
       

27. juli 2007  

IT- og Telestyrelsen 

Holsteinsgade 63 

2100 København Ø 

Telefon 3545 0000 

Telefax 3545 0010 

E-post itst@itst.dk 

Netsted www.itst.dk 

CVR-nr. 2676 9388   

Laila Jensen 

Telefon 35 45 02 85 

Telefax 35 45 00 10 

E-post laj@itst.dk   

TDC A/S 
Nørregade 21 
0900 København C    

Telelovens § 77 - forhåndsbesked om videregivelse af oplysninger om kabler 
og fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning, 
jf. telelovens § 64 

TDC har ved brev af 29. juni 2007 anmodet IT- og Telestyrelsen om at afgive en 
forhåndsbesked efter telelovens § 771 om, hvorvidt den tilbudte levering af 
oplysninger om logiske kabler vil være forenelig med telelovens § 64.   

Sagsfremstilling

 

Baggrunden for sagen er, at Cybercity ved brev af 9. august 2006 anmodede IT- 
og Telestyrelsen om at vurdere rimeligheden i, at Cybercity gives adgang til en 
oversigt over antallet af husstande, der henhører under hver enkelt TDC-central, 
samt oplysning om antallet af fremskudte teknikhuse/abonnenttrin, der 
påtænkes/er planlagt etableret under hver enkelt central. Oplysningerne har 
betydning for Cybercitys muligheder for at vurdere mulighederne for og 
kundepotentialet ved at følge med TDC ud i nettet.   

Da der  efter en række skriftlige korrespondancer mellem parterne  fortsat var 
uklarheder mellem parterne om, hvilke informationer Cybercity konkret ønskede 
adgang til, besluttede IT- og Telestyrelsen at indkalde parterne til møde hos 
styrelsen den 30. marts 2007 og 28. juni 2007.    

På mødet den 28. juni 2007 blev det besluttet, at TDC skulle udarbejde et konkret 
tilbud svarende til TDC s brev af 27. juni 2007 på oplysninger om kabler og 
fordelere i et afgrænset område til brug for Cybercitys netplanlægning.   

TDC har ved brev af 29. juni 2007 fremsendt selskabets tilbud til Cybercity og 
IT- og Telestyrelsen. Det fremgår af brevet, at TDC på ordre fra Cybercity for et 
af Cybercity afgrænset område kan levere en oversigt over samtlige logiske 
kabler i området med følgende oplysninger om hvert logisk kabel:  

Placering (f.eks. nærmeste postadresse) for hvert af de to krydsfelter, 
kablet forbinder.  
Antal anvendte forbindelser. 
Antallet af fejlramte (uanvendelige forbindelser). 

                                                     

 

1 Jf. 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 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet. 
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Antallet af ledige forbindelser.  

Det fremgår endvidere af TDC s brev, at ved et logisk kabel forstås en samling af 
trådpar, der forbinder to krydsfelter på forskellige adresser, f.eks. et 
centralkrydsfelt og en fordeler, eller forbinder to fordelere med hinanden. Ved et 
fysisk kabel forstås en samling trådpar, der er omsluttet af en beskyttende kappe.   

Det fremgår også, at Cybercity kan afgrænse et område som centralområde eller 
sektor dvs. del af et centralområde, der forbindes til centralen gennem samme 
primære kabel. Ved primært kabel forstås her et fysisk kabel, der udgår direkte 
fra centralen. Oversigten leveres på maksinlæsbar form, f.eks. som et excel 
regneark, og TDC fakturerer Cybercity for den forbrugte tid med en timesats på 
562 kr. ekskl. moms.   

TDC har i tilknytning til det fremsendte tilbud anmodet styrelsen om at afgive en 
forhåndsbesked i henhold til telelovens § 77 om, hvorvidt den tilbudte levering af 
oplysninger vil være forenelig med telelovens § 64.   

TDC har anført, at selskabet er af den opfattelse, at de pågældende oplysninger er 
oplysninger om TDC s net, og ikke oplysninger, som TDC har modtaget før, 
under eller efter forhandlinger om aftaler med samtrafik. Videregivelse af 
oplysningerne vil derfor ikke være i strid med telelovens § 64.   

TDC har i den forbindelse henvist til, at det i en anden konkret sag er blevet 
anført, at oplysninger om, hvorvidt en linie er i anvendelse, alene eksisterer som 
følge af, at en samtrafikpart eller TDC selv har taget linien i brug, og at 
oplysningerne er at betragte som en videregivelse af oplysninger i strid med 
telelovens § 64. Det kan således ikke udelukkes, at man ved at sammenholde 
oplysningerne med andre tilgængelige informationer vil kunne identificere de 
pågældende udbydere.  

TDC har oplyst at så længe, der er tvivl om forholdet, kan TDC ikke levere 
oplysningerne til Cybercity. TDC er dog villig til  under forbehold for betaling 

 

at fremstille de ønskede oversigter uden at afvente IT- og Telestyrelsens 
behandling af spørgsmålet i forhold til telelovens § 64.    

Vurderingsgrundlaget

  

A. Lovgrundlag   
IT- og Telestyrelsen kan i medfør af telelovens § 77 afgive en udtalelse om den 
juridiske fortolkning af reglerne i telelovens afsnit IV om samtrafik m.v. og 
regler fastsat i medfør heraf.   

Det fremgår af telelovens § 64, at:   

§ 64. Udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller  tjenester, der 
får oplysninger fra en anden udbyder før, under eller efter forhandlinger 
om aftaler om samtrafik, må udelukkende anvende disse oplysninger til det 
formål, hvortil de er givet, og til enhver tid respektere, at de oplysninger, 
der fremsendes eller opbevares, behandles fortroligt. De oplysninger, der 
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modtages, må ikke videregives til anden side, herunder til andre afdelinger, 
datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en 
konkurrencemæssig fordel.   

I adgangsdirektivets artikel 4, stk. 32, der ligger til grund for telelovens § 64, 
fremgår det, at:  

Artikel 4, stk. 3  Med forbehold af artikel 11 i direktiv 2002/20/EF 
(tilladelsesdirektivet) kræver medlemsstaterne, at virksomheder, der får 
oplysninger fra en anden virksomhed før, under eller efter forhandlingerne 
om adgangs- eller samtrafikaftaler, udelukkende anvender disse 
oplysninger til det formål, hvortil de er givet, og til enhver tid respekterer, 
at de oplysninger, ikke videregives til anden side, og navnlig ikke til andre 
afdelinger, datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en 
konkurrencemæssig fordel.   

B. Praksis 
Spørgsmålet om videregivelse af oplysninger efter telelovens § 64 har tidligere 
været behandlet af Teleklagenævnet. Teleklagenævnet udtalte i sin afgørelse af 3. 
oktober 2006 vedrørende anvendelse og videregivelse af oplysninger3, at:  

telelovens § 64 efter sit indhold og som følge af ordlyden i 
adgangsdirektivets artikel 4, stk. 3, må anses for at indeholde et generelt 
fortrolighedskrav og et generelt forbud mod videregivelse af de i 
bestemmelsen omtalte oplysninger. Bestemmelsen indeholder således efter 
Teleklagenævnets opfattelse ikke et krav om, at det skal kunne godtgøres, 
at de i bestemmelsen ophandlede oplysninger konkret er blevet misbrugt 
eller rent faktisk har forårsaget en konkurrencemæssig fordel for 
modtageren.

  

IT- og Telestyrelsens vurdering

 

TDC ønsker en vurdering af om udlevering af en oversigt til Cybercity over 
samtlige logiske kabler i et område med følgende oplysninger om hvert logisk 
kabel:  

Placering (f.eks. nærmeste postadresse) for hvert af de to krydsfelter, 
kablet forbinder. Kablet kan f.eks. forbinde et centralkrydsfelt og en 
fordeler eller to fordelere med hinanden.    
Antal anvendte forbindelser. 
Antallet af fejlramte (uanvendelige forbindelser). 
Antallet af ledige forbindelser.  

- vil være i strid med telelovens § 64. 

                                                     

 

2 Jf. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til 
og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter.   
3 Jf. Teleklagenævnets Afgørelse af klage indbragt af Cybercity A/S over IT- og 
Telestyrelsens afgørelse af 1. februar 2006 vedrørende anvendelse og videregivelse af 
oplysninger, jf. § 64 i lovbekendtgørelse nr. 784 af 28. juli 2005 om konkurrence- og 
forbrugerforhold på telemarkedet med senere ændringer (teleloven) .   
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Det er IT- og Telestyrelsens forståelse, at Cybercity ønsker de i sagen tilbudte 
oplysninger til brug for selskabets netplanlægning. Cybercity gives med 
oplysningerne således mulighed for at vurdere mulighederne for og 
kundepotentialet ved at følge med ud i nettet i forbindelse med TDC s 
netudbygning. Cybercity gives ikke information om hvilke udbydere, der står bag 
anvendelsen af de pågældende forbindelser.   

IT- og Telestyrelsen skal indledningsvis bemærke, at bestemmelsen i telelovens § 
64 ikke alene gælder for udbydere med en stærk markedsposition. Bestemmelsen 
gælder alle udbydere af elektroniske kommunikationsnet eller tjenester, som får 
oplysninger fra en anden udbyder før, under eller efter forhandlinger om aftaler 
om samtrafik som defineret i telelovens § 40. Det er således ikke afgørende, 
hvorvidt produktet aftalen vedrører er omfattet af en markedsafgørelse, men 
alene hvorvidt produktet er omfattet af telelovens § 40, der opregner en ikke 
udtømmende liste af samtrafikprodukter.  

Afgørende for, at der i nærværende sag foreligger en overtrædelse af telelovens § 
64 er, at det kan godtgøres, at TDC med udlevering af en oversigt over 
belægningen i selskabet net, herunder antal og placering af kabler og fordelere i 
et område til Cybercity:  

1) anvender modtagne oplysninger til et andet formål, end hvortil de er 
givet, jf. § 64, 1. pkt., 1 led, eller  

2) ikke behandler modtagne eller opbevarede oplysninger fortroligt, jf. § 
64, 1. pkt., 2 led, eller    

3) videregiver oplysninger modtaget fra andre udbydere i forbindelse 
med samtrafik til en anden udbyder, som herved kunne opnå en 
konkurrencemæssig fordel, jf. § 64, 2. pkt.   

Hovedhensynet bag bestemmelsen synes at være at beskytte modtagne 
oplysninger, der er af betydning for konkurrencen i forbindelse med samtrafik.   

Ad 1. Anvendelse til uvedkommende formål 
Således som adgangsdirektivets artikel 4, stk. 3 og telelovens § 64 er opbygget, 
er det mest nærliggende at fortolke dette led i reglerne således, at det alene 
omfatter besidderens egen anvendelse af oplysninger til andre formål end, hvortil 
de er givet. Beskyttelse mod uvedkommendes adgang til oplysninger følger af de 
to andre led i telelovens § 64.   

Da nærværende sag drejer sig om, hvorvidt TDC er berettiget til at udlevere 
bestemte oplysninger til Cybercity, herunder om Cybercity er berettiget til at få 
adgang til disse, er det styrelsens opfattelse, at forholdet ikke er omfattet af 
telelovens § 64, pkt. 1, 1. led.    

IT- og Telestyrelsen finder på den baggrund ikke, at spørgsmålet om 
overtrædelse af telelovens § 64, 1. pkt. 1. led, er relevant i nærværende sag.      
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Ad 2. Kravet om fortrolighed 
Det er IT- og Telestyrelsens opfattelse, at kravet om fortrolighed indebærer, at 
modtageren skal beskytte enhver oplysning af fortrolig karakter efter telelovens § 
64, 1. pkt., 2. led. Telelovens § 64, 1. pkt., 2. led udtrykker fortrolighedskravet 
således, at modtageren af oplysningerne respekterer , at oplysningerne 
behandles fortroligt. Dette kan fortolkes som om, at oplysninger, som afgiveren 
selv behandler som fortrolige, er omfattet af fortrolighedskravet.    

De oplysninger, som TDC i nærværende sag ønsker at videregive til Cybercity, 
vedrører belægningen af selskabets net, herunder antal og placering af logiske 
kabler samt antallet af anvendte, ledige og fejlramte forbindelser i et givent 
område. Oplysningerne vedrører efter IT- og Telestyrelsens opfattelse brugen af 
TDC s net, og er oplysninger som TDC har i kraft af deres ejerskab og råderet 
over nettet. TDC har som netejer og forpligtet udbyder et naturligt kendskab til 
anvendelsen og belægningen af selskabets net, herunder om antal og placering af 
kabler samt antal anvendte, ledige og fejlramte forbindelser. Der er ikke tale om, 
at TDC udleverer oplysninger om eksempelvis hvilke udbydere, der står bag 
anvendelsen af de enkelte forbindelser.   

De oplysninger som TDC ønsker at videregive til Cybercity indeholder efter IT- 
og Telestyrelsens opfattelse således ikke information af fortrolig karakter 
omfattet af beskyttelsen i telelovens § 64, stk. 1, 2. led.  

IT- og Telestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at det allerede følger af 
forpligtelsen om gennemsigtighed, som TDC er pålagt gennem en lang række af 
styrelsens markedsafgørelser, at TDC bl.a. skal offentliggøre oplysninger om 
selskabets net, herunder om vilkår, priser, tekniske forhold, m.v. til brug for 
indgåelse af samtrafikaftaler, jf. telelovens § 51d.  

Således fremgår det af telelovens § 51d, at ved gennemsigtighed forstås, at   

parter skal offentliggøre bestemte oplysninger som f.eks. 
regnskabsmæssige oplysninger, tekniske specifikationer, netkarakteristika, 
betingelser og vilkår for levering og anvendelse samt priser. [IT- og 
Telestyrelsens understregning]  

Bestemmelsen er ikke udtømmende.  

En grundlæggende forudsætning for sikring af en fælles udnyttelse af TDC s 
infrastruktur og for konkurrencen på markedet er således, at TDC stiller relevante 
oplysninger til rådighed for andre udbydere til brug for indgåelse af 
samtrafikaftaler. Disse oplysninger kan ifølge teleloven omfatte oplysninger om 
netkarakteristika, hvilket efter IT- og Telestyrelsens klare opfattelse selvsagt 
inkluderer oplysninger om brugen af de enkelte forbindelser samt oplysninger af 
mere overordnede karakter som bl.a. nettes opbygning.   

Ovenstående understøtter IT- og Telestyrelsens opfattelse af, at oplysningerne i 
nærværende sag ikke er omfattet af fortrolighedskravet i telelovens § 64, 1. pkt., 
2. led.     
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Oplysningerne adskiller sig da heller ikke fra den udlevering af oplysninger, som 
allerede sker i dag i forbindelse med bestilling af adgang til TDC s 
abonnentlinier. Således gives udbyderne allerede i dag ved bestilling af rå kobber 
oplysning om, hvorvidt det er muligt at etablere den ønskede forbindelse mellem 
to punkter, herunder om forbindelsen er anvendt, ledig eller fejlramt ved 
anmodning herom. Sådanne oplysninger er afgørende for, at udbyderen kan 
vurdere muligheden for etablering af et tjenesteudbud til en given slutbruger og 
dermed for konkurrencen på markedet, jf. ovenfor.   

IT- og Telestyrelsen finder på ovennævnte baggrund, at de i sagen omhandlede  
oplysninger ikke er omfattet af kravet om fortrolighed i telelovens § 64. Det kan 
dog ikke afvises, at nye oplysninger, som ikke på nuværende tidspunkt er 
omfattet af § 64 senere vil kunne være i strid med § 64, såfremt de nye 
oplysninger kombineres med de i nærværende sag omhandlede oplysninger, idet 
dette kunne give anledning til, at disse til sammen vil være fortrolige.   

Ad. 3 Forbudet mod videregivelse af oplysninger

 

Forbudet mod videregivelse af oplysninger forudsætter efter IT- og 
Telestyrelsens vurdering en aktiv handling fra besidderen af oplysningerne, 
hvorved disse bringes til en anden part, som herved vil kunne opnå en 
konkurrencemæssig fordel. Telelovens § 64, 2. pkt. indeholder ikke et krav om, 
at oplysningerne rent faktisk har forårsaget en konkurrencemæssig fordel for 
modtageren. Kravet om fortrolighed synes ud fra en formålsfortolkning også at 
gælde i relation til forbudet mod videregivelse.   

Det er som nævnt ovenfor IT- og Telestyrelsens vurdering, at de oplysninger, 
som TDC ønsker at udlevere i nærværende sag til Cybercity, er oplysninger om 
brugen af TDC s net og oplysninger, som TDC har i kraft af deres ejerskab og 
råderet over nettet. TDC udleverer ikke information om hvilke udbydere, der 
eksempelvis står bag anvendelsen af de pågældende forbindelser. Dette indebærer 
efter styrelsens vurdering, at oplysningerne i nærværende sag ikke er omfattet af 
forbudet mod videregivelse til anden side, herunder andre afdelinger, 
datterselskaber eller partnere, som herved kunne opnå en konkurrencemæssig 
fordel.   

Idet de tilbudte oplysninger ikke er omfattet af forbudet mod videregivelse, er det 
IT- og Telestyrelsens opfattelse, at det ikke vil være i strid med telelovens § 64, 
2. pkt., at udlevere de i sagen omhandlede oplysninger til Cybercity.   

Konklusion

 

Det er IT- og Telestyrelsens vurdering, at de i sagen omhandlede oplysninger 
ikke er omfattet af kravet om anvendelse til det formål, hvortil oplysninger er 
givet eller fortroligholdelse eller forbud mod videregivelse efter telelovens § 64.  

Det er på den baggrund IT- og Telestyrelsens vurdering, at det ikke vil være i 
strid med telelovens § 64, at TDC udleverer en oversigt over antal og placering af 
logiske kabler samt antal anvendte, ledige og fejlramte forbindelser i et givent 
område til Cybercity.   
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IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at der efter styrelsens opfattelse ikke er 
forskel på, om TDC udleverer de i sagen omhandlede oplysninger enkeltvis for 
det enkelte kabel eller den enkelte forbindelse, eller om oplysningerne samles i 
en oversigt, som angiver det samlede antal anvendte logiske kabler og 
forbindelser i et givent område, idet oplysningerne ikke er omfattet af telelovens 
§ 64.   

IT- og Telestyrelsen skal understrege, at styrelsen ikke med ovennævnte 
forhåndsbesked har taget stilling til en eventuel konkret tvist mellem parterne. 
    

Med venlig hilsen   

Laila Jensen   


