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Afgørelse om intern kabling  

Teleklagenævnet har den 12. februar 2007 truffet afgørelse over klage over 
IT- og Telestyrelsens afgørelse af 4. august 2006 vedrørende afbrydelse af  
interne kablinger på samhusningslokaliteter, jf. telelovens1 § 101, stk.1, nr. 
7. Teleklagenævnet hjemviste sagen til fornyet behandling i IT- og 
Telestyrelsen.   

Sagens omstændigheder  

Tele2 A/S (Tele 2), Updata Danmark A/S (Updata) og Telia Nättjenester 
Norden AB (Telia) v/ filialen Telia Danmark, har henholdsvis den 14. juli, 
20. juli og 27. juli 2006 anmodet IT- og Telestyrelsen om at træffe en 
afgørelse, der pålægger TDC at tillade selskaberne at anvende eksisterende 
interne kablinger, samt påbyder TDC ikke at afbryde samtrafikken med de 
respektive selskaber ved at afbryde strømforsyningen til selskabernes 
udstyr, jf. telelovens § 66.  

IT- og Telestyrelsen har den 4. august 2006 truffet afgørelse i de tre sager. 
IT- og Telestyrelsen fandt, at TDC var berettiget til at afbryde den del af 
den igangværende samtrafik, der foregår via intern kabling, og som ikke 
var genereret som led i den pågældende udbyders egen samtrafikaftale 
med TDC.  

Ovenstående parter har henholdsvis den 7., den 8. og den 9. august 2006 
klaget over afgørelserne til Teleklagenævnet.  

Afgørelserne er desuden den 1. september 2006 indbragt for nævnet af 
TDC A/S (TDC).  

                                                     

 

1 Lov nr. 418 af 31. maj 2000, jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007. 
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Teleklagenævnet hjemviste ved afgørelse af 12. februar 2007 sagen til 
fornyet behandling i IT- og Telestyrelsen.  

IT- og Telestyrelsen sendte den 10. juli 2007 udkast til afgørelse i høring 
hos parterne. Parterne har ikke haft nogen bemærkninger til sagen.     

                     ooo0ooo  

Afgørelse  

IT- og Telestyrelsen traf henholdsvis den 6. oktober 2005, den 5. januar 
2006 og 2. november 2005 afgørelse overfor TDC på engrosmarkedet for 
fastnetaccess (marked 8), på engrosmarkedet for ubundtet adgang (marked 
11) og på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12).  

Teleloven er siden blevet ændret ved lov nr. 1598 af 20. december 2006 
om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold. Loven trådte i 
kraft den 22. december 2006.  

Ændringen af loven indebærer blandt andet en præcisering af, at IT- og 
Telestyrelsen ud fra de konstaterede konkurrenceforhold kan pålægge en 
ny samhusningsforpligtelse, som går videre end den hidtidige retstilstand.  

IT- og Telestyrelsen har herefter truffet tillægsafgørelser over for TDC den 
2. april 2007 på marked 8, 11 og 12 og pålagt TDC en 
samhusningsforpligtelse, som blandt andet omfatter adgang til at foretage 
intern kabling med andre udbydere, og adgang til at lade andre udbydere 
opstille og vedligeholde udstyr på den samhusningsberettigedes 
samhusningslokalitet, i medfør af telelovens § 51, stk. 3, nr. 1, jf. § 51 a.  

IT- og Telestyrelsen finder derfor, at den af selskaberne rejste problematik 
vedrørende intern kabling ikke længere er relevant, idet der i 
tillægsafgørelserne er taget stilling til omfanget af adgangen til intern 
kabling.  

IT- og Telestyrelsen finder således ikke, at det er nødvendigt for styrelsen 
at træffe en yderligere afgørelse vedrørende problematikken.     

ooo0ooo  

Klagevejledning  

IT- og Telestyrelsens afgørelse kan i medfør af telelovens § 101, stk. 1, nr. 
6, jf. § 101, stk. 4, påklages til Teleklagenævnet, bredgade 43, 1260 
København K. Klagen skal i givet fald være Teleklagenævnet i hænde 
senest fire uger efter, at IT- og Telestyrelsen har truffet nærværende 
afgørelse. 
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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 
kr. 4.000 for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. 
Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.    

Med venlig hilsen   

Laila Jensen                     


