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Udkast til afgørelse vedr. anmodning fra Cybercity om adgang til regulerede 
multikanal og multicast produkter 

Cybercity har ved brev af 10. november 2006 til IT- og Telestyrelsen anmodet 
styrelsen om at træffe afgørelse om, hvorvidt Cybercitys anmodning om adgang 
til multikanal og multicast produkter på regulerede vilkår og til regulerede priser 
er rimelig, jf. telelovens § 651.   

Sagsfremstilling 
Cybercity har med brev af 10. november 2006 anmodet IT- og Telestyrelsen om 
at træffe afgørelse om, hvorvidt Cybercitys anmodning om at få adgang til TDC s 
produkt BSA multikanal og multicast er rimelig. Cybercity anmoder samtidig 
om, at styrelsen fastsætter, hvilke priser der skal være gældende for adgangen, 
hvis anmodningen vurderes rimelig.   

Cybercity oplyser, at produktet (BSA multikanaler og multicast) er nødvendigt, 
idet der i forbindelse med udbud af forskellige IP-baserede tjenester (f.eks. VoIP 
og IP-TV) er behov for at kunne prioritere trafikken, herunder garantere forskel-
lige kvalitetsniveauer til forskellige tjenester.  

Cybercity oplyser videre, at selskabet i dag har en tillægsaftale med TDC om leje 
af multikanaladgang, men at der i den seneste tid er opstået tvivl om, hvorvidt 
TDC er forpligtet til at levere produktet på regulerede vilkår, hvorved adgangen 
bør være udbudt til omkostningsrelaterede priser, eller om det foreliggende pro-
dukt udbydes på kommercielt grundlag, hvor TDC s prissætning vil kunne ske 
uden for IT- og Telestyrelsens tilsyn.    

Cybercity giver følgende beskrivelse af produkterne multikanal og multicast;  

 

Multikanal

 

- Et produkt med prioriterede individuelle kanaler for hele 
transmissionsstrækningen, dvs. fra slutkundens tilslutningspunkt via 
DSLAM til opsamlingspunktet ( DSLAM , layer2, eller layer3) 

 

Multicast

 

- Et produkt, hvor den samme downstream datastrøm til flere 
ADSL-kunder kun sendes én gang til DSLAM en, hvorefter den duplike-
res.    

                                                     

 

1 I 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 konkur-
rence- og forbrugerforhold på telemarkedet. 

http://www.itst.dk
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Cybercity oplyser, at selskabet i dag anvender individuelle multikanaler, når sel-
skabet udbyder VoIP. Dette beskrives af Cybercity som nødvendigt for at kunne 
levere kvalitetstelefoni på Bitstream Access (BSA), idet Cybercity i modsat fald 
skulle levere på basis af TDC´s best effort BSA-produkt, som efter Cybercitys 
opfattelse typisk ikke har tilstrækkelig høj kvalitet. Cybercity oplyser i den for-
bindelse, at dimensioneringen i nettet foretages således, at der i fordelingen af 
den tilgængelige transmissionskapacitet til de tilsluttede slutbrugere sker en be-
tydelig grad af overbooking. Dette betyder efter Cybercitys opfattelse, at der ikke 
er nogen garanti for, at den nødvendige transmissionskapacitet hele tiden vil være 
til stede, når en VoIP-kunde ønsker at gennemføre en samtale.  

Cybercity oplyser, at selskabet i dag får adgang til BSA-multikanal via en Til-
lægsaftale om Bitstream Access Multikanaler , som selskabet indgik aftale med 
TDC om den 12. oktober 2005.   

Cybercity bemærker endvidere, at selskabet havde efterspurgt dette produkt i et 
par år, og at et aftaleudkast forelå umiddelbart samtidig med, at TDC selv i større 
skala påbegyndte udbud af VoIP.  

Cybercity oplyser, at de servicespeeds, der er til rådighed i aftalen, i det væsent-
ligste dækker behovet i markedet for nuværende. Cybercity forudser dog, at der 
indenfor en kort tidshorisont vil være nye tjenester, som skal understøttes af end-
nu højere servicespeeds. Cybercity oplyser i samme forbindelse, at priserne for 
multikanaler p.t. ikke er omkostningsbaserede.   

Multicasting i forbindelse med BSA blev ifølge Cybercitys oplysninger introdu-
ceret af TDC i andet halvår af 2006 og betegnes af Cybercity som den mest effi-
ciente måde at sende samme datastrøm til flere slutbrugere på samme tid.   

Multicasting er efter Cybercitys oplysninger en nødvendig forudsætning for at 
kunne udbyde IP-TV over BSA. Dette indebærer efter Cybercitys opfattelse, at 
der gives adgang til at unbundte TDC s BSA-produkt, således at Cybercity f.eks. 
vil blive givet adgang til at udbyde egne multicaststrømme, uanset på hvilket ni-
veau BSA-tilslutningen finder sted (dog under forudsætning af, at TDC har etab-
leret DSLAM udstyr med multicastfunktionalitet på de pågældende centraler).           

Cybercity oplyser, at selskabets behov for servicespeeds hidtil har været begræn-
set til servicespeeds i den lavere ende af de udbudte servicespeeds, men at der in-
denfor en kortere tidshorisont vil være et stigende behov for servicespeeds til at 
understøtte IP-TV.  

Efter Cybercitys opfattelse skal priserne på de højere service-speeds reduceres 
betydeligt, hvis Cybercity skal kunne udarbejde en business-case for disse tjene-
ster.  

Det er endvidere Cybercitys opfattelse, at multikanaler og multicast er at opfatte 
som en naturlig udvikling af BSA-produktet, og derfor må være omfattet af en-
grosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12). Der er således efter Cyberci-
tys opfattelse alene tale om dedikerede båndbredder, som i princippet vil kunne 
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understøtte en række forskellige tjenester. Yderligere anfører Cybercity, at den 
omstændighed, at Cybercity vælger at anvende nogle servicespeeds til VoIP og 
på sigt vil anvende andre servicespeeds til IP-TV, ikke kan føre til, at multikana-
ler/multicast skal reguleres på andre markeder end bredbåndsmarkedet.   

Cybercity anmoder på den baggrund IT- og Telestyrelsen om at vurdere rimelig-
heden af selskabets anmodning og anmoder i den forbindelse styrelsen om at 
træffe afgørelse om, hvordan priserne skal fastsættes. Efter Cybercitys opfattelse 
bør dette ske på omkostningsbaserede vilkår, og i den forbindelse omfattes af 
LRAIC.  

Cybercity anmoder samtidig IT- og Telestyrelsen om at iværksætte de nødvendi-
ge tiltag for at få produktet omfattet af gældende regulering, hvis styrelsen i sin 
vurdering når frem til, at Cybercitys anmodning ikke er en rimelig anmodning.  

IT- og Telestyrelsen har den 8. december 2006 modtaget kommentarer fra TDC i 
sagen. TDC bemærker indledningsvist, at selskabet har indgået en aftale med 
Cybercity om multikanaler og oplyser samtidig, at TDC har tilbudt en aftale om 
multicast, men at der endnu ikke er indgået aftale herom.  

TDC bemærker endvidere, at IT- og Telestyrelsen med afgørelsen over for TDC 
på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning af 2. november 2005 nøje har define-
ret hvilke BSA-produkter, som TDC i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 
51a, skal give adgang til. Efter TDC s opfattelse er BSA multikanal- og multi-
castprodukter ikke en del af oplistningen i afgørelsen og skal derfor ikke anses 
som omfattet af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51a.  

TDC er på denne baggrund af den opfattelse, at BSA multikanal- og multicast-
produkter  uagtet TDC er indstillet på at give adgang til disse produkter  ikke 
er omfattet af regulering i medfør af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 2. 
november 2005, og fastsættelsen af priser og vilkår skal derfor efter TDC s opfat-
telse alene bero på en forhandling mellem parterne.   

IT- og Telestyrelsen har den 12. april 2007 fremsendt TDC s høringsbrev af 8. 
december 2006 til Cybercity med henblik på selskabets kommentar hertil. IT- og 
Telestyrelsen har samtidig overfor Cybercity beklaget den sene fremsendelse, 
som beror på en fejl fra IT- og Telestyrelsens side.  

Cybercity bemærker i selskabets høringssvar af 1. maj 2007, at TDC i selskabets 
høringssvar i forbindelse med marked 12 har noteret sig, at IT- og Telestyrelsen 
nøje har defineret, hvilke BSA-produkter som TDC i medfør af § 51, stk. 3, nr. 1, 
jf. § 51a, skal give adgang til.  

Cybercity bemærker endvidere, at TDC hertil anfører, at BSA-multikanal- og 
multicastprodukterne ikke fremgår af oplistningen og derfor efter TDC s opfat-
telse ikke anses for at være omfattet af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51a, og 
at fastsættelse af priser og vilkår således alene beror på en forhandling mellem 
parterne.                  
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Cybercity henviser til selskabets indledende anmodning til IT- og Telestyrelsen 
af 10. november 2006 og oplyser, at Cybercity fastholder den opfattelse, at såvel 
multikanal som multicast er at opfatte som en naturlig udvikling af BSA-
produktet og derfor efter Cybercitys opfattelse er omfattet af marked 12.  

Cybercity bemærker endvidere, at hvis de pågældende produkter alene udbydes 
på kommercielle vilkår, vil der efter Cybercitys opfattelse være stor usikkerhed 
forbundet med udarbejdelsen af en business-case, idet dette efter selskabets op-
fattelse vil afstedkomme uvished om, hvor længe produktet vil kunne aftages, li-
gesom vilkår og priser vil være fastsat af TDC.   

I forhold til IT- og Telestyrelsens forespørgsel af 12. april 2007 om, hvorvidt Cy-
bercity havde modtaget et udkast eller lignende til aftale om multicast, har Cy-
bercity oplyst, at selskabet ikke har fået tilsendt noget udkast til aftale eller lig-
nende i relation til multicast-produkterne.   

Cybercity oplyser, at TDC den 16. februar 2007 har offentliggjort priser for et 
multicast produkt. Derudover oplyser Cybercity, at selskabet har kendskab til, at 
TDC i juni 2006 udsendte/offentliggjorde en produktspecifikation for samtrafik-
produktet BSA multikanal .   

Cybercity bemærker, at TDC ved offentliggørelsen af priser den 16. februar 2007 
 i modsætning til tidspunktet for offentliggørelse af produktspecifikation  hen-

viser til TDC s gennemsigtighedsforpligtelse i medfør af telelovens § 51d, stk. 2 
samt IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse på marked 12, hvor TDC er pålagt 
at offentliggøre kommende ændringer af selskabets udbud af BSA. Cybercity 
bemærker endvidere, at TDC i juni måned 2006 anførte, at offentliggørelsen af 
produktspecifikationen ikke skete i henhold til telelovens § 51d, stk. 2, men alene 
var udtryk for en service for TDC s kunder hos Branchesalg.        

Det er Cybercitys opfattelse, at TDC i den mellemliggende periode er kommet 
frem til, at multicast er omfattet af forpligtelserne pålagt på marked 12, selvom 
dette tilsyneladende ikke er budskabet i TDC s brev af 8. december 2006.    

IT- og Telestyrelsen har den 1. maj 2007 sendt Cybercitys høringssvar af 1. maj 
2007 til TDC.    

IT- og Telestyrelsen har den 18. maj 2007 modtaget en bekræftelse på modtagel-
se af høringsbrevet fra TDC, hvori selskabet samtidig oplyser, at TDC s offent-
liggørelse af priser den 16. februar 2007 ikke kan anses som udtryk for, at TDC 
anerkender, at BSA multikanal- og multicastprodukter er omfattet af samtrafikre-
guleringen i henhold til teleloven.    

 

Regelgrundlag  

Ved lov nr. 1427 af 21. december 2005 om ændring af lov om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet blev telelovens § 65 ændret. Telelovens § 65, stk. 
1 og 2 er herefter affattet som følger:  
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§ 65. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete til-
fælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en afta-
le om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en part om-
fattet af §§ 42 eller 44 er 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. 
  Stk. 2.  I forbindelse med en afgørelse efter stk. 1 kan IT- og Telestyrelsen 
fastsætte rimelige vilkår for levering af et samtrafikprodukt. 
   Stk. 3 ..

  

Af § telelovens § 50, stk. 22, fremgår følgende væsentlige hensyn, som kan be-
grunde afvisning af en anmodning om samtrafik:  

1) Bevarelse af de berørte elektroniske kommunikationsnets eller -tjenesters 
integritet og interoperabilitet. 

2) Beskyttelse af tjeneste- og netinterne data. Beskyttelse af personrelaterede 
data. 

3) Beskyttelse af elektroniske kommunikationsnet eller -tjenester under særli-
ge forhold.  

Der er truffet endelig administrativ afgørelse på engrosmarkedet for bredbåndstil-
slutning (marked 12), og forpligtelserne for dette marked er trådt i kraft, jf. over-
gangsbestemmelsen i § 7, stk. 4 i lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005 om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, senest ændret ved lov nr. 
1598 af 20. december 2006 om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerfor-
hold på telemarkedet.  

TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som havende en stærk markedsposi-
tion på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12). TDC er som følge 
heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 blandt andet pålagt føl-
gende forpligtelser for marked 12:  

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51 a, at imø-
dekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik.   

 

Forpligtelse til i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 5, jf. § 51 f, at opfyl-
de krav om priskontrol.  

Det fremgår af markedsafgørelsen, at forpligtelsen om priskontrol er pålagt idet;   

Det er i markedsanalysen påvist, at konkurrencen på engrosmarkedet for 
bredbåndstilslutning begrænses af en række strukturelle adgangsbarrierer. 
Selvom der er tale om et marked i vækst, betyder forekomsten af flaskehals 

                                                     

 

2 Telelovens § 50, stk. 2, er nærmere udmøntet i bekendtgørelse nr. 671 af 10. juli 2003 
om afvisning og afbrydelse af samtrafik.  
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med risiko for prisklemme og manglende modstående købermagt endvidere, 
at såfremt der ikke pålægges en forpligtelse om priskontrol, vil TDC ved en 
rationel adfærd fastsætte priserne på et unaturligt højt niveau for at mak-
simere fortjenesten. Dette vil medføre høje omkostninger for konkurren-
terne, som dermed ikke har mulighed for at udvikle konkurrencedygtige 
tjenester, hvilket i sidste ende også vil være til skade for slutbrugerne.

  

IT- og Telestyrelsen har med afgørelse af 19. december 2006 truffet afgørelse om 
ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstil-
slutning (marked 12). Afgørelsen vedrører fastsættelse af ændret priskontrolme-
tode for bitstream access (BSA).    

Af afgørelsen fremgår det, at adgangsforpligtelsen til engrosmarkedet for bred-
båndstilslutning overordnet omfatter følgende samtrafiktjenester;  

1. adgang til bitstream access, omfattende transporten mellem slutbrugeren 
og DSLAM eller et tilsvarende punkt  

2. adgang til bitstream access omfattende transporten som nævnt i punkt 1. 
samt transport mellem DSLAM eller et tilsvarende punkt og ATM-knuden,  

3. adgang til bitstream access, omfattende transporten som nævnt i punkt 2. 
samt transport i TDC s ATM-net og transport mellem TDC s ATM-net og 
engroskundens ISP med tilhørende faciliteter.   

IT- og Telestyrelsens vurdering  

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at styrelsen i afgørelsen af 2. 
november 2005 på (M12) har udpeget TDC som havende en stærk markedspositi-
on3.  

Det skal også bemærkes, at Cybercity, som udbyder af elektronisk kommunikati-
onsnet og  tjenester, har adgang til at påberåbe sig reglerne i telelovens § 424 og 
dermed § 65, jf. § 65, stk. 1 nr. 1.  

Endvidere er der ikke konstateret væsentlige hensyn, der kan begrunde en afvis-
ning efter telelovens § 50, jf. § 65, stk.1, nr. 3.   

Spørgsmålet i nærværende sag er, om Cybercitys anmodning om adgang til BSA 
med multicast og multikanal vedrører et samtrafikprodukt eller samtrafikadgang, 
som TDC er pålagt at give adgang til i medfør af IT- og Telestyrelsens afgørelse 
af 2. november 2005 og tillægsafgørelse af 19. december 2006 på engrosmarke-
det for bredbåndstilslutning (marked 12), jf. telelovens § 65, stk. 1, nr. 2.     

                                                     

 

3 TDC indbragte IT- og Telestyrelsens afgørelse for Teleklagenævnet, som tillagde kla-
gen opsættende virkning. Forpligtelserne for bredbåndstilslutning (M12) er imidlertid 
trådt i kraft ved klagenævnets afgørelse af 26. juni 2006. 
4 jf. § 2 i bekendtgørelse om samtrafik m.v. nr. 930 af 19. november 2002.  
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Definitionen af BSA-produktet   
Ved vurderingen af om anmodningen vedrører et samtrafikprodukt, som TDC er 
forpligtet til at give adgang til, fremgår det af markedsafgørelsen af 2. november 
2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning M12(s. 7), at:  

Under hensyntagen til EU-Kommissionens henstilling om relevante pro-
dukt- og tjenestemarkeder og EU-Kommissionens retningslinier for mar-
kedsanalyser og vurdering af SMP, tilpasset danske forhold samt modtagne 
høringssvar afgrænser IT- og Telestyrelsen i medfør af telelovens § 84 b en-
grosmarkedet for bredbåndstilslutning således, at det omfatter engrossalg af 
BSA til brug for detailudbud af bredbåndsprodukter, hvor overførselskapa-
citeten er på mere end 128 kbit/s. Markedet omfatter desuden transport til 
og via ATM-nettet i tilknytning til BSA.. [IT- og Telestyrelsen fremhævelse]   

Under hensyn til udviklingen i overførselskapaciteten af de udbudte detail-
bredbåndsprodukter er der ikke fastsat en øvre grænse for overførselskapa-
citet for bredbåndsprodukter.[IT- og Telestyrelsen fremhævelse]  

De produkter, som markedet omfatter, relaterer sig ifølge henstillingen til 
transmissionskanaler fra slutbrugeren og videre frem i nettet. De omfattede 
produkter vil således som minimum skulle indeholde en access-del, men er

 

ikke begrænset hertil. [IT- og Telestyrelsen fremhævelse]  

Eksempelvis omfatter TDC s nuværende BSA-produkt i Danmark ikke kun 
strækningen mellem slutbrugeren og lokalcentralen, men også videretrans-
port til ATM-knuden. Endvidere tilbyder TDC ATM-transport i tilknytning 
med BSA-produktet. Gensalgsproduktet ADSL omfatter derimod hele stræk-
ningen fra slutbrugen og til og med ISP en. Dette sidste produkt er ikke 
længere medtaget i den produktmæssige markedsafgrænsning.  

Alle variationer af BSA vil i princippet være omfattet af markedet. Dette 
gælder således eksempelvis både BSA-produkter, der ikke omfatter videre-
transport fra DSLAM, BSA-produkter omfattende transport til ATM-knuden 
samt BSA-produkter omfattende transport i ATM-net og videretransport til 
kundens ISP.[ IT- og Telestyrelsens fremhævelse]   

Dette udgangspunkt harmonerer med, hvad der er omfattet af Kommissio-
nens henstilling, hvori det anføres, at BSA er en tjeneste, der blandt andet 
er afhængig af det offentlige koblede telefonnet, men som kan omfatte andre 
net såsom ATM-nettet.

  

Af ERG s 5 fælles holdning vedr. BSA 6 fremgår det også klart, at BSA kan 
omfatte alle varianter af produktet.  

Det skal understreges, at BSA-produkterne på de enkelte delstrækninger 
etableres på underliggende infrastruktur, nemlig rå kobber, transmissions-

                                                     

 

5 ERG er forkortelsen for European Regulators Group, som omfatter nationale telemyn-
digheder i Europa samt EU-Kommissionen. 
6 ERG (03) 33rev2, Bitstream Access ERG Common Position, vedtaget den 2. april 2004 og 
ændret den 25. maj 2005. Dokumentet kan findes på ERG s hjemmeside: http://erg.eu.int/.  

http://erg.eu.int/
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kapacitet og ATM-net, som ikke er selvstændige produkter på dette mar-
ked.

  
Det fremgår af ovenstående, at IT- og Telestyrelsen har defineret BSA-produktet, 
som omfattende engrossalg af BSA til brug for detailudbud af bredbåndsprodukter, 
hvor overførselskapaciteten er på mere end 128 kbit/s. IT- og Telestyrelsen be-
mærker endvidere, at styrelsen derved har defineret BSA produktet på linie med 
ERG, der som ovenfor citeret har tilkendegivet, at alle varianter af BSA-produktet 
som udgangspunkt kan være omfattet. I overensstemmelse hermed har styrelsen 
ikke defineret en øvre grænse for overførselskapaciteten for BSA af hensyn til ud-
viklingen af overførselskapaciteten af de udbudte detailbredbåndsprodukter. Defi-
nitionen af BSA produktet indeholder således ikke begrænsninger i produktets an-
vendelsesmuligheder, og produktet kan således anvendes til forskellige tjenesteud-
bud. Definitionen indeholder heller ikke begrænsninger i hastigheden for BSA pro-
duktet.   

IT- og Telestyrelsen har ved definitionen af BSA produktet også fulgt anvisnin-
gerne vedrørende markedsafgrænsningen i overensstemmelse med Kommissio-
nens henstilling, hvoraf det fremgår:  

Eftersom de markedsanalyser, som de nationale tilsynsmyndigheder skal 
gennemføre, skal være fremadskuende, afgrænses markederne fremadret-
tet. I definitionerne tages der højde for den forventede eller forudsigelige 
teknologiske eller økonomiske udvikling inden for en rimelig tidshorisont i 
sammenhæng med tidsplanen for den næste vurdering af markedet      

Det fremgår som nævnt også af markedsafgørelsen, at adgangsforpligtelsen over-
ordnet set omfatter tre samtrafiktjenester, som består i:    

 

transport fra slutbrugeren til DSLAM eller tilsvarende punkt, 

 

transport fra slutbrugeren til ATM-knude,  

 

transport fra slutbrugeren til ISP-en med tilhørende faciliteter.   

TDC har anført, at IT- og Telestyrelsen med afgørelsen over for TDC på engros-
markedet for bredbåndstilslutning af 2. november 2005 nøje har defineret hvilke 
BSA-produkter, som TDC i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51a, skal 
give adgang til. Det er IT- og Telestyrelsens forståelse af TDC s bemærkninger, at 
selskabet er af den opfattelse, at BSA-produktet er defineret ved ovennævnte tre 
samtrafiktjenester i adgangsforpligtelsen.   

IT- og Telestyrelse skal indledningsvis bemærke, at produktet BSA multikanal om-
fatter samme strækning, som leveres i forbindelse med BSA dvs. fra slutkundens 
tilslutningspunkt via DSLAM til nærmeste ATM-knude. For så vidt angår multi-
cast, sendes multicast strømmen fra et indfødningspunkt i backbonenettet via de 
domæner med DSLAM, som indeholder muliticast funktion, og videre ud i acces-
snettet. Den bredbåndkapacitet med multicast eller multikanal funktion, som Cy-
bercity ønsker adgang til, omfatter således de transmissionstrækninger, der indgår i 
de tre samtrafiktjenester nævnt i adgangsforpligtelsen på marked 12.   
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Det er imidlertid IT- og Telestyrelsens opfattelse, at ved spørgsmålet om, hvorvidt 
BSA med multicast og multikanal er et samtrafikprodukt, som TDC skal give ad-
gang til ved rimelig anmodning herom, skal der ikke alene kigges på adgangsfor-
pligtelsen i markedsafgørelsen, men også på selve definitionen af samtrafikproduk-
tet BSA i afgørelsen. Forpligtelsen om at tilbyde BSA-produktet på opdelte stræk-
ninger er pålagt for at sikre udbyderne adgang til at aftage et BSA-produkt, der i 
større udstrækning konkret kan indrettes i forhold til den enkelte udbyders business 
case - herigennem sikring af rimelige konkurrencevilkår. BSA-strækningerne er så-
ledes ikke normerende for, hvilket BSA-produkt en udbyder kan få adgang til, 
men derimod hvor og hvordan adgangen til BSA-produktet kan erhverves.    

Ved spørgsmålet om hvilket BSA-produkt, der er omfattet af markedsafgørelsen, 
herunder om TDC skal give adgang til BSA med multicast eller multikanal, skal 
der derfor tages udgangspunkt i definitionen af BSA i IT- og Telestyrelsens afgø-
relse på marked 12.    

Samtrafikprodukterne  
Spørgsmålet er herefter om produkterne A) multikanal og B) multicast er omfattet 
af BSA definitionen på marked 12 og derfor skal tilbydes på regulerede vilkår.  

A) Multikanal 
Med multikanal er der efter IT- og Telestyrelsens opfattelse tale om et produkt/ 
en tjeneste, som gør det muligt at prioritere den bit-strøm, der sendes på stræk-
ningen. De tjenester, der udbydes på multikanal, f.eks. VoIP er fortsat baseret på 
en bit-strøm. Det er endvidere styrelsens opfattelse, at produktets primære funk-
tion er at opdele bit-strøm kapaciteten til et antal logiske kanaler, således at det 
gøres muligt at prioritere den bit-strøm, der sendes på strækningen fra slutkunden 
og til et opsamlingspunkt, som kan være DSLAM, layer 2 eller layer 3. BSA 
multikanal omfatter således samme transmissionsstrækning, som leveres i forbin-
delse med BSA i øvrigt.  

Dette ses i øvrigt at være sammenstemmende med TDC s egen beskrivelse af 
produktet multikanal i punkt 1. i bilag A Produktbeskrivelse for BSA Multika-
nal af 22. august 2006, hvoraf det fremgår, at:  

Bitstream Access Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og 
SHDSL produktet. Tillægstjenesten gør det muligt at opdele Bitstream Access 
produktet i flere logiske kanaler. Tillægstjenesten indeholder en prioritering af 
de data der sendes på strækningen, således at tjenester, der gør krav til forskellig 
transmissions kvalitet, kan etableres.   

Videre fremgår det af bilagets punkt 4 : Produktbeskrivelse, at:   

BSA Multikanal er en tillægstjeneste til Bitstream Access ADSL og SHDSL pro-
duktet, som er beskrevet i BSA aftalen. BSA Multikanal omfatter samme trans-
missionsstrækning som leveres ifm. BSA-produktet, dvs. fra slutkundens tilslut-
ningspunkt via DSLAM til nærmeste ATM-knude. 

  

Ydermere fremgår det under punkt 4.4. om servicespeed, at: 
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Der tilbydes default en servicespeed på 128 kbit/s ifm. KvalitetsklassenVBRrt. 
Det er muligt at tilkøbe en anden servicespeed til VBRrt. Der er følgende mulig-
heder :  

 

192/192 Kbit/s 

  

Slutteligt fremgår det under punkt 6.1 om levering, at  

Der forudsættes, at kunden bestiller BSA ADSL samtidig med bestilling af BSA 
Multikanal.  

  

IT- og Telestyrelsen kan konstatere, at BSA multikanal er en tillægstjeneste til 
BSA, og at BSA multikanal forudsætter indgåelse af en aftale om BSA.   

IT- og Telestyrelsen har i markedsafgørelsen for marked 12 blandt andet define-
ret BSA produktet som BSA til brug for detailudbud af bredbåndsprodukter, hvor 
overførselskapaciteten er på mere end 128 kbit/s . Styrelsen bemærker i den for-
bindelse, at multikanal anvendes til brug for detailudbud af bredbåndsprodukter og 
i øvrigt tilbydes med en default servicespeed på 128 kbit/s, med mulighed for til-
køb af forøget servicespeed.   

Det er herefter IT- og Telestyrelsens opfattelse, at multikanal falder inden for 
markedsafgørelsens definition af BSA, og at multikanaltjenesten må anses som 
en naturlig del af BSA-produktet.  

IT- og Telestyrelsen har herved lagt vægt på, at opdelingen af BSA datastrøm-
men i logiske kanaler ikke ændrer ved kerneproduktet BSA, men alene ændrer 
prioriteringen af datastrømmen. I nærværende sag er der derfor efter IT- og Tele-
styrelsens vurdering tale om, at BSA Multikanal er baseret på det samme BSA 
basisprodukt, som styrelsen har defineret. Styrelsen vurderer, at en prioritering af 
bitstream kapaciteten, som tilfældet er i nærværende sag, er et udtryk for en an-
den anvendelse af BSA produktet end f.eks. til internet. Der er ved definitionen 
af BSA, som omfatter alle varianter af BSA, i afgørelsen på marked 12 taget høj-
de herfor.   

Det forhold, at multikanal omfatter samme transmissionsstrækninger som BSA, 
og at det ikke er muligt at indgå en aftale om multikanal uden en samtidig aftale 
om BSA, understøtter endvidere styrelsens opfattelse af, at multikanal ikke er et 
selvstændigt produkt, men derimod må anses som en integreret del af BSA pro-
duktet. Med multikanal gøres det muligt at anvende den samme bredbåndskapaci-
tet mere hensigtsmæssigt til flere forskellige formål samtidigt.   

Det er således IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at BSA multikanal på 
baggrund af ovenstående falder inden for BSA definitionen i markedsafgørelsen, 
og at multikanal som følge heraf og i medfør af de forpligtelser, som TDC blev 
pålagt i forbindelse med styrelsens afgørelse af 2. november 2005 og tillægsafgø-
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relse af 19. december 2006 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (M12), 
skal tilbydes på regulerede vilkår.     

B) Multicast 
IT- og Telestyrelsen har ved vurderingen af produktet multicast fundet det hen-
sigtsmæssigt at foretage en underopdeling af multicast produktet i 2 strækninger,  

1. Fremføring af multicaststrømmene på accessstrækningen.  
2. Den centrale og regionale indfødning af multicaststrømmene, som udgør 

strækningen fra indfødningspunktet i backbonenettet og frem til de 
DSLAM-centraler der indeholder multicastfunktionen.  

Ad 1)  

Det er IT- og Telestyrelsens forståelse af produktet, at multicast er en tillægstje-
neste til BSA multikanal, som gør det muligt at kunne levere blandt andet IP-TV 
til slutbrugeren. Ved køb af produkterne BSA, multikanal og multicast gives ud-
byderne således mulighed for at kunne tilbyde slutbrugeren bredbånd, VoIP og 
IP-TV (triple-play), over slutbrugerens bitstream forbindelse. Multicast kan 
transporteres via ATM-nettet eller Ethernettet, som er omfattet af IT- og Telesty-
relsens markedsafgørelse på marked 12.   

I TDC s produktbeskrivelse om fremføring af multicast signalerne på acess-
strækningen fremgår det at,   

Multicast/unicast båndbredde lægges oven på den enkelte slutkundes bestilte 
linespeed

  

Ydermere fremgår det, at   

Produktet forudsætter, at leje af multicast relateret kapacitet i access forbindel-
se til slutbruger sker gennem en aftale om IP konnektivitetsydelser og Bitstream 
Access ADSL med tillægsaftale om Bitstream Multikanal  [IT- og Telestyrel-
sens fremhævelse]  

IT- og Telestyrelsen kan således konstatere, at multicast på accessstrækningen er 
en tillægstjeneste til BSA multikanal, og at adgang til multicast forudsætter ind-
gåelse af en aftale om BSA og multikanal.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at BSA med multicast falder inden for 
markedsafgørelsens definition af BSA, og at multicast baserer sig på produktet 
BSA med multikanal.     

IT- og Telestyrelsen har herved lagt vægt på, at multicast funktionen ikke ændrer 
på det faktum, at kerneproduktet er BSA, som defineret i marked 12, og at BSA 
omfatter engrossalg til brug for detailudbud af bredbåndstjenester uden begræns-
ninger i anvendelsesmulighederne.     
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Den anvendte båndbredde i forbindelse med multicast lægges således oven på 
slutkundens bestilte linespeed, som TDC via aftalen om multikanalproduktet til-
byder med en default servicespeed på 128 kbit/s. Som tidligere beskrevet ved be-
handlingen af multikanalproduktet, har styrelsen defineret BSA-produktet som 
BSA til brug for detailudbud af bredbåndsprodukter, hvor overførselskapaciteten 

er på mere end 128 kbit/s

   

Da multikanal er en betingelse for fremføring af multicast strømmene på acess-
strækningen, og da multicastfunktionen efter styrelsens opfattelse baserer sig på 
multikanal, er det styrelsens vurdering, at multicastproduktet i kraft af integratio-
nen med multikanal og den dertilhørende overførselskapacitet er omfattet af det 
BSA-produkt, som styrelsen har defineret på engrosmarkedet for bredbåndstil-
slutning.       

Multicasttjenesten er således efter IT- og Telestyrelsens vurdering et produkt, der 
er baseret på BSA multikanal. BSA med multicast er derfor alene at betragte som 
en variant af BSA-produktet. Styrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det i 
TDC s produktbeskrivelse fremgår, at multikanal er en betingelse for, at slutkun-
den kan udnytte indholdet i multicast strømmen. Da multicast ikke kan anvendes 
uden produktet multikanal, giver det efter styrelsens opfattelse ikke mening at 
vurdere multicast produktet som andet end et produkt, der er integreret med BSA 
multikanal. 
    
IT- og Telestyrelsen har ved vurderingen tillagt det vægt at multicast produktet er 
integreret med Bitstream Multikanal og Bitstream Access, og at multicast pro-
duktet leveres med en overførelseskapacitet, som ligger indenfor rammerne af det 
BSA-produkt, som styrelsen har defineret i markedsafgørelsen.   

Det er således IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at multicast på access-
strækningen falder inden for BSA definitionen i markedsafgørelsen.   

Ad 2) 
Det er IT- og Telestyrelsens forståelse, at IP-multicaststrømmene fra indfød-
ningspunkterne føres igennem et ATM- eller Ethernet inden overførsel til de 
valgte DSLAM funktioner. Dette betyder, at multicast strømmene frem til 
DSLAM centralerne direkte er sammenhængende med den videre transport af 
multicast strømmene i accessnettet.    

IT- og Telestyrelsen kan endvidere konstatere, at det af TDC s produktbeskrivel-
se for multicast i afsnittet Central og regional indfødning fremgår, at:  

 

Operatøren opnår multicast transmission til de domæner af DSLAM, som TDC 
har udvalgt. For de valgte domæner fremføres on demand multicast strømmene 
til alle Multicast og Multikanal enablede DSLAM er i domænet. Der kan ikke 
vælges en delmængde heraf. Multicast er betingelsen for fremføring i Multicast 
strømme til DSLAM. Multikanal er betingelsen for, at slutkunden kan udnytte 
indholdet i Multicast strømmen. [IT- og Telestyrelsens fremhævelse] 
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Videre fremgår det at:  

Operatøren leverer efter aftale indfødning af ip-multicaststrømmene på nogle 
udvalgte centraler med enten Fast Ethernet eller Gigabit Ethernet grænseflade til 
TDC s ip-net. Fra den centrale indfødning transporteres ip-multicast strømmene 
on-demand til de DSLAM-centraler i de domæner, som er inkluderet i aftalen om 
multicast-konnektivitet mellem Operatøren og TDC   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at strækningen fra indfødningspunktet i 
backbonenettet og frem til DSLAM centralerne, som anvendes af TDC ved ind-
fødning af multicast strømmene, er omfattet af de tre produkter/strækninger, som 
styrelsen har defineret i markedsafgørelsen. BSA produktet omfatter efter styrel-
sens vurdering alle varianter af underliggende teknologier herunder ATM-nettet, 
Ethernet, multikanal og således potentielt også andre teknologier, der  
giver mulighed for transport af bit strøm eller, som indeholder sammenkoblings-
muligheder. Dette har støtte i markedsafgørelsen, hvoraf det fremgår, at BSA ik-
ke kun omfatter transport i ATM-nettet og også andre teknologier, idet funktio-
nerne multikanal og multicast vurderes at være integreret i produktet Ethernet. 
Afgørende er således ikke ATM-nettet, men funktionaliteten, som ATM nettet 
tilbyder i forbindelse hermed. TDC pålægges derfor i afgørelsen ved overgang til 
en anden teknologi end ATM at stille tilsvarende transportmulighed i et sådant 
nyt net til rådighed på samme måde, som transport i og i forbindelse med ATM-
nettet.    

Alle varianter af BSA transport er således omfattet af regulering, uanset hvilken 
teknologi der anvendes. Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, 
at den centrale og regionale indfødning af multicaststrømmene fra indfød-
ningspunktet i backbonenettet og frem DSLAM-centralerne ikke er undtaget fra 
regulering. IT- og Telestyrelsen har i den forbindelse lagt vægt på, at denne 
strækning er et nødvendigt transportled, som ureguleret ville gøre enhver regule-
ring af multicast på acessstrækningen illusorisk. Såfremt der ikke gives adgang til 
transport af multicastsignalet fra indfødningspunktet i backbonenettet og frem til 
slutbrugeren, vil Cybercity ikke have mulighed for at kunne tilbyde bredbånds-
produkter i konkurrence med de andre udbydere. Transport fra backbonenettet og 
frem til DSLAM er således en nødvendig forudsætning for at kunne anvende 
BSA med multicast til udbud af detailbredbåndstjenester (tripleplay) til slutbru-
gere.     

Transporten fra DSLAM gennem transportnettet og frem til ISP en blev netop 
medtaget i markedsafgørelsen, fordi analysen havde vist, at der kun var yderst 
begrænsede alternativer til TDC s ATM-net, og at der derfor var behov for at sik-
re udbydernes behov for transport fra slutbrugeren helt frem til ISP-en, idet denne 
transport af BSA er en nødvendig forudsætning for, at udbyderen kan levere 
bredbåndsforbindelser til slutbrugeren.  

Det er derfor styrelsens opfattelse, at det ville savne mening hvis et centralt 
transportled, som understøtter en BSA forbindelse falder udenfor reguleringen.    

Det er således IT- og Telestyrelsens samlede vurdering, at BSA multicast på bag-
grund af ovenstående falder inden for BSA definitionen i markedsafgørelsen, og 
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at multicast som følge heraf og i medfør af de forpligtelser, som TDC blev pålagt 
i forbindelse med styrelsens afgørelse af 2. november 2005 og tillægsafgørelse af 
19. december 2006 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (M12), skal til-
bydes på regulerede vilkår.    

Konklusion 
Cybercity har anmodet IT- og Telestyrelsen om at vurdere rimeligheden i Cyberci-
tys ønske om at få adgang til TDC s produkt BSA multikanal og BSA multicast, 
herunder vurdere hvilke priser, der skal være gældende for adgangen.  

Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at multikanal og multicast falder in-
denfor det af styrelsen definerede BSA produkt i markedsafgørelsen af 2. novem-
ber 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning, som på ingen måde er be-
grænset til alene at omfatte internettjenester. Produktet BSA omfatter således  og 
kan anvendes til udbud af andre bredbåndsprodukter, herunder VoIP og IP-TV som 
baserer sig på BSA. TDC s produktbeskrivelse af multikanal og multicast under-
støtter i øvrigt styrelsens vurdering af produkternes karakter og virkemåde.     

TDC er som følge heraf forpligtet til at give adgang til BSA multikanaler og multi-
cast på regulerede vilkår og til regulerede priser.   

Såfremt Cybercity ikke gives adgang til BSA multikanal og multicast og dermed 
mulighed for at udbyde bredbåndstjenester, herunder VoIP og IP-TV på lige vil-
kår med TDC, vil det føre til en skrævvridning af konkurrencen på bredbånds-
markedet og ulige vilkår til fordel for TDC og til skade for slutbrugerne.   

IT- og Telestyrelsen finder derfor, at det er proportionalt og berettiget i forhold til 
den adgangsforpligtelse, som TDC er pålagt i medfør af afgørelsen på engros-
markedet for bredbåndstilslutning, at TDC skal give adgang til BSA med multi-
cast og multikanaler. Dermed sikres det, at TDC s konkurrenter gives lige kon-
kurrencevilkår i forbindelse med udbud af bredbåndstjenester til slutbrugerne, 
herunder VoIP og IP-TV.   

Det er endvidere IT- og Telestyrelsens vurdering, at en begrænsning i en reguleret 
adgang til varianter af BSA produktet ikke finder støtte i Kommissionens henstil-
ling, idet Kommissionens henstilling netop sigter på fremadrettet at kunne tilsikre, 
at de nationale regulatoriske myndigheder har og anvender de lovmæssige værktø-
jer til at skabe konkurrencefremmende vilkår og derved også lige adgang for alle 
udbydere af BSA produkter.    

Det fremgår af IT- og Telestyrelsens tillægsafgørelse af 19. december 2006 på en-
gorsmarkedet for bredbåndstilslutning, at LRAIC-prisfastsættelsesmetoden skal 
finde anvendelse på salg af BSA samtrafikprodukter med tilhørende faciliteter. I de 
tilfælde, hvor priserne ikke er modelleret i LRAIC-afgørelsen gælder prisfastsæt-
telsen efter reglerne om accessoriske delelementer, jf. § 3, stk. 2, i bekendtgørelse 
nr. 1078 af 31. oktober 2006 om LRAIC-prisfastsættelsesmetoden.    

I forbindelse med den næste LRAIC-revision vil IT- og Telestyrelsen vurdere 
spørgsmålet om modellering af konkrete priser for produkterne BSA multikanal og 
multicast. Indtil der er beregnet separate priser for henholdsvis multikanal og mul-
ticast, finder historiske omkostningers metode anvendelse for disse produkter.  
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ooooOooooo  

 

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af telelo-
vens § 65, stk. 1 og 2 samt IT- og Telestyrelsens afgørelse af 2. november 2005 og 
tillægsafgørelse af 19. december 2006 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning 
(marked 12) følgende:  

AFGØRELSE :  

Cybercitys anmodning om, at TDC skal give adgang til samtrafikprodukterne 
BSA Multikanal og Multicast på regulerede vilkår, er rimelig.   

TDC skal tilbyde denne adgang til regulerede priser efter LRAIC prisfast-
sættelsesmetoden. Indtil der er truffet afgørelse om fastsættelse af priser ef-
ter denne metode, finder historiske omkostningers metode anvendelse.   

ooooOooooo  

Klagevejledning 
Denne afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, sekretariatet for Teleklagenæv-
net, Bredgade 43, 1260 København K. Klagen skal i givet fald indgives skriftligt 
inden 4 uger efter, at denne afgørelse er meddelt selskabet.  

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


