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Afgørelse efter telelovens § 65, stk. 6 om fastsættelse af foreløbige vilkår for 
Cybercitys adgang til samtrafikproduktet Bitstream Access (BSA) 

Cybercity har ved e-mail af 18. juli 2007 anmodet IT- og Telestyrelsen om at 
afgøre, hvorvidt Cybercitys forslag til ændring af TDC s standardaftale af 1. 
januar 2007 for BSA1 er rimelig. Cybercity har i den forbindelse anmodet 
styrelsen om at fastsætte vilkår for de punkter, hvor TDC og Cybercity ikke har 
været i stand til at opnå enighed.   

Cybercity har endvidere anmodet IT- og Telestyrelsen om at fastsætte foreløbige 
vilkår for Cybercitys adgang til samtrafikproduktet BSA indtil endelig afgørelse 
foreligger. Dette skyldes, at Cybercitys nuværende BSA-aftale er opsagt af TDC 
pr. 1. august 2007.   

IT- og Telestyrelsen fastsætter i nærværende afgørelse foreløbige vilkår for 
Cybercitys adgang til samtrafikproduktet BSA.    

Sagsfremstilling  
Baggrunden for sagen er, at TDC den 5. januar 2007 varslede en ny 
prisreguleringsbestemmelse i Cybercitys BSA-aftale af 13. september 2002 om 
adgang til bredbåndskapacitet over Tele Danmarks kobber abonnentlinier 

(Bitstream Access) . TDC oplyste samtidig, at hvis Cybercity ikke svarede 
accepterende tilbage senest den 1. februar 2007, ville hele BSA-aftalen være at 
betragte som opsagt med virkning fra den 1. august 2007. Cybercity gav 
imidlertid ikke TDC tilsagn om accept af det ændrede vilkår, men anmodede i 
stedet for ved brev af 1. februar 2007 IT- og Telestyrelsen om at tage stilling til, 
hvorvidt det anvendte opsigelsesvilkår i aftalen var i overensstemmelse med 
telelovgivningen.   

IT- og Telestyrelsen meddelte ved udkast til afgørelse af 30. maj 2007 til 
parterne2, at det var styrelsens konklusion i sagen, at Cybercitys anmodning 
afvises, idet den indbragte sag vedrørte tilsidesættelse af et aftalevilkår om 
opsigelse, som på tidspunktet for sagens indbringelse for styrelsen allerede var 

                                                     

 

1 TDC s standardaftale af 1. januar 2007 om adgang til bredbåndskapacitet (ATM BSA) 
over TDC s kobber abonnentlinier mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX. 
2 IT- og Telestyrelsens udkast af 30. maj 2007 om Udkast til 65 afgørelse vedrørende 
Cybercitys anmodning om ændring af generel opsigelsesadgang i parternes 
samtrafikaftale vedrørende adgang til bredbåndskapacitet via TDC s net (BSA aftale) . 
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udnyttet af TDC, eftersom aftalerne var opsagt den 5. januar 2007. Det var derfor 
styrelsens opfattelse, at styrelsen ikke kunne behandle sagen.   

Cybercity meddelte på baggrund heraf, at selskabet ikke havde behov for en 
afgørelse i sagen. IT- og Telestyrelsen lukkede sagen ved brev af 4. juli 2007 til 
parterne.   

Cybercity har i selskabets brev af 18. juli 2007 oplyst, at TDC og Cybercity har 
forsøgt at forhandle en ny BSA-aftale på plads. Det har imidlertid hurtigt vist sig, 
at parterne står langt fra hinanden, hvorfor Cybercity ikke vurderer det 
formålstjenligt at forhandle videre. Det er i stedet blevet aftalt mellem parterne at 
indbringe sagen for IT- og Telestyrelsen med henblik på afgørelse efter 
telelovens § 65.   

I relation til Cybercitys anmodning om fastsættelse af foreløbige vilkår har 
Cybercity foreslået, at man blot viderefører den eksisterende opsagte BSA-aftales 
vilkår, indtil der er truffet afgørelse i § 65-sagen.   

Cybercity har endvidere tilkendegivet, at på samme måde som i sagen i december 
20063 vil selskabet ikke modsætte sig, at den nye prisreguleringsbestemmelse 
fastsættes i forbindelse med de foreløbige vilkår med henblik på at imødekomme 
TDC s baggrund for opsigelse af selve aftalen. På den måde mener Cybercity 
ikke, at TDC stilles dårligere, end hvis Cybercity havde accepteret den nye 
bestemmelse, da den blev varslet i januar 2007.   

IT- og Telestyrelsen anmodede ved brev af 18. juli 2007 til TDC om selskabets 
bemærkninger til sagen. Svarfristen var den 23. juli 2007 for så vidt angår 
spørgsmålet om foreløbige vilkår, og den 20. august 2007 for så vidt angår 
sagens   indbragte aftalepunkter.   

TDC har ved brev af 19. juli 2007 til IT- og Telestyrelsen anført, at selskabet 
ikke vil modsætte sig fastsættelse af foreløbige vilkår, såfremt styrelsen 
fastsætter disse med virkning fra 1. august 2007, og indtil styrelsen træffer 
afgørelse i den af Cybercity rejste § 65-sag. TDC er i den forbindelse indstillet 
på, at styrelsen fastsætter foreløbige vilkår svarende til parternes nuværende 
BSA-aftale dog således, at den gældende prisreguleringsbestemmelse erstattes af 
vilkår tilsvarende styrelsens afgørelse af 21. december 2006.   

IT- og Telestyrelsen sendte den 20. juli 2007 udkast til afgørelse om fastsættelse 
af foreløbige vilkår for Cybercitys samtrafikaftale med TDC om adgang til 
bredbåndskapacitet via TDC s net i høring hos parterne.   

Parterne har ved e-mail af 20. juli 2007 til IT- og Telestyrelsen oplyst, at disse 
ikke har nogen bemærkninger til styrelsens afgørelsesudkast.    

Afgørelsesgrundlaget

 

                                                     

 

3 Jf. IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. december 2006 om foreløbige vilkår for 
Cybercitys adgang til samtrafikprodukterne rå kobber, delt rå kobber og udveksling af 
trafik hos TDC.   
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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 
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,  
4) der kan begrunde en afvisning.    

IT- og Telestyrelsen kan i forbindelse med afgørelser efter telelovens § 65, stk. 1, 
fastsætte foreløbige vilkår for parternes samtrafik efter telelovens § 65, stk. 6.      

Det fremgår også af telelovens § 65, stk. 6, at:   

Stk. 6. IT- og Telestyrelsen kan i situationer, hvor der er enighed om 
samtrafikprodukterne og den konkrete afvikling af samtrafikken, men 
uenighed om tilknyttede vilkår eller priser, påbyde den 
samtrafikforpligtede part at give adgang til umiddelbar igangsætning af 
samtrafikken under anvendelse af foreløbige vilkår og priser fastsat af IT- 
og Telestyrelsen    

Ved lov nr. 1427 af 21. december 2005 blev § 65 ændret, og den nye § 65, stk. 6 
svarer indholdsmæssigt til den hidtidigt gældende bestemmelse i § 65, stk. 4, nr. 
3, med de nødvendige konsekvensrettelser, jf. lovbemærkningerne til ændringen 
af bestemmelsen i lov nr. 1427 af 21. december 2005.  

Der skal således træffes beslutning om foreløbige vilkår og priser efter § 65, stk. 
6, som ændret ved lov nr. 1427 af 21. december 2005.   

B. Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for 
bredbåndstilslutning (marked 12). IT- og Telestyrelsen traf den 2. november 2005  
afgørelse på markedet i henhold til telelovens § 51, og Teleklagenævnet traf 
afgørelse i klagesagen den 10. juli 2006.    

Der er truffet administrativ afgørelse på nærværende engrosmarked og 
forpligtelserne for dette marked er trådt i kraft, jf. overgangsbestemmelsen i 
telelovens § 7, stk. 4.  

TDC er i medfør af telelovens § 84d udpeget som havende en stærk 
markedsposition på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12). TDC er 
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som følge heraf i overensstemmelse med reglerne i telelovens § 51 bl.a. pålagt at 
imødekomme alle rimelige anmodninger om adgang til samtrafik.   

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

Af afgørelsen fremgår det, at adgangsforpligtelsen til engrosmarkedet for 
bredbåndstilslutning 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 Telestyrelsen skal for en god ordens skyld nævne, at styrelsen den 2. april 
2007 traf en tillægsafgørelse om samhusning på nærværende engrosmarked. 
Dette har dog ingen betydning for denne sags afgørelse.    

C. Praksis  
IT- og Telestyrelsen har tidligere truffet afgørelse om fastsættelse af foreløbige 
vilkår i en sag om Cybercitys adgang til samtrafikprodukterne rå kobber, delt rå 
kobber og udveksling af samtrafik4. I styrelsens afgørelse af 21. december 2006 
fastsatte styrelsen som foreløbige vilkår de mellem Cybercity og TDC gældende 
aftaler om rå kobber, delt rå kobber og udveksling af samtrafik dog således, at 
den gældende prisreguleringsbestemmelse i aftalerne blev erstattet med et vilkår 
baseret på TDC s forslag.  

IT- og Telestyrelsens vurdering 

  

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

- IT- og Telestyrelsen i henhold til § 65, stk. 1, nr. 1, kan konstatere, at sagen er 
indbragt af en part, der som udbyder af offentlige elektronisk kommunikationsnet 
eller tjenester i medfør af telelovens § 42 er berettiget til at anmode om adgang 
til samtrafik i henhold til reglerne i telelovens afsnit IV, og   

- IT- og Telestyrelsen i henhold til § 65, stk. 1, nr. 2, kan konstatere, at 
anmodningen vedrører et samtrafikprodukt, som TDC i medfør af styrelsens 
                                                     

 

4 IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. december 2006 om foreløbige vilkår for 
Cybercitys adgang til samtrafikprodukterne rå kobber, delt rå kobber og udveksling af 
trafik hos TDC. 
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afgørelse på det i sagen relevante engrosmarked er pålagt en forpligtelse til at 
give andre udbydere adgang til, og at   

- der ikke er konstateret væsentlige hensyn, som i henhold til § 65, stk. 1, nr. 3, 
kan begrunde en afvisning i henhold til telelovens § 50 eller regler, fastsat i 
medfør heraf.   

På den baggrund er det IT- og Telestyrelsens vurdering, at TDC er forpligtet til at 
give samtrafikadgang til produktet BSA.  

B. Telelovens § 65, stk. 6  
Med henblik på at sikre Cybercity adgang til samtrafikproduktet BSA hos TDC 
frem til at IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse efter telelovens § 65, stk. 1, jf. stk. 
2, finder styrelsen det hensigtsmæssigt at fastsætte foreløbige vilkår for den 
omhandlede samtrafik.   

IT- og Telestyrelsen vurderer, at de foreløbige vilkår skal baseres på indholdet af 
den eksisterende BSA-aftale, men for så vidt angår prisreguleringsbestemmelsen 
baseres på vilkåret i TDC s standardaftale af 1. januar 2007 om adgang til BSA 
tilsvarende den prisreguleringsbestemmelse, som TDC varslede over for Cybercity 
den 5. januar 2007. Dette begrundes med, at parterne havde en fungerende aftale 
om BSA, som alene blev opsagt på grund af forslaget om ændringen af 
prisreguleringsbestemmelsen. Havde Cybercity accepteret vilkåret, var aftalen ikke 
blevet opsagt.  

Endvidere må det formodes at være administrativt mindre belastende for parterne 
at indrette sig efter indholdet af den aftale, som allerede eksisterer mellem 
parterne, også i mellemfasen i stedet for at fastsætte nye foreløbige vilkår, der 
igen efterfølgende skal ændres, når IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse i sagen.  

Cybercity har tilkendegivet, at selskabet er indstillet på, at 
prisreguleringsbestemmelsen i de foreløbige vilkår modificeres i forhold til den 
gældende aftale, således at prisreguleringen baseres på vilkåret i TDC s 
standardtilbud af 1. januar 2007 om BSA tilsvarende den 
prisreguleringsbestemmelse, som TDC varslede over for Cybercity den 5. januar 
2007.   

ooo0ooo  

På baggrund af ovenstående træffer IT- og Telestyrelsen hermed i medfør af 
telelovens § 65, stk. 6, jf. stk. 1, følgende  

AFGØRELSE: 
Der fastsættes foreløbige vilkår med varighed fra den 1. august 2007, frem til 
IT- og Telestyrelsen træffer afgørelse i sagen om den omhandlede samtrafik 
efter telelovens § 65, stk. 1, jf. stk. 2. Som foreløbige vilkår fastsættes den 
mellem Cybercity og TDC gældende aftale om BSA5.   

                                                     

 

5 BSA-aftale af 13. september 2002 om adgang til bredbåndskapacitet over Tele 
Danmarks kobber abonnentlinier (Bitstream Access) . 
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Dog udgår punkt 15.4 af aftalen om BSA. Som nyt punkt samme sted i aftalen 
indsættes følgende bestemmelse:  

Prisregulering 
Ændring af prissætningen af ydelser sker ved, at TDC udarbejder og 
fremsender et nyt bilag 2 til erstatning af det nuværende bilag2. 
Prisændringerne træder i kraft med 3 måneders forudgående varsel. TDC er 
dog berettiget til at gennemføre prisreduktioner på ydelser uden varsel.  

Prisændringer for ydelser omfattet af denne aftale, der fastsættes som følge af 
en myndighedsafgørelse i henhold til dansk lovgivning, skal ikke særskilt 
varsles, hvis der i afgørelsen angives et ikrafttrædelsestidspunkt for 
anvendelsen af priserne. TDC er berettiget til for de pågældende priser at 
gennemføre prisændringer i både op- og nedadgående retning fra 
ikrafttrædelsestidspunktet og fremsende opdaterede prisbilag snarest muligt 
efter, at afgørelsen er truffet af myndighederne. Prisbilagene skal ikke 
godkendes af Operatøren, men alene tages til efterretning.    

ooo0ooo  

IT- og Telestyrelsen, vil når TDC s bemærkninger til de af Cybercity indbragte 
punkter forligger, fortsætte den videre behandling af sagen med henblik på at 
træffe afgørelse efter telelovens § 65, stk. 1, jf. stk. 2. TDC s frist for afgivelse af 
bemærkninger til sagens punkter er den 20. august 2007.   

ooo0ooo  

Klagevejledning 
Denne 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.   

Med venlig hilsen   

Laila Jensen   


