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Afgørelse efter telelovens § 65 om Cybercity s anmodning om adgang til ka-
belrør fra lokalcentral til fremskudte indkoblingspunkter 

Cybercity A/S har ved brev af 10. maj 2007 til IT- og Telestyrelsen anmodet sty-
relsen om at træffe afgørelse om, hvorvidt Cybercity s anmodning om adgang til 
kabelrør fra lokalcentral til fremskudte indkoblingspunkter, udgør en rimelig an-
modning efter telelovens1 § 65.   

Sagsfremstilling 
Cybercity har som nævnt ved brev af 10. maj 2007 til IT- og Telestyrelsen anmo-
det styrelsen om at vurdere rimeligheden af Cybercity s ønske om at indgå aftale 
om adgang til kabelrør fra lokalcentral til fremskudte indkoblingspunkter.   

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 11. maj 2007 om TDC s bemærknin-
ger til sagen. Styrelsen modtog TDC s bemærkninger til sagen den 13. juni 2007. 
   
IT- og Telestyrelsen sendte den 14. juni 2007 TDC s bemærkninger med anmod-
ning om en udtalelse til Cybercity. Styrelsen modtog ved brev af 6. juli 2007 Cy-
bercity s bemærkninger til TDC s brev af 13. juni 2007. Cybercity s bemærknin-
ger er den 6. juli 2007 sendt til TDC til orientering.       

IT- og Telestyrelsen sendte den 15. august 2007 udkast til afgørelse i høring hos 
parterne. TDC svarede den 29. august 2007, at de ingen bemærkninger havde til 
afgørelsesudkastet. Cybercity fremsendte deres bemærkninger til afgørelsesudka-
stet den 30. august 2007.   

A. Parternes anbringender  

Cybercity s anbringender    
Cybercity oplyser, at de ved brev af 2. maj 2007 forhørte sig hos TDC om mulig-
heden for at få adgang til TDC s kabelrør fra lokalcentral til de fremskudte ind-

                                                     

 

1 Jf. lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
med senere ændringer, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet.  
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koblingspunkter, som TDC vil etablere i løbet af de kommende år, men at TDC 
svarede, at dette ikke var et produkt, som de tilbød eller overvejede at tilbyde.   

Cybercity anfører, at de har interesse i at få adgang til allerede etablerede kabel-
rør, idet det reducerer en af de barrierer, som de ser ind i, når de som alternativ 
operatør skal overveje mulighederne for at følge med i etableringen af DSLAM-
lokationer i et større antal fremskudte indkoblingspunkter.  

Cybercity anfører endvidere, at såfremt de ikke gives adgang til kabelrør mod en 
rimelig kompensation til TDC herfor, så vil den manglende adgang til backhaul-
kapacitet, på vilkår der er sammenlignelige med netejerens, kunne medføre en 
væsentlig barriere for alternative operatørers muligheder for udrulning af 
DSLAMs i fremskudte indkoblingspunkter, idet afskrivningen på omkostninger 
til etablering af backhaul-net vil medføre, at forretningsmodellen aldrig vil kunne 
blive profitabel.   

Cybercity har derudover anført, at de ikke mener, at brancheaftalen om samgrav-
ning imødegår de udfordringer, der måtte opstå som følge af TDC s beslutning 
om at etablere en større mængde fremskudte indkoblingspunkter, ligesom de ek-
sisterende regler om samgravning ikke har relevans i forhold til de af TDC alle-
rede etablerede fiberstrækninger.   

Ydermere anfører Cybercity, at de mener, at der for så vidt angår alternative løs-
ningsmuligheder efter sidste markedsafgørelse ikke længere vil eksistere en pligt 
for TDC til at udbyde ledig fiber samtidig med, at markedsafgørelsen på marked 
14 ikke synes at lægge op til at medtage kredsløb af den pågældende karakter, 
mens der tillige fremadrettet kun i begrænset omfang er mulighed for at aftage 
backhaul-kapacitet fra andre udbydere end TDC.     

Herudover finder Cybercity, at det vil stride mod de politiske visioner og ambiti-
oner, hvis TDC s udrulning af fremskudte indkoblingspunkter indebærer, at al-
ternative operatører fremover må bevæge sig ned af ladder of investment , og 
som følge heraf lægge produktudviklingen og kontrollen med produktionsplat-
formen i hænderne på TDC, fordi der ikke gives adgang til ledige kabelrør og 
backhaul-kapacitet.  

Yderligere angiver Cybercity, at de stiller sig uforstående overfor TDC s argu-
ment om, at delt anvendelse af kabelrør vil være økonomisk uinteressant for an-
dre udbydere, idet internationale undersøgelser viser, at der kan opnås omkost-
ningsbesparelser på over 50 % ved at dele etablerede kabelrør mellem flere ud-
bydere, hvortil kommer de samfundsøkonomiske besparelser, der ligeledes vil 
være ved ikke at skulle replicere infrastruktur.   

Cybercity anfører i høring over udkast til afgørelse, at man skal opfordre IT- og 
Telestyrelsen til at genoverveje udkastet til afgørelse i nærværende sag. Cyberci-
ty bemærker i den forbindelse, at man mener, det relevante marked for denne af-
gørelse primært er marked 14, hvorfor det er uhensigtsmæssigt, at der endnu ikke 
er truffet afgørelse på dette marked, ligesom det fremlagte udkast til afgørelse på 
markedet lægger op til en deregulering af marked 14. Cybercity mener, at IT- og 
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Telestyrelsen med en deregulering af marked 14 fjerner hjemmelsgrundlaget for 
at kunne give adgang til kabelkanaler.  

TDC s anbringender  
TDC bekræfter deres besvarelse af Cybercity s henvendelse af 2. maj 2007.   

TDC anfører, at de ikke mener, at der eksisterer et egentligt marked for deling af 
kabelrør, samt at det efter deres opfattelse ikke er nødvendigt, at hver udbyder 
selvstændigt skal nedgrave et transportnet, idet der allerede findes en vifte af al-
ternative muligheder for at undgå dette. TDC angiver, at såvel samgravning, som 
leje af fiber/bølger, transmissionskapacitet/netværksløsninger eller bit stream ac-
cess ( BSA ) er alternative løsninger til selvstændig etablering af infrastruktur.   

TDC finder, at der således eksisterer en række let tilgængelige og konkurrence-
dygtige alternativer, der kan imødekomme samme behov, som tilgodeses ved de-
ling af kabelrør, hvorfor det er selskabets vurdering, at der ikke er det fornødne 
grundlag for at tilbyde deling af kabelrør.   

Endvidere anfører TDC, at det ikke er uproblematisk at give adgang til allerede 
etablerede kabelrør, ligesom en række af de etablerede kabelrør ikke vil være eg-
nede til delt anvendelse, fordi røret er fyldt eller påtænkes anvendt af TDC.  

TDC mener herudover ikke, at delt anvendelse af kabelrør er økonomisk interes-
sant for konkurrenter, hvorfor de alternative løsningsmuligheder er kommercielt 
mere attraktive.  

TDC anfører desuden, at de ud fra deres vurdering ikke efter teleloven eller an-
den regulering er forpligtet til at stille rørføringer til rådighed for konkurrerende 
udbydere.  

Afgørelsesgrundlaget

  

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

Stk. 1. IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt der i konkrete 
tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller ændring af en 
aftale om samtrafik, eller hvorvidt der er tale om en anmodning, som en 
part omfattet af §§ 42 eller 44, vil være berettiget til at afvise. Afvisningen 
kan alene ske med henvisning til,  

1) at anmodningen er fremsat af en part, der ikke har adgang til at påbe-
råbe sig §§ 42, eller 44, 

2) at anmodningen vedrører et samtrafikprodukt eller en samtrafikad-
gang, 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,  
4) der kan begrunde en afvisning.    
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IT- og Telestyrelsen skal således efter anmodning i henhold til § 65 træffe afgø-
relse om, hvorvidt den konkrete anmodning om indgåelse af aftale om samtrafik 
er rimelig.   

Ved lov nr. 450 af 10. juni 2003 (2003-teleloven) implementeredes EU-
teledirektivpakken2, der fastslår, at konkurrencen på telemarkedet for nærmere 
afgrænsede delmarkeder fremover skal reguleres ved hjælp af konkrete afgørel-
ser, som træffes af IT- og Telestyrelsen.   

EU-Kommissionens henstilling af 11. februar 20033 udpeger relevante produkt- 
og tjenestemarkeder som bør underlægges forhåndsregulering.   

Udpegningen af disse markeder anvendes i forbindelse med IT- og Telestyrelsens 
markedsafgørelser på delmarkederne jf. telelovens § 84 b jf. § 84 a.   

De i denne sammenhæng relevante markeder, hvorpå der er truffet administrativ 
afgørelse, er engrosmarkedet for fastnetaccess (marked 8), engrosmarkedet for 
fastnetterminering (marked 9), engrosmarkedet for ubundtet adgang (rå kobber) 
(marked 11), engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12) og engros-
markedet for terminerende segment af faste kredsløb (marked 13) og forpligtel-
serne for disse markeder er trådt i kraft, jf. overgangsbestemmelsen i telelovens § 
7, stk. 4.  

TDC er i medfør af telelovens § 84 d udpeget som havende en stærk markedsposi-
tion på de i denne sammenhæng relevante engrosmarkeder, hvor der er truffet ad-
ministrativ afgørelse. TDC er som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i 
telelovens § 51 bl.a. pålagt:  

 

at imødekomme rimelige anmodninger om afgang til samtrafik, herunder 
samhusning jf. telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51 a. 

                                                     

 

2 Direktiv 2002/21/EF af 7. marts 2002 om fælles rammebestemmelser for elektroniske 
kommunikationsnet og tjenester (rammedirektivet) (EF-Tidende 2002, nr. L108, s. 33), 
Direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske 
kommunikationsnet og tilhørende faciliteter (adgangsdirektivet) (EF-Tidende 2002, nr. 
L108, s. 7), Direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugsrettigheder 
i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og tjenester (forsyningspligtdirekti-
vet) (EF-Tidende 2002, nr. L108, s. 51), Direktiv 2002/20/EF af 7. marts 2002 om tilla-
delser til elektroniske kommunikationsnet og tjenester (tilladelsesdirektivet) (EF-
Tidende 2002, nr. L108, s. 21), Direktiv 2002/58/EF af 7. marts 2002 om behandling af 
personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikations-
sektor (direktiv om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation) (EF-Tidende 
2002, nr. L201, s. 37) samt Direktiv 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence 
på markederne for elektroniske kommunikationsnet og tjenester (telekonkurrencedirek-
tivet). 
3 Kommissionens henstilling af 11. februar 2003 om relevante produkt- og tjenestemar-
keder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregu-
lering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om 
fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og tjenester, jf. Den 
Europæiske Unions Tidende af 8. maj 2003, L 114/45. 
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Det fremgår af telelovens § 51 a, stk. 1, at:  

Ved forpligtelse til at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang 
til samtrafik, jf. § 51, stk. 3, nr. 1, forstås, at parter skal 
1) tilbyde adgang til et eller flere samtrafikprodukter som nævnt i § 40, 
stk. 2 og 3, 
2) forhandle med reel hensigt med virksomheder, der anmoder om samtra-
fik, 
3) opretholde adgang til faciliteter, som der tidligere er givet adgang til.

  

Det fremgår af telelovens § 40, stk. 2, at:  

Adgang til eller tilrådighedsstillelse af faciliteter eller tjenester jf. stk. 1, 
nr. 1, omfatter bl.a. adgang til 
( ) 
3) fysisk infrastruktur, herunder samhusning eller andre former for fælles 
brug af faciliteter, herunder f.eks. fælles brug af bygninger og kabelkana-
ler, adgang til intern kabling med andre udbydere og anden anvendelse af 
samhusningslokaliteten, der understøtter den samhusningsberettigedes ak-
tiviteter op markedet, 
( )

  

Det fremgår af lovbemærkningerne4 til telelovens § 40, stk. 2 nr. 3, at:  

( )Som noget nyt foreslås endvidere adgang til fælles udnyttelse af ka-
belkanaler m.v. at indgå i det omfang, disse udgør en væsentlig del af in-
frastrukturen på linie med f.eks. bygninger og master.  
Afgørende for, om der kan gives adgang til en given fysisk infrastruktur i 
medfør af samtrafikreglerne, er, om denne adgang er nødvendig for udbud 
af elektroniske kommunikationstjenester.

  

Det vil således sige, at i det omfang, der er pålagt en forpligtelse til at give ad-
gang til samtrafik, kan denne forpligtelse omfatte adgang til samtrafikprodukter 
som nævnt i § 40, stk. 2, herunder kabelkanaler.  

De for denne sag relevante markeder, hvorpå der endnu ikke er truffet admini-
strativ afgørelse efter reglerne i telelovens kapitel 20b, jf. kapitel 14 er engros-
markedet for transport (marked 10) og engrosmarkedet for centrallinjesegmentet 
af faste kredsløb (marked 14). For disse markeder er IT- og Telestyrelsens indbe-
retning af 1. februar 2001 til EU-Kommissionen og det dagældende retsgrundlag 
forsat i kraft.   

IT- og Telestyrelsen har ved indberetning af 1. februar 2001 til EU-
Kommissionen udpeget TDC som havende stærk markedsposition på det samlede 

                                                     

 

4 Lovforslag nr. L 143 om forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbru-
gerforhold på telemarkedet med flere love.  
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marked for fastnet- og mobilkommunikationstjenester5. Denne udpegning er fort-
sat i kraft for de markeder, hvorpå der endnu ikke er truffet administrativ afgørel-
se.  

I overgangsreglerne § 7, stk. 5 i teleloven fastslås, at blandt andet § 42 i den hid-
tidige lov nr. 418 af 31. maj 2000 (2000-teleloven) fortsat finder anvendelse på 
de markeder, hvor der ikke, i henhold til ovenstående er truffet endelig admini-
strativ afgørelse, og hvor eventuelle forpligtelser for det relevante marked ikke er 
trådt i kraft.  

I henhold til 2000-telelovens § 42 skal udbydere af offentlige telenet eller teletje-
nester, der har en stærk markedsposition på et givet delmarked jf. § 45 på det på-
gældende delmarked, imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller 
ændring af aftaler om samtrafik om de i §§ 39 og 40 nævnte samtrafikprodukter, 
jf. dog § 43.  

Det fremgår videre af overgangsreglerne i telelovens § 7, stk. 1, nr. 1, at bekendt-
gørelse nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik m.v. (samtrafikbekendtgørel-
sen) forbliver i kraft, indtil den ændres eller ophæves af ministeren for videnskab, 
teknologi og udvikling.   

Endvidere fremgår det af overgangsreglerne i telelovens § 7, stk. 2 nr. 2, at be-
kendtgørelse nr. 852 af 28. september 2001 om, hvilke grundlæggende bærertje-
nester, tjenester og faciliteter og fysiske eller logiske samtrafikgrænseflader, der 
indgår i samtrafikprodukter (bæretjenestebekendtgørelsen), forbliver i kraft, indtil 
den ophæves af IT- og Telestyrelsen.   

Den hidtidige regulering fortsætter således med at finde anvendelse for de 
samtrafikprodukter, som ikke er omfattet af IT- og Telestyrelsens markedsafgø-
relser, indtil de regulerende bekendtgørelser ophæves, jf. overgangsbestemmel-
serne § 7, stk. 1 og 2.   

2000-telelovens §§ 39-40 angiver de samtrafikprodukter, der er omfattet af be-
stemmelser om samtrafik.   

Samtrafikbekendtgørelsens § 1 angiver de samtrafikprodukter, der er omfattet af 
bestemmelser om samtrafik og svarer til opremsningen i 2000-telelovens §§ 39-
40  

Bæretjenestebekendtgørelsen med senere ændringer jf. bekendtgørelse nr. 670 af 
10. juli 2003 uddyber i § 1 de grundlæggende bærertjenester, tjenester, faciliteter 
og fysiske eller logiske samtrafikgrænseflader, der som minimum skal indgå i 
samtrafikprodukter efter 2000-telelovens § 40, stk. 1-4.   

                                                     

 

5 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 an-
vendelse af ONP-principperne. 
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IT- og Telestyrelsens vurdering

  
A. Telelovens § 65, stk. 1 - adgang til samtrafik  
IT- og Telestyrelsen skal indledningsvist bemærke, at TDC på de i denne sag re-
levante markeder, hvor der er truffet administrativ afgørelse, er udpeget som ha-
vende stærk markedsposition, og at TDC i denne egenskab er pålagt en forplig-
telse til at give adgang til en række samtrafikprodukter, herunder samhusning.   

Endvidere er TDC ved indberetning af 1. februar 2001 til EU-Kommissionen ud-
peget som havende stærk markedsposition på det samlede marked for fastnet- og 
mobilkommunikationstjenester. Denne udpegning er fortsat i kraft for de marke-
der, hvorpå der endnu ikke er truffet administrativ afgørelse.   

TDC skal således i henhold til 2000-telelovens § 42 på de delmarkeder, hvor der 
endnu ikke er truffet administrativ afgørelse, imødekomme alle rimelige anmod-
ninger om indgåelse eller ændring af aftaler om samtrafik om de i §§ 39 og 40 
nævnte samtrafikprodukter, jf. dog § 43.  

Det skal også bemærkes, at IT- og Telestyrelsen i henhold til § 65, stk. 1, nr. 1 
kan konstatere, at sagen er indbragt af en part (Cybercity), der som udbyder af of-
fentlige elektronisk kommunikationsnet eller tjenester i medfør af telelovens § 
42 er berettiget til at anmode om adgang til samtrafik i henhold til reglerne i tele-
lovens afsnit IV.  

Spørgsmålet i nærværende sag er, om Cybercity s anmodning om adgang til ka-
belkanaler vedrører et samtrafikprodukt jf. § 65, stk. 1, nr. 2, som TDC er pålagt 
at give adgang til enten i medfør af de administrative afgørelser, der danner 
grundlag for den nuværende telelov eller i medfør af samtrafikbekendtgørelsen, 
der i medfør af overgangsbestemmelserne stadig er gældende på de markeder, 
hvor der ikke er truffet administrativ afgørelse.     

Samtrafikprodukt, hvortil der er pålagt adgangsforpligtelse iht. markedsafgørelser

 

I relation til de markeder, hvor der er truffet administrativ afgørelse, og hvor 
TDC på baggrund af disse er pålagt forpligtelser efter telelovens § 51, herunder 
særligt, for så vidt angår nærværende sag, en forpligtelse efter telelovens § 51, 
stk. 3 nr. 1, jf. § 51 a, til at imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang 
til samtrafik, skal IT- og Telestyrelsen foretage en vurdering af, hvorvidt kabel-
kanaler er et samtrafikprodukt, der er omfattet af denne forpligtelse.   

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at kabelkanaler er omfattet af de samtra-
fikprodukter, hvortil det er muligt at pålægge en forpligtelse om at give adgang 
jf. § 51 a, stk. 1 nr. 1, jf. § 40, stk. 2 nr. 3.   

Imidlertid er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at kabelkanaler ikke konkret på 
nogle af de for denne sag relevante markeder, dvs. engrosmarkedet for fastnetac-
cess (marked 8), engrosmarkedet for fastnetterminering (marked 9), engrosmar-
kedet for ubundtet adgang (rå kobber) (marked 11), engrosmarkedet for bred-
båndstilslutning (marked 12) og engrosmarkedet for terminerende segment af fa-
ste kredsløb (marked 13) er et produkt, som TDC er pålagt en forpligtelse til at 
give adgang til.   
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For så vidt angår de markeder, hvorpå der er truffet administrative afgørelser, 
skal det således konkluderes, at TDC ikke er pålagt en forpligtelse til at give an-
dre udbydere adgang til samtrafikproduktet kabelkanaler.   

Samtrafikprodukt, hvortil der er pålagt adgangsforpligtelse efter de gamle regler

 

I relation til de markeder, hvor der ikke er truffet administrativ afgørelse og hvor 
TDC på baggrund af 2000-teleloven § 42 er pålagt en forpligtelse til at imøde-
komme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af aftaler om 
samtrafik, skal IT- og Telestyrelsen foretage en vurdering af, hvorvidt kabelkana-
ler er et samtrafikprodukt, der er omfattet af denne forpligtelse.  

Det drejer sig om engrosmarkedet for transport (marked 10) og engrosmarkedet 
for centrallinjesegmentet af faste kredsløb (marked 14). Selvom der er tale om 
transportmarkedet og markedet for faste kredsløb, vurderes spørgsmålet om, 
hvorvidt kabelkanaler er et samtrafikprodukt, hvortil der er pålagt adgangsfor-
pligtelse for en god ordens skyld også i forhold til disse.  

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at kabelkanaler ikke er omfattet af de 
samtrafikprodukter, det er muligt at give adgang til efter 2000-telelovens § 42, 
idet kabelkanaler ikke er et samtrafikprodukt, der er nævnt i hverken 2000-
teleloven, samtrafikbekendtgørelsen eller bærertjenestebekendtgørelsen.   

Dette understøttes yderligere af, at lovbemærkningerne6 til 2003-teleloven netop 
fremhæver, at som noget nyt foreslås endvidere adgang til fælles udnyttelse af 
kabelkanaler m.v. at indgå i § 40.   

For så vidt angår de markeder, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse, skal det 
dermed på baggrund af ovenstående konkluderes, at kabelkanaler ikke er et 
samtrafikprodukt, som TDC er pålagt at give adgang til.   

Det er således IT- og Telestyrelsens vurdering, at betingelserne i telelovens § 65, 
stk. 1, nr. 1-3 ikke er opfyldt, idet:  

- IT- og Telestyrelsen i henhold til § 65, stk. 1, nr. 2 kan konstatere, at den 
samtrafikaftale, som ønskes indgået, ikke omfatter et samtrafikprodukt, 
som TDC i medfør af IT- og Telestyrelsens markedsafgørelser er pålagt 
en forpligtelse til at give andre udbydere adgang til, ligesom samtrafik-
produktet ikke er omfattet af bestemmelserne efter 2000-teleloven.  

Da betingelsen i telelovens § 65, stk. 1, nr. 2 således ikke er opfyldt er det ikke 
muligt for IT- og Telestyrelsen at imødekomme den af Cybercity indbragte an-
modning.   

Cybercity har i selskabets bemærkninger til udkast til afgørelse i nærværende sag 
anført, at det relevante marked for denne afgørelse primært er marked 14, hvorfor 
det er uhensigtsmæssigt, at der endnu ikke er truffet afgørelse på dette marked 

                                                     

 

6 Lovforslag nr. L 143 om forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbru-
gerforhold på telemarkedet med flere love. 
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Ydermere påpeger Cybercity, at det fremlagte udkast til afgørelse på marked 14 
lægger op til en deregulering af marked 14, hvorved hjemmelsgrundlaget for at 
kunne give adgang til kabelkanaler efter Cybercity s opfattelse fjernes. IT- og 
Telestyrelsen skal hertil bemærke, at det er styrelsens opfattelse, at en eventuel 
løsning omkring adgang til kabelkanaler skal vurderes i relation til marked 11, 
hvorved styrelsen indtager den samme position som EU-Kommissionen, der i 
brev af 25. juni 2007 til de tyske telemyndigheder, BNetzA, har fremhævet dette.  
IT- og Telestyrelsen finder således ikke, at der er en sådan sammenhæng imellem 
nærværende problemstilling og de af Cybercity anførte argumenter, at dette isole-
ret giver styrelsen anledning til, at revurdere konklusionen i afgørelsesudkastet.       

ooo0ooo    

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af 65, 
stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007 
om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet følgende:   

AFGØRELSE

  

Cybercity s anmodning om adgang til tracé/kabelrør fra lokalcentral /MDF 
til fremskudt indkoblingspunkt, udgør ikke en rimelig anmodning.   

IT- og Telestyrelsen afviser hermed Cybercity anmodning, idet der ikke er 
tale om et samtrafikprodukt, hvortil der er pålagt TDC en adgangsforplig-
telser, hverken efter de nye eller de gamle regler.  

ooo0ooo  

Klagevejledning  
IT- og Telestyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Sekretariatet 
for Teleklagenævnet, 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.   

ooo0ooo  

IT- og Telestyrelsen skal i forlængelse af nærværende sag oplyse, at IT- og Tele-
styrelsen er opmærksom på, at der fra branchens side er udtrykt ønske om at få 
adgang til fælles brug af kabelkanaler, idet dette efter udbydernes opfattelse vil 
give en reel mulighed for at følge med ud i nettet.   

Den eksisterende telelovgivning åbner som nævnt i nærværende afgørelse mulig-
hed for, at IT- og Telestyrelsen i forbindelse med markedsafgørelserne kan på-
lægge udbydere med SMP en forpligtelse om at give adgang til fælles brug af ka-
belkanaler, hvis konkurrencesituationen tilsiger det. IT- og Telestyrelsen vil i for-
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længelse af de gennemførte markedsanalyser vurdere nærmere, om der er grund-
lag for at give adgang til fælles brug af kabelkanaler.    

Med venlig hilsen    

Christina Toft Christensen   


