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TDC's afvisning af bestillinger af rå kobber-forbindelser, der efterfølgende 
genbestilles og bekræftes som BSA uden samproduktion 

Cybercity har med brev af 11. september 2007 henvendt sig til IT- og Telestyrel-
sen for at henlede styrelsens opmærksomhed på, at selskabet har oplevet forskelle 
i TDC's afvisning af bestillinger af hhv. rå kobberforbindelser og BSA uden sam-
produktion. Det er Cybercitys vurdering, at TDC ikke tilbyder andre virksomhe-
der, der udbyder tilsvarende tjenester, samme vilkår og samme kvalitet, som gæl-
der for tjenester, der udbydes af TDC selv.  

Sagsfremstilling

 

Cybercity har med brev af 11. september 2007 rettet henvendelse til IT- og Tele-
styrelsen om forskelle i TDC's afvisning af bestillinger af hhv. rå kobber-
forbindelser og BSA uden samproduktion.  

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 14. september 2007 om TDC s be-
mærkninger til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 19. 
september 2007.  

Cybercity har med to e-mails af 18. september 2007 sendt kopi af den mailkor-
respondance, som selskabet har haft med TDC om sagen, jf. nedenfor. Samme 
dag sendte Cybercity pr. mail til IT- og Telestyrelsen sine kommentarer til en ar-
tikel i Berlingske Tidende, der vedrørte den omhandlede problematik.   

Med e-mails af 20. og 21. september 2007 har Cybercity på egen foranledning 
fremsendt kommentarer m.v. til TDC's udtalelse af 19. september 2007, som Cy-
bercity den 20. september 2007 anmodede om at få tilsendt.  

Ved e-mail af 20. september 2007 anmodede IT- og Telestyrelsen på baggrund af 
de oplysninger, styrelsen havde modtaget fra Cybercity den 18. september 2007, 
TDC om yderligere bemærkninger i sagen. TDC besvarede denne anmodning den 
24. september 2007.  

TDC's udtalelser gav IT- og Telestyrelsen anledning til ved brev af 25. september 
2007 at stille TDC yderligere spørgsmål. TDC's udtalelse i den forbindelse forelå 
ved brev 2. oktober 2007.  

Den 26. september 2007 anmodede Cybercity om at indtræde som part i sagen. 
Samme dag fremsendte IT- og Telestyrelsen relevante akter i sagen til Cybercity 
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med anmodning om eventuelle bemærkninger. Cybercitys bemærkninger forelå 
ved brev af 2. oktober 2007.  

IT- og Telestyrelsen orienterede ved e-mail af 26. september 2007 TDC om, at 
Cybercity var indtrådt som part i sagen. Samtidig anmodede styrelsen TDC om at 
kommentere en oversigt over 48 eksempler1 på genbestilling af tidligere afviste 
rå kobberforbindelser, som styrelsen modtog fra Cybercity den 21. september 
2007.  

I sin udtalelse af 2. oktober 2007 oplyser TDC, at selskabet vil afvente bemærk-
ninger eller spørgsmål til TDC's gennemgang af en anden stikprøve over bestil-
linger fra august 2007, før TDC anvender yderligere ressourcer på at gennemgå 
de øvrige stikprøver. Da IT- og Telestyrelsen ikke i øvrigt har fundet grundlag 
for at fremsætte bemærkninger eller stille spørgsmål til TDC's gennemgang af 
den nævnte stikprøve fra august, har styrelsen således ikke modtaget de ønskede 
kommentarer fra TDC til ovennævnte oversigt. Styrelsen vurderer dog - på trods 
heraf - at sagen er oplyst.

  

IT- og Telestyrelsen sendte et udkast til afgørelse i sagen i høring hos TDC og 
Cybercity den 11. oktober 2007. TDC's bemærkninger forelå den 29. oktober 
2007, og Cybercitys bemærkninger forelå den 30. oktober 2007.  

IT- og Telestyrelsen træffer herefter afgørelse i sagen.  

A. Parternes anbringender 
Cybercitys anbringender 
I henvendelsen af 11. september 2007 redegør Cybercity blandt andet for et sags-
forløb, hvoraf det fremgår, at Cybercity i løbet af sommeren 2007 i to tilfælde 
hos TDC har genbestilt en række forbindelser, der oprindeligt af TDC var blevet 
afvist etableret med begrundelsen "manglende ledigt kobber". Ved den oprindeli-
ge bestilling var forbindelserne blevet bestilt som rå kobber, mens de ved genbe-
stillingen blev bestilt som BSA uden samproduktion.  

I de to situationer lykkedes det efter Cybercitys oplysninger selskabet at få en 
række af ordrerne bekræftet som BSA uden samproduktion.  

Det fremgår af Cybercitys henvendelse, at sagsforløbet har givet anledning til 
korrespondance mellem Cybercity og TDC hen over sommeren 2007.   

TDC har således i en e-mail af 5. juli 2007 til Cybercity svaret, at selskabet er 
"taknemmelige over at I gør opmærksom på forskellen, idet det er vores klare op-
fattelse, at der ikke bør være forskel i afvisningsgraden mellem de to produkter, 
når forudsætningerne for ordrernes gennemførelse i øvrigt er de samme". TDC 
oplyser yderligere i mailen, at det kan forekomme, at der er kunder, hvor led-
ningsvejen frigøres i tiden mellem de to bestillinger. TDC pointerer dog, at dette 
ikke er årsagen til de konstateringer, Cybercity har gjort. TDC oplyser yderligere, 
at der i ét tilfælde har været tale om en kunde, der tilsluttes BSA i et fremskudt 

                                                     

 

1 Cybercity fremsendte ved mail af 26. september 2007 en revideret oversigt, som heref-
ter omfattede 44 eksempler. IT- og Telestyrelsen fremsendte den reviderede oversigt til 
TDC samme dag.  
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punkt, hvor rå kobber er afvist, fordi der ikke er kapacitet mellem dette punkt og 
Cybercitys DSLAM.  

TDC oplyser i samme mail, at de systemmæssige implementeringer af de to pro-
dukter er foretaget tidsmæssigt forskudt med adskillige år. Samtidig er BSA sy-
stemmæssigt blevet implementeret på grundlag af det bestående BSA-produkt, 
hvilket ifølge TDC er årsagen til, at BSA-produktet "utilsigtet er blevet udstyret 
med et lidt større "nåleøje" end RK". TDC anfører i mailen, at dette efter selska-
bets opfattelse er forklaringen på Cybercitys konstateringer.  

Endelig oplyser TDC i den omhandlede mail, at selskabet undersøger, hvordan de 
to produkter kan bringes overens, og at det ikke er afklaret, om det ene eller andet 
produkt - eller begge - skal ændres. TDC oplyser, at selskabet forventer at kunne 
fremlægge en løsning umiddelbart efter sommerferien, som selskabet efterføl-
gende vil diskutere med Cybercity.  

Cybercity oplyser, at selskabet den 22. august 2007 rykkede TDC for den redegø-
relse, som TDC havde stillet i udsigt, jf. ovenfor.  

TDC besvarede Cybercitys henvendelse den 6. september 2007. I svaret af 6. sep-
tember 2007 uddybede TDC forholdene vedrørende de første oprindelige 25 gen-
bestillinger. Endvidere oplyste TDC over for Cybercity, at implementeringen af 
hhv. rå kobber- og BSA-produkterne vil blive gjort ensartet "i løbet af næste 
uge".   

Efter Cybercitys opfattelse fremgår det af TDC's egne redegørelser til Cybercity, 
at TDC har opstillet højere barrierer for bestilling af rå kobber, hvilket ifølge Cy-
bercity har medført, at ca. halvdelen af alle afvisninger af rå kobber med begrun-
delsen "manglende ledigt rå kobber" har været uberettigede.  

Ved e-mails af 18. og 20. september 2007 samt brev af 21. september 2007 har 
Cybercity kommenteret dels en artikel i Berlingske Tidende den 17. september 
2007, hvori TDC har udtalt sig om sagen, dels TDC's udtalelse af 19. september 
2007. TDC har i artiklen og udtalelsen blandt andet anført, at forskellen i behand-
lingen af rå kobber og BSA uden samproduktion har bestået i, at BSA-ordrer - i 
modsætning til rå kobber-ordrer - blev sendt til udførelse, selvom stikledningen 
krævede mere end tre timers teknikerarbejde. Hertil anfører Cybercity, at hoved-
parten af de omhandlede bestillinger var bestilt som gør-det-selv-løsninger - dvs. 
uden installationsarbejde. Efter Cybercitys opfattelse kan afvisningerne fra TDC's 
side derfor ikke være sket ud fra en forventning om, at installationen ville kræve 
mere end tre timers arbejde. Cybercity henviser i den forbindelse til en oversigt 
over 48 nye gennemførte bestillinger på BSA uden samproduktion, som TDC tid-
ligere har afvist på rå kobber, jf. note 1.  

Ved brev af 21. september 2007 anfører Cybercity endvidere - med henvisning til 
telelovens § 51 b, stk. 2 - at TDC efter Cybercitys opfattelse ikke kan forklare 
forskelsbehandling mellem de to omhandlede produkter med "produktspecifikke" 
forhold.  

I sin udtalelse af 2. oktober 2007 anfører Cybercity med henvisning til TDC's 
produktspecifikation for rå kobber, at TDC ved bestilling af rå kobber som gør-
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det-selv-ordrer blot skal etablere en bestilt forbindelse uden at foretage en visite-
ring, ligesom TDC heller ikke efter etableringen skal foretage en test af lednings-
vejen. Hvorvidt der forefindes en ledig stikledning, og om denne er afsluttet i et 
anvendeligt stik, forudsættes således undersøgt af den udbyder, der bestiller det 
rå kobber.   

TDC s anbringender  
TDC har redegjort for baggrunden for de forskelle i leveranceprocesserne for 
hhv. rå kobber og BSA uden samproduktion, som der ifølge TDC har været i en 
periode. TDC har efterfølgende uddybet, at der har været forskelle i leverance-
processerne for de to produkter fra første halvår 2006 og frem til 17. september 
2007.  

TDC har i brev af 19. september 2007 blandt andet oplyst, at det ved levering af 
rå kobber som udgangspunkt forudsættes, at den pågældende kobberlinje eksiste-
rer og er ledig på bestillingstidspunktet. Efter TDC' s standardtilbud etableres en 
linje dog også på bestilling i en række øvrige tilfælde, herunder hvis den "kan 
etableres mellem et evt. nyopsat nettermineringspunkt hos slutkunden og nærme-
ste enkeltfordeler ved anvendelse af relativt få ressourcer, mindre end 3 timer".   

Med hensyn til BSA-produkter oplyser TDC, at disse frem til ultimo 2005 kun 
blev leveret ved brug af linjer, der var tilsluttet TDC's telefonicentraler. Med 
virkning fra 2006 implementerede selskabet produktet BSA uden samproduktion. 
Implementeringen af dette produkt skete med udgangspunkt i det hidtil eksiste-
rende BSA-produkt, hvorved leveranceprocessen kom til at adskille sig fra rå 
kobber. TDC oplyser, at de væsentligste forskelle i leveranceprocessen for hhv. 
rå kobber og BSA uden samproduktion er begrundet i produkternes natur. TDC 
oplyser herom:  

"Således afvistes ordrer på BSAus, ligesom BSA med samproduktion, hvis den li-
nie, der kunne tilvejebringes, ikke havde tilstrækkeligt gode transmissionsegen-
skaber til, at DSL-forbindelsen både ved etableringen og i den forventede fremtid 
kunne levere den beordrede kapacitet. Hertil kommer, at der i leveranceproces-
sen for BSAus skulle findes ledig kapacitet i en af TDC's DSLAM, der kunne be-
tjene den ønskede adresse, og denne kunne være placeret i et fremskudt punkt. En 
anden forskel var, at visiteringsprocessen for BSAus afviste ordrer, hvor der ikke 
er kapacitet i kabelnettet mellem enkeltfordeler og det tilhørende krydsfelt, hvor-
imod ordrer blev sendt til udførelse selvom stikledningen krævede mere end 3 ti-
mers teknikerarbejde."   

Sidstnævnte forhold uddyber TDC i sin udtalelse af 24. september 2007, hvor 
selskabet oplyser, at "når TDC anfører, at forskellen vedrører BSAus med tekni-
kerbesøg og ikke BSAus som gør-det-selv, beror det på, at afvisningerne af RK-
ordrer vedrører de RK-bestillinger, hvor TDC efter en undersøgelse (visitering) 
vurderer, at det kræver mere end tre teknikertimer at etablere en stikledning til 
formålet. En gør-det-selv-ordre kan derimod kun etableres, hvis der er en ledig 
stikledning i forvejen, og denne allerede er afsluttet i et anvendeligt stik."  

TDC oplyser i sin udtalelse af 19. september 2007, at konsekvensen af denne le-
veranceproces har været, at TDC "ved beordring af BSAus med teknikerbesøg i 
visse tilfælde har etableret forbindelser, der ville være blevet afvist i visiterings-
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processen, hvis der i stedet var beordret RK, til trods for at TDC i aftalerne om 
BSAus kun forpligter sig til at levere produktet efter samme retningslinier som rå 
kobber. TDC har på den måde pådraget sig omkostninger, som TDC ikke var 
forpligtet til at afholde, og som TDC ikke har kunnet få dækket".  

TDC oplyser, at selskabet på baggrund af Cybercitys henvendelse har foretaget 
en nærmere vurdering af leveranceprocesserne. På den baggrund har selskabet 
fundet det hensigtsmæssigt at foretage en tilpasning og ensartning af processerne 
med virkning fra den 17. september 2007. Fra denne dato er afvisningskriterierne 
på de to ordretyper således ens bortset fra de forskelle, der er knyttet til produk-
ternes natur.   

For så vidt angår, hvilke forskelle i produkternes natur der henvises til, oplyser 
TDC blandt andet følgende:  

"(...) Hvis der ikke er kapacitet på strækningen mellem teknikhus og den over-
ordnede central medfører det, at en rå kobber linie hertil afvises, mens en BSAus 
leveres med indkobling i teknikhuset."  

Endvidere oplyser TDC:  

"Linier til BSAus bestilles med en specifik båndbredde. Ordrer afvises derfor, 
hvis TDC ud fra afstand og eventuelle liniemålinger kan konstatere, at denne 
båndbredde ikke kan leveres og opretholdes på den udpegede ledningsvej. En rå 
kobber linie leveres uden sådanne begrænsninger."  

I sin udtalelse af 2. oktober 2007 oplyser TDC, at der også ved bestillinger af rå 
kobber hhv. BSA uden samproduktion uden teknikerbesøg har været forskel i le-
veranceprocesserne for de to produkttyper. Ifølge TDC har denne forskel ikke 
haft nogen betydning.  

For ordrer uden teknikerbesøg - det vil sige gør-det-selv-løsninger - oplyser TDC 
følgende om forskellen i leveranceprocesserne:  

"Hvis der til ejendomme er registreret en ledig kapacitet til ejendommen som 
helhed, men ikke til den specifikke adresse, vil en ledig ordre på BSAus få tildelt 
ledningsvej heri. Ordrer på RK vil også få tildelt ledningsvej heri, hvis ordren 
vedrører lejemål under 2. sal. Efter 17. september 2007 gælder dette for RK uan-
set etage, på samme måde som for ordrer på BSAus.".  

TDC oplyser, at der ikke efter den 17. september 2007 er forskelle i leverance-
processerne mellem RK og BSAus, hverken for GDS-ordrer eller ordrer, der 
kræver teknikerbesøg.    

TDC har kommenteret nogle af de konkrete eksempler, Cybercity har redegjort 
for i sin henvendelse af 11. september 2007. På baggrund af IT- og Telestyrelsens 
anmodning af 20. september 2007 redegør TDC i selskabets brev af 24. septem-
ber 2007 yderligere for baggrunden for nogle af de afvisninger hhv. genbestillin-
ger af rå kobber/BSA uden samproduktion, som Cybercity har redegjort for i sin 
henvendelse af 11. september 2007. TDC har således foretaget en yderligere gen-
nemgang af en stikprøve fra august 2007. På baggrund af den fornyede gennem-
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gang konstaterer TDC, at ingen af de gennemførte bestillinger af BSA uden sam-
produktion i den omhandlede stikprøve kan tilskrives forskelle i leveranceproces-
sen.

  
Afgørelsesgrundlaget

  

A. Lovgrundlag   
I medfør af § 76, stk. 1, i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarke-
det (teleloven)2 kan IT- og Telestyrelsen behandle sager om overholdelse af lo-
vens afsnit IV og regler udstedt i medfør heraf af egen drift eller på baggrund af 
en klage.   

Det fremgår af telelovens § 51, stk. 1, at:  

"§ 51. IT - og Telestyrelsen skal pålægge udbydere med en stærk markedspositi-
on, jf. § 84 d, en eller flere forpligtelser som nævnt i stk. 3, jf. dog § 76 a."  

Det følger af § 51, stk. 3, at:  

"Stk. 3. Forpligtelser pålagt i medfør af stk. 1 og 2 kan vedrøre 
1) Imødekommelse af alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik, jf. 

§ 51 a, 
2) ikkediskrimination, jf. § 51 b, 
3) gennemsigtighed i forbindelse med samtrafik, jf. § 51 d, 
4) regnskabsmæssig opsplitning, jf. § 51 e, 
5) priskontrol, jf. § 51 f, og 
6) gennemsigtighed i forbindelse med nye samtrafikprodukter, jf. § 51 d."  

Den i § 51, stk. 3, nr. 2, nævnte forpligtelse om ikke-diskrimination er nærmere 
defineret i § 51 b, som har følgende ordlyd:  

"§ 51 b. Ved forpligtelse til ikkediskrimination, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, forstås, at 
parter navnlig skal sikre, at de under tilsvarende forhold tilbyder andre virksom-
heder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår, og at de udbyder tje-
nester og formidler oplysninger til andre på samme vilkår og af samme kvalitet, 
som gælder for tjenester, der udbydes til dem selv, deres datterselskaber eller 
partnere.  
Stk. 2. Forpligtelsen i stk. 1 omfatter tillige situationer, hvor tjenester, der udby-

des til parten selv, dennes datterselskaber eller partnere, er sammensat af flere 
samtrafikprodukter, og situationer, hvor sammenlignelige tjenester indgår som 
delelementer i forskellige samtrafikprodukter, f.eks. i form af tillægsydelser, til-
lægstjenester eller faciliteter."  

Af lovbemærkningerne til § 51 b3 fremgår blandt andet, at   

"Forpligtelsen om ikke-diskrimination indebærer - i overensstemmelse med den 
gældende bestemmelse om ikke-diskrimination og objektivitet - et krav om ikke-

                                                     

 

2 Jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 
3 Jf. lovforslag nr. L 143 af 29. januar 2003 - forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og 

forbrugerforhold på telemarkedet med flere love. 
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diskriminerende, rimelig og saglig adfærd på et objektivt grundlag. Herved for-
stås, at vilkårene for to eller flere parter, der anmoder om indgåelse af en aftale 
om samtrafik hos den samme part, som udgangspunkt skal være ens, hvis forhol-
dene er ens. Desuden indebærer kravet om ikke-diskrimination, at den, der ind-
går en aftale om samtrafik med en sådan part, har krav på adgang på samme vil-
kår, som den pågældende part anvender internt.  

(...)  

Pålæggelse af en forpligtelse til ikke-diskrimination indebærer, at tilsvarende 
tjenester/faciliteter som udgangspunkt skal tilbydes på samme vilkår og af samme 
kvalitet, uanset den sammenhæng de indgår eller anvendes i."  

Det fremgår også af lovbemærkningerne, at bestemmelsen indholdsmæssigt sva-
rer til den tidligere gældende lovs § 52, 2. pkt. Af lovbemærkningerne til § 52 
fremgår blandt andet:  

"Når udtrykket "andre parter, der stiller samme tjenester til rådighed" anvendes, 
indebærer det, at forskellige parter, der anmoder om samtrafik, skal behandles 
ikke-diskriminerende, såfremt de befinder sig på samme konkurrencemarked for 
det samtrafikprodukt, der anmodes om."  

§ 51 b blev ændret ved lov nr. 225 af 31. marts 2004. I den forbindelse blev 
blandt andet bestemmelsen i stk. 2 indsat. I lovbemærkningerne4 til § 51 b hedder 
det blandt andet:  

"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 alene til at omfatte det enkelte samtrafikprodukt som en helhed, 
men at bestemmelsen også omfatter sammenlignelige tjenester, sammensat af fle-
re samtrafikprodukter. Et eksempel herpå kan være et gensalgsprodukt, der sæl-
ges en gros som et færdigt produkt, der er sammensat af en række samtrafikpro-
dukter - f.eks. access, transport og terminering. Derudover omfatter præciserin-
gen 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."   

B. Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for ubundtet ad-
gang (marked nr. 11).  IT- og Telestyrelsen traf den 5. januar 2006 afgørelse på 
markedet i henhold til telelovens § 51, og Teleklagenævnet traf afgørelse i klage-
sagen den 10. juli 2006.  

Der er truffet administrativ afgørelse på nærværende engrosmarked, og forplig-
telserne for dette marked er trådt i kraft, jf. overgangsbestemmelsen i § 7, stk. 4, i 
lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerfor-
hold på telemarkedet med flere love med senere ændringer. 

                                                     

 

4 Jf. lovforslag nr. L 160 af 5. februar 2004 - forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og 

forbrugerforhold på telemarkedet, lov om radiofrekvenser og lov om etablering og fælles udnyttel-

se af master til radiokommunikationsformål m.v. 
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TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som havende en stærk markedsposi-
tion på det i denne sammenhæng relevante engrosmarked. TDC er som følge heraf 
i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 pålagt nedenstående forpligtel-
ser for engrosmarkedet:  

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51 a, at imø-
dekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik. Dette omfat-
ter adgang til leje af rå kobber, adgang til leje af delt rå kobber, adgang til 
delstrækning af rå kobber eller delt rå kobber, adgang til administrativt rå 
kobber og adgang til fælles udnyttelse af bygninger m.v. med henblik på 
sammenkobling af netelementer (samhusning).  

 

Forpligtelse om priskontrol, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f. 

 

Forpligtelse om omkostningsregnskab, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 
g. 

 

Forpligtelse om ikke-diskrimination, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 51 b. 

 

Forpligtelse om at udfærdige standardtilbud på de samtrafikprodukter, som 
er omfattet af adgangsforpligtelsen, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 51 c. 

 

Forpligtelse om gennemsigtighed i forbindelse med samtrafikaftaler, der 
indeholder afvigende betingelser m.v. i forhold til TDC's relevante stan-
dardtilbud, ændringer i eksisterende udbud af samtrafikprodukter og kom-
mende nye samtrafikprodukter på markedet, jf. lovens § 51, stk. 3, nr. 3 og 
6, jf. § 51 d. 

 

Forpligtelse til at foretage regnskabsmæssig opsplitning, jf. lovens § 51, 
stk. 3, nr. 4, jf. § 51 e.   

Forpligtelsen om ikke-diskrimination 
Det fremgår af markedsafgørelsen, at "forpligtelsen om ikke-diskrimination inde-
bærer, at TDC navnlig skal sikre:  

 

at TDC under tilsvarende forhold tilbyder andre virksomheder, der ud-
byder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser, og 

 

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

Forpligtelsen omfatter tillige situationer, hvor tjenester, der udbydes til TDC 
selv, dettes datterselskaber eller partnere, er sammensat af flere af de ovenfor 
anførte samtrafikprodukter, og situationer, hvor sammenlignelige tjenester ind-
går som delelementer i forskellige af de ovenfor anførte samtrafikprodukter, 
f.eks. i form af tillægsydelser, tillægstjenester eller faciliteter.  

Forpligtelsen indebærer, at TDC, i det omfang selskabet skal imødekomme en an-
modning om indgåelse eller ændring af aftale om samtrafik, skal sikre, at den, der 
anmoder om samtrafik, oplyses om de vilkår og priser for samtrafik, som parten 
kan kræve, enten fordi vilkårene og priserne er fastsat i et standardtilbud, eller 
fordi vilkårene og priserne findes i andre gældende samtrafikaftaler om det pågæl-
dende produkt, og således i medfør af ikke-diskriminationsforpligtelsen skal være 
opnåelige for den pågældende part. Ligeledes skal TDC give oplysning om de 
sammenhænge, hvori disse vilkår og priser indgår.   
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Endvidere indebærer forpligtelsen om ikke-diskrimination, at fremkomsten af nye 
underprodukter eller accessoriske produkter inden for et givent hovedprodukt, 
der er omfattet af adgangsforpligtelsen, ligeledes vil blive omfattet af forpligtel-
sen. Dette sker i det omfang, de nye produkter afsættes internt eller eksternt.  

(...)  

TDC skal sikre, at opfyldelsen af forpligtelsen om ikke-diskrimination sker rede-
ligt, 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. Det-
te har dog ingen betydning for denne sags afgørelse.    

IT- og Telestyrelsens vurdering

 

IT- og Telestyrelsen skal understrege, at styrelsen ikke i denne sag foretager en 
konkret vurdering af TDC's håndtering af de enkelte bestillinger, som Cybercity 
har redegjort for i tilknytning til sin henvendelse af 11. september 2007.  

Som nævnt ovenfor har IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 84 d med sin 
markedsafgørelse af 5. januar 2006 udpeget TDC som havende en stærk markeds-
position på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 11).  I samme markeds-
afgørelse er TDC som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 
51 pålagt en række forpligtelser for engrosmarkedet.   

TDC er blandt andet pålagt en forpligtelse til at imødekomme alle rimelige an-
modninger om adgang til samtrafik med hensyn til rå kobber.  

Det følger ligeledes af markedsafgørelsen, at TDC er pålagt en forpligtelse om 
ikke-diskrimination.   

Det fremgår af sagen, at TDC har afvist bestillinger på etablering af rå kobber-
forbindelser, som senere er genbestilt og bekræftet at kunne etableres som BSA 
uden samproduktion.  

TDC har forklaret, at selskabet har haft forskellige leveranceprocesser i forbin-
delse med bestillinger af de to produkter. Dette har ifølge selskabets egne oplys-
ninger medført, at selskabet ved bestilling af BSA uden samproduktion i visse til-
fælde har etableret forbindelser, der ville være blevet afvist, hvis der i stedet var 
bestilt rå kobber, til trods for at TDC i aftalerne om BSA uden samproduktion 
kun forpligter sig til at levere produktet efter samme retningslinjer som rå kob-
ber.  

Den omhandlede problemstilling vedrører to produkter: Rå kobber og BSA uden 
samproduktion.  

Produktet BSA uden samproduktion etableres på den underliggende infrastruktur, 
herunder særligt 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, dels til produktion af BSA, der også anven-
des af TDC selv eller andre bredbåndsudbyderes produktion af bredbånd. Rå 
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kobber anvendes således til udbud af forskellige produkter, der på slutbrugerni-
veau er i direkte konkurrence med hinanden. 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)

   

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det er relevant at vur-
dere, om de forskelle i leveranceprocessen for hhv. rå kobber og BSA uden sam-
produktion, som TDC har redegjort for i sagen, udgør en overtrædelse af selska-
bets forpligtelse til ikke-diskrimination. Det er videre IT- og Telestyrelsens vur-
dering, at der i den forbindelse skal tages udgangspunkt i den forpligtelse til ikke-
diskrimination, som er pålagt i afgørelsen for engrosmarkedet for ubundtet ad-
gang (marked 11). IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at det 
ved afgørelsen af, om der er sket diskrimination, i givet fald er afgørende, om der 
er givet adgang til at anvende TDC's kobbernet med henblik på udbud af BSA 
uden samproduktion på vilkår, der er mere gunstige end ved anmodning om rå 
kobber.  

Som nævnt ovenfor har det med bestemmelsen i telelovens § 51 b, stk. 2, været 
hensigten at sikre, at ikke-diskriminationsforpligtelsen ikke kun omfatter det en-
kelte samtrafikprodukt som en helhed, men at bestemmelsen også omfatter sam-
menlignelige tjenester, sammensat af flere samtrafikprodukter. I lovbemærknin-
gerne til bestemmelsen er som eksempel nævnt et gensalgsprodukt, der sælges en 
gros som et færdigt produkt, der er sammensat af en række samtrafikprodukter - 
f.eks. access, transport og terminering. Derudover er det i lovbemærkningerne 
nævnt, at det med bestemmelsen præciseres, at ikke-diskriminationsforpligtelsen 
omfatter sammenlignelige ydelser, tjenester og faciliteter, som f.eks. leveringsti-
der, bestillingsprocedurer og databaseadgang m.v., der udbydes i relation til eller 
indgår som delelementer i samtrafikprodukter.  

Det kan på baggrund af TDC's oplysninger i sagen konstateres, at der har været 
forskelle i leveranceprocesserne for hhv. rå kobber og BSA uden samproduktion. 
TDC har videre oplyst, at disse forskelle har bestået for såvel ordrer med og uden 
teknikerbesøg.   

TDC har oplyst, at forskellene i leveranceprocesserne mellem rå kobber og BSA 
uden samproduktion vedrører følgende to situationer:  
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Når levering forudsætter etablering af en stikledning, hvortil der skal an-
vendes mere end tre teknikertimer. Denne forskel er relateret til ordrer 
med teknikerbesøg. 

 
Når levering forudsætter tildeling af ledig kapacitet i ledningsvej til eta-
geejendomme med henblik på levering til lejemål beliggende over 2. sal. 
Denne forskel er relateret til ordrer uden teknikerbesøg.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at disse forskelle i leveranceprocesserne 
har kunnet føre til, at der er blevet etableret forbindelser baseret på BSA uden 
samproduktion, som ikke har kunnet etableres som rå kobber-forbindelser, og 
dermed til konkurrencemæssige fordele for udbydere af bredbåndstjenester via 
BSA-platformen.  

TDC har oplyst, at selskabet ved en gennemgang af en stikprøve fra august 2007 
har konstateret, at ingen af de gennemførte BSA-bestillinger i denne stikprøve 
kan tilskrives forskelle i leveranceprocessen. IT- og Telestyrelsen lægger imidler-
tid vægt på, at TDC selv over for Cybercity har erkendt, at BSA-produktet util-
sigtet er blevet udstyret med et lidt større "nåleøje" end rå kobber. Hertil kom-
mer, at TDC ikke har godtgjort, at andre gennemførte bestillinger af BSA uden 
samproduktion ikke kan tilskrives forskelle i leveranceprocesserne.   

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC - med de identi-
ficerede og erkendte forskelle i leveranceprocesserne, jf. ovenfor - har stillet sig 
selv og andre udbydere, der udbyder bredbåndstjenester via BSA-platformen, 
bedre end udbydere, der har ønsket at udbyde bredbåndstjenester via rå kobber. 
Dette forhold strider efter IT- og Telestyrelsens opfattelse mod selskabets pligt til 
ikke-diskrimination, hvorefter "TDC under tilsvarende forhold skal tilbyde andre 
virksomheder, der udbyder tilsvarende tjenester, tilsvarende vilkår og priser", jf. 
IT- og Telestyrelsens afgørelse af 5. januar 2006 om engrosmarkedet for ubundtet 
adgang, jf. telelovens § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 51 b.  

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af tele-
lovens 76, stk. 1, og i medfør af styrelsens afgørelse af 5. januar 2006 på engros-
markedet for ubundtet adgang (marked 11) følgende:   

AFGØRELSE

  

TDC har handlet i strid med ikke-diskriminationsforpligtelsen i IT- og Tele-
styrelsens afgørelse af 5. januar 2006 om engrosmarkedet for ubundet ad-
gang (marked 11), jf. § 51, stk. 3, nr. 2, jf. § 51 b, i lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet, ved at have implementeret og fulgt for-
skellige leveranceprocesser for hhv. rå kobber og BSA uden samproduktion 
med og uden teknikerbesøg, hvilket har kunnet føre til, at der er blevet etab-
leret forbindelser baseret på BSA uden samproduktion, som ikke har kunnet 
etableres som rå kobber-forbindelser, og dermed til konkurrencemæssige 
fordele for udbydere af bredbåndstjenester via BSA-platformen.  

TDC har oplyst, at selskabet med virkning fra 17. september 2007 har foretaget 
en tilretning og ensartning af leveranceprocesserne, og at de forskelle i leveran-
ceprocesserne, der er redegjort for ovenfor, således har været elimineret siden 
nævnte dato. TDC har yderligere oplyst, at afvisningskriterierne for hhv. rå kob-
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ber og BSA uden samproduktion fra den nævnte dato er ens bortset fra forskelle, 
der er knyttet til produkternes natur.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens opfattelse, at TDC's overtrædelse af 
ikke-diskriminationsforpligtelsen som nævnt ovenfor er bragt til ophør. IT- og 
Telestyrelsen har i den forbindelse lagt til grund, at de "forskelle, der er knyttet 
til produkternes natur", og som ifølge TDC's oplysninger fortsat kan føre til af-
visningssituationer, er de forskelle, som selskabet har redegjort for i sin udtalelse 
af 2. oktober 2007, jf. ovenfor.   

ooo0ooo  

Klagevejledning  
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan i medfør af teleloven påklages til Teleklage-
nævnet, Sekretariatet for Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 København K. 
Klagen skal i givet fald indgives skriftligt inden fire 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 
behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet 
af Teleklagenævnets sekretariat.    

ooo0ooo    

IT- og Telestyrelsen skal oplyse, at nærværende sag peger på et behov for 
nærmere at få belyst TDC's forretningsgange m.v. i relation til bestilling, levering 
m.v. af samtrafikprodukter. Formålet hermed vil i givet fald blandt andet være at 
tilvejebringe et grundlag for at vurdere, om der er områder, hvor der sker uregel-
mæssigheder, som har betydning for konkurrencesituationen på telemarkedet. De 
oplysninger, der er fremkommet i nærværende sag, vil kunne indgå i disse videre 
overvejelser m.v. IT- og Telestyrelsen vil snarest muligt vende tilbage herom.    

Med venlig hilsen   

Jette Plenge Jakobsen 


