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Afgørelse vedr. adgang til løbende opdateret oversigt over ledig dark fiber-
kapacitet  

Cybercity har ved brev af 14. juli 2006 anmodet IT- og Telestyrelsen om at vur-
dere rimeligheden i Cybercitys anmodning om adgang til en løbende opdateret 
oversigt over ledig dark fiberkapacitet i relation til Cybercitys ønske om indgåel-
se af samtrafikaftale med TDC om Ubestykket Lyslederinfrastruktur (dark fi-
ber).     

Sagsfremstilling 
Cybercity anmodede ved brev af 14. juli 2006 IT- og Telestyrelsen om at vurdere 
rimeligheden i Cybercitys anmodning om adgang til en løbende opdateret over-
sigt over ledig dark fiber kapacitet. Cybercity oplyser, at TDC s eksisterende 
Standardtilbud om Ubestykket Lyslederinfrastruktur giver adgang til, at opera-

tøren kan rette henvendelse til TDC om, hvorvidt der findes ubestykket lysleder-
kapacitet mellem de to givne centraler , og at TDC tager særskilt betaling for ar-
bejde udført i forbindelse med forespørgslen. Cybercity anmoder om, at TDC i 
stedet skal udarbejde en oversigt over ledig dark fiber, og at denne oversigt lø-
bende opdateres.  
   
IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 3. august 2006 TDC om bemærknin-
ger til Cybercitys anmodning. TDC svarede ved brev af 23. august 2006, hvori 
TDC anførte, at TDC ikke udfærdiger en løbende opdateret oversigt, men under-
søger konkret for et givet sæt af termineringspunkter, om der er ledig fiber hertil. 
TDC mener ikke, at et påbud om udarbejdelse af en sådan oversigt vil være hjem-
let eller proportional, bl.a. da selskabet mener, at anmodningen ikke vedrører ad-
gangen til et samtrafikprodukt, men vedrører et vilkår for levering af et samtra-
fikprodukt. Desuden anfører TDC, at forpligtelsen til at tilbyde adgang til 
ubestykket fiber må anses for midlertidig. Samtidigt anfører TDC, at stort set alle 
TDC's lokationer enten er eller planlægges forsynet med fiberkapacitet. Endelig 
har TDC oplyst, at det af TDC s grundlæggende system til ledningsregistrering er 
planlagt migreret til et nyt i første kvartal 2007.  

IT- og Telestyrelsen anmodede ved breve af 4. oktober 2006 og 27. oktober 2006 
TDC om at uddybe selskabets svar om, at TDC s lokationer enten er eller plan-
lægges forsynet med fiberkapacitet , og om dette samtidigt indebar, at der også 
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ville være ledig fiberkapacitet, således at det ikke ville være nødvendigt for Cy-
bercity at forespørge om ledig kapacitet.  

TDC svarede ved brev af 3. november 2006, at der i dag er fibre til samtlige af 
TDC's centraler, men at der er 120 teknikhuse, som ikke er forsynet med andet 
end kobberforbindelser. Disse vil blive forsynet med fiber, når der er behov her-
for, men TDC har ingen konkret plan for, hvornår dette vil ske. Samtidigt oplyste 
TDC, at det forhold, at en lokation er forsynet med fiberkapacitet, ikke nødven-
digvis betyder, at der er ledig kapacitet, og det vil derfor ikke være overflødigt at 
forespørge om ledig kapacitet. Endelig anfører TDC, at hvis selskabet udgav en 
løbende oversigt over ledig kapacitet af dark fiber, ville dette være en overtrædel-
se af telelovens § 64 om forbud mod videregivelse af oplysninger, da operatører-
ne ville få oplysninger om de andre operatørers brug af fiber.  

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 3. november 2006 om Cybercitys be-
mærkninger til TDC s brev af 3. november 2006. Cybercity svarede ved brev af 
17. november 2007, hvor Cybercity fastholdt anmodningen om adgang til en lø-
bende opdateret oversigt og anførte, og at TDC må være nærmest til at vide, hvor 
der er ledig fiberkapacitet. At TDC ikke internt stiller en oversigt til rådighed kan 
ikke være Cybercitys problem. Cybercity anførte samtidigt, at anmodningen om 
adgang til en oversigt ikke er en anmodning om adgang til et samtrafikprodukt, 
men om vilkårene for adgang til et samtrafikprodukt. Niveauet af informationer 
om dette produkt må således anses som et vilkår.  

IT- og Telestyrelsen sendte den 10. juli 2007 udkast til afgørelse i høring hos 
henholdsvis TDC og Cybercity med høringsfrist den 6. august 2007. TDC s sva-
rede den 20. juli 2007, at selskabet ikke havde bemærkninger til afgørelsesudka-
stet. Cybercity svarede den 13. august 2007, at det vil være nyttigt at få afklaret, 
hvorvidt der nu foreligger en tilgængelig oversigt over ledig lyslederkapacitet og 
i modsat fald at få afklaret, hvorvidt TDC ligger inde med en oversigt over, hvor i 
nettet, der er nedgravet fiberkapacitet. Ydermere bemærker Cybercity, at det ikke 
er tilstrækkeligt for selskabet at få oplysninger om, hvor der er ledig dark fiber 
mellem to centraler, hvilket IT- og Telestyrelsen i udkastet til afgørelse fremhæ-
ver, at der er adgang til. Cybercity bemærker endvidere, at TDC internt forespør-
ger konkret, hvorvidt der for et givet sæt termineringspunkter eksisterer ledig ka-
pacitet, men at TDC imidlertid indtil videre er eneste selskab, der med sikkerhed 
ved, hvor der er nedgravet fiberkapacitet, og hvor de enkelte termineringspunkter 
befinder sig. Cybercity anfører, at de godt kunne leve med at skulle forespørge 
fra case til case, hvis selskabet havde samme viden som TDC. Yderligere be-
mærker Cybercity, at de ønsker at anmode om en afklaring af, hvorledes IT- og 
Telestyrelsen vil sikre fortsat reguleret adgang til produktet ubestykket fiberin-
frastruktur (dark fiber).   

IT- og Telestyrelsen forespurgte ved e-mail af 16. august 2007 TDC, om TDC 
havde gennemført den planlagte migrering af ledningsregisteret til et nyt register. 
TDC svarede ved e-mail af 27. august 2007, at selskabet ikke kan oplyse, hvornår 
den planlagte migrering er gennemført, men at dette tidligst vil blive i 2. kvartal 
af 2008. Herudover oplyste TDC, at selskabet ikke for nærværende kan oplyse, 
om migreringen giver mulighed for en løbende opdateret oversigt over ledig 
lyslederkapacitet.  
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Ved e-mail af 30. august 2007 spurgte IT- og Telestyrelsen TDC, om selskabet 
har en oversigt over, hvor i nettet der er nedgravet fiber. TDC har ved e-mail af 4. 
september 2007 oplyst, at selskabet har registreret, hvor der er nedgravet fibre, 
men at TDC ikke har en opdateret oversigt over disse. TDC oplyser, at det dog er 
selskabets umiddelbare vurdering, at en sådan oversigt relativt enkelt kan frem-
stilles. TDC oplyser, at selskabet dog ikke er interesseret i at udlevere sådanne 
oversigter, der direkte eller indirekte kan tilfalde konkurrenter på markedet for 
fiberinfrastruktur og anvendes af disse til at skabe sig en konkurrencefordel. TDC 
henviser i den forbindelse til, at der netop på fiberområdet er en stærk konkurren-
ce fra andre operatører, og at den nuværende regulering af dark fiber alene er op-
retholdt, fordi IT- og Telestyrelsen endnu ikke har afsluttet de igangværende 
markedsundersøgelser for samtlige 18 markeder. 
     
Afgørelsesgrundlaget   

Lovgivning 
Det fremgår af § 1, nr. 3, i bekendtgørelse nr. 930 af 19. november 2002 om 
samtrafik m.v. (samtrafikbekendtgørelsen), at TDC som SMP-udbyder er forplig-
tet til at tilbyde adgang til leje af infrastrukturkapacitet på samtrafikvilkår.  

Det fremgår videre af § 1, jf. bilag 2, pkt. 2.A, i bærertjenestebekendtgørelsen1, at 
det rene transmissionselement (f.eks. optisk fiber) er omfattet af TDC s forplig-
telse til at tilbyde adgang til leje af infrastrukturkapacitet.   

Det følger af overgangsbestemmelserne i § 7, stk. 4, i lov nr. 450 af 10. juni 2003 
om ændring af lov konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere 
love med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, at 
ovenfor nævnte bekendtgørelser fortsat finder anvendelse på de områder og mel-
lem de parter, hvor der i medfør af teleloven ikke er truffet administrativ afgørel-
se og hvor eventuelle forpligtelser for det relevante marked ikke er trådt i kraft.   

Da der ikke er truffet afgørelse på det i nærværende sag relevante marked, idet 
der ikke er defineret et relevant marked, finder ovennævnte bekendtgørelser såle-
des fortsat anvendelse.   

Det fremgår endvidere af § 7, stk. 5, i ovennævnte overgangsbestemmelser, at 
visse af de hidtidige bestemmelser i 2000-teleloven, herunder §§ 42 og 61, fortsat 
finder anvendelse, med mindre der i medfør af teleloven er truffet administrativ 
afgørelse, og hvor eventuelle forpligtelser for det relevante marked er trådt i 
kraft.   

Den hidtidige telelovs § 612 indeholder følgende formulering: 

                                                     

 

1 Bekendtgørelse nr. 852 af 28. september 2001 om, hvilke grundlæggende bærertjene-
ster, tjenester og faciliteter og fysiske eller logiske samtrafikgrænseflader der indgår i 
samtrafikprodukter, som ændret ved bekendtgørelse nr. 670 af 10. juli 2003 om ændring 
af bekendtgørelse om, hvilke grundlæggende bærertjenester, tjenester og faciliteter og fy-
siske eller logiske samtrafikgrænseflader der indgår i samtrafikprodukter. 
2 Lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. 
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Udbydere, som i medfør af §§ 42 og 43 skal imødekomme alle rimelige anmod-
ninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal efter anmodning 
stille alle nødvendige oplysninger og specifikationer til rådighed for udbydere, 
der overvejer indgåelse af aftaler om samtrafik. Oplysningerne skal herunder 
omfatte informationer om nye samtrafikprodukter og ændringer i eksisterende 
udbud heraf, der planlægges gennemført i løbet af de næste seks måneder. Tele-
styrelsen kan godkende, at oplysninger mv. omfattet af 1. og 2. punkt kan tilbage-
holdes. Oplysninger om nye samtrafikprodukter skal offentliggøres snarest mu-
ligt.

  

Med lov nr. 1427 af 21. december 2005 om ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet er IT- og Telestyrelsen blevet bemyndiget til at 
fastsætte rimelige vilkår for samtrafik, jf. telelovens § 65, stk.2.   

Det fremgår af telelovens § 65, stk. 1 og 2, at:  

§ 65. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete tilfælde 
foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af aftale om samtra-
fik, 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, som den, anmodningen ret-
tes 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. 

Stk. 2. I forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen fastsætte 
rimelige vilkår for levering af et samtrafikprodukt. 
Stk. 3( ).

  

Det fremgår af lovbemærkningerne til telelovens § 65, stk. 2, at:  

Med rimelige vilkår forstås vilkår, der fastsættes under hensyntagen til 
dels den samtrafikberettigedes muligheder for at konkurrere på det pågæl-
dende 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 udgangs-
punkt i den konkrete anmodning, og at vilkårene skal være forholdsmæssi-
ge 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.   

Praksis: 
IT- og Telestyrelsen har tidligere behandlet spørgsmålet om adgang til samtrafik-
produktet ubestykket fiber. Styrelsen fastslog i sin afgørelse af 9. august 2006, at 
TDC fortsat er forpligtet til at tilbyde adgang til samtrafikproduktet ubestykket fi-
ber ved rimelig anmodning herom, jf. § 1, nr. 3 i samtrafikbekendtgørelsen, jf. bi-
lag 2, pkt. 2.A i bærertjenestebekendtgørelsen, og at TDC skal opretholde selska-
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bets standartilbud for samtrafikproduktet ubestykket fiber, jf. § 1, nr. 2 i stan-
dardtilbudsbekendtgørelsen. Afgørelsen er ikke påklaget.  

IT- og Telestyrelsen lagde i sin afgørelse vægt på, at   

Det fremgår af overgangsbestemmelserne i telelovens § 7, stk. 1, nr. 1, og stk. 2, 
nr. 2 og 3, at samtrafikbekendtgørelsen forbliver i kraft, indtil den ophæves eller 
ændres af ministeren, og at bærertjeneste- og standardtilbudsbekendtgørelsen 
forbliver i kraft, indtil de ophæves af IT- og Telestyrelsen.     

Det indebærer efter IT- og Telestyrelsens opfattelse, at retsstillingen herefter er 
således, at samtrafik-, bærertjeneste- og standardtilbudsbekendtgørelsen fortsæt-
ter med at finde anvendelse for samtrafikproduktet ubestykket fiber, indtil be-
kendtgørelserne henholdsvis ophæves eller ændres af ministeren eller ophæves af 
IT- og Telestyrelsen jf. overgangsbestemmelsens § 7, stk. 1 og 2, eller indtil sty-
relsen har truffet administrativ afgørelse på det relevante marked, og forpligtel-
serne er trådt i kraft, jf. overgangsbestemmelsens § 7, stk. 3.   

Idet der ikke er defineret et marked for ubestykket fiber, og IT- og Telestyrelsen 
dermed ikke har truffet afgørelse på dette relevante marked, reguleres ubestykket 
fiber efter styrelsens opfattelse fortsat efter samtrafik- og bærertjeneste- og stan-
dardtilbudsbekendtgørelsen, og TDC er derfor fortsat forpligtet til i medfør heraf 
at tilbyde ubestykket fiber på samtrafikvilkår og til at udarbejde standardtilbud 
herpå.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at den hidtidige regulering fortsætter med 
at finde anvendelse for de samtrafikprodukter, som ikke er omfattet af IT- og Te-
lestyrelsens markedsafgørelser, indtil de regulerende bekendtgørelser ophæves, 
jf. 7, stk. 1 og 2. Det må forudsættes, at bekendtgørelserne ophæves, når den nye 
regulering er fuldt ud indfaset, og den nye regulering virker i praksis, jf. lovbe-
mærkningerne til telelovens § 7, stk. 1 og 2.

   

Det er således styrelsens opfattelse, at TDC fortsat er forpligtet til at give adgang 
til ubestykket fiber samt udarbejde standardtilbud herpå.   

IT- og Telestyrelsens hjemmel til at behandle sagen 
TDC har gjort gældende, at et påbud om at udfærdige og løbende opdatere en 
oversigt over ubestykket fiber fra IT- og Telestyrelsen ikke vil være hjemlet, idet 
det ikke vedrører adgangen til et samtrafikprodukt.     

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at den med lov nr. 1427 af 21. december 
2005 foretagne ændring af telelovens3 § 65 betyder, at retsstillingen herefter er 
således, at IT- og Telestyrelsen ifølge § 65, stk. 1, kan tage stilling til:  

1. hvorvidt der i konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse 
eller ændring af en aftale om samtrafik, eller 

                                                     

 

3 Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 
780 af 28. juni 2007. 
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2. hvorvidt der er tale om en anmodning, som en SMP-udbyder vil være berettiget 
til at afvise. De mulige afvisningsgrunde anføres i bestemmelsens nr. 1 - 3.  

Såfremt IT- og Telestyrelsen i medfør af § 65, stk. 1, finder, at der er tale om en 
rimelig anmodning, jf. ovenfor pkt. 1, giver § 65, stk. 2, styrelsen beføjelse til i 
forbindelse med en afgørelse herom at fastsætte rimelige vilkår for leveringen af 
det givne samtrafikprodukt.  

Anvendelsen af § 65, stk. 2, forudsætter efter IT- og Telestyrelsens opfattelse under 
alle omstændigheder, at IT- og Telestyrelsen foretager en prøvelse efter § 65, stk. 
1, af, hvorvidt det produkt, som der skal fastsættes vilkår for efter stk. 2, er et 
samtrafikprodukt, som en udbyder med stærk markedsposition skal give adgang til 
efter samtrafikreglerne i teleloven. En afgørelse efter § 65, stk. 1, vil således nød-
vendigvis være en integreret del af styrelsens afgørelser om fastsættelse af vilkår 
efter § 65, stk. 2.  

I øvrigt ville det savne mening, hvis styrelsens bemyndigelse til at fastsætte vilkår 
efter § 65, stk. 2, skulle være betinget af, at parterne også er uenige om selve ad-
gangen til samtrafik. Det er således styrelsens opfattelse, at formålet med lovænd-
ringen, som indførte reglerne i § 65, stk. 2, har været at give IT- og Telestyrelsen 
bemyndigelse til at fastsætte vilkår for samtrafik.  

Det er dermed IT- og Telestyrelsens opfattelse, at styrelsen kan behandle spørgs-
mål om fastsættelse af vilkår for samtrafik efter reglen i § 65, stk. 2, uanset om det 
sker i forbindelse med en samtidig sag om adgang til et samtrafikprodukt efter § 
65, stk. 1. Det er endvidere IT- og Telestyrelsens vurdering, at adgang til nødven-
dige og relevante oplysninger for produktet falder ind under vilkår for levering af 
samtrafikprodukt , jf. § 65, stk. 2.   

IT og Telestyrelsens vurdering   

Adgang til ubestykket fiber  
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at styrelsen senest ved indbe-
retning af 1. februar 2001 til Europa-Kommissionen har udpeget TDC som ha-
vende en stærk markedsposition på markedet for leje af infrastrukturkapacitet4, 
som omfatter ubestykket fiber.  

TDC er som SMP-udbyder forpligtet til i medfør af reglerne i samtrafik- og bæ-
rertjenestebekendtgørelsen at tilbyde ubestykket fiber på samtrafikvilkår og til ef-
ter reglerne i standardtilbudsbekendtgørelsen at udarbejde standardtilbud herpå, 
jf. ovenfor.  

IT- og Telestyrelsen vurderer, at betingelserne i telelovens § 65, stk. 1, nr. 1-3 
om adgang til de i sagen omhandlede samtrafikprodukter er opfyldt, idet 

                                                     

 

4 Indberetning af 1. februar 2001 til EU-Kommissionen i henhold til artiklerne 14(3) og 18 i 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/33/EF af 30. juni 1997 om 
samtrafik på teleområdet med henblik på at sikre forsyningspligtydelser og interoperabilitet 
ved anvendelse af ONP-principperne.  
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Cybercity er berettiget til at anmode om samtrafik, jf. telelovens § 42, idet 
selskabet udbyder offentlige elektroniske kommunikationsnet eller tjenester 

 
anmodningen vedrører et samtrafikprodukt, som TDC i medfør af hhv. § 42, 
§ 39, stk. 1, nr. 1 i den hidtidige telelov, jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet er pålagt at give adgang 
til, og idet 

 

der ikke foreligger væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvisning, jf. tele-
lovens § 50.  

Efter IT- og Telestyrelsens vurdering kan styrelsen dermed fastsætte rimelige 
vilkår for levering af produktet i henhold til § 65, stk. 2.  

Vilkår for ubestykket fiber 
Som IT- og Telestyrelsen har fastslået ovenfor, er TDC forpligtet til at tilbyde 
adgang til samtrafikproduktet ubestykket fiber.    

Som følge af overgangsbestemmelserne i § 7, stk. 45, finder den hidtidige be-
stemmelse i telelovens § 61 fortsat anvendelse på samtrafikproduktet, idet der ik-
ke er truffet markedsafgørelse.   

Ved fastsættelse af vilkår om oplysningspligt vil det være rimeligt at tage ud-
gangspunkt i bestemmelsen i den tidligere § 61, der specifikt adresserer, hvilke 
oplysninger en udbyder skal stille til rådighed i forbindelse med indgåelse af 
samtrafikaftale.   

Den hidtidige telelovs § 61 indeholdt følgende formulering:  

Udbydere, som i medfør af §§ 42 og 43 skal imødekomme alle rimelige anmod-
ninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik, skal efter anmodning 
stille alle nødvendige oplysninger og specifikationer til rådighed for udbydere, 
der overvejer indgåelse af aftaler om samtrafik.    

Det fremgår bemærkningerne til bestemmelsen6, at   

Formuleringen alle nødvendige oplysninger og specifikationer indebærer, at 
der ikke umiddelbart er begrænsninger i omfanget heraf. Dog skal der være tale 
om allerede foreliggende oplysninger

 

(IT- og Telestyrelsens understregning)  

Efter dagældende § 61 skal alle nødvendige oplysninger således stilles til rådig-
hed ved indgåelse af samtrafik, men der skal efter lovbemærkningerne være tale 
om allerede tilgængelige oplysninger. De oplysninger, der efter § 61 således skal 
stilles til rådighed, er et øjebliksbillede , det vil sige at det er et krav, at oplys-
ningerne allerede er foreliggende på det tidspunkt, hvor forespørgslen afgives.    

                                                     

 

5 Jf. lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold 
på telemarkedet med flere love med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 
28. juni 2007. 
6 Lovforslag L 248 af 30. marts 2000 om konkurrence og forbrugerforhold. 
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Cybercitys konkrete anmodning om adgang til løbende opdateret oversigt over 
ledig kapacitet er efter styrelsens opfattelse en anmodning om oplysninger, som 
skal gives i løbet af aftaleforholdet og ikke kun ved samtrafikaftalens indgåelse. 
Da anmodningen således vedrører forhold under forløbet af kontrakten, kan § 61 
ikke direkte finde anvendelse.    

Forholdet om adgang til løbende opdateret oversigt skal således bedømmes som 
et vilkår for leveringen af samtrafikproduktet og skal derfor bedømmes efter § 
65, stk. 2, om rimelige vilkår. Ved bedømmelsen af rimelige vilkår for TDC s op-
lysningspligt kan der tages udgangspunkt i § 61, der efter styrelsens opfattelse vil 
være en egnet rettesnor for at fastlægge et udgangspunkt for omfanget af oplys-
ningspligten som vilkår for levering af samtrafikproduktet.  

Bestemmelsen i § 61 fastslår overordnet set, at alle oplysninger om et samtrafik-
produkt, der er tilgængelige på tidspunktet for anmodningen om oplysningerne, 
skal gives. IT- og Telestyrelsen vurderer, at dette vil være et rimeligt udgangs-
punkt ved fastlæggelse af omfanget af en forpligtelse til at levere oplysninger un-
der en samtrafikaftales beståen. At det er rimeligt, baserer IT- og Telestyrelsen på 
den omstændighed, at Cybercity vil have krav på at modtage oplysninger efter 
disse principper, i det omfang Cybercity måtte overveje at indgå en ny (ændret) 
aftale med andet indhold om samme produkt. Med dette udgangspunkt skal det 
herefter vurderes, om der således konkret er grundlag for at udvide forpligtelsen 
til at omfatte ikke foreliggende materiale.   

Af TDC s standardtilbud af 12. september 2006 for ubestykket lyslederinfrastruk-
tur fremgår det, at   

Operatøren kan forinden egentlig ordreafgivelse finder sted, rette fore-
spørgsel til TDC om, hvorvidt der findes Ubestykket lyslederkapacitet mel-
lem to givne centraler. TDC vil normalt tilstræbe at besvare en sådan fo-
respørgsel indenfor 10 arbejdsdage. TDC opkræver særskilt betaling fra 
Operatøren for arbejde udført i forbindelse med sådan forespørgsel, her-
under for at besvare selve forespørgslen i henhold til denne aftales bilag 2.   

Forespørgsler om tilgængelighed af fiber, fibertype mv. pr. time 500 kr. 

 

(IT- og Telestyrelsens fremhævelse).  

Det fremgår således af standardtilbuddet for ubestykket fiber, at det er muligt at 
få oplyst, om der mellem to centraler findes ubestykket lyslederkapacitet. Cyber-
city har således adgang til den nødvendige information for konkret at kunne leje 
ubestykket fiber mellem to centraler.  

Cybercitys anmodning om adgang til en løbende opdateret oversigt over ledig 
ubestykket fiber er en anmodning om at ændre det vilkår, der omhandler oplys-
ninger om tilstedeværelsen af ledig lyslederkapacitet.   

Ved fastsættelse af vilkår skal IT- og Telestyrelsen tage udgangspunkt i den kon-
krete anmodning, og vilkårene skal være forholdsmæssige og berettigede i for-
hold til de pålagte forpligtelser, jf. lovbemærkningerne til § 65, stk. 2. Et pålæg 
om at give adgang til en løbende opdateret oversigt vil samtidigt indebære et på-
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læg til TDC om at udarbejde en sådan oversigt, da TDC til sagen har oplyst, at 
der ikke foreligger en samlet oversigt over ledigt ubestykket fiber.  

Uanset at IT- og Telestyrelsen finder, at det ville være mere hensigtsmæssigt for 
udbyderne at have adgang til en samlet oversigt over ledig kapacitet, som fore-
slået af Cybercity, så er det i dag muligt for Cybercity at få oplysning om lysle-
derkapacitet mellem to givne centraler, og da TDC i dag ikke har en sådan over-
sigt, vil det således ikke være forholdsmæssigt og berettiget at pålægge TDC at 
udarbejde og give adgang til en løbende opdateret oversigt over ledig lyslederka-
pacitet.   

Samtidigt er styrelsen af den opfattelse, at den tidligere gældende § 61 skal be-
tragtes som en rettesnor for oplysningspligten i denne sammenhæng, da samtra-
fikproduktet fortsat er reguleret efter tidligere regler. De oplysninger, der efter § 
61 er krav om at stille til rådighed, er allerede foreliggende oplysninger, hvilket 
støtter IT- og Telestyrelsens vurdering af, at der ikke er tale om en rimelig an-
modning.  

IT- og Telestyrelsen finder således, at det nugældende vilkår i TDC s standardtil-
bud for oplysning om ledig fiberkapacitet er rimeligt, og IT- og Telestyrelsen kan 
derfor ikke efter telelovens § 65, stk. 2, ændre vilkåret.   

Forbud mod videregivelse af oplysninger 
TDC har anført, at hvis der blev givet adgang til løbende opdateret oversigt, kun-
ne dette medføre overtrædelse af telelovens § 64, om forbud mod videregivelse af 
oplysninger.   

IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at der efter IT- og Telestyrelsens vurdering 
ikke vil ske videregivelse af fortrolige oplysninger ved en løbende opdateret 
oversigt, da der alene er tale om oplysninger om, hvorvidt der er ledig fiberkapa-
citet på en given strækning, og ikke hvilke udbydere der evt. benytter kapacitet 
på strækningen. Samme oplysninger vil kunne opnås ved konkrete forespørgsler.  

Adgang til oplysning om nedgravet fiber 
Cybercity har - som nævnt i sagsfremstillingen - i forbindelse med høringen over 
udkastet til denne afgørelse anført, at hvis Cybercity havde samme kendskab som 
TDC til, hvor der er nedgravet fiberkapacitet, og hvor de enkelte termine-
ringspunkter befinder sig, kunne selskabet godt leve med, at selskabet fra case til 
case skulle forespørge, om der er ledig kapacitet på en udvalgt strækning.  

Spørgsmålet er herefter, om TDC kan pålægges at give adgang til en oversigt 
over nedgravet fiberkapacitet.  

Regelgrundlaget for vurderingen heraf er det samme, som der er redegjort for 
ovenfor i tilknytning til vurderingen Cybercitys primære anmodning af 14. juli 
2006.  

Som nævnt ovenfor er det IT- og Telestyrelsens opfattelse, at der ved afgørelse af 
rimelige vilkår for TDC's oplysningspligt, jf. telelovens § 65, stk. 2, kan tages 
udgangspunkt i den dagældende § 61 i teleloven som en rettesnor for at fastlægge 
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udgangspunktet for omfanget af oplysningspligten som vilkår for levering af 
samtrafikproduktet.  

Bestemmelsen fastslår overordnet set, at alle oplysninger om et samtrafikprodukt, 
der er tilgængelige på tidspunktet for anmodningen om oplysningerne, skal gives.   

TDC har oplyst, at selskabet har registreret, hvor der er nedgravet fibre, og at en 
opdateret oversigt herover relativt enkelt kan fremstilles.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at der er tale om allerede 
foreliggende oplysninger.  

Ved fastsættelse af vilkår efter telelovens § 65, stk. 2, skal IT- og Telestyrelsen 
blandt andet sikre, at vilkårene er forholdsmæssige og berettigede i forhold til de 
pålagte forpligtelser.  

En oversigt over nedgravet fiber vil blandt andet omfatte dark fiber, som er det 
samtrafikprodukt, denne sag vedrører, og som TDC er forpligtet til at give ad-
gang til. Oversigten vil imidlertid også indeholde oplysning om anden fiberinfra-
struktur, som TDC ikke har pligt til at give andre udbydere adgang til.  

Ved at få adgang til en oversigt over nedgravet fiber vil Cybercity (og eventuelt 
andre udbydere) således få adgang til oplysninger om infrastruktur, som ikke er 
omfattet af parternes samtrafikaftale om ubestykket fiberinfrastruktur (dark fi-
ber).  

Som det fremgår af sagen, foreligger der imidlertid ikke i dag en oversigt, der 
isoleret set identificerer, hvor der er ledigt dark fiber. En samlet oversigt over 
nedgravet fiber vil ikke imødekomme Cybercitys primære ønske, men vil dog gi-
ve selskabet et redskab, som - sammenholdt med de oplysninger, Cybercity i øv-
rigt vil kunne få på forespørgsel fra sag til sag - vil kunne lette Cybercitys plan-
lægning og give selskabet samme adgang til oplysninger, som TDC har adgang 
til.  

Som nævnt ovenfor finder IT- og Telestyrelsen, at det ville være hensigtsmæssigt 
for udbyderne at have adgang til en samlet oversigt over ledig kapacitet. Det kan 
således anføres, at det vil være rimeligt at give Cybercity adgang til den samlede 
oversigt over nedgravet fiber, da det er den eneste tilgængelige oversigt, der 
nærmer sig det oplysningsbehov, som Cybercity har redegjort for. Alternativt vil 
TDC - ved at kombinere regulerede og uregulerede produkter i en sådan oversigt 
- kunne frigøre sig fra en oplysningsforpligtelse, der i øvrigt må anses for rime-
lig.  

Heroverfor står imidlertid hensynet til TDC i forhold til selskabets konkurrenter 
på fiberinfrastrukturmarkedet. Der er ikke - ud over markedet for dark fiber - ud-
peget og reguleret et selvstændigt fibermarked. TDC kan således have et naturligt 
ønske om, at selskabets registreringer om, hvor selskabet har nedgravet fiber, ik-
ke bliver bekendt af andre udbydere, herunder TDC's konkurrenter.  
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Hvis Cybercity gives adgang til en oversigt over nedgravet fiber, vil selskabet (og 
evt. andre udbydere) altså få adgang til oplysninger om infrastruktur, som TDC 
udbyder eller anvender i konkurrence med andre udbydere, og som ikke er regu-
leret.  

Ud fra en samlet vurdering finder IT- og Telestyrelsen således ikke, at det vil væ-
re forholdsmæssigt og berettiget - i medfør af § 65, stk. 2 - at ændre de gældende 
vilkår i TDC s standardtilbud for oplysning om ledig fiberkapacitet ved at pålæg-
ge TDC at stille en oversigt over nedgravet fiberkapacitet til rådighed for Cyber-
city.   

Konklusion 
TDC giver i standardtilbuddet mulighed for at forespørge, om der er ledig 
ubestykket fiber mellem to centraler. Et påbud om at udarbejde en oversigt over 
ledig ubestykket fiber vil efter IT- og Telestyrelsens opfattelse ikke være for-
holdsmæssigt.  

IT- og Telestyrelsen finder ligeledes ikke, at et påbud om at stille en oversigt 
over nedgravet fiberkapacitet vil være forholdsmæssigt.  

IT- og Telestyrelsen kan således ikke træffe afgørelse om at ændre vilkåret efter 
telelovens § 65, stk. 2.   

ooooooo0ooooooo   

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af tele-
lovens § 65, stk. 2, jf. stk. 1, jf. overgangsbestemmelsen i § 7, stk. 57, følgende   

AFGØRELSE:  

Cybercitys anmodning om adgang til løbende opdateret oversigt over ledig 
ubestykket fiber eller en oversigt over nedgravet fiberkapacitet er ikke rime-
lig i henhold til telelovgivningens regler herom.    

ooooooo0ooooooo   

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. 

                                                     

 

7 Jf. lov nr. 450 af 10. juni 2003 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold 
på telemarkedet med flere love med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 
28. juni 2007.  
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Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af bekendtgørelse nr. 569 af 18. 
juni 2004 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr på 4.000 kr. for 
Teleklagenævnets behandling af klagen.    

ooooooo0ooooooo  

IT- og Telestyrelsen skal gøre opmærksom på, at afgørelsen om Cybercitys an-
modning er truffet i medfør af de hidtidige gældende regler i teleloven, som følge 
af at samtrafikproduktet ikke er omfattet af et marked indeholdt i Europa-
Kommissionens henstilling af 11. februar 2003, og der ikke er truffet markedsaf-
gørelse for samtrafikproduktet. IT- og Telestyrelsen har derfor ikke foretaget den 
samme proportionalitetsafvejning, som ville skulle ske for produkter omfattet af 
en markedsafgørelse. Nærværende afgørelse udelukker derfor ikke, at IT- og Te-
lestyrelsen for samtrafikprodukter omfattet af en markedsafgørelse, efter en kon-
kret vurdering ville kunne pålægge TDC at udarbejde systemer og procedurer 
med henblik på øget tilgængelighed for andre udbydere.   

Med venlig hilsen   

Jette Plenge Jakobsen 


