    

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har i selskabets høringssvar oplyst, at Tele2 tager IT- og Telestyrelsens 
vurdering til efterretning.  

TDC oplyser, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger til dette punkt.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Med henvisning til det af TDC oplyste, herunder at det allerede er muligt at indgå 
forskellige serviceaftaler med TDC, er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at 
punktet kan anses for løst.  

 

IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund ikke, at der er grundlag for at træffe 
afgørelse om ændring af punktet.  

Nr. 20 Procedure i tilfælde af ændringer af prissætning (aftalens punkt 15.5, 
afsnit 1) 
Aftalens punkt 15.5, afsnit 1: Ændring af prissætningen af ydelser sker ved at 
TDC udarbejder og fremsender et nyt bilag 3 til erstatning af det nuværende 
bilag 3. Prisændringerne træder i kraft med 3 måneders forudgående varsel. 
TDC er dog berettiget til at gennemføre prisreduktioner på ydelser uden varsel.

  

Tele2 har anmodet om, at ændringer i prisfastsættelsen, som bevirker en 
prisstigning, først kan implementeres i aftalen, når ændringerne er godkendt af 
IT- og Telestyrelsen.  

TDC anfører, at bortset fra ydelser fastlagt efter LRAIC-metoden, kræver 
prisændringer ikke godkendelse fra IT- og Telestyrelsens side.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet ikke er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering af, at 
selskabets anmodning ikke er rimelig, idet det er Tele2´s erfaring, at TDC bevidst 
og kynisk benytter prisreguleringer på HO produkterne til strategisk at fastholde 
en skævvridning af konkurrencesituationen. Hæves priserne fra TDC´s side er 
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resultatet ofte, at branchen først skal igennem en lang klageproces, eller at IT- og 
Telestyrelsen skal igennem en omstændelig HO proces, der som oftest først 
resulterer i korrekte priser med et års forsinkelse.  

TDC har anført, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at det fremgår af markedsafgørelsen af 5. 
januar 2006 på engrosmarkedet for ubundet adgang (M11), side 27, at LRAIC-
prisfastsættelsesmetoden skal finde anvendelse på følgende samtrafikprodukter:  
adgang til rå kobber, adgang til delt rå kobber, adgang til delstrækning af rå 
kobber eller delt rå kobber, og adgang til administrativt rå kobber med tilhørende 
faciliteter. Hovedparten af priserne er reguleret efter LRAIC, hvor IT- og 
Telestyrelsen fastsætter priserne. For en mindre del af priserne anvendes 
historiske omkostninger, som fastsættes af TDC og efterfølgende indsendes 
omkostningsdokumenteret til kontrol hos IT- og Telestyrelsen, jf. telelovens § 51 
f.  

 

Det er på baggrund heraf IT- og Telestyrelsens opfattelse, at samtlige priser, som 
følger af afgørelsen på engrosmarkedet for ubundtet adgang, er omfattet af 
priskontrolforpligtelsen efter markedsafgørelsen.  

 

Tele2 har i høringssvaret fremført, at selvom priserne er underlagt kontrol, så kan 
det tage lang tid, før priserne efter en HO procedure eller klage evt. bliver nedsat 
af IT- og Telestyrelsen. IT- og Telestyrelsen skal dertil bemærke, at metoden til 
fastsættelse af priser samt kontrollen heraf er fastlagt i loven og i 
markedsafgørelsen, hvorfor styrelsen finder, at det falder uden for rækkevidden 
af fastsættelsen af rimelige vilkår i en konkret aftale at tage stilling til 
hensigtsmæssigheden i teleloven og en videre drøftelse af muligheder for 
priskontrol. Yderligere skal IT- og Telestyrelsen bemærke, styrelsen ikke har 
beføjelse til at nedsætte priserne med tilbagevirkende kraft, hvorfor et evt. 
spørgsmål om evt. tilbagebetaling skal behandles af domstolene.  

 

IT- og Telestyrelsens finder således ikke, at det vil være rimeligt eller 
proportionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret.  

 

IT- og Telestyrelsen orienterede på 23. møde i Samtrafikforum den 18. januar 
2007 om, at styrelsen har foreslået at ændre proceduren for fastsættelse af 
maksimale priser efter LRAIC-prisfastsættelsesmetoden således, at styrelsen kan 
melde LRAIC-priserne for 2008 ud sidst i oktober 2007. Fremrykningen af de 
årlige opdateringer af LRAIC har været i høring hos TDC og LRAIC-
arbejdsgruppen, som begge har været positivt indstillet over for den foreslåede 
ændring af proceduren. Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at den foreslåede 
fremrykning af de årlige opdateringer af LRAIC vil give alle parter bedre 
mulighed for at kunne reagere på og planlægge efter fastsættelsen af priserne.          
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Nr. 21, 23 og 39 Kvartalsvis forudfakturering, sikkerhedsstillelse og garanti 
(Aftalens punkt 16.1, afsnit 1, punkt 16.3, afsnit 4 og bilag 4)  
Aftalens punkt 16.1, afsnit 1: TDC fakturerer kvartalsvis forud operatørens leje 
af rå kobber. 

  

Aftalens punkt 16.3, afsnit 4: TDC kan maksimalt kræve sikkerhedsstillelse for 
et beløb svarende til det prognosticerede eller faktiske forbrug af to kvartalers 
forudbetalte ydelser.

  

Tele2 har anmodet om, at der ikke kan stilles krav til både fakturering kvartalvis 
forud og krav til høj sikkerhedsstillelse. Tele2 mener i stedet, at der skal ske 
fakturering kvartalsvis bagud. Tele2 mener endvidere, at TDC s risiko er 
begrænset henset til, at der allerede, når ydelsen er taget i brug, er sket 
kvartalsvis forudbetaling af ydelsen, og at sikkerhedsstillelse i den nuværende 
aftale udgør en urimelig kapitalbinding, idet den ikke afspejler den reelle risiko i 
forhold til produktionsplatformen samt i forhold til den samlede risiko, TDC i 
øvrigt løber.   

TDC finder, at formuleringen i aftalen om kvartalvis forudfakturering (punkt 21) 
kan præciseres, mens der ikke er anledning til at ændre aftalens bestemmelse om 
garanti/sikkerhedsstillelse (punkt 23 og bilag 4).   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet ikke er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering vedr. 
Konkurrenceankenævnets afgørelse af den 13. september 2006 og dennes 
indflydelse på rå kobber aftalen. Tele2 mener, at Konkurrenceankenævnets 
afgørelse samt dennes afvisning bygger på sagsbehandlingsfejl relateret til andre 
aftaler end rå kobber og dennes materielle indhold. På denne baggrund er det 
derfor Tele2´s opfattelse, at IT- og Telestyrelsen uden problemer på det konkrete 
grundlag vedr. rå kobber kan træffe en afgørelse og skal stærkt opfordre hertil.  

TDC har anført, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at den kombination af forudbetaling for 
ydelser og krav om bankgaranti, som TDC i sine standardtilbud kræver af andre 
udbydere, skal dække TDC s reelle kreditrisiko ved at indgå aftalen med en given 
udbyder. Hvis kombinationen af forudbetaling og bankgaranti resulterer i en 
finansiel dækning for TDC, der overstiger TDC s reelle kreditrisiko ved at indgå 
aftalen, vil det være et urimeligt vilkår i aftalen og udgøre en barriere for andre 
udbyderes adgang til det pågældende marked. 

 

Vedrørende den konkrete anmodning fra Tele2 om ændring i aftalen om rå 
kobber skal det bemærkes, at IT- og Telestyrelsen den 31. oktober 2005 traf 
afgørelse om vilkår ved afregning af TDC s samtrafikydelser (IT- og 
Telestyrelsen sagsnr. 2228-68). Afgørelsen vedrører krav om bankgaranti og 
forudbetaling og var baseret på en supplerende bindende udtalelse fra 
Konkurrencestyrelsen af 28. september 2005. 
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Af afgørelsen fremgår det bl.a., at TDC s standardaftale af 14. april 2005 vedr. rå 
kobber, hvorefter der stilles krav om 3 måneders forudbetaling samtidig med, at 
TDC har adgang til at kræve sikkerhedsstillelse for enhver forpligtelse 
medkontrahenten måtte have påtaget sig, udgør en konkurrencebegrænsning i 
strid med konkurrencelovens § 11, stk. 1, jf. stk. 3, nr. 1.

  

Det fremgår endvidere af afgørelsen, at Konkurrencestyrelsen udtaler samtidig, 
at de nævnte standardaftaler ikke vil indeholde konkurrencebegrænsninger i strid 
med konkurrencelovens § 11, stk. 1, såfremt TDC kun kan stille krav om 
(maksimalt) 30 dages forudbetaling.2 , og at TDC vil kunne stille krav om 
sikkerhedsstillelse for manglende betaling vedrørende rå kobber, delt rå kobber 
samt transmission for et beløb maksimalt svarende til prisen for løbende levering 
af disse samtrafikydelser i en periode på 10 arbejdsdage (svarende til 
ophævelsesperioden). , og at TDC vil herudover som udgangspunkt ikke være 
berettiget til at stille krav om sikkerhedsstillelse for manglende betaling af 
samtrafikydelserne . 

 

Vilkårene i nærværende aftale er, for så vidt angår sikkerhedsstillelse, ikke i 
overensstemmelse med IT- og Telestyrelsens afgørelse af 31. oktober 2005. 

 

TDC påklagede imidlertid den 28. november 2005 denne afgørelse til 
Konkurrenceankenævnet. Konkurrenceankenævnet afsagde den 13. september 
2006 kendelse i sagen og ophævede i denne kendelse såvel IT- og Telestyrelsens 
afgørelse af 31. oktober 2005 som den underliggende supplerende udtalelse fra 
Konkurrencestyrelsen. Konkurrenceankenævnets begrundelser for ophævelsen 
var især begrundet i uklarheden i det udtalte i forhold til det tilsigtede og 
Konkurrencestyrelsens misforståelser af standardaftalerne samt manglen på 
fornøden faktuel substantiering af Konkurrencestyrelsens standpunkter. TDC er 
således ikke forpligtet til at efterkomme IT- og Telestyrelsens afgørelse fra 
oktober 2005. 

 

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at der p.t. er fremkommet et tilstrækkeligt 
grundlag til, at dette kan udgøre den fornødne substantiering, jf. ovenfor, og 
dermed til at behandle spørgsmålet på ny. Det er derfor IT- og Telestyrelsens 
vurdering, at man i den konkrete anmodning fra Tele2 må henholde sig til 
Konkurrenceankenævnets kendelse. Det vurderes derfor ikke at være rimeligt 
eller proportionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret.    

Nr. 22 Betalingsmeddelelse (aftalens punkt 16.1, afsnit 6)  
Aftalens punkt 16.1 afsnit 6: Samme dag, som operatøren effektuerer 
overførslen, skal operatøren skriftligt pr. brev eller e-mail orientere 
kontaktpersonen hos TDC om, at overførslen har fundet sted

 

                                                     

 

2 Da TDC efter Konkurrencestyrelsens oplysninger hidtil har opkrævet kvartalsvis 
forudbetaling efter kalenderåret, vil TDC således være berettiget til at opkræve betaling 
den 1. i en måned (f.eks. den 1. januar) for hele den pågældende måned (hele januar). 
Såfremt TDC krav om forudbetaling ikke måtte følge kalendermånederne, vil forudbetaling 
tilsvarende kun kunne stilles for 30 dage. Opkræves der således f.eks. forudbetaling med 
betalingstermin den 17. i en måned, kan forudbetalingen vedrøre perioden fra den 17. til 
den 16. i den efterfølgende måned.  
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Tele2 finder bestemmelsen om, at udbyderen skal meddele TDC, at overførslen 
har fundet sted unødvendig og administrativt belastende, og derfor bør udgå.   

TDC anfører, at proceduren kun benyttes i situationer, hvor overførslen afviger 
fra det aftalte.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 oplyser, at selskabet er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering vedr. den 
unødvendige administrative procedure.  

TDC oplyser, at selskabet tidligere har tilkendegivet at være indstillet på at ændre 
vilkåret således, at der alene skal ske en orientering, hvis betaling ikke finder sted i 
overensstemmelse med faktureringen.   

Høringssvar til afgørelsesudkast  
TDC har tilkendegivet, at selskabet er indstillet på at følge afgørelsesudkastet på 
dette punkt  

IT- og Telestyrelsen vurderer, at det er en unødvendig og administrativt 
belastende procedure, at Tele2, hver gang der er sket en betaling, særskilt skal 
orientere TDC om, at overførslen har fundet sted.  

 

TDC har under sagen tilkendegivet, at praksis har været, at der kun skulle ske 
orientering af TDC i tilfælde af, at overførsel afviger fra fakturabeløbet eller 
overførsel sker efter forfaldsdatoen. 

 

IT- og Telestyrelsen finder således, at det vil være rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC at ændre vilkåret, således at vilkåret svarer til den praksis, som 
TDC har oplyst ovenfor.  

 

TDC har i forbindelse med afgørelsesudkastet oplyst, at selskabet er indstillet på 
at ændre bestemmelsen i overensstemmelse med styrelsens krav herom. Da det er 
IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC hermed imødekommer Tele2 i 
overensstemmelse med Tele2 s anmodning, finder styrelsen, at der ikke længere 
er grundlag for at træffe afgørelse om punktet. Styrelsen forudsætter dog, at TDC 
efterfølgende ændrer parternes aftale i overensstemmelse med det ovenfor 
anførte.  

Nr. 23  punktet er sammenlagt med Nr. 21  

Nr. 24 Forhøjelse af garanti (aftalens punkt 16.3, afsnit 5)  
Aftalens punkt 16.3, afsnit 5: TDC er til enhver tid berettiget til at kræve en 
forhøjelse af den krævede garanti, såfremt den ikke har den fornødne størrelse i 
henhold til den eller de relevante samtrafikaftaler.

  

Tele2 har anført, at det hverken er sagligt begrundet eller rimeligt, at TDC 
vilkårligt kan kræve forhøjelse af sikkerhedsstillelsen og kan gøre dette ved at 
skelne til andre samtrafikaftaler, som parterne har indgået med hinanden.  
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TDC finder ikke anledning til at ændre bestemmelsen.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til 
efterretning.   

TDC har anført, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger.   

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Det er som tidligere anført IT- og Telestyrelsens vurdering, at den kombination af 
forudbetaling for ydelser og krav om bankgaranti, som TDC i sine standardtilbud 
kræver af andre udbydere, skal dække TDC s reelle kreditrisiko ved at indgå 
aftalen med en given udbyder. 

 

Såfremt dette er tilfældet, således at sikkerhedsstillelsen afspejler TDC s reelle 
kreditrisiko  udover den risiko, der afdækkes af forudbetalingen  vurderer IT- 
og Telestyrelsen, at TDC er berettiget til at kræve en forhøjelse af den krævede 
garanti, såfremt den ikke har den fornødne størrelse i forhold til den indgåede 
samtrafikaftale. Dette kunne f.eks. være tilfældet, hvis udbyderens faktiske 
forbrug er vokset i forhold til det tidspunkt, samtrafikaftalen blev indgået, og 
TDC s kreditrisiko derved er steget. 

 

I det tilfælde, hvor garantien er stillet som en garanti, der dækker en eller flere af 
udbyderens øvrige samtrafikaftaler med TDC, vurderer IT- og Telestyrelsen, at 
TDC er berettiget til at kræve en forhøjelse af garantien, såfremt 
forudsætningerne i de indgåede samtrafikaftaler er ændret på en sådan måde, at 
TDC s samlede kreditrisiko er øget  igen ud over hvad evt. forudbetaling af 
ydelser dækker over af kreditrisiko. 

 

Da det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at punkt 16.3, afsnit 5, i aftalen 
udelukkende vedrører de ovenfor beskrevne situationer og ikke giver TDC 
mulighed for vilkårligt at forhøje den krævede sikkerhedsstillelse, er det IT- og 
Telestyrelsens vurdering, at det ikke vil være rimeligt eller proportionalt at 
pålægge TDC at ændre vilkåret.       

Nr. 25, 26 og 27 TDC skal yde bod eller kompensation i tilfælde af 
misligholdelse i stedet for ophævelse (aftalens punkt 17.1(3), 17.1(4) og 
17.2(2)  
Aftalens punkt 17.1, afsnit 3: TDC yder ikke kompensation i tilfælde af 
mangelfulde ydelser.

  

Aftalens punkt 17.1, afsnit 4: 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.

  

Aftalens punkt 17.2, afsnit 2: TDC betaler ikke bod eller kompensation for 
forsinkede ydelser.
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Tele2 har anmodet om, at TDC skal give kompensation ved mangelfulde ydelser 
og kompensation/bod ved forsinket levering i stedet for mulighed for ophævelse 
ved væsentlig misligholdelse. Derudover skal Tele2 kunne tilbageholde sin 
betaling, hvis TDC leverer mangelfulde ydelser og først betale, når der er opnået 
enighed om betaling for mangelfulde ydelser, ligesom der ved forsinkelser i 
aftalens punkt 17.2.2 skal indføjes, at TDC ved forsinkelse skal påbegynde 
fejlretning straks.  

TDC er ikke enig og har henvist til, at selskabet ønsker konkrete eksempler.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering vedr. 
manglende bod/kompensation.  

TDC har anført, at selskabet er uforstående over for IT- og Telestyrelsens 
argumentation for at indføre en bodsordning og finder navnlig, at der ikke er 
grundlag for at konkludere, at en bodsbestemmelse er rimelig og proportional i 
forhold til de markedsforpligtelser, som TDC er pålagt. En sådan konklusion må 
forudsætte en nærmere analyse, som IT- og Telestyrelsen ikke har gennemført.  

TDC er dog efter omstændighederne fortsat indstillet på at indføre en bod i 
aftalen om rå kobber under forudsætning af, at bodsordningen baseres på en 
opgørelse af leveringspræcision, og foreslår derfor, at aftalens punkt 17.3, afsnit 
9, herefter affattes således:  

Kompensation 
Forudsat at forholdet ikke kan tilregnes Operatøren, kompenserer TDC 
Operatøren efter retningslinierne i Bilag 7 Minimumskrav til kvaliteten af 
de udbudte forsyningspligtydelser til Vilkår for TDC Totalløsninger A/S 
varetagelse af visse forsyningspligtydelser på telekommunikationsområdet 
af 1. januar 2004 med bod for manglende overholdelse af leveringspræcision, 
såfremt minimumskravet for leveringspræcision, svarende til 95 % leveret til 
aftalt tid indenfor et kvartal, ikke er overholdt. Boden udgør DKK 270,- ex. 
Moms for hver linie, som ikke bliver leveret til den aftalte tid. Der betales kun 
bod for det antal linier, som ikke bliver leveret til den aftalte tid, der 
overstiger de 5 % af det samlede antal linier pr. kvartal.  

Høringssvar til afgørelsesudkast  
TDC har henvist til selskabets svar af 9. januar 2007. På baggrund af IT- og 
Telestyrelsens anmodning herom har TDC ved brev af 25. september 2007 til 
styrelsen præciseret selskabets forståelse af den foreslåede bodsordning. TDC har 
i den forbindelse oplyst, at bodsordningen i nærværende sag er lignende, men 
ikke identisk med den bodsordning, som TDC har tilbud Cybericty i 
mæglingssagen vedrørende parternes rå kobber aftale.   

TDC har oplyst, at den over for Cybercity foreslåede bodsordning er baseret på, 
at TDC betaler bod som følge af TDC s manglende overholdelse af den 
maksimale leveringsfrist svarende til den, der gælder iht. TDC s forsyningspligt, 
nemlig 47 dage. Ved den foreslåede bodsordning i nærværende sag er der 
derimod tale om, at TDC alene betaler bod, såfremt TDC ikke kan overholde det i 
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ordrebekræftelsen meddelte leveringstidspunkt, som i forslaget er udtrykt som 
leveringspræcision. Det er således ifølge TDC ikke forudsat, at den maksimale 
leveringstid på 20 arbejdsdage, jf. parternes aftale punkt 14.5, i nærværende sag 
skal ændres.   

TDC har videre anført, at årsagen til, at kriterierne for udbetaling og størrelsen af 
boden er forskellig i de to forslag, er følgende: ved TDC s manglende 
overholdelse af den i ordrebekræftelsen meddelte leveringsdag (manglende 
leveringspræcision) risikerer operatøren at have spildt sine omkostninger til 
orientering af kunden samt eventuelle andre foranstaltninger i forhold til egne 
teknikere mv. Tilsvarende omkostninger risikerer operatøren ikke at afholde, hvis 
TDC ved meddelelse af leveringstidspunktet ikke kan overholde den maksimale 
leveringstid, idet operatøren kan tage højde herfor i sin planlægning.     

TDC præciserer herefter den foreslåede bodsordning i nærværende sag således, at 
der ved den aftalte tid forstås det af ordrebekræftelsen meddelte 
leveringstidspunkt .    

Tele2 har anført, at idet selskabet formoder, at det er rå kobber aftalens 
leveringsfrist på 20 arbejdsdage, som IT- og Telestyrelsen lægger op til, at den 
foreslåede kompensationsløsning skal anvendes i forhold til, har Tele2 ikke 
yderligere bemærkninger. Tele2 finder dog for en god ordens skyld, at det bør 
præciseres i den endelige afgørelse, at kompensation beregnes ud fra en 
forudsætning om 20 dages leveringsfrist.    

IT- og Telestyrelsens vurdering 

 

Det fremgår af parternes rå kobber aftale, at TDC i tilfælde af mangelfulde eller 
forsinkede ydelser, ikke yder kompensation/bod, og at Tele2 i tilfælde af TDC s 
misligholdelse i stedet har mulighed for at ophæve aftalen. Ved mangelfulde 
ydelser kan aftalen ophæves, hvis manglen er væsentlig og ikke er afhjulpet 
inden for rimelig tid. Foreligger der forsinkelser, kan aftalen ophæves, hvis 
forsinkelsen ikke er afhjulpet inden den i udbyderens påkrav givne frist, som ikke 
må være kortere end 20 arbejdsdage. Det fremgår endvidere af aftalen, at i 
tilfælde af TDC s misligholdelse er TDC s ansvar i anledning af forhold, som 
TDC er ansvarlig for i henhold til aftalen, i hvert tilfælde maksimeret til 100.000 
kr., med mindre TDC har udvist forsæt eller grov uagtsomhed.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at ophævelse på grund af TDC s 
misligholdelse ikke er en reel mulighed for udbyderen i kraft af TDC s position 
på markedet og udbyderens afhængighed af det aktuelle produkt. Udbyderen kan 
således ikke reelt vælge en anden leverandør, hvorfor ophævelse som eneste 
sanktion i tilfælde af misligholdelse fra TDC må antages at være menings- og 
virkningsløs i sig selv. Det bemærkes, at TDC har en markedsandel på 100 % på 
det relevante marked. 

 

IT- og Telestyrelsen vurderer dog samtidig, at muligheden for ophævelse på 
grund af TDC s misligholdelse ikke bør fjernes fra aftalen, da det kan være 
aktuelt for en udbyder uden videre at kunne frigøre sig fra aftalen på grund af 
TDC s misligholdelse. 
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IT- og Telestyrelsen har overvejet, hvorvidt en bodsbestemmelse, indarbejdet i 
aftalen, er rimelig og proportionalt i forhold til de markedsforpligtelser, som 
TDC er pålagt i medfør af afgørelsen.  

 

Indledningsvis har IT- og Telestyrelsen foretaget nogle overvejelser om, 
hvorledes en sådan bodsbestemmelse i givet fald ville skulle udformes. 

 

I almindelighed opererer man med to forskellige former for bod. Dels en bod ved 
forsinkelse og dels en bod ved mangelfuld levering f.eks. vedrørende vedligehold 
og drift. 

 

Bod ved forsinkelse fastlægges sædvanligvis ud fra to grundlæggende kriterier 
om periode og beløb, f.eks. gennem fastlæggelse af dagbod af en given størrelse. 

 

Bod ved mangelfuld levering af en ydelse fastsættes ofte ud fra de mere 
komplekse modeller. I forbindelse med f.eks. IT- kontrakter kan der tages 
udgangspunkt i en driftseffektivitetsprocent, hvor den faktiske tilgængelighed af 
den præsterede ydelse (oppetiden) mv. kan være momenter i fastsættelsen af 
boden.  

 

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at det i forarbejderne til telelovens § 
51, stk. 4, fremgår, at styrelsen kan stille krav til den faktiske opfyldelse af 
forpligtelserne, og at:  

 

 

Et eksempel på et sådant krav er fastsættelse af minimumskrav til 
kontraktvilkår om økonomisk kompensation for manglende overholdelse eller 
opfyldelse af den indgåede aftale, f.eks. i forbindelse med levering.  

 

Endvidere fremgår det af markedsafgørelsen på engrosmarkedet for ubundtet 
adgang bilag 5 om Rammer for udarbejdelse af TDC s standardtilbud for 
produkter og ydelser omfattet af forpligtelsen til at udarbejde standardtilbud på 
engrosmarkedet for ubundtet adgang , at TDC s standardtilbud som minimum 
skal indeholde vilkår om økonomisk kompensation i forbindelse med manglende 
eller ikke rettidig overholdelse eller opfyldelse af en indgået aftale .  
Markedsafgørelsen fastslår således, at TDC s aftaler som udgangspunkt skal 
indeholde vilkår om kompensation i tilfælde af misligholdelse.  

 

I obligationsretten er det almindeligt antaget, at i tilfælde, hvor det vil være 
vanskeligt for kreditor at præstere tilstrækkeligt bevis for omfanget af sit tab som 
følge af misligholdelse, hvor tabet er vanskeligt at opgøre, eller hvor tabet næppe 
kan kræves erstattet i sin helhed efter almindelige erstatningsretlige regler, kan 
kreditor lette og styrke sin position og øge erstatningskravets betydning som 
middel til mangelfri og rettidig opfyldelse af en kontrakt ved i kontrakten at 
indføje en bestemmelse, der fikserer størrelsen af den erstatning, som debitor skal 
betale i tilfælde af misligholdelse af en bestemt art og eventuelt tillige forhøje 
beløbet, således at erstatningen bliver rundelig og måske større end, hvad tabet 
overhovedet kan antages at ville kunne beløbe sig til. 
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Bod er således en måde, hvorpå der kan sikres økonomisk kompensation for 
manglende overholdelse af vilkår uden, at det pålægges kreditor at løfte 
bevisbyrden for størrelsen af det økonomiske tab efter de almindelige regler i 
erstatningsretten, der ville gælde i mangel af en bodsbestemmelse. En bod kan 
således betragtes som et vist minimumskrav om økonomisk kompensation ved 
manglende overholdelse af vilkår. 

 

Det er således af helt væsentlig betydning for at sikre konkurrencen på et marked, 
at de forpligtelser, som TDC er pålagt i medfør af den relevante 
markedsafgørelse, realiseres. En bodsbestemmelse vil efter styrelsens vurdering 
generelt kunne tjene til at fremme den samtrafikudbydende parts incitament til at 
overholde en samtrafikaftale og således sikre, at denne udbyder i 
overensstemmelse med afgørelsen opfylder de forpligtelser, som udbyderen er 
pålagt i medfør af markedsafgørelsen, redeligt, rimeligt og rettidigt. 

 

IT- og Telestyrelsen finder i den konkrete situation, at TDC s levering af rå 
kobber nødvendigvis indebærer, at misligholdelse ved levering konkret kan 
forekomme. Misligholdelse vil kunne forekomme i tilfælde af forsinket og 
mangelfuld levering.  

  

IT- og Telestyrelsen finder herefter, at det på det foreliggende grundlag vil være 
berettiget ud fra det konstaterede konkurrenceproblem og proportionalt at 
pålægge TDC at ændre vilkårene i aftalens 17.1(3), 17.1(4) og 17.2(2), således at 
Tele2 ud over mulighed for at hæve aftalen også gives mulighed for 
bod/kompensation.  

 

Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der skal være tale om en 
incitamentsfremmende bodsordning, der relaterer sig til såvel forsinket som 
mangelfuld levering.  

 

TDC har i forbindelse med sagen foreslået en kompensationsordning i relation til 
forsinket levering. Efter IT- og Telestyrelsens opfattelse tilgodeser ordningen i 
store træk Tele2 s ønske om kompensation i tilfælde af forsinkede levering samt 
tilføjer aftalen et grad af incitament for TDC, der vil medvirke til aftalens 
overholdelse. Dette dog under forudsætning af, at den foreslåede bodsordning 
skal anvendes og beregnes i forhold til den i aftalen gældende maksimale 
leveringstid på 20 arbejdsdage ved levering med teknikerbesøg og 10 arbejdsdage 
ved levering uden teknikerbesøg (GDS), jf. nr. 18 aftalens punkt 14.5., og at den 
maksimale leveringstid i aftalen kun kan fraviges i forbindelse med en konkret 
levering af rå kobber, hvis parterne er enige herom. Styrelsen skal for en god 
ordens skyld understrege, at det er styrelsens opfattelse, at en bodsordning skal 
relatere sig til såvel forsinket som mangelfuld levering, jf. ovenfor.  

 

For så vidt angår Tele2 s anmodning om, at Tele2 skal kunne tilbageholde sin 
betaling, hvis TDC leverer mangelfulde ydelser, og at det skal indføjes i aftalen, 
at TDC ved forsinkelse skal påbegynde fejlretning straks, er det IT- og 
Telestyrelsens vurdering, at Tele2 s konkurrencemuligheder umiddelbart kan 
sikres ved at pålægge TDC at yde kompensation/bod i tilfælde af misligholdelse. 
IT- og Telestyrelsen finder det derfor ikke umiddelbart nødvendigt at pålægge 
TDC at indføje det af Tele2 anmodede i relation til de nævnte vilkår. IT- og 
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Telestyrelsen skal bemærke, at i nærværende tilfælde, hvor andet ikke 
udtrykkeligt er aftalt eller må anses for indeholdt i aftalen eller følger af 
handelsbrug eller anden sædvane, finder de almindelige obligationsretlige 
grundsætninger, som bl.a. kommer til udtryk i aftale- og købeloven, anvendelse. 
Tele2 er således i medfør af de almindelige obligationsretlige regler sikret nogle 
minimumsvilkår.    

Nr. 28 Ophævelse i forbindelse med forsinkelser (aftalens punkt 17.2, afsnit  
3)  
Aftalens punkt 17.2, afsnit 3: Ophævelse  

Indtræder forsinkelse og/eller udebleven levering gælder dansk rets almindelige 
regler om Operatørens beføjelser i anledning af forsinket eller udeblevet 
levering, jf. dog nedenfor om begrænsningerne i TDC's erstatningspligt. 
Følgende forhold anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger 
Operatøren til at hæve aftalen:  

Indtræden af omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i alvorlig 
fare, bortset fra force majeure omstændigheder.  

Det er dog en forudsætning for adgangen til at hæve aftalen helt eller delvist, at 
Operatøren forinden i et skriftligt påkrav til TDC har meddelt TDC at aftalen 
hæves såfremt forsinkelsen ikke er afhjulpet inden en i påkravet given frist. 
Fristen må ikke være kortere end 20 arbejdsdage.

  

Tele2 har anmodet om, at fristen for Tele2 s adgang til at anvende hæveadgangen 
i forbindelse med TDC s forsinkelse ændres fra minimum 20 dages 
afhjælpningsret for TDC af forsinkelser til minimum 10 arbejdsdage. Tele2 
understreger, at ændringen til 10 arbejdsdage udgør en harmonisering i forhold til 
aftalens punkt 18, hvoraf fremgår, at TDC kan hæve aftalen efter 20 dage ved 
væsentlig misligholdelse fra udbyderens side, dog efter 10 dage i tilfælde af, at 
TDC skriftligt har underrettet Tele2 om manglende betaling.  

TDC ønsker at fastholde 20 dage og henviser også til harmonisering af fristerne.   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 oplyser, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til efterretning.  

TDC oplyser, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger til dette punkt.    

IT- og Telestyrelsens vurdering 

 

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at en frist til at afhjælpe en 
forsinkelse på 20 dage ikke nødvendigvis kan anses for et urimeligt vilkår i en 
aftale, der skal indeholde et minimumssæt af rettigheder og forpligtelser parterne 
imellem. Det bemærkes, at TDC s afhjælpningsfrist er knyttet til Tele2 s 
muligheder for at ophæve hele kontrakten. Men navnlig er det væsentligt, at der 
er gensidighed i aftalen, idet Tele2 ligeledes gives en 20 dages frist, inden TDC 
kan hæve kontrakten over for Tele2. Kun i tilfælde af udbyderens manglende 
betaling kan TDC hæve aftalen med 10 dages varsel. 
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Der er dog særlige forhold, som gør sig gældende i forhold til manglende 
betaling, idet det altid i erhvervsretlige forhold i sig selv udgør en væsentlig 
misligholdelse, og derfor ikke efter styrelsens vurdering er en misligholdelse, 
som kan sammenholdes med de andre misligholdelsesgrunde ved en vurdering af 
fristerne for at afværge en hæveadgang. På baggrund heraf er det IT- og 
Telestyrelsens vurdering, at en nedsættelse af fristen fra 20 til 10 arbejdsdage 
ikke er forholdsmæssigt og berettiget og vil bryde gensidigheden i aftalen. 
Styrelsen skal bemærke, at det er styrelsens vurdering, at det rimeligt, at Tele2 
gives mulighed for bod/kompensation, jf. punkt, 25, 26 og 27 ovenfor.    

 

IT- og Telestyrelsen finder således ikke, at det vil være rimeligt eller 
proportionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret.   

Nr. 29 Ansvarsmaksimum på 100.000 kr. (aftalens punkt 17.3, afsnit 4)  
Aftalens punkt 17.3, afsnit 4: TDC's ansvar i anledning af forhold, som TDC er 
ansvarlig for i henhold til denne aftale, skal i hvert tilfælde være maksimeret til 
kr. 100.000. Denne ansvarsmaksimering gælder dog ikke, såfremt TDC har 
udvist forsæt eller grov uagtsomhed.

  

Tele2

 

har anmodet om, at aftalen ændres, således at TDC s ansvarsmaksimum 
hæves til 1 million kr. for hvert tilfælde.   

TDC finder, at ansvarsmaksimering alene finder anvendelse ved simpel 
uagtsomhed, og at en begrænsning af 100.000 kr. på den baggrund er udtryk for 
en rimelig afvejning af parternes modsatrettede hensyn.   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering vedr. 
TDC s maksimum.  

TDC har anført, IT- og Telestyrelsen tilsyneladende overser, at maksimeringen 
kun finder anvendelse ved simpel uagtsomhed. Det er i den forbindelse ikke 
usædvanligt at anvende en ansvarsmaksimering, som begrænser ansvaret til et 
mindre beløb.  

TDC finder samtidigt, at styrelsen ikke har kompetence eller forudsætninger for 
at forholde sig til et kommercielt vilkår vedrørende ansvarsmaksimering, da det 
ikke umiddelbart har nogen sammenhæng med iværksættelse af samtrafik og den 
løbende levering heraf.  

TDC fastholder derfor, at den anvendte ansvarsmaksimering er udtryk for en 
rimelig afvejning af parternes modsatrettede hensyn, og at der således ikke er 
hjemmel til at kræve vilkåret ændret i parternes konkrete aftale.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at størrelsen på beløbet på 
ansvarsmaksimering svarer til beløbet i tidligere standardtilbud. 
Ansvarsmaksimeringen gælder for begge aftaleparter og er således gensidigt.  
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IT- og Telestyrelsen skal endvidere bemærke, at en ansvarsmaksimering på 
100.000 kr. ikke nødvendigvis kan anses for urimelig i et standardtilbud, der som 
sådan skal indeholde et minimumssæt af rettigheder og forpligtelser parterne 
imellem. Således har TDC i forbindelse med høringen over TDC s standardtilbud 
på markedet for fastnetterminering (marked 9) oplyst, at standardaftalen skal 
anvendes af TDC i forhold til såvel store som små udbydere, og beløbet for 
ansvarsmaksimering specifikt er foranlediget af, at også små udbydere skal kunne 
forpligte sig til det. Styrelsen har i høringsnotatet på marked 9 noteret sig, at 
TDC anser beløbet for ansvarsmaksimeringen for gensidigt, og at beløbet er 
specifikt foranlediget af, at også små operatører skal kunne forpligte sig til det. 
Styrelsen fandt på den baggrund ikke anledning til at træffe afgørelse om 
ændring af standardtilbudet.     

 

Det er som udgangspunkt styrelsens opfattelse, at størrelsen på beløbet på 
ansvarsmaksimeringen skal afspejle omfanget af den forretning, der er mellem 
parterne. Af datamateriale til halvårsstatistikken (2. halvår 2006) fremgår det, at 
Tele2 s andel af total antal rå kobber forbindelser, der aftages hos TDC, var 
16,39 %, og at Tele2 således var den 2. største rå kobber kunde hos TDC i 2. 
halvår af 20063. Det er derfor som udgangspunkt rimeligt, at beløbet på 
ansvarsmaksimeringen forhøjes i den konkrete aftale.  

 

Det bemærkes, at IT- og Telestyrelsen i denne konkrete aftale træffer afgørelse 
om kompensation til Tele2 i tilfælde af forsinkelse eller mangelfulde ydelse. Det 
er styrelsens vurdering, at vilkåret om erstatningsmaksimum kan ses i 
sammenhæng med kompensationsordningen, idet der ud fra en 
helhedsbetragtning af vilkårene i aftalen skal foretages en afvejning af parternes 
økonomiske forpligtelser. Vilkåret om erstatningsmaksimum bør alligevel 
ændres, således at erstatningsmaksimum hæves under hensyntagen til, at Tele2 er 
en meget stor kunde.  

  

IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund, at det vil være rimeligt og 
proportionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret, således at 
erstatningsmaksimummet i aftalen hæves til et niveau, der afspejler omfanget af 
Tele2 s forretning med TDC.   

Nr. 30 Operatørens misligholdelse  manglende sikkerhedsstillelse (aftalens 
punkt 18.1)  
Aftalens punkt 18.1: Følgende forhold anses blandt andet og altid for væsentlig 
misligholdelse fra Operatørens side: 
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 tilsvarende og af TDC skriftligt 
godkendt sikkerhed.

  

                                                     

 

3 Fra Telestatistikken 2. halvår 2006 med tilhørende datamateriale til halvårsstatistikken. 

For rå kobber lejer Tele2 ca. 21.311 rå kobber ud af i alt 130.000. 
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Tele2 har anmodet om, at manglende sikkerhedsstillelse ikke skal udgøre en 
misligholdelse, der kan berettige TDC til at ophæve aftalen, når udbyderen 
rettidig betaler for ydelserne. Tele2 bemærker hertil, at ydelserne betales forud.  

TDC finder ikke anledning til at ændre bestemmelsen, således at manglende 
sikkerhedsstillelse ikke udgør en væsentlig misligholdelse.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 har anført, at selskabet tager styrelsens vurdering til efterretning.   

TDC har anført, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

TDC er som følge af afgørelsen på engrosmarkedet for ubundtet adgang pålagt at 
indgå aftaler om samtrafik med andre udbydere. Det er styrelsens opfattelse, at 
TDC løber en finansiel risiko ved at indgå samtrafikaftaler med andre udbydere, 
idet TDC blandt andet skal stille faciliteter til rådighed for udbyderen og 
dimensionere TDC s kommunikationsnet til at kunne håndtere de ydelser, 
udbyderen påtænker at aftage. 

 

IT- og Telestyrelsen vurderer på denne baggrund, at i det omfang Tele2 s 
sikkerhedsstillelse tjener det formål at afdække TDC s finansielle risiko  ud 
over hvad forudbetaling dækker af risiko  ved at indgå aftale med Tele2, så er 
det rimeligt, at manglende sikkerhedsstillelse udgør en væsentlig misligholdelse 
fra Tele2 s side.  

 

IT- og Telestyrelsen finder således ikke, at det vil være rimeligt eller 
proportionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret.   

 

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at Tele2 i henhold til 
aftalens punkt 18.3 har 20 dage efter modtagelse af skriftligt påkrav til at bringe 
den væsentlige misligholdelse til ophør, inden TDC kan gøre en hævebeføjelse 
gældende.   

Nr. 31 Aftalens opsigelse (aftalens punkt 26.2)  
Aftalens punkt 26.2: TDC s opsigelse  

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 rå kobber i henhold til telelovgivningen 
bortfalder.  

TDC's forpligtelse efter telelovgivningen til at give adgang til rå kobber ændres, 
hvorved TDC's forudsætninger for at indgå denne aftale brister i væsentligt 
omfang.  

Herudover skal TDC være berettiget til at opsige aftalen i ethvert tilfælde, hvor 
TDC ville være berettiget til at ophæve aftalen i stedet.
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Tele2

 
har anmodet om, at TDC s opsigelsesadgang bringes i overensstemmelse 

med IT- og Telestyrelsens afgørelse på området, da TDC kun har adgang til at 
opsige aftalen med hjemmel i telelovgivningen.  

TDC henviser til, at IT- og Telestyrelsens afgørelse kun vedrører TDC s 
standardtilbud og derfor ikke finder anvendelse i forhold til aftaler, der afviger 
fra standardtilbuddet.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 oplyser, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til efterretning.  

TDC

 

bemærker, at allerede det forhold, at parternes aftale afviger fra TDC s 
standardtilbud på området, indebærer, at IT- og Telestyrelsens afgørelse af 15. 
juli 2004 ikke finder anvendelse, og at der således ikke umiddelbart er noget til 
hinder for, at der i parternes aftale er en gensidig adgang til diskretionær 
opsigelse med passende varsel.    

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

For så vidt angår opsigelsesadgangen, skal IT- og Telestyrelsen bemærke, at 
styrelsen i en afgørelse af 15. juli 2004 vedrørende opsigelsesvarsler i TDC A/S 
standardtilbud har fastslået, at et vilkår i TDC s standardtilbud om, at TDC til 
enhver tid var berettiget til at opsige aftalen til udgangen af en måned med et 
skriftligt varsel på 6 måneder ikke er i overensstemmelse med telelovens 
afsnit IV samt regler fastsat i medfør heraf, jf. § 62, stk. 2, i lov nr. 418 af 31. 
maj 2000. TDC blev herefter påbudt at fjerne vilkåret om opsigelse i de nævnte 
standardtilbud, således at der ikke fandtes en generel adgang til at opsige en 
aftale, indgået på baggrund af et standardtilbud, uden særlig begrundelse.  

 

Afgørelsen begrundes med, at ..lovgivningen udtømmende [har] gjort op med, 
hvornår en udbyder, der er forpligtet til at tilbyde samtrafik, kan afbryde 
samtrafik.  (IT- og Telestyrelsens indsatte klamme). 

 

Vilkåret i nærværende aftale, som omhandler en konkret samtrafikaftale imellem 
parterne, indeholder ikke en generel opsigelsesadgang for TDC. 
Opsigelsesbestemmelsen i aftalen giver adgang til opsigelse i en række 
situationer, der inden for telelovens rammer giver TDC adgang til under visse 
omstændigheder ensidigt at bringe en samtrafikaftale til ophør  enten i form af 
ophævelse eller opsigelse af aftalen. De situationer, der overordnet er indeholdt i 
denne adgang til at bringe en samtrafikaftale til ophør, er ved bortfald af 
forpligtelsen til at give adgang til samtrafik i medfør af telelovgivningen eller ved 
væsentligt bristede forudsætninger. Det er således ikke styrelsens opfattelse, at 
bestemmelsen er i strid med telelovgivningen. Det er på baggrund heraf IT- og 
Telestyrelsens vurdering, at det konkrete vilkår vedrørende TDC s 
opsigelsesadgang ikke er i strid med styrelsens afgørelse af 15. juli 2004. 

 

IT- og Telestyrelsen finder således ikke, at det vil være rimeligt eller 
proportionalt at pålægge TDC at ændre vilkåret.   
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Nr. 32  punktet er sammenlagt med Nr. 5  

Nr. 33 og nr. 37 Manglende punkter i hovedaftalen om adgang til migrering 
mellem samtrafikprodukter samt prisen herfor (aftalens bilag 3 - prisliste)   

Tele2 anmoder om, at retten til migrering mellem forskellige samtrafikprodukter 
fastslås, eksempelvis fra BSA til rå kobber, og at prisbilaget ændres, således at 
der også optræder omkostningsrelaterede priser for migrering.  

TDC

 

henviser til selskabets brev til Tele2 af 24. juni 2005, hvor TDC afviser, at 
der er væsentlige besparelser ved migrering i forhold til de oprettelser, hvor 
kunden ikke i forvejen aftager et andet samtrafikprodukt, dog med undtagelse af 
administrativ rå kobber, hvor der allerede i dag eksisterer en separat pris.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 oplyser, at selskabet er enig i IT- og Telestyrelsens vurdering vedr. 
manglende priser for migrering mellem samtrafikprodukter og skal foreslå, at disse 
hurtigst muligt indarbejdes i rå kobber aftalen.  

Tele2 er ligeledes enig i, at LRAIC-prisfastsættelsesmodellen kan finde 
anvendelse, men mener samtidig, at HO modellen kan benyttes, således at priserne 
på migrering hurtigst muligt fastsættes og indarbejdes i aftalerne.   

TDC bemærker, at IT- og Telestyrelsen anfører, at det er styrelsens vurdering, at 
forpligtelsen til at levere rå kobber også omfatter migrering til rå kobber fra andre 
samtrafikprodukter.  

TDC oplyser endvidere, at selskabet er uforstående over for denne fortolkning. Det 
følger således efter TDC s opfattelse ikke af markedsafgørelsen, at forpligtelsen til 
at levere rå kobber også omfatter migrering fra andre samtrafikprodukter. TDC 
finder, at der ikke er hjemmel til at udvide forpligtelsen, og at migrering derfor 
ikke umiddelbart er omfattet af forpligtelsen til at levere rå kobber.   

TDC anfører endeligt, at selskabet har været indstillet på at imødekomme 
anmodninger om implementering af mulighed for migrering, hvor det har været 
hensigtsmæssigt ud fra en økonomisk og teknisk vurdering.    

Høringssvar til afgørelsesudkast 
TDC har anført, at det er uklart, om de priser, som TDC påbydes at ændre, også 
vedrører priser fastsat af IT- og Telestyrelsens LRAIC-afgørelse, og at styrelsen 
derfor bedes præcisere udkastets ordlyd. TDC har i den forbindelse anført, at 
såfremt det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at påbuddet også skal omfatte 
priser, der er fastsat i henhold til LRAIC-afgørelsen, skal TDC påpege, at IT- og 
Telestyrelsen efter TDC s opfattelse ikke har hjemmel til at foretage en sådan 
ændring, uden der træffes en ny LRAIC-afgørelse, hvori en sådan 
omkostningsfordeling indregnes.   

TDC henviser dog til, at betalingen for rå kobber rent faktisk allerede er 
differentieret og afhænger af de arbejdsopgaver, der i hvert enkelt tilfælde er 
påkrævet, f.eks. oprettelse 340 kr., nyetablering 272 kr. og opsætning af KAP-stik. 
472,25 kr.  
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IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 
IT- og Telestyrelsen har forstået Tele2 s anmodning således, at Tele2 ønsker, at 
det skal være muligt at flytte en eksisterende slutbruger fra et produkt til et andet 
produkt, f.eks. fra BSA til rå kobber, uden at skulle betale fuldt oprettelsesgebyr 
til TDC for det nye produkt. Tele2 ønsker samtidig, at det gebyr, der skal betales 
ved migreringen, skal være omkostningsbestemt. Såfremt der ikke er adgang til 
migrering mellem produkterne, vil Tele2 skulle betale det fulde oprettelsesgebyr, 
hver gang en slutbruger skifter fra et produkt til et andet.  

 

Princippet for skifte findes allerede på marked 11, hvor flytning fra delt rå kobber 
til rå kobber sker som et skift til produktet administrativt rå kobber, hvor 
oprettelsesudgiften for administrativt rå kobber er mindre end oprettelsesudgiften 
for rå kobber.  

 

IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at TDC med marked 11 afgørelsen ikke 
forpligtes til at levere rå kobber ved et skift fra andre samtrafikprodukter. Det er 
imidlertid IT- og Telestyrelsens opfattelse, at de arbejdsgange, der ligger til grund 
for faciliteringen af et skift, skal genspejles ved prissætningen af gebyrerne for de 
forskellige typer af oprettelser. Således er TDC på engrosmarkedet for ubundtet 
adgang pålagt en forpligtelse om priskontrol.  

 

Det fremgår af markedsafgørelsen, at  

 

En forpligtelse om priskontrol skal forstås således, at den forpligtede udbyder 
skal opfylde et krav om omkostningsrelaterede priser, som udbyderen er pålagt at 
give adgang til. 

.. 

 

  

LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal finde anvendelse på 
samtrafikprodukterne: 

 

1. adgang til rå kobber, 
2. adgang til delt rå kobber, 
3. adgang til delstrækning af rå kobber eller delt rå kobber, og 
4. adgang til administrativ rå kobber 
med tilhørende faciliteter. 

 

. 

 

For så vidt angår gebyrer m.v. for ydelser, der leveres i forbindelse med leje af 
ubundtet adgang, og som ikke er omfattet af IT- og Telestyrelsens årlige afgørelse 
vedrørende fastsættelse af maksimale LRAIC-priser, skal historiske omkostningers 
metode finde anvendelse. For nye ydelser eller ydelser, som bl.a. ud fra 
vurderinger vedrørende forholdsmæssighed, ikke er egnede til at blive modelleret 
efter LRAIC-metoden, vil anvendelse af historiske omkostningers metode kunne 
sikre, at der kan ske en omkostningsrelateret prisfastsættelse af alle delelementer 
af samtrafikproduktet ubundtet adgang . 

  

Det er på baggrund af ovenstående styrelsens opfattelse, at priserne for skift fra 
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BSA til rå kobber ligesom andre priser skal være omkostningsbaseret. Hvis 
omkostningerne ved et skift afviger fra omkostningerne ved oprettelse  dvs. hvis 
der eksempelvis er arbejdsprocesser, der bliver unødvendige, fordi der i forvejen 
leveres et samtrafikprodukt på adressen  skal der ligeledes af prisbilaget fremgå 
en pris for skiftet. 

 

IT- og Telestyrelsen finder derfor, at TDC skal ændre prislisten i det omfang, at 
priser for skift fra andre samtrafikprodukter er omkostningsmæssigt begrundet, 
f.eks. i at priserne ikke er omkostningsbaseret.  

 

TDC har til afgørelsesudkastet anført, at såfremt det er IT- og Telestyrelsens 
opfattelse, at påbuddet også skal omfatte priser, der er fastsat i henhold til LRAIC-
afgørelsen, skal TDC påpege, at IT- og Telestyrelsen efter TDC s opfattelse ikke 
har hjemmel til at foretage en sådan ændring, uden der træffes en ny LRAIC-
afgørelse, hvori en sådan omkostningsfordeling indregnes.  

 

IT- og Telestyrelsen skal hertil bemærke, at det er styrelsens opfattelse, at de 
eksisterende oprettelsespriser for rå kobber i et vist omfang allerede tager højde 
for sparede omkostninger i forbindelse med flytning af eksisterende slutbrugere 
fra et produkt f.eks. BSA til rå kobber. Således fremgår det af styrelsens 
høringsnotat af 16. juni 2005 om kortlægning af andre tjenester til brug for 
LRAIC-ændringsprocessen , at der allerede er taget højde for dobbeltprocesser 
samt sparet tidsforbrug i de eksisterende LRAIC-prisfastsættelser. Det kan dog 
samtidig ikke afvises, at der ved migrering vil kunne foreligge nogle sparede 
omkostninger, som der ikke allerede er taget højde for i de eksisterende 
oprettelsespriser. Såfremt dette er tilfældet, skal det afspejles i prisbilaget. 

 

IT- og Telestyrelsen er enig med TDC i, at såfremt den eksisterende 
oprettelsespris skal opsplittes i to forskellige gebyrer hhv. med og uden rabat ved 
migrering, eller der skal fastsættes et helt nyt migreringsgebyr, vil dette skulle 
fastsættes i medfør af en ny LRAIC-afgørelse.    

 

Såfremt Tele2 finder, at der er grundlag for at fastsætte separate priser for 
migrering fra andre samtrafikprodukter til rå kobber, vil Tele2 kunne rejse emnet 
i forbindelse med næste revision af LRAIC-modellen.  

Nr. 34  punktet er sammenlagt med Nr. 16 
Nr. 35  punktet er sammenlagt med Nr. 5 
Nr. 36  punktet er sammenlagt med Nr. 3 
Nr. 37  punktet er sammenlagt med Nr. 33 
Nr. 38  punktet er sammenlagt med Nr. 15 
Nr. 39  punktet er sammenlagt med Nr. 21  

Nr. 40 Tillægsaftalen adm. rå kobber indføres som bilag til hovedaftalen 
(manglende bilag)  
Tele2

 

har anmodet om at  administrativ rå kobber omlægges fra en tillægsaftale 
til bilag til hovedaftalen.   

TDC har oplyst, at selskabet ikke finder grundlag for, at administrativ rå 
kobber ændres fra en tillægsaftale til bilag i hovedaftalen.  
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Under sagen blev det konstateret, at administrativ rå kobber er et bilag til delt 
rå kobber aftalen.  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 oplyser, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til efterretning.  

TDC oplyser, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger til dette punkt.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

Idet administrativ rå kobber allerede indgår som et bilag til parternes delt rå 
kobber aftale, er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at punktet kan anses for 
løst. 

 

IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke, at der er grundlag for at træffe afgørelse 
om punktet.   

Nr. 41 Bilag om delstrækninger af rå kobber indføres i hovedaftalen 
(manglende bilag)  
Bilag 1e: Produktionsbeskrivelse for delstrækninger af rå kobber trådpar: 

1. Omfang: Dette bilag beskriver de tekniske forudsætninger og vilkår for 
delstrækninger af rå kobber, som gælder i tillæg til de forudsætninger og krav 
som gælder for rå kobber.  

2. Definition: Delstrækning af rå kobber: Et afsnit af en rå kobber, der forbinder 
Kabelafslutningspunktet (KAP) hos slutkunden med et nærmere angivet 
mellemliggende teknikhus med DSLAM.

  

Tele2 har anmodet om, at der indføres et bilag om delstrækninger af rå kobber i 
aftalen.  

TDC henviser bl.a. til det nuværende bilag 1d og 1e, som beskriver 
delstrækninger.   

Under sagen blev det konstateret, at delstrækninger allerede indgår som bilag til 
aftalen om rå kobber. Tele2 præciserede efterfølgende, at Tele2 s anmodning 
vedrørte separat prissætning af delstrækninger.   

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 oplyser, at selskabet tager IT- og Telestyrelsens vurdering til efterretning.  

TDC oplyser, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger til dette punkt.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at TDC i forbindelse med afgørelsen af 5. 
januar 2006 over for TDC på engrosmarkedet for ubundtet adgang (Marked nr. 
11) er forpligtet til at give adgang til delstrækninger af rå kobber. Bilag 1d og 1e 
omhandler delstrækninger, og idet delstrækninger således allerede er omfattet af 
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rå kobber aftalen, vurderer IT- og Telestyrelsen, at punktet kan anses for løst. 

 
IT- og Telestyrelsen finder derfor ikke, at der er grundlag for at træffe afgørelse 
om punktet. 

 

Mht. spørgsmålet om en separat pris for delstrækninger skal IT- og Telestyrelsen 
bemærke, at delstrækninger er blevet modelleret i LRAIC-modellen, og at der 
således er blevet fastsat en maksimal pris herfor, jf. IT- og Telestyrelsens 
afgørelse af 19. december 2006 om ændringer i LRAIC-prisfastsættelsesmetoden 
og fastsættelse af maksimale samtrafikpriser efter LRAIC-metoden for 2007.  

Nr. 42 udarbejdelse af bilag til spektrum plan (manglende bilag)  
Tele2 har anmodet om, at der udarbejdes et bilag til aftalen, der viser spektrum 
udnyttelsen af det rå kobber. Der vil være tale om en spektrumplan .  

Høringssvar til høringsnotat 
Tele2 oplyser, at selskabet ikke deler IT- og Telestyrelsens vurdering af, at dette 
problem er løst i brancheregi, og anfører, at Tele2 ikke har deltaget i forhandlinger 
med TDC, hvor man blev enig om omfanget og rækkevidden af en Cable 
Management Plan.  

TDC oplyser, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger til dette punkt.  

IT- og Telestyrelsens vurdering: 

 

TDC har i juli 2006 udarbejdet en Cable Management Plan (spektrumplan eller 
CMP), som beskriver udnyttelsen af det rå kobber, svarende til den af Tele2 
efterspurgte. Idet TDC har udarbejdet en Cable Management Plan, finder IT- og 
Telestyrelsen ikke, at der er grundlag for at træffe afgørelse om punktet.  

 

Det bemærkes, at TDC s CMP er under behandling i IT- og Telestyrelsen i 
forbindelse med styrelsens gennemgang af standardtilbud på marked 11, ligesom 
planen er drøftet på et møde i samtrafikforum den 18. januar 2007.      

ooo0ooo    

IT- og Telestyrelsens afgørelse  

   

Med udgangspunkt i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på 
engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11), jf. Teleklagenævnets afgørelse 
herom af 10. juli 2006, træffer IT- og Telestyrelsen med hjemmel i telelovens § 
69, stk. 1, hermed følgende     
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AFGØRELSE:   

Nr. 1 Præamblens ordlyd (aftalens punkt 2)

 
IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.   

Nr. 2 Definitionen af rå kobber (aftalens punkt 5)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret.  

Nr. 3 og 36 Adgang til teknikhus, herunder definition og krav til teknisk udstyr 
(aftalens punkt 5 og bilag 1c) 

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret.  

Nr. 4 Formuleringen af force majeure (aftalens punkt 5)

 

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.  

Nr. 5 Ændringsadgang i aftalen (aftalens punkt 6.1, afsnit 2, punkt 7.1, afsnit 4, 
punkt 7.1, afsnit 5, punkt 7.3 og bilag 1a, punkt 3, ad 7) 

 

TDC pålægges at ændre aftalens vilkår således, at aftalen klart beskriver hvilke 
specifikke vilkår og priser, TDC fastholder sig ret til at kunne ændre uden 
genforhandling, og som vedrører 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.   

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
aftalens punkt 7.1, afsnit 4, og punkt 7.3.  

Nr. 6 Se nr. 5.

 

Nr. 7 Se nr. 5.

  

Nr. 8 Afbrydelse af rå kobber (aftalens punkt 7.1, afsnit 6)

 

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.  

Nr.  9 Varsel for information om afbrydelse mv. (aftalens punkt 7.1, afsnit 7)

 

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.   

Nr. 10 Offentliggørelse af positivliste (aftalens punkt 7.2)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret.   

Nr. 11 Se nr. 5.
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Nr. 12 KAP-stik (aftalens punkt 8.1)

  
IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.  

Nr. 13 Erstatning for fejlmelding (aftalens punkt 9.5)

 

TDC pålægges i aftalens punkt 9.5. om rå kobber at ændre bestemmelsen, således 
at bestemmelsen i stedet for den nuværende erstatningsordning ændres til en 
erstatningsordning eller konventionalbod, der tager hensyn parternes afholdte 
udgifter under iagttagelse af parternes almindeligt gældende 
tabsbegrænsningspligt ved fejlmelding. Dette under forudsætning af, at aftalens 
punkt 9.3 samtidigt ændres, således at vilkårene i aftalen tilsvarer hinanden.  

Nr. 14 Tilsikre adgang til slutkundens ejendom (aftalens punkt 12.3)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret.  

Nr. 15 og nr. 38 Løbende prognoser (aftalens punkt 14.1, afsnit 1, og bilag 4) 

 

TDC pålægges i aftalens punkt 14.1 og bilag 4 om rå kobber at ændre 
bestemmelsen, således at kravet om løbende prognoser i henhold til aftalen 
ændres fra syv til fire kvartaler.  

Nr. 16 Online adgang og bestilling af rå kobber (aftalens punkt 14.2, og bilag 1a)

 

TDC pålægges i forbindelse med bestilling af rå kobber i henhold til parternes 
aftale om rå kobber, jf. aftalens punkt 14. 2 og bilag 1a, hurtigst muligt at give 
online adgang til oplysning om, hvorvidt der findes ledig rå kobber i forhold til 
en given slutkunde eller given lokalitet, inden ordreafgivelse.   

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse oplyse, at TDC skal opfylde de 
forpligtelser, der er pålagt selskabet gennem markedsafgørelsen for marked 11, 
redeligt, rimeligt og rettidigt.   

Nr. 17 Omkonfiguration, herunder multiplexering (aftalens punkt 14.4, afsnit 1)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret.  

Nr. 18 maksimal leveringstid (aftalens punkt 14.5) 

 

TDC pålægges i aftalens punkt 14.5 om rå kobber at ændre bestemmelsen, 
således at der indføjes en maksimal leveringstid på rå kobber Gør-Det-Selv 
løsninger, som i lighed med det tilsvarende vilkår i TDC s aktuelle standardtilbud 
på BSA fastsættes til 10 arbejdsdage.    

Nr. 19 Fejlmelding og dennes afhængighed af det til kunden tilknyttede

 

abonnement (aftalens punkt 14.6)  

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret.  

Nr. 20 Procedure for prisændringer (aftalens punkt 15.5, afsnit 1)

 

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.  
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Nr. 21 Forudfakturering, sikkerhedsstillelse og garanti (Aftalens punkt 16.1, 
afsnit 1, punkt 16.3, afsnit 4, og bilag 4)

 
IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.  

Nr. 22 Betalingsmeddelelse (aftalens punkt 16.1, afsnit 6)

  

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret.   

Nr. 23 Se nr. 21

  

Nr. 24 Forhøjelse af garanti (aftalens punkt 16.3, afsnit 5)

 

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.  

Nr. 25 Bod eller kompensation (aftalens punkt 17.1.(3), 17.1(4) og 17.2(2)

 

TDC pålægges herved i parternes aftale om rå kobber, jf. aftalens punkt 17.1.(3), 
17.1(4) og 17.2(2) at indsætte en bodsbestemmelse, der aktiveres ved TDC's 
misligholdelse i tilfælde af forsinkelse og mangelfuld ydelser i aftalen. 
Bodsbestemmelsen skal angive bodsstørrelser, der såvel afspejler graden af 
misligholdelse, og som fremmer TDC's incitament til at opfylde aftalen.   

Nr. 26 Se nr. 25

 

Nr. 27 Se nr. 25

  

Nr. 28 Ophævelse i forbindelse med forsinkelser (aftalens punkt 17.2, afsnit 3)

  

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.  

Nr. 29 Ansvarsmaksimum (aftalens punkt 17.3, afsnit 4)

 

TDC pålægges i parternes aftale om rå kobber, jf. aftalens punkt 7.3, afsnit 4, at 
forhøje det nuværende beløb på ansvarsmaksimummet på 100.000 kr., således at 
niveauet for ansvarsmaksimummet afspejler omfanget af Tele2 s forretning med 
TDC i forhold til omfanget af TDC s øvrige forretning med andre udbydere.   

Nr. 30 Manglende sikkerhedsstillelse (aftalens punkt 18.1)

 

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.  

Nr. 31 Aftalens opsigelse (aftalens punkt 26.2) 

 

IT- og Telestyrelsen finder ikke, at det er rimeligt eller proportionalt at pålægge 
TDC at ændre vilkåret.  

Nr. 32 Se nr. 5

  

Nr. 33 Adgang til migrering (aftalens bilag 3 - prisliste)

 

TDC pålægges i aftalens bilag 3 at ændre prislisten således, at priser for skift fra 
andre samtrafikprodukter er omkostningsmæssigt begrundet.   
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Nr. 34 Se nr. 16

 
Nr. 35 Se nr. 5

 
Nr. 36 Se nr. 3

 
Nr. 37 Se nr. 33

 

Nr. 38 Se nr. 15

 

Nr. 39 Se nr. 21

  

Nr. 40 Administrativ rå kobber (manglende bilag)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret.   

Nr. 41 Delstrækninger (manglende bilag)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret.   

Nr. 42 Spektrum plan (manglende bilag)

 

IT- og Telestyrelsen har ikke fundet anledning til at træffe afgørelse om ændring 
af vilkåret.   

ooo0ooo   

Klagevejledning: 
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet 
for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald 
indgives inden 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet.  

Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. 
juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 4.000 kr. for 
Teleklagenævnets behandling af klagen.    

Med venlig hilsen   

Laila Jensen 


