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1. Den påklagede afgørelse. 

Sagen drejer sig om TDC Mobils vilkår for udveksling af koblet samtrafik, hvorefter TeliaSonera 

Danmark A/S (herefter Telia) i forbindelse med udveksling af samtrafik har skullet leje 

transmissionskapacitet af TDC Totalløsninger. Der er under sagen spørgsmål om, hvorvidt 

konkurrencelovens kapitel 3 om misbrug af dominerende stilling gælder for en i det nævnte forhold 

liggende konkurrencebegrænsning – om Konkurrencestyrelsen har haft kompetence til at træffe 

afgørelse i henhold til konkurrencelovens § 11 – og i bekræftende fald, om kravet om leje af 

transmissionskapacitet med rette er anset for et misbrug af dominerende stilling i strid med 

konkurrencelovens § 11.  

Konkurrencestyrelsen traf den 23. september 2004 afgørelse i forbindelse med en klage fra Telia 

over, at TDC Mobil havde misbrugt sin dominerende stilling ved at stille krav om leje af 

transmission fra TDC Totalløsninger af forbindelsen mellem TDC Mobils central i København til 

en brønd umiddelbart uden for TDC Mobils central som betingelse for at acceptere direkte 

udveksling af koblet samtrafik med Telia, når opkald/trafik skulle overføres mellem de to net.  

Ifølge Telia lå TDC Totalløsningers pris for transmission væsentligt over, hvad Telia selv vil kunne 

udføre transmissionen for, hvorfor TDC Mobils krav indebar en urimelig fordyrelse for Telia og 

samtidig udelukkede andre operatører end TDC Totalløsninger fra at sælge pågældende 

transmissionskapacitet til tredjeparter.  

Ved afgørelsen af 23. september 2004 fandt Konkurrencestyrelsen, at TDC:  

”misbruger sin (TDC Mobils) dominerende stilling på markedet for udveksling af koblet samtrafik 

til TDC Mobils net til at vinde fordele på markedet for transmissionsforbindelser ved at betinge 

udveksling af koblet samtrafik til TDC Mobils net af samtidig køb af transmissionskapacitet fra 

TDC Totalløsninger, jf. konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 4”. 



Det hedder om forholdet til teleloven i den påklagede afgørelse: 

”Forholdet til teleloven  

Telesektoren er underlagt en omfattende sektorspecifik lovgivning. TDC’s vilkår for adgang til 

udveksling af trafik med TDC Mobil, herunder vilkår for adgang til samhusning eller direkte 

transmission til brug for udveksling af trafik med TDC Mobil er således særskilt reguleret i 

teleloven [note: lbkg pr. 661 af 10. juli 2003 om lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 

telemarkedet samt bkg. nr. 930 af 19. november 2002 om samtrafik på m.v.].  

TDC anfører i sit høringssvar af 25. marts 2004 indledningsvis, at Konkurrencestyrelsen ikke har 

hjemmel til at træffe afgørelse i nærværende sag. Konkurrencestyrelsen er ikke enig heri. Derfor 

skal det indledningsvis afklares, hvordan nærværende sag forholder sig i forhold til den 

sektorspecifikke telelovgivning.  

Konkurrencestyrelsen har fra IT- og Telestyrelsen indhentet udtalelse om afgrænsningen til 

telelovgivningen og IT- og Telestyrelsens kompetence i nærværende sag. …  

IT- og Telestyrelsen anfører, at spørgsmål vedrørende TDC’s forpligtelser som mobiloperatør med 

stærk markedsposition som udgangspunkt vil være omfattet af IT- og Telestyrelsens kompetence. 

Denne kompetence omfatter både spørgsmål om i hvilke situationer og på hvilke måder TDC som 

mobiloperatør skal give adgang til sit net, herunder om TDC måtte arrangere sig på en sådan måde, 

at selskabet de facto begrænser de forpligtelser, som TDC som udbyder med stærk markedsposition 

på forskellige markeder er underlagt i medfør af telelovgivningen.  

IT- og Telestyrelsen forstår sagen, således at den vedrører et aftalekoncept, der indebærer, at 

parterne i større eller mindre grad er fælles om at afholde omkostningerne til transmission mellem 

Telia og TDC Mobils net. Derfor vedrører sagen ikke en afklaring af TDC’s forpligtelser som 

mobiloperatør med stærk markedsposition til at give adgang til sit net i henhold til telelovens § 49. 

Sager vedrørende netadgang i medfør af § 49 implicerer, at det er den anmodende part, der selv 

afholder omkostningerne for den fulde strækning fra eget net og frem til aftalepartens net (point of 

interconnection).  

Tilbage står således alene en strid om TDC’s interne ”leveringskrav” til den sidste ende af 

transmissionen fra en brønd uden for bygningen, hvor TDC Mobil har lejet samhusningsfaciliteter 

hos TDC og ind til TDC Mobils samhusningslokation.  

Det følger ikke af telelovgivningen, at TDC Mobil alene skal indgå aftale med TDC Totalløsninger 

om at anlægge denne sidste del af transmissionen. Eventuel aftale herom med anden leverandør af 

transmissionskapacitet vil i givet fald dog kræve, at der indgås aftale med TDC totalløsninger om 

inddragelsen i de nødvendige bygningsmæssige foranstaltninger (boring af hul og etablering af 

kabelbakker mv.).  

Det forhold, at TDC i den aktuelle sag ikke ønsker at give eget datterselskab/forretningsområde 

(TDC Mobil) adgang til at indgå aftale om at lade andre end TDC etablere den pågældende 

transmissionskapacitet i en situation, hvor omkostningerne hertil er fælles mellem TDC Mobil og 

Telia, er derimod ikke et forhold, der kan behandles i henhold til telelovgivningen. Derfor vil en 

afgørelse omkring dette ikke være omfattet af den sektorspecifikke telelovgivning.  



På denne baggrund finder Konkurrencestyrelsen, at styrelsen har hjemmel til at træffe afgørelse i 

nærværende sag.” 

2. Parternes påstande. 

TDC A/S har ved klageskrift af 21. oktober 2004 indbragt sagen for Konkurrenceankenævnet med 

påstand om ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse af 23. september 2004 og henvisning af 

sagen til behandling hos IT- og Telestyrelsen, subsidiært ophævelse af Konkurrencestyrelsens 

afgørelse af 23. september 2004.  

Konkurrencerådet har heroverfor påstået stadfæstelse.  

Konkurrencerådet har under sagens behandling for ankenævnet anmodet om, principalt at 

ankenævnets behandling af sagen sættes i bero, indtil IT- og Telestyrelsens afgørelse af 6. oktober 

2005 er trådt i kraft, subsidiært at sagen udsættes på indhentelse af IT- og Telestyrelsens vurdering 

af betydningen af afgørelsen af 6. oktober 2005 for nærværende sag, og mere subsidiært at sagen 

udsættes på indhentelse af IT- og Telestyrelsens vurdering af Teleklagenævnets afgørelse af 26. maj 

2005.  

Heroverfor har TDC påstået sagen fremmet for Konkurrenceankenævnet til afgørelse af TDC’s 

påstand(e).  

Sagen er mundtligt forhandlet den 31. oktober 2005.  

3. Nærmere om IT- og Telestyrelsens udtalelser i sagen. 

Som anført i den påklagede afgørelse – i afsnittet om forholdet til teleloven – er den truffet efter 

indhentelse af en udtalelse fra IT- og Telestyrelsen ”om afgrænsningen til telelovgivningen og IT- 

og Telestyrelsens kompetence i nærværende sag”.  

Det hedder i IT- og Telestyrelsens udtalelse af 17. juni 2004 til Konkurrencestyrelsen bl.a.: 

”Konkurrencestyrelsen har med mail af 9. juni 2004 anmodet IT- og Telestyrelsen om en udtalelse 

om afgrænsningen til telelovgivningen og IT- og Telestyrelsens kompetence i en sag, hvor Telia har 

klaget over TDC vedr. dette selskabs krav om leje af transmissionskapacitet.  

...  

Som udgangspunkt vil spørgsmål vedrørende TDC’s forpligtelser som mobiloperatør med stærk 

markedsposition være omfattet af ITST’s kompetence. Denne kompetence omfatter tillige 

spørgsmål om i hvilke situationer og på hvilke måder TDC som mobiloperatør skal give adgang til 

sit net, herunder om TDC måtte arrangere sig på en sådan måde, at selskabet de facto begrænser de 

forpligtelser, som TDC som udbyder med stærk markedsposition på forskellige markeder er 

underlagt i medfør af telelovgivningen.  

Af de fremsendte sagsakter har IT- og Telestyrelsen imidlertid forstået, at sagen vedrører et 

aftalekoncept, der indebærer, at parterne i større eller mindre grad er fælles om at afholde 

omkostningerne til interconnectforbindelsen mellem Telia og TDC. Sagen vedrører således ikke en 



afklaring af TDC’s forpligtelser som mobiloperatør med stærk markedsposition til at give adgang til 

sit net i henhold til telelovens § 49. …  

Tilbage står således alene en strid om TDC’s interne ”leveringskrav” til den sidste ende af 

interconnectstrækningen fra en brønd uden for bygningen hvor TDC Mobil har lejet 

samhusningsfaciliteter hos TDC og ind til TDC Mobils samhusningslokation.  

Det følger ikke af telelovgivningen, at TDC Mobil alene skal indgå aftale med TDC Totalløsninger 

om at anlægge denne sidste del af interconnectstrækningen. …  

Det forhold, at TDC i den aktuelle sag ikke ønsker at give eget datterselskab/forretningsområde 

(TDC Mobil) adgang til at indgå aftale om at lade andre end TDC etablere den pågældende 

transmissionskapacitet i en situation, hvor omkostningerne hertil er fælles mellem TDC Mobil og 

Telia er derimod ikke er forhold, der kan behandles i henhold til telelovgivningen.  

En afgørelse, der adresserer dette forhold, vil således ikke være omfattet af den sektorspecifikke 

telelovgivning.  

TDC’s eventuelle nægtelse af at lade Telia etablere den fulde transmissionsstrækning (for 

fremføring af trafik fra Telia mod TDC Mobil) ville derimod være omfattet af telelovgivningen i det 

omfang Telia havde tilbudt at dække omkostningerne til etablering af strækningen, eller hvis Telia 

havde haft en samhusningsaftale på det pågældende sted.  

I sidstnævnte tilfælde ville striden formentlig alene vedrøre en anmodning fra Telias side om 

ændring i den relevante samhusningsaftale omkring mulighederne for anlæg af den sidste del af 

transmissionsstrækningen ind til Telias egen samhusningslokation. Men da dette forhold ikke gør 

sig gældende i den aktuelle sag, skal IT- og Telestyrelsen ikke gå nærmere ind herpå.” 

I brev af 20. september 2004 fra TDC til Konkurrencestyrelsen hedder det bl.a.: 

”Klage fra Telia over TDC vedrørende krav om leje af Transmissionskapacitet  

TDC har ved brev af 30. juli 2004 modtaget Konkurrencestyrelsens 2. udkast til afgørelse i 

ovennævnte sag.  

Hjemmelsgrundlag  

TDC skal indledningsvis understrege, at samhusning er en særlig forpligtelse, der er pålagt TDC iht. 

teleloven. Samhusningsforpligtelsen er et indgreb af ekspropriativlignende karakter, der kræver 

udtrykkelig lovhjemmel. Teleloven fastlægger således efter TDC’s opfattelse udtømmende 

omfanget af samhusningsforpligtelsen. Konkurrencestyrelsens udkast til afgørelsen vil medføre en 

betydelig udvidelse af denne forpligtelse, hvilket der ikke ses at være lovhjemmel til.  

Konkurrencestyrelsen har efter udtalelse fra IT- og Telestyrelse (ITST) af 17. juni 2004 vurderet, at 

Konkurrencestyrelsen har hjemmel til at træffe afgørelse i sagen.  

TDC har dog bemærket, at ITST har udtalt, at dens kompetence omfatter både spørgsmål om i 

hvilke situationer og på hvilke måder TDC som mobiloperatør skal give adgang til sit net.  



ITST har imidlertid i sin udtalelse henvist til, at sagen vedrører et aftalekoncept hvor parterne deles 

om omkostningerne og at telelovens § 49 alene kan anvendes på forhold, hvor den anmodende part 

selv afholder omkostningerne for den fulde strækning fra eget net og frem til aftalepartens net. ITST 

når endvidere frem til, at sagen alene vedrører en strid om TDC’s interne ”leveringskrav”, og at 

styrelsen ikke har kompetence til at træffe afgørelse om et sådan forhold.  

TDC kan ikke se, at Telias og TDC’s forhandlinger om en fælles løsning forud for Telias klage af 7. 

juli 2003 skal have betydning for om ITST har kompetence i sagen. Ligesom det er uden betydning 

for kompetencespørgsmålet, hvilke interne forhold der ligger til grund for, at TDC Mobil stiller det 

pågældende krav som betingelse for udveksling af trafik.  

Som ovenfor refereret fra ITST’s udtalelse er det afgørende for fastlæggelse af ITST’s kompetence, 

om sagen vedrører en anmodning om udveksling af trafik med TDC Mobil.  

Efter TDC’s opfattelse har Telia ikke klaget over, at det ikke har været muligt at indgå en aftale om 

en fælles løsning. Derimod har Telia ønsket en principiel afklaring af, om TDC generelt kan kræve, 

at udveksling af trafik med TDC’s mobilnet på centralen i København er betinget af, at TDC skal 

levere transmissionsforbindelsen fra udvekslingspunktet og ud til en brønd umiddelbart uden for 

TDC’s central. Til illustration herfor fremgår det af Telias klage af 7. juli 2003: 

Hertil kommer, at kravet giver TDC en særlig fordel over for alle andre, som ønsker at udveksle 

trafik direkte med TDM, idet det udelukker f.eks. Telia fra at kunne sælge transmission til de 

pågældende parter. TDM/TDC’s krav begrænser således generelt konkurrencen om at levere 

transmission til teleoperatører, der ønsker forbindelser til TDM/TDC’s centraler m.h.p. 

trafikudveksling.  

(TDC’s understregning) 

Konkurrencestyrelsen har endvidere i udkast til afgørelse af 30. juli 2004, valgt ikke at forholde sig 

til den forudgående forhandling om en fælles løsning, men taget stilling til Telias principielle 

spørgsmål, idet det fremgår af udkastet til afgørelse: 

TDC misbruger sin dominerende stilling på markedet for udveksling af trafik til TDC Mobils net til 

at vinde fordele på markedet for transmissionsforbindelser ved at betinge udveksling af koblet 

samtrafik til TDC Mobils net af samtidig køb af transmissionsforbindelser fra TDC Totalløsninger, 

jf. konkurrencelovens § 11, stk. 3, nr. 4.  

(TDC’s understregning) 

  

Der er således ingen tvivl om, at sagen drejer sig om TDC Mobils betingelser for udveksling af 

trafik med TDC Mobil på centralen i København. Sagens genstand er dermed omfattet af telelovens 

§ 49 og underlagt IT- og Telestyrelsens kompetence:  

TDC har på den baggrund forelagt følgende spørgsmål for IT- og Telestyrelsen: 



1. Er det underlagt IT- og Telestyrelsens kompetence at afgøre en klage over TDC, som 

følge af, at TDC som betingelse for udveksling af trafik med TDC’S mobilnet 

kræver, at transmissionsforbindelsen mellem udvekslingspunktet hos TDC mobil og 

en brønd unde for TDC’s central skal lejes af TDC? 

2. Er det underlagt IT- og Telestyrelsens kompetence at afgøre en klage over at TDC 

Totalløsninger ikke vil indgå aftale med Telia om, at Telia i TDC Totalløsningers 

lokaler på Borups Allé må opstille og drive udstyr til brug for transmission af 

samtrafik mellem et udvekslingspunkt hos Telia og et udvekslingspunkt hos TDC 

mobil 

Kopi af TDC’s brev af d.d. til ITST er vedlagt til orientering. TDC går ud fra, at 

Konkurrencestyrelsen afventer at træffe afgørelse i sagen indtil ITST har besvaret TDC’s 

spørgsmål.” 

Konkurrencestyrelsens traf imidlertid som nævnt afgørelse den 23. september 2004. IT- og 

Telestyrelsens besvarede i brev af 19. oktober 2004 til TDC – med kopi til Konkurrencestyrelsen – 

de af TDC i brevet af 20. september 2004 stillede spørgsmål således: 

”IT- og Telestyrelsen skal hermed med hjemmel i § 77 i lov om konkurrence- og forbrugerforhold 

på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004, besvare de af TDC konkret stillede 

spørgsmål:  

1. Er det underlagt IT- og Telestyrelsens kompetence at afgøre en klage over TDC, som følge af, at 

TDC som betingelse for udveksling af trafik med TDC’s mobilnet kræver, at 

transmissionsforbindelsen mellem udvekslingspunkt hos TDC Mobil og en brønd uden for TDC’s 

central skal lejes af TDC?  

IT- og Telestyrelsen lægger til grund, at spørgsmålet forudsætter, at TDC Mobil ønsker at aftale 

med Telia, at selskaberne selv etablerer og afslutter transmissionsforbindelsen på TDC Mobils 

samhusningslokalitet.  

Der kan i den situation være to årsager til, at ”TDC som betingelse for udveksling af trafik med 

TDC’s mobilnet kræver, at transmissionsforbindelsen mellem udvekslingstidspunktet hos TDC 

Mobil og en brønd uden for TDC’s central skal lejes af TDC.”  

Årsagen kan være, at TDC Totalløsninger generelt stiller det pågældende krav som led i selskabets 

betingelser for adgang til samhusning. I givet fald vil spørgsmålet være omfattet af IT- og 

Telestyrelsens kompetence til at afgøre sager om konkrete samtrafikordninger, jf. telelovens § 65.  

Såfremt årsagen i stedet måtte være den, at TDC som moderselskab måtte have pålagt sit 

datterselskab – TDC Mobil – at undlade at indgå en aftale med Telia om, at Telia etablerer den 

pågældende transmissionsforbindelse, vil dette være et forhold, hvorom der ikke er fastsat 

telespecifikke regler, og som derfor omfattes af anden lovgivning, herunder 

konkurrencelovgivningen. 

2. Er det underlagt IT- og Telestyrelsens kompetence at afgøre en klage over, at TDC 

Totalløsninger ikke vil indgå aftale med Telia om, at Telia i TDC Totalløsningers lokaler på Borups 



Allé må opstille og drive udstyr til brug for transmission af samtrafik mellem et udvekslingspunkt 

hos Telia og et udvekslingspunkt hos TDC Mobil? 

Spørgsmålet kan besvares bekræftende, idet IT- og Telestyrelsen lægger til grund, at der tænkes på 

en anmodning om etablering af intern kabling mellem to parter (TDC Mobil og Telia), der hver for 

sig har en aftale om samhusning på den pågældende lokalitet, og at begge parter ønsker den interne 

kabling etableret.” 

Efter modtagelsen af dette svar fra IT- og Telestyrelsen indbragte TDC ved klageskrift af 21. 

oktober 2004 Konkurrencestyrelsens afgørelse for Konkurrenceankenævnet. Det hedder i 

klageskriftet bl.a.: 

”TDC har under klagesagen gjort gældende, at Konkurrencestyrelsen, jf. konkurrencelovens § 2, 

stk. 2, ikke har hjemmel til at træffe afgørelse i sagen, idet sagens materielle indhold er særskilt 

reguleret i teleloven og derfor henhører under IT- og Telestyrelsens kompetence. TDC anmodede 

derfor IT- og Telestyrelsen om en udtalelse i sagen. IT- og Telestyrelsen nåede dog ikke at afgive 

sit svar, inden Konkurrencestyrelsen traf afgørelse i sagen. …  

IT- og Telestyrelsen har ved brev af 19. oktober 2004 besvaret TDC’s spørgsmål, hvoraf det ene 

havde følgende ordlyd: 

”Er det underlagt IT- og Telestyrelsens kompetence at afgøre en klage over TDC, som følge af, at 

TDC som betingelse for udveksling af trafik med TDC’s mobilnet kræver, at 

transmissionsforbindelsen mellem udvekslingspunktet hos TDC mobil og en brønd uden for TDC’s 

central skal lejes af TDC.” 

Hertil svarede IT- og Telestyrelsen: 

”Årsagen kan være, at TDC Totalløsninger generelt stiller det pågældende krav som led i 

selskabets betingelser for adgang til samhusning. I givet fald vil spørgsmålet være omfattet af IT- 

og Telestyrelsens kompetence til at afgøre sager om konkrete samtrafikanmodninger, jf. telelovens § 

65” 

Henset til, at TDC’s krav om leje af transmissionskapacitet udspringer af TDC Totalløsningers 

generelle betingelser for samhusning, er det således klart, at IT- og Telestyrelsen har kompetencen 

til at træffe afgørelse i nærværende sag. …  

TDC har på denne baggrund anmodet Konkurrencestyrelsen om at ophæve afgørelsen og henvise 

klagen til behandling hos IT- og Telestyrelsen. Konkurrencestyrelsen har endnu ikke besvaret 

TDC’s henvendelse herom” 

Med henvisning hertil og til IT- og Telestyrelsens udsagn i henholdsvis brev af 19. oktober 2004 til 

TDC og brev af 17. juni 2004 til Konkurrencestyrelsen rettede Konkurrencestyrelsen i brev af 2. 

november 2004 på ny henvendelse til IT- og Telestyrelsen. Det hedder i brevet bl.a. : 

”Af hensyn til ankesagens videre forløb, er det nødvendigt at få afklaret kompetencespørgsmålet, 

herunder få nærmere oplyst, om kravet om leje af transmissionsforbindelser skyldes, at TDC stiller 



dette krav som led i selskabets betingelser, jf. den først nævnte situation i TDC’s brev af 19. oktober 

2004 (se ovenfor).  

Derfor anmoder Konkurrencestyrelsen hermed IT- og Telestyrelsen om at oplyse, hvorvidt det 

forhold, at TDC som betingelse for udveksling af trafik med TDC’s mobilnet kræver, at 

transmissionsforbindelsen mellem udvekslingspunkt hos TDC Mobil og en brønd uden for TDC’s 

central skal lejes af TDC, udspringer af et generelt krav i selskabets betingelser som falder ind 

under IT- og Telestyrelsens kompetence.  

I det tilfælde, at forholdet falder ind under IT- og Telestyrelsens kompetence, bedes IT- og 

Telestyrelsen oplyse hjemlen i teleloven” 

IT- og Telestyrelsen besvarede spørgsmålet ved brev af 11. november 2004, hvori det bl.a. hedder: 

”… vilkårene for etablering af kabler mellem en given samhusningsposition i en TDC-bygning og 

en brønd uden for bygningen (IN-span kabling) er beskrevet i TDC’s standardtilbud for 

samhusning, jf. vedlagte standardaftale dateret 13. august 2004. Der henvises navnlig til aftalens 

bilag 1, pkt. 3.1.5, 3.2.3 og A.3.  

Det vil som tidligere oplyst henhøre under IT- og Telestyrelsens kompetence at behandle TDC’s 

eventuelle afvisning af en anmodning fra en aftalepart om at aftale andre vilkår for etablering af 

kabling mellem en samhusningsposition og et punkt uden for TDC’s bygning. IT- og Telestyrelsen 

hjemmel til at behandle sager af denne art fremgår af § 65 i lov om konkurrence- og 

forbrugerforhold på telemarkedet, jf. lovbekendtgørelse nr. 679 af 23. juni 2004.  

IT- og Telestyrelsen kan i øvrigt oplyse, at styrelsen ikke har fået forelagt problemstillinger af 

denne art til afgørelse i henhold til telelovgivningen.  

For så vidt angår den aktuelle sag er IT- og Telestyrelsen ikke bekendt med om TDC Mobil konkret 

har anmodet om ændring af parternes samhusningsaftale med henblik på indsættelse af andre vilkår 

i parternes aftale”. 

Konkurrencestyrelsen afholdt herefter den 22. november 2004 et møde med IT- og Telestyrelsen 

”for at få klarlagt IT- og Telestyrelsens holdning til kompetenceforholdet i den konkrete sag”, som 

det er udtrykt i det af Konkurrencestyrelsen den 23. november 2004 udarbejdede referat, hvori det i 

øvrigt bl.a. hedder: 

”IT- og Telestyrelsen oplyste under møder, at IT- og Telestyrelsen ikke har kompetence til at 

behandle den konkrete sag, idet TDC Mobil – der er Telias aftalepart fsv. angår spørgsmålet om 

etablering af transmissionsforbindelserne mellem Telia og TDC Mobil – ikke ses at have indgivet 

en konkret anmodning til TDC Totalløsninger vedrørende ændring af TDC Mobils eksisterende 

aftale med TDC Totalløsninger om samhusning.  

IT- og Telestyrelsens involvering ville endvidere kræve, at TDC Mobil rent faktisk indbringer et 

evt. afslag på ændring af samhusningsaftalen til behandling efter telelovens § 65 (rimelig 

anmodning).  



Det forhold, at TDC som koncern betragtet – tilsyneladende kræver, at Telia skal leje 

transmissionskapacitet af TDC som betingelse for udveksling af trafik med TDC’s mobilnet, vil 

således ikke kunne behandles af IT- og Telestyrelsen.  

IT- og Telestyrelsen oplyste endvidere, at Telia ikke selvstændigt kan påberåbe sig Telelovens § 65, 

når emnet vedrører et aftaleforhold mellem TDC Mobil og TDC Totalløsninger.  

Endelig oplyste IT- og Telestyrelsen, at vilkårene om transmissionskapacitet i TDC’s standardaftale 

om samhusning ikke er betingelser, hvis udformning entydigt følger af telelovgivningen. Andre 

vilkår vil således også kunne aftales inden for Telelovgivningens rammer.” 

IT- og Telestyrelsen tiltrådte ved e-mail af 30. november 2004 det af Konkurrencestyrelsen 

udarbejdede mødereferat.  

I forbindelse med afgivelse af replik af 21. februar 2005 anmodede TDC om, at ankenævnet – 

”henset til de forskelligartede tilkendegivelser om IT- og Telestyrelsens kompetence” – forelagde et 

af TDC udarbejdet spørgetema af 21. februar 2005 for IT- og Telestyrelsen til besvarelse ”med 

henblik på en betryggede afklaring af IT- og Telestyrelsens vurdering af kompetencespørgsmålet”. 

Spørgetemaet er sålydende: 

”Ved brev af 7. juli 2003 klagede TeliaSonera Danmark A/S (”Telia”) til Konkurrencestyrelsen 

over, at Telia skulle betale TDC Totalløsninger A/S (”Totalløsninger”) for transmissionen mellem 

Totalløsningers bygning på Borups Allé og Telias brønd placeret umiddelbart uden for bygningen i 

forbindelse med Telias udveksling af koblet samtrafik med TDC Mobil A/S (”TDC Mobil”).  

De nærmere omstændigheder i forbindelse med klagen er følgende:  

Telia har anmodet TDC Mobil om direkte udveksling af koblet samtrafik mellem Telias og TDC 

Mobils net. TDC Mobil har måttet afvise Telias anmodning, da TDC Mobil i henhold til 

Totalløsningers standardaftale om samhusning er afskåret fra at benytte centralen til udveksling af 

samtrafik med andre end Totalløsninger. Samhusningsaftalen er indgået på Totalløsningers 

standardvilkår, der tilsvarende tilbydes andre operatører, der har et teleretligt krav på samhusning 

med Totalløsninger.  

Telia klagede til Konkurrencestyrelsen, der påbegyndte behandlingen af Telias klage. TDC Mobil 

gjorde gældende, at Konkurrencestyrelsen ikke havde kompetence til at behandle sagen, hvilket 

foranledigede Konkurrencestyrelsen til at anmode IT- og Telestyrelsen om en stillingtagen til 

kompetencespørgsmålet. IT- og Telestyrelsen besvarede Konkurrencestyrelsens anmodning ved 

brev af 17. juni 2004 (bilag I).  

Ved brev af 21. september 2004 stillede TDC Mobil nogle supplerende spørgsmål til IT- og 

Telestyrelsen (bilag II).  

IT- og Telestyrelsen besvarede disse ved brev af 19. oktober 2004 (bilag III), efter 

Konkurrencestyrelsen havde truffet afgørelse den 23. september 2004.  



Den 2. november 2004 (bilag IV) rettede Konkurrencestyrelsen endnu engang henvendelse til IT- 

og Telestyrelsen for at få afklaret kompetencespørgsmålet imellem styrelserne. IT- og Telestyrelsen 

besvarede denne henvendelse ved brev af 11. november 2004 (bilag V).  

Da der ved IT- og Telestyrelsens besvarelse blev skabt yderligere tvivl om Konkurrencestyrelsens 

kompetence, foranledigede Konkurrencestyrelsen, at der blev afholdt et møde mellem 

Konkurrencestyrelsen og IT- og Telestyrelsen. Efter mødet udarbejdede Konkurrencestyrelsen et 

mødereferat, hvis indhold blev bekræftet af IT- og Telestyrelsen (bilag VI).  

  

SPØRGSMÅL 

På baggrund af ovennævnte korrespondance (bilagene I-VI), og når det lægges til grund:  

at TDC Mobils central er samhuset hos Totalløsninger på Totalløsningers standardbetingelser,  

at Totalløsningers standardbetingelser håndhæves på ikke-diskriminerende grundlag over for alle 

teleoperatører, herunder TDC Mobil,  

at TDC Mobil i henhold til samhusningsvilkårerne med Totalløsninger er afskåret fra at tilbyde 

andre teleoperatører direkte udveksling af koblet samtrafik, uden at Totalløsninger forestår 

transmissionen, og  

at klagen vedrørende udveksling af koblet samtrafik ikke vedrører klagerens ret til at etablere egne 

anlæg på interconnectstrækningen, og at den ikke vedrører fælles betaling af anlæg eller 

omkostningerne ved etablering af kabler,  

bedes oplyst, om IT- og Telestyrelsen har kompetence til at afgøre en klage fra en teleoperatør over, 

at TDC Mobil som følge af standardbetingelserne i selskabets samhusningaftale med Totalløsninger 

har været afskåret fra at tilbyde direkte udveksling af koblet samtrafik uden, at Totalløsninger 

forestår transmissionen?” 

Konkurrencestyrelsen protesterede herimod i brev af 4. april 2005. Det hedder i brevet bl.a.: 

”Konkurrencerådet finder ikke, at der er behov for at fremsende spørgetemaet til IT- og 

Telestyrelsen. Det er Konkurrencerådets opfattelse, at kompetenceforholdet i sagen er klart.  

Klager har ikke på noget tidspunkt under sagen gjort gældende, at det forhold, at Telia skal leje 

transmissionskapacitet af klager, er en direkte eller nødvendig følge af lov.  

Konkurrencerådet anerkender, at en særmyndighed kan have kompetence til at behandle en sag efter 

anden lovgivning, og at Konkurrencerådet kan være afskåret fra at anvende konkurrenceloven, hvis 

særmyndigheden vælger at anvende denne anden lovgivning for derved at løse den pågældende sag. 

Det kan diskuteres, hvor klare de fremlagte svar fra IT- og Telestyrelsen er, men IT- og 

Telestyrelsen har på intet tidspunkt udtrykt ønske om at behandle den foreliggende sag.  



Det er derfor Konkurrencerådets opfattelse, at Konkurrencerådet har kompetence til at træffe 

afgørelse i den indankede sag, idet den indankede sag ikke er omfattet af konkurrencelovens § 2, 

stk. 2, og idet IT- og Telestyrelsen ikke har ønsket at behandle den indankede sag efter de regler, 

der eventuelt kunne give IT- og Telestyrelsen hjemmel til tillige at behandle sagen.  

På denne baggrund har Konkurrencerådet behandlet den indankede sag.  

Det er Konkurrencerådets opfattelse, at yderligere spørgsmål til IT- og Telestyrelsen vil trække 

sagen unødigt i langdrag.  

Konkurrencerådet bemærker i den forbindelse, at spørgsmålet i spørgetemaet af 21. februar 2005 er 

generelt formuleret.  

Spørgsmålet tager ikke højde for problemstillingen i den konkrete situation. IT- og Telestyrelsens 

kompetence er nemlig betinget af, at TDC Totalløsninger har afslået en anmodning fra TDC Mobil 

om ændring af parternes eksisterende samhusningsaftale. Denne betingelse er ikke opfyldt, og da 

der ikke er taget højde for denne betingelse i spørgetemaet, vil IT- og Telestyrelsens besvarelse ikke 

bibringe nyt i sagen.” 

Herefter anførte TDC i brev af 25. april 2005 bl.a.: 

”TDC deler ikke Konkurrencerådets opfattelse af, at Konkurrencerådet inden for en særmyndigheds 

område kan have en parallel kompetence med særmyndigheden, som først bortfalder, når 

særmyndigheden vælger at anvende sin kompetence for at løse en sag. En sådan retstilstand ville 

ikke alene være uhåndterbar i praksis – idet det for eksempel ville være uklart, inden for hvilken 

frist særmyndigheden skulle reagere, førend Konkurrencerådet kunne overtage sagen – den ville 

også kunne føre til forumshopping og ville tillige være i strid med forarbejderne til 

konkurrenceloven, hvor det er præciseret, at der ikke eksisterer parallel kompetence, jf. 

Folketingstidende 1996-1997, tillæg A, s. 3654, hvori følgende er anført: 

En anden situation er den, at der i anden lovgivning er eller bliver fastsat bestemmelser med sigte 

på aktivt at fremme konkurrencen på et eller flere delmarkeder, som eksempelvis en række af 

bestemmelserne i telelovgivningen, der hjemler en række direkte indgreb i samtrafikpriser og -

vilkår. De indgrebsmuligheder, der følger af sådan sektorspecifik lovgivning, jf. lex specialis 

princippet, består fortsat og vil skulle håndhæves af den pågældende ressortmyndighed.  

Det må anses for hensigtsmæssigt, at Konkurrencerådet og de pågældende sektormyndigheder i 

forbindelse med eventuelle indgreb løbende koordinerer indsatsen med henblik på at undgå 

overlapning eller modstridende beslutninger.  

Der kan således ikke opstå en retstilstand, hvor såvel Konkurrencerådet som en sektorspecifik 

myndighed har kompetence til at gribe ind over for det samme forhold. 

Med henvisning til denne passus afviste Konkurrenceankenævnet at behandle et teleretligt 

spørgsmål i sagen mellem Sonofon Holding A/S ctr. Konkurrencerådet, jf. 

Konkurrenceankenævnets kendelse af 13. august 1999.  



Konkurrencerådet er således ikke i overensstemmelse med gældende ret, når rådet anfører at have 

kompetence til at træffe afgørelse i sagen med henvisning til, at IT- og Telestyrelsen ikke har ønsket 

at behandle sagen efter ”de regler, der eventuelt kunne give IT- og Telestyrelsen hjemmel til tillige 

at behandle sagen.”  

Konkurrenceankenævnet besluttede at forelægge spørgsmålet for IT- og Telestyrelsen til besvarelse, 

hvilket skete ved brev af 29. april 2005. Det hedder i IT- og Telestyrelsens svar af 19. maj 2005 

bl.a. 

”Generelt  

Som det fremgår af IT- og Telestyrelsens tidligere udtalelser i sagen, finder den sektorspecifikke 

telelovgivning anvendelse i de tilfælde, hvor en part i en konkret samtrafikaftale beder IT- og 

Telestyrelsen om at behandle en eventuel strid om, hvorvidt en anmodning om ændring af parternes 

aftale udgør en rimelig anmodning, jf. telelovens § 65.  

Den i denne sammenhæng relevante aftale er samhusningsaftalen mellem Tele Danmark 

Totalløsninger og TDC Mobil …  

Af TDC’s bemærkninger i brev af 25. april 2005 fremgår det, at selskabet er indforstået med, at der 

i spørgetemaet indføres følgende:  

”at TDC Mobil ikke har anmodet TDC Totalløsninger om ændring af sin samhusningsaftale med 

TDC Totalløsninger,”  

At en sådan anmodning således ikke er fremsat - og derfor ikke kan være afvist – fremgik ikke 

tidligere af sagen. Derfor måtte IT- og Telestyrelsen i sine hidtidige udtalelser nødvendigvis lade 

dette spørgsmål stå åbent og afgive betingede svar.  

Efter det nu oplyste, ligger det helt klart, at der ikke af aftaleparterne er rejst spørgsmål af teleretlig 

karakter omkring samhusningsaftalen mellem TDC Mobil og TDC Totalløsninger. Der er derfor 

ikke mulighed for, at IT- og Telestyrelsen kan foretage nogen sagsbehandling herom. 

- - - - - - - - - - 

Med udgangspunkt i ovennævnte generelle bemærkninger skal IT- og Telestyrelsen kort adressere 

de for styrelsen at se væsentligste anbringender i ankesagen med relation til telelovgivningen.  

...  

Spørgetemaet afsluttes med følgende spørgsmål:  

”... om IT- og Telestyrelsen har kompetence til at afgøre en klage fra en teleoperatør over, at TDC 

Mobil som følge af standardbetingelserne i selskabets samhusningsaftale med Totalløsninger har 

været afskåret fra at tilbyde direkte udveksling af koblet samtrafik uden, at Totalløsninger forestår 

transmissionen?”  



Det ligger uden for telelovgivningens rammer at behandle en tredjeparts anmodning om, at to 

aftaleparter skal foretage en ændring i disse to parters indbyrdes aftale. IT- og Telestyrelsen vil 

heller ikke kunne behandle en klage fra tredjepart over andre forhold i to parters indbyrdes aftale.  

Spørgetemaets afsluttende spørgsmål kan derfor besvares benægtende.” 

IT- og Telestyrelsen oplyste i udtalelsen supplerende: 

”Som det fremgår af styrelsens bemærkninger ovenfor, har det ikke hidtil klart fremgået af sagens 

præmisser, hvorvidt der kunne være teleretlige forhold i sagen. Styrelsen har derfor set sig nødsaget 

til at afgive betingede - men efter styrelsens opfattelse dog ganske klare – høringssvar.  

Styrelsen har selvsagt heller ikke kunnet behandle det i sagen essentielle spørgsmål om 

gennemførelse af eventuelle ændringer i samhusningsaftalen mellem TDC Mobil og TDC 

Totalløsninger, da ingen af parterne i denne aftale har indbragt sådanne spørgsmål for IT- og 

Telestyrelsen.” 

TDC anmodede herefter ved brev af 28. juni 2005 IT- og Telestyrelsen om – i medfør af 

telekonkurrencelovens § 65 – en afgørelse af, hvorvidt en anmodning fra Telia om direkte 

udveksling af koblet samtrafik med TDC Mobil net har været rimelig. TDC anmodede samtidig om, 

at sagens behandling for Konkurrenceankenævnet blev stillet i bero på IT- og Telestyrelsens 

stillingtagen i sagen.  

Det hedder IT- og Telestyrelsens afgørelse af 21. oktober 2005 bl.a.: 

”IT- og Telestyrelsen anmodede … om en bekræftelse på, at der fortsat er tale om en aktuel 

anmodning, idet sagen er opstået for mere end to år siden.  

Det anføres i svar af 17. august 2005, at TDC Mobil lægger til grund, at anmodningen fra Telia 

fortsat er aktuel, men henviser styrelsen til Telia herom  

IT- og Telestyrelsen har med brev af 31. august 2005 anmodet Telia om en udtalelse til sagens 

faktum, herunder navnlig hvorvidt den pågældende anmodning fortsat opretholdes.  

...  

Telia skriver …, at: ”Allerførst skal det bekræftes, at der i dag er direkte udveksling begge veje. Der 

er indgået aftale mellem parterne, der sikrer dette. Det skal tilføjes, at TDC sædvanen tro har 

betinget sig, at dette kan ophøre, såfremt man skulle få medhold i Konkurrenceankenævnet i den 

verserende sag.  

Hvorvidt der stadig består en anmodning om direkte samtrafik, beror således på, om TDC får 

medhold i Konkurrenceankenævnet eller ej, idet vi ser anmodningen som efterkommet resolutivt 

betinget af udfaldet i Konkurrenceankenævnet. Bortfalder den nuværende aftale genopstår 

anmodningen.”  

IT- og Telestyrelsens vurdering  



Det fremgår af § 49, stk. 1, i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence- og forbrugerforhold på 

telemarkedet med senere ændringer (teleloven), at TDC Mobil som SMP-udbyder som 

udgangspunkt er forpligtet til at tilbyde Telia kobling overalt i TDC Mobils net med henblik på at 

modtage Telias trafik. I denne sammenhæng vil Telia ensidigt skulle afholde omkostningerne til 

transmissionsforbindelsen mellem TDC Mobil og Telia.  

Ud fra IT- og Telestyrelsens forståelse af sagen skal parternes aftale indebære, at parterne udveksler 

direkte, gensidig trafik og (i større eller mindre omfang) derfor er fælles om at afholde 

omkostningerne til transmissionsforbindelsen mellem Telia og TDC Mobil.  

At parterne ikke ønsker aftalen reguleret efter de vilkår, som de kan opnå i medfør af 

telelovgivningen, betyder, at den aftale, som parterne ønsker at indgå, ikke i sin helhed – med 

ydelser og modydelser og de indbyrdes vilkår herfor – kan behandles af IT- og Telestyrelsen. 

... 

Vilkårene i samhusningsaftalen mellem TDC og TDC Mobil har ikke været rejst over for IT- og 

Telestyrelsen. Da aftaler om samtrafik som nævnt som udgangspunkt forhandles kommercielt, 

bliver IT- og Telestyrelsen kun inddraget i disse forhandlinger på foranledning af en af 

aftaleparterne, hvilket indebærer, at TDC Mobils vilkår for samhusning ikke kan anfægtes efter 

telelovgivningen.  

Dertil kommer, at som anført i IT- og Telestyrelsens udtalelse til Konkurrenceankenævnet den 19. 

maj 2005, ”… ligger det uden for telelovgivningens rammer at behandle tredjeparts anmodning om, 

at to aftaleparter skal foretage en ændring i disse to parters indbyrdes aftale. IT- og Telestyrelsen 

vil heller ikke kunne behandle en klage fra tredjepart over andre forhold i to parters indbyrdes 

aftale.”  

I alle tilfælde har De på vegne TDC Mobil henvist IT- og Telestyrelsen til at afklare med Telia, 

hvorvidt Telia ønsker anmodningen opretholdt. Som ovenfor nævnt anfører Telia, at anmodningen 

ikke er aktuel, men at den kan blive aktuel igen afhængig af udfaldet af Konkurrenceankenævnets 

kendelse i sag nr. 2004-987 TDC A/S ctr. Konkurrencestyrelsen.  

På denne baggrund foretager IT- og Telestyrelsen sig dermed ikke yderligere i sagen.” 

4. De i øvrigt påberåbte afgørelser. 

4.1. Teleklagenævnets afgørelse af 26. maj 2005. 

Teleklagenævnet traf den 26. maj 2005 afgørelse i en sag indbragt af TDC Totalløsninger mod IT- 

og Telestyrelsen om ændringer i den gældende standardaftale om samhusning. Det fremgår af denne 

afgørelse bl.a.: 

”TDC A/S har den 22. november 2004 på vegne af TDC Totalløsninger A/S (TDC) indbragt IT- og 

Telestyrelsens afgørelse af 12. november 2004 for Teleklagenævnet, hvorved TDC blev pålagt at 

fjerne en række afsnit i den gældende standardaftale om samhusning.  



IT- og Telestyrelsen og Konkurrencestyrelsen havde tidligere gennemgået standardaftalen, uden at 

dette havde givet anledning til bemærkninger. Efterfølgende var styrelsen imidlertid blevet 

opmærksom på, at TDC’s praktisering af aftalen virkede stærkt forsinkende på indgåelse af aftaler 

om samhusning mellem TDC og de øvrige operatører, hvorfor styrelsen den 28. april 2004 af egen 

drift påbegyndte en undersøgelse af spørgsmålet. Resultatet af undersøgelsen foranledigede den nu 

indbragte afgørelse, idet IT- og Telestyrelsen krævede foretaget ændringer i standardaftalen på tre 

punkter.  

For det første pålagde styrelsen TDC at fjerne en bestemmelse i aftalen om, at en operatør ved 

bestilling af samhusning og intern kabling på TDC’s lokaliteter skulle afgive en erklæring om 

samhusningens karakter ved anvendelse af en såkaldt deklarationsformular ...  

For det andet krævede styrelsen, at TDC fjernede en bestemmelse om, at det blandt andet var en 

forudsætning for samhusning, at der ikke i operatørens samhusning optrådte udstyr og centraler, 

som ikke hovedsagelig blev benyttet i tilknytning til en eller flere samtrafikaftaler mellem 

operatøren og TDC ...  

Endelig krævede styrelsen som et tredje punkt et afsnit i aftalen fjernet, som indeholdt et vilkår om, 

at en operatør, som ønskede en intern kabling med en tredjepart på TDC lokaliteter, skulle sikre, at 

der til TDC blev fremsendt en erklæring om tredjepartens anvendelse af kablingen … Styrelsen 

frafaldt imidlertid dette krav, idet det under sagens forberedelse for nævnet ikke længere syntes at 

være uenighed mellem parterne om på den ene side TDC’s ret til at kræve dokumentation for 

tredjepartens samtykke til den interne kabling og på den anden side styrelsens behov for at få 

klargjort, at indhentelse af dokumentationen fra tredjemand kunne ske ved operatørens 

mellemkomst.  

Som begrundelse for den trufne afgørelse har IT- og Telestyrelsen anført følgende: 

”IT- og Telestyrelsen fandt samlet set, at TDC’s praktisering af selskabets samhusningsaftaler 

skaber utilsigtede begrænsninger i konkurrencevilkårene for selskabets aftaleparter i strid med 

samtrafiklovgivningens overordnede formål om skabelse af et velfungerende konkurrencebaseret 

telemarked med fair konkurrence og økonomisk effektivitet, jf. bl.a. telelovens § 1 og ULL-

forordningens artikel 1 [note: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2887/2000 af 18. 

december 2000 om ubundtet adgang til abonnentledninger].  

IT- og Telestyrelsen fandt derfor, at der burde foretages en række ændringer i TDC’s standardtilbud 

på samhusning. Således burde navnlig afsnit/bilag, der er med til at skabe usikkerhed omkring 

aftaleparternes retsstilling med hensyn til vilkår og muligheder for opnåelse af samhusningsaftaler 

på den konkrete lokalitet, udgå.”  

... 

Teleklagenævnet har behandlet TDC’s klage og har herefter på grundlag af det i sagen foreliggende 

materiale … truffet afgørelse om at hjemvise spørgsmålet om anvendelse af deklarationsformularen 

… til IT- og Telestyrelsen til fornyet behandling.  

For så vidt angår den del af afgørelsen, der vedrører IT- og Telestyrelsens pålæg til TDC om at 

fjerne bestemmelsen …, hvorefter operatørernes samhusning hovedsagelig skal anvendes i 



forbindelse med samhusningsaftaler med TDC, har nævnet truffet beslutning om at imødekomme 

TDC’s klage.  

...  

Om afgørelsen om at give TDC medhold i spørgsmålet om operatørernes anvendelse af 

samhusningslokaliteten … skal nævnet bemærke:  

Ved den påklagede afgørelse har IT- og Telestyrelsen krævet, at TDC fra standardaftalen fjerner en 

bestemmelse om, at det er en forudsætning for samhusning af udstyr og centraler på TDC’s 

lokaliteter, at der ikke i operatørens samhusning optræder udstyr og centraler eller dele heraf, som 

ikke hovedsagelig benyttes i tilknytning til en eller flere samtrafikaftaler mellem operatøren og 

TDC.  

Styrelsens afgørelse på dette punkt er ligesom det foregående begrundet med henvisning til 

formålsbestemmelsen i teleloven og ULL-forordningen, hvorfor det er nævnets opfattelse, at tillige 

afgørelsen af dette spørgsmål er mangelfuld.  

For så vidt angår det materielle spørgsmål skal nævnet henvise til samtrafikbekendtgørelsens § 1, 

stk. 1, nr. 4, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at adgang til fælles udnyttelse af bygninger, centraler 

m.v. (samhusning) forudsætter tilstedeværelsen af en aftale mellem parterne om samtrafikprodukter 

som nævnt i nr. 1-3 i samme bestemmelse. 

Nævnet er på den baggrund enig med TDC i, at selskabet ved at stille krav om, at det samlede 

udstyr hovedsagelig benyttes i tilknytning til den pågældende operatørs samtrafikaftale med TDC, 

alene tillægger operatørerne flere rettigheder, end de allerede er indrømmet i medfør af 

samtrafikbekendtgørelsen.  

Da det på denne baggrund er nævnets opfattelse, at den mangelfulde begrundelse for at påbyde 

TDC at fjerne afsnittet om operatørernes anvendelse af samhusningslokaliteten må anses for 

konkret væsentlig, har nævnet besluttet at imødekomme TDC’s klage på dette punkt.  

Til styrelsens betragtninger i afgørelsen om, at kravet om hovedsagelighed skaber usikkerhed om de 

øvrige operatørers retsstilling, skal nævnet anføre, at alternativet til den anvendte formulering efter 

nævnets opfattelse ville være en bestemmelse om, at operatørerne kun kunne opstille udstyr m.v. til 

brug for samtrafikaftaler med TDC. Om styrelsen har ønsket at opstille dette krav, fremgår 

imidlertid ikke af afgørelsen. På denne baggrund finder nævnet, at det havde været hensigtsmæssigt 

og i overensstemmelse med god forvaltningsskik, om styrelsen havde formuleret en aftaletekst, der 

ikke skabte den for styrelsen uacceptable usikkerhed, og som samtidig afspejlede den efter 

styrelsens opfattelse gældende retstilstand på området.  

Da styrelsen i forbindelse med sagens forberedelse for nævnet har uddybet sin begrundelse for 

afgørelsen ud fra en sondring mellem, hvilke krav TDC lovligt kan opstille i forbindelse med 

etableringen af en adgang til samhusning i modsætning til krav i forbindelse med anvendelsen af en 

allerede etableret samhusning, skal nævnet bemærke, at teleudbydernes rettigheder og pligter efter 

telelovgivningen som udgangspunkt må anses for gældende, uanset om der er tale om en allerede 

etableret eller en igangværende samhusning.” 



4.2. IT- og Telestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2005. 

IT- og Telestyrelsen traf den 6. oktober 2005 afgørelse over for TDC vedrørende engrosmarkedet 

for fastnetaccess. Det hedder i IT- og Telestyrelsens pressemeddelelse om afgørelsen bl.a.: 

”IT- og Telestyrelsen skærper nu TDC's forpligtelser til at give andre selskaber adgang til TDC's net 

og centraler. Det sker i form af en afgørelse på den del af fastnetområdet, som bl.a. omfatter 

telefonopkald på det faste net - altså opkald fra almindelige telefoner.  

Afgørelsen kommer, efter at IT- og Telestyrelsen har gennemført en analyse af markedet for 

engrossalg af abonnementer og fastnetopkald. Analysen har vist, at TDC har en stærk position på 

dette marked. Det vil derfor være muligt for selskabet - bl.a. i kraft af selskabets ejerskab af stort set 

al infrastruktur på markedet - at stille sig hindrende i vejen for andre selskabers muligheder for at 

sælge abonnementer og fastnetopkald til deres kunder.  

Alene det forhold at muligheden for TDC til at stille sig hindrende i vejen er til stede, får IT- og 

Telestyrelsen til at pålægge selskabet en række formelle konkurrenceregulerende forpligtelser.  

Ud over at give andre teleselskaber adgang til TDC's net på rimelige vilkår, pålægges TDC også 

forpligtelser om priskontrol, regnskabsmæssig opsplitning, ikke-diskrimi-nation, gennemsigtighed, 

udarbejdelse af standardtilbud og udarbejdelse af omkostningsregnskaber.  

Der er i realiteten tale om en videreførelse af de forpligtelser, TDC allerede er pålagt - dog med 

særlig én undtagelse i skærpende retning: TDC pålægges at give en udvidet adgang for selskabets 

konkurrenter til selskabets centraler, hvor konkurrenterne er afhængige af at kunne placere og 

vedligeholde udstyr. Afgørelsen vil betyde lettelser i alternative udbyderes adgang til at koble deres 

udstyr sammen med andre udbyderes udstyr i TDC's centralbygninger og vil dermed forbedre 

konkurrencesituationen.  

Baggrunden for afgørelsen er den nye telelovgivning om markedsundersøgelser, der trådte i kraft 

medio 2003, og som nu får effekt i form af såkaldte markedsafgørelser.” 

I afgørelsens afsnit I er som introduktion til afgørelsen anført bl.a.: 

”Den 25. juli 2003 trådte den ændring af teleloven i kraft, der implementerede EU-

teledirektivpakken, og som fastslår, at konkurrencen på telemarkedet fremover for nærmere 

afgrænsede delmarkeder skal reguleres ved hjælp af konkrete afgørelser, som træffes af IT- og 

Telestyrelsen.  

Indtil den 25. juli 2003 blev telemarkedet reguleret efter reglerne fastsat i telelovgivningen og i de i 

medfør heraf udstedte bekendtgørelser. Denne regulering lagde bl.a. andre kriterier til grund for 

vurderingen af stærk markedsposition (i det følgende benævnt SMP), end det er tilfældet efter de 

nye regler, som gælder for nærværende afgørelse. Den tidligere regulering af telemarkedet 

baseredes på en vurdering af fire på forhånd afgrænsede markeder. Vurderingen af, om udbydere 

havde SMP på disse markeder, blev foretaget ud fra konkrete kriterier i lovgivningen. Ved 

konstatering af SMP på et marked blev den pågældende udbyder med SMP pålagt en række 

ligeledes på forhånd fastsatte forpligtelser. Denne regulering er opretholdt i overgangsfasen, indtil 

der første gang træffes afgørelse på markedet.  



...  

Ifølge de tidligere gældende regler i teleloven ansås udbydere som udgangspunkt for at have SMP, 

hvis de havde en markedsandel på mere end 25 pct. af en telekommunikationsaktivitet på et 

nærmere bestemt marked. På det, der i nærværende afgørelse er udskilt som engrosmarkedet for 

fastnetaccess, er TDC efter de hidtidige regler udpeget som eneste udbyder med SMP.  

TDC er som følge heraf p.t. underlagt følgende typer forpligtelser: 

 Pligt til at imødekomme alle rimelige anmodninger om indgåelse eller ændring af 

aftaler om samtrafik. … 

 Pligt til at udbyde adgangsforbindelser og originering på objektive, gennemsigtige 

og ikke-diskriminerende vilkår. Heri ligger, at adgangsforbindelser og originering 

skal udbydes på samme betingelser/vilkår og med samme kvalitet, som stilles til 

rådighed for SMP-udbyderens interne tjenester, datterselskaber, partnere osv. når 

forholdene er de samme. 

 Pligt til at udbyde samtrafikprodukterne adgangsforbindelser og originering til 

omkostningsrelaterede priser. 

 

...” 

Om afgørelsens ikrafttrædelse hedder det, at den: 

”træder i kraft den 15. december 2005, eller når der foreligger en endelig administrativ afgørelse, 

såfremt dette tidspunkt ligger efter den 15. december 2005, dvs., når fristen for påklage er udløbet, 

eller når Teleklagenævnet har truffet afgørelse som følge af påklage af nærværende afgørelse.” 

5. Parternes argumentation: 

5.1. TDC’s argumentation. 

TDC har til støtte for påstanden om ophævelse af afgørelsen og henvisning til IT- og Telestyrelsen 

navnlig anført, at det i teleloven udtømmende er reguleret, hvilke forpligtelser der kan pålægges 

udbyderen i forbindelse med udveksling af samtrafik.  

Det følger af forarbejderne til teleloven (lovforslag nr. L 260/1997), at: 

”Med ændringerne præciseres det, at der i Telestyrelsens regi skal ske en one-stop-shopping 

behandling af sager vedr. samtrafikaftalers indhold, der også omfatter spørgsmålet om, hvorvidt 

samtrafikaftaler indeholder vilkår, der udgør en overtrædelse af den generelle konkurrencelov, dvs. 

vilkår der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse eller forvride konkurrencen, 

eller som udgør et misbrug af dominerende stilling.” 

Telekonkurrenceloven tillægger således IT- og Telestyrelsen en række kompetencer i forhold til 

administrationen af reguleringen af udveksling af koblet samtrafik. Disse kompetencer er eksklusivt 

tillagt IT- og Telestyrelsen, der blandt andet også skal foretage en konkurrencerelateret vurdering af 

administrationen af samtrafikforpligtelserne. Da Konkurrencestyrelsen hverken kan eller er 



berettiget til at foretage sådanne vurderinger, burde den påklagede afgørelse allerede derfor ikke 

være truffet af Konkurrencestyrelsen.  

At sagen henhører under IT- og Telestyrelsens kompetence understøttes også af, at 

samtrafikbekendtgørelsens § 18 (bekendtgørelse nr. 930/2002) indeholder en specifik regel om, at 

samtrafikaftaler – herunder en aftale mellem TDC Mobil og Telia om direkte udveksling af koblet 

samtrafik – ikke må indeholde krav vedrørende gensidighed, pakkeløsninger eller bundtling, som 

tvinger en aftalepart til at betale for produkter eller tjenester, der ikke vedrører den ønskede 

samtrafik. Det er oplagt, at tvisten mellem Telia og TDC Mobil burde have været bedømt efter 

denne lex specialis bestemmelse frem for konkurrencelovens almindelige regler.  

Det følger således af telekonkurrenceloven, at IT- og Telestyrelsen er den kompetente myndighed 

til behandling af spørgsmål relateret til operatørers samtrafikforpligtelser, herunder i relation til 

konkurrenceretlige spørgsmål i forbindelse med sådanne forpligtelser. Dette gælder såvel efter den 

hidtidige teleretlige regulering, som det vil være det under en eventuel fremtidig regulering med 

udgangspunkt i IT- og Telestyrelsens afgørelse af 6. oktober 2005.  

IT- og Telestyrelsens udtalelse af 17. juni 2004 om kompetencespørgsmålet er baseret på et forkert 

faktuelt grundlag, idet det fejlagtigt antages, at TDC Mobils og Telias konflikt vedrører spørgsmålet 

om finansieringen af kabelføringen. Henset hertil stillede TDC ved brev af 21. september 2004 et 

supplerende spørgsmål til IT- og Telestyrelsen, som herefter bekræftede, at IT- og Telestyrelsen var 

den kompetente myndighed, såfremt TDC Totalløsningers betingelser blev stillet generelt. Da TDC 

Totalløsninger i henhold til sin standardsamhusningsaftale generelt stiller krav om, at operatører 

ikke må anvende udstyr til udveksling af samtrafik uden om Totalløsninger, kan det konkluderes, at 

IT- og Telestyrelsen var kompetent til at behandle klagen fra Telia.  

På baggrund af denne klare udtalelse fra IT- og Telestyrelsen – der fastslår IT- og Telestyrelsens 

kompetence – rettede Konkurrencestyrelsen endnu en henvendelse til IT- og Telestyrelsen og 

foranledigede – uagtet den verserende sag for ankenævnet – afholdelsen af et lukket møde mellem 

de to styrelser, hvor det tilsyneladende lykkedes Konkurrencestyrelsen at få ændret IT- og 

Telestyrelsens opfattelse af kompetencefordelingen. Indholdet af referatet fra dette møde den 22. 

november 2004 – som er udfærdiget af Konkurrencestyrelsen – er i hvert fald ikke i 

overensstemmelse med indholdet af de tidligere skriftlige tilkendegivelser.  

Men selv den kompetencefordeling der kommer til udtryk i mødereferatet, efterlader tvivl om, at 

Konkurrencestyrelsen skulle være kompetent. Det er således konkluderende anført i referatet, at 

”Det forhold, at TDC som koncern betragtet – tilsyneladende kræver, at Telia skal leje 

transmissionskapacitet af TDC som betingelse for udveksling af trafik med TDC’s mobilnet, vil 

således ikke kunne behandles af IT- og Telestyrelsen”. I den forbindelse skal det fremhæves, at 

TDC som koncern betragtet netop ikke har krævet, at Telia som betingelse for udveksling af trafik 

med TDC Mobil skal leje transmissionskapacitet af TDC.  

I forlængelse heraf bemærkes, at Teleklagenævnet den 26. maj 2005 har konstateret, at et krav som 

TDC Totalløsninger håndhæver over for TDC Mobil og andre operatører, og som betyder, at disse 

ikke kan tilbydes direkte udveksling af koblet samtrafik med andre på centraler opstillet i TDC’s 

lokaler, men alene fra en brønd uden for lokalerne, må anses for i overensstemmelse med 

samhusningsforpligtelserne efter teleloven. Teleklagenævnets afgørelse bekræfter, at TDC 



Totalløsningers krav til samhusning har været rimeligt, og dermed også, at Konkurrencestyrelsens 

afgørelse vil indebære en udvidelse af samhusningsforpligtelsen.  

Konkurrencestyrelsen har således ikke været kompetent eller haft hjemmel til at behandle Telias 

klage, hvorfor afgørelsen bør ophæves og sagen henvises til IT- og Telestyrelsen.  

TDC har afvist et forslag fra Konkurrencerådet om, at TDC skulle hæve sagen på vilkår, at 

afgørelsen af 23. september 2004 ophæves ”pr. datoen for ikrafttræden” af IT- og Telestyrelsens 

afgørelse af 6. oktober 2005, idet TDC grundlæggende er uenig med Konkurrencerådet i, at 

afgørelsen af 23. september 2004 har kunnet træffes med den virkning, at rådet udvider TDC 

Totalløsningers samhusningsforpligtelser, og at rådet på denne måde kan vælge at supplere den 

teleretlige særregulering. TDC har desuden afvist forslaget af den grund, at TDC er uenig med IT- 

og Telestyrelsen i, at der skulle være skabt et grundlag for at udvide de eksisterende 

samhusningsforpligtelser, således som der lægges op til i afgørelsen af 6. oktober 2005.  

TDC foreslår i stedet, at rådet kunne tage bekræftende til genmæle over for en påstand om 

ophævelse og hjemvisning til fornyet behandling i rådet. Denne fremgangsmåde ville give rådet – 

og ikke som hidtil alene Konkurrencestyrelsen – mulighed for selv at afdække betydningen af 

afgørelserne af 26. maj og 6. oktober 2005, således som rådet tilsyneladende mener der er behov 

for. I hvert fald er der ikke grundlag for at sætte sagens afgørelse i bero – den er mere end 

afgørelsesmoden.  

5.2. Konkurrencerådets argumentation. 

Konkurrencerådet har vedrørende kompetencespørgsmålet anført, at Konkurrencestyrelsen havde 

kompetence til at træffe afgørelse i sagen, da den indankede sag ikke er omfattet af 

konkurrencelovens § 2, stk. 2, og da IT- og Telestyrelsen ikke inden for de hidtil gældende regler i 

telelovgivningen har kunnet behandle sagen.  

Konkurrencerådets kompetence i forbindelse med sager af konkurrencemæssig karakter findes i 

konkurrencelovens § 2 og i forarbejderne hertil. Det fremgår af konkurrencelovens § 2, at al 

erhvervsvirksomhed er omfattet af loven. Kun i de tilfælde, hvor en privat eller offentlig 

erhvervsvirksomheds konkurrencebegrænsende adfærd er en direkte eller nødvendig følge af anden 

offentlig regulering, viger konkurrencelovens bestemmelser. Dette fremgår af konkurrencelovens § 

2, stk. 2, og forarbejderne hertil, jf. FT 1996-97, tillæg A, side 3654, hvor bl.a. er anført: 

”En anden situation er den, at der i anden lovgivning er eller bliver fastsat bestemmelser med sigte 

på aktivt at fremme konkurrencen på et eller flere delmarkeder, som eksempelvis en række af 

bestemmelserne i telelovgivningen, der hjemler en række direkte indgreb i samtrafikpriser og – 

vilkår. De indgrebsmuligheder, der følger af sådan sektorspecifik lovgivning, jf. lex specialis 

princippet, består fortsat og vil skulle håndhæves af den pågældende ressortmyndighed.  

Det må anses for hensigtsmæssigt, at Konkurrencerådet og de pågældende sektormyndigheder i 

forbindelse med indgreb løbende koordinerer indsatsen med henblik på at undgå overlapning eller 

modstridende beslutninger.  

Der kan således ikke opstå en retstilstand, hvor såvel Konkurrencerådet som en sektorspecifik 

myndighed har kompetence til at gribe ind over for det samme forhold.  



Desuden bør den retstilstand, hvor hverken den sektorspecifikke myndighed eller Konkurrencerådet 

kan gribe ind, ikke kunne opstå”. 

For den konkrete sag betyder bemærkningerne for det første, at konkurrenceloven viger i det 

tilfælde, hvor konkurrencebegrænsningen – altså det forhold, at der stilles krav om leje af 

transmissionskapacitet – er en direkte eller nødvendig følge af teleloven eller anden offentlig 

regulering.  

Konkurrencestyrelsen har, forinden der blev truffet afgørelse i sagen, sikret sig, at dette ikke er 

tilfældet ved at indhente en udtalelse herom fra IT- og Telestyrelsen. IT- og Telestyrelsen svarede 

den 17. juni 2004, at det ikke følger af telelovgivningen, at TDC Mobil alene skal indgå aftale med 

TDC Totalløsninger om at anlægge denne sidste del af interconnectstrækningen.  

På baggrund af denne udtalelse om kompetencespørgsmålet fra IT- og Telestyrelsen traf 

Konkurrencestyrelsen den påklagede afgørelse af 23. september 2004.  

Konkurrencestyrelsen har derfor inden afgørelsen og også efterfølgende løbende koordineret 

indsatsen med IT- og Telestyrelsen for at undgå overlapning. IT- og Telestyrelsen har under hele 

sagens forløb afvist at kunne behandle sagen efter regler i telelovgivningen.  

Det er ikke korrekt – som anført af TDC – at kravet om leje af transmissionskapacitet er en direkte 

eller nødvendig følge af telelovgivningen. I den forbindelse bemærkes, at IT- og Telestyrelsen i 

brev af 19. maj 2005 til Konkurrenceankenævnet har anført, at telelovgivningen ikke er til hinder 

for, at en samtrafikaftale baseret på standardvilkår kan ændres på anmodning af en 

samtrafikberettiget aftalepart.  

For den konkrete sag betyder bemærkningerne fra IT- og Telestyrelsen desuden, at da der findes 

sektorspecifik lovgivning, hvori der er fastsat bestemmelser med sigte på aktivt at fremme 

konkurrencen på et eller flere delmarkeder, så vil disse fortsat bestå og skulle håndhæves af den 

pågældende myndighed. I den forbindelse kan ligeledes henvises til IT- og Telestyrelsens brev af 

11. november 2004 til Konkurrencestyrelsen, hvoraf fremgår, at IT- og Telestyrelsen kan behandle 

en § 65 anmodning fra TDC Mobil, men at IT- og Telestyrelsen ikke havde modtaget en sådan 

anmodning. Det fremgår tilsvarende af referat af møde den 23. november 2004 mellem IT- og 

Telestyrelsen og Konkurrencestyrelsen, at IT- og Telestyrelsen ikke har kompetence til at behandle 

den konkrete sag, da der ikke var indgivet et afslag på ændring af samhusningsaftalen efter 

telelovens § 65.  

Konkurrencestyrelsen har videre anført, at hvis Konkurrencestyrelsen ikke havde behandlet klagen 

fra Telia, så havde der foreligget en retstilstand, hvor hverken den sektorspecifikke myndighed eller 

Konkurrencerådet ville have kompetence. En situation som ifølge forarbejderne til 

konkurrencelovens § 2, stk. 2, ikke bør kunne opstå.  

Konkurrencestyrelsen fremhæver i den forbindelse, at TDC på trods af utallige tilkendegivelser fra 

IT- og Telestyrelsen ikke har ønsket at initiere en proces efter telelovgivningens regler herom. Det 

fremgår klart af de fremlagte bilag, at IT- og Telestyrelsen opnår kompetence hvis TDC Mobil 

indbringer et afslag fra TDC Totalløsninger om at ændre samhusningsbetingelserne, og at TDC 

allerede på et tidligt tidspunkt er blevet gjort bekendt hermed. Det fremgår desuden klart – jf. brev 

af 19. maj 2005 fra IT- og Telestyrelsen til Konkurrenceankenævnet – at tredjepart ikke har 



mulighed for at initiere en sådan proces. Telia har dermed ikke haft mulighed for at påberåbe sig § 

65 i telekonkurrenceloven.  

Det forekommer derfor selvmodsigende, når TDC på den ene side påberåber sig telelovgivningens 

regler, men på den anden side ikke ønsker at gøre brug af den hjemmelsmulighed, der foreligger i 

denne lovgivning. I det omfang TDC virkelig ønsker at påberåbe sig telelovgivningens regler, kan 

TDC således blot påberåbe sig § 65 i teleloven.  

Det er således Konkurrencerådets opfattelse, at hjemlen er klar. Havde konkurrencebegrænsningen 

været en direkte eller nødvendig følge af telereguleringen, eller havde IT- og Telestyrelsen 

behandlet sagen efter telelovgivningens bestemmelser, så havde Konkurrencerådet ikke behandlet 

sagen. Da ingen af de 2 situationer forelå, men derimod den situation, at klagen ikke kunne 

behandles af IT- og Telestyrelsen, så følger det af konkurrenceloven og forarbejderne hertil, at 

Konkurrencerådet havde kompetencen.  

Konkurrencerådet har imidlertid hertil føjet, at der siden Konkurrencestyrelsens afgørelse af 23. 

september 2004 er indtrådt to forhold, der efter Konkurrencerådets opfattelse bevirker, at den 

foreliggende sag bør stilles i bero eller udsættes. Det første forhold vedrører overgangen til de nye 

teleregler. Det andet forhold vedrører betydningen af Teleklagenævnets afgørelse af 26. maj 2005.  

I relation til første forhold – altså betydningen af overgangen til de nye teleregler – bemærkes, at de 

hidtil gældende regler afløses af et nyt teleretligt regime. Forpligtelser for udbydere med 

dominerende stilling på 4 overordnede telemarkeder har hidtil været fastsat direkte i 

telelovgivningen. Fremover vil beslutninger om markedsafgrænsninger, dominerende stillinger og 

passende forpligtelser blive truffet i konkrete afgørelser baseret på konkurrenceretlige analyser og 

principper, såkaldte markedsafgørelser.  

Den første markedsafgørelse er afgørelsen af 6. oktober 2005 fra IT- og Telestyrelsen, der er truffet 

overfor TDC på engrosmarkedet for fastnetaccess.  

I relation til den foreliggende sag betyder afgørelsen to ting. For det første vil kompetencen i sager 

som den foreliggende fremover ligge hos IT- og Telestyrelsen. For det andet betyder afgørelsen, at 

andre end TDC fra den 15. december 2005, hvor afgørelsen træder i kraft, vil kunne sætte eget 

udstyr op i TDC’s centraler og dermed udveksle trafik med andre teleudbydere uden om TDC.  

For den konkrete sag betyder afgørelsen meget forenklet, at de funktioner der i dag ligger i 

splidsebrønden flyttes ind på selve centralen. Da funktionerne flyttes ind på selve centralen, vil der 

ikke længere være en transmissionsstrækning, der skal lejes af TDC. Spørgsmålet om misbrug af 

dominans vil derfor ikke længere have relevans.  

Markedsafgørelsen kan ankes inden for en frist af 4 uger, dvs. senest den 3. november 2005. Klager 

har bebudet, at man ønsker at anke sagen til Teleklagenævnet. Indbringes sagen for 

Teleklagenævnet den 3. november 2005 fremgår det af § 8, stk. 4, i bekendtgørelse nr. 569 af 18. 

juni 2004 om Teleklagenævnet, at nævnet tilstræber, at der træffes afgørelse senest 3 måneder efter, 

at en sag er indbragt for nævnet. Det vil sige nævnet skal tilstræbe, at der senest den 3. februar 2006 

foreligger en afgørelse af, om markedsafgørelsen kan opretholdes.  



Teleklagenævnet vil dels kunne behandle spørgsmålet om kompetence – altså om IT- og 

Telestyrelsen har fået kompetence til at påse sager af den pågældende karakter – dels vil 

Teleklagenævnet kunne behandle det materielle spørgsmål i sagen, altså om det er med rette, at IT- 

og Telestyrelsen i afgørelsen har fastlagt, at de funktioner, der i dag ligger i splidsebrønden, kan 

flyttes ind på selve centralen.  

Teleklagenævnet kan tage andre problemstillinger op, men det afgørende er, at Teleklagenævnet og 

Konkurrenceankenævnet grundlæggende vil behandle samme problemstilling.  

Alene af denne grund er det Konkurrencerådets opfattelse, at sagen bør sættes i bero, indtil der 

foreligger en endelig afgørelse fra Teleklagenævnet. Når den endelige afgørelse fra 

Teleklagenævnet foreligger, vil parterne i den foreliggende sag kunne tage stilling til, hvordan 

sagen skal forfølges videre.  

Det bemærkes hertil, at hvad enten Teleklagenævnet stadfæster afgørelsen af 6. oktober 2005 eller 

underkender denne helt eller delvist, så vil Konkurrenceankenævnets afgørelse i den konkrete sag i 

forhold til kompetencespørgsmålet alene være bagudrettet. I alle situationer vil 

Konkurrenceankenævnet vedrørende kompetenceforholdet alene skulle forholde sig til spørgsmålet 

om Konkurrencerådets kompetence fra den 23. september 2004 og frem til IT- og Telestyrelsens 

afgørelse af 6. oktober 2005 træder i kraft.  

Misbrugsdelen i Konkurrenceankenævnets sag kan få en fremadrettet betydning, såfremt 

Teleklagenævnet underkender det materielle spørgsmål i afgørelsen, og hvis Konkurrencerådet får 

medhold i Konkurrenceankenævnet. Hvis misbrugsspørgsmålet (som anført af TDC) skal have en 

fremadrettet betydning, forudsætter det således, at TDC taber sagen i Konkurrenceankenævnet og 

vinder sagen i Teleklagenævnet.  

Konkurrencerådet er indstillet på at ophæve afgørelsen af 23. september 2004, hvis 

Teleklagenævnet stadfæster hele afgørelsen, eller Teleklagenævnet stadfæster afgørelsen for så vidt 

angår kompetencespørgsmålet, men underkender afgørelsen for så vidt angår det materielle 

spørgsmål. Konkurrencerådet er for så vidt indstillet på at ophæve afgørelsen allerede nu, hvis det 

ikke var fordi, TDC havde tilkendegivet at ville anke IT- og Telestyrelsens afgørelse af 6. oktober 

2005. Ved at anke afgørelsen af 6. oktober 2005 efterlades Telia i et retsmæssigt tomrum, hvis 

Konkurrencerådet ophæver afgørelsen af 23. september 2004 allerede nu.  

Vedrørende det andet forhold – om relevansen af Teleklagenævnets afgørelse af 26. maj 2005 – 

bemærkes, at TDC har gjort gældende, at det følger af afgørelsen, at det er i overensstemmelse med 

samhusningsforpligtelsen at stille krav om, at TDC Mobil og andre operatører ikke må tilbyde 

direkte udveksling af koblet samtrafik med andre centraler opstillet i TDC Totalløsningers lokaler, 

men alene fra en brønd uden for lokalerne. TDC siger med andre ord, at de udtalelser, som IT- og 

Telestyrelsen er fremkommet med under den foreliggende sag ikke længere er relevante.  

Teleklagenævnets afgørelse af 26. maj 2005 kan imidlertid ikke ændre ved den foreliggende 

situation. Hertil bemærkes, at der er tale om en afgørelse, der ligger 8 måneder efter den indklagede 

afgørelse. Der er således tale om en afgørelse eller en situation, som Konkurrencerådet – eller for 

den sags skyld IT- og Telestyrelsen – ikke har kunnet tage i betragtning på det tidspunkt, hvor den 

indklagede afgørelse blev truffet.  



Dernæst bestrider Konkurrencerådet, at det kan konkluderes fra afgørelsen, at det er i 

overensstemmelse med samhusningsforpligtelsen at sige, at man alene må udveksle trafik via en 

brønd uden for lokalerne. Det er Konkurrencerådets opfattelse, at Teleklagenævnet med afgørelsen 

alene har afgjort, at IT- og Telestyrelsen ikke havde hjemmel til at påbyde intern kabling. 

Konkurrencerådet bestrider, at man derfra kan konkludere, at dette er en konsekvens af TDC’s 

opfyldelse af de teleretlige forpligtelser.  

Konklusionen om at IT- og Telestyrelsen hele tiden har haft kompetence i sagen, er draget af TDC. 

Teleklagenævnets afgørelse kan ikke tillægges den af TDC anførte betydning, og 

Konkurrenceankenævnet bør derfor fortsat lægge de udtalelser til grund, der er fremkommet fra IT- 

og Telestyrelsen. Det skal her bemærkes, at IT- og Telestyrelsen i sin seneste udtalelse af 21. 

oktober 2005 stadig fastholder, at IT- og Telestyrelsen ikke har haft kompetence til at træffe 

afgørelse i sagen.  

Under alle omstændigheder er det Konkurrencerådets opfattelse, at spørgsmålet om, hvorvidt 

Teleklagenævnets afgørelse af 26. maj 2005 har indflydelse på den foreliggende sag, er et 

spørgsmål, der bør afgøres af IT- og Telestyrelsen. Det må være op til IT- og Telestyrelsen at 

afgøre, om afgørelsen betyder, at IT- og Telestyrelsen tilbage i september 2004 havde kompetence 

til at træffe afgørelse i sagen. Af denne grund bør sagen udsættes på en afklaring heraf.  

6. Konkurrenceankenævnets bemærkninger. 

Det er i konkurrencelovens § 2, stk. 1, bestemt, at loven omfatter enhver form for 

erhvervsvirksomhed. Af § 2, stk. 2, følger imidlertid, at lovens kapitel 2 og 3 ikke gælder, hvis en 

konkurrencebegrænsning er en direkte eller nødvendig følge af offentlig regulering. Afgørelse af, 

hvorvidt en konkurrencebegrænsning er omfattet af stk. 2, træffes af den minister, under hvis 

ressortområde den pågældende regulering henhører, jf. konkurrencelovens § 2, stk. 4.  

I Konkurrenceankenævnets kendelse af 2. marts 2004 (i sagen 03-89.375 og 03-89.382, Tiscali A/S 

og Cybercity A/S mod Konkurrencerådet – biintervenient til støtte for Konkurrencerådet: TDC A/S) 

er der i afgørelsens præmisser et afsnit om ”lovgrundlag og praksis vedrørende 

kompetencefordelingen mellem IT- og Telestyrelsen og Konkurrencerådet”, hvori det bl.a. hedder:  

”Telekonkurrenceområdet er reguleret i lov nr. 418 af 31. maj 2000 med senere ændringer 

(telekonkurrenceloven). … 

I forarbejderne til loven fremgår generelt om telekonkurrencelovens anvendelsesområde, jf. FT 

1999-2000, Tillæg A, s. 6896 ff. i bemærkningerne til § 2 bl.a. følgende:  

”§ 2 opregner lovens anvendelsesområde.  

Kerneområdet er en samlet lovregulering af konkurrence- og forbrugerforhold rettet imod udbydere 

af telenet eller teletjenester.  

...  

De dele af reguleringen, der omhandler samtrafik og nummerforhold m.v., er karakteriseret ved at 

pålægge visse udbydere, herunder navnlig udbydere med en stærk markedsposition på et eller flere 



delmarkeder, en række forpligtelser, som modsat skaber rettigheder, navnlig for andre udbydere af 

telenet eller teletjenester. �”  

...  

Om kompetencefordelingen mellem IT- og Telestyrelsen og Konkurrencerådet fremgår af forslaget 

til den oprindelige lov på samtrafikområdet (lov nr. 467 af 12. juni 1996), jf. lovforslag nr. 242 

fremsat den 16. april 1996, følgende: 

”Denne bestemmelse fastlægger Telestyrelsens tilsynskompetence på området. Telestyrelsen vil i 

medfør heraf påse om de samtrafikaftaler, der indsendes til styrelsen, i fornødent omfang har taget 

hensyn til de forhold som skal være omfattet af aftaler om samtrafik. Når det angives, at 

Telestyrelsen skal påse, at en aftale fremmer reel konkurrence, menes der bl.a., at de 

samtrafikaftaler, der indgås, ikke må have en konkurrencebegrænsende effekt fx i form 

eksklusivaftaler, markedsopdeling eller andre uhensigtsmæssige indskrænkninger i muligheden for 

indgåelse af aftaler med andre parter.  

I tilsynskompetencen ligger også en forpligtelse for Telestyrelsen til generelt at følge de af 

lovforslaget omfattede områder og herunder foranstalte undersøgelser m.v. på områder, hvor det 

formodes, at reglerne ikke anvendes eller ikke anvendes korrekt, samt at påtale eventuelle 

overtrædelser.” 

Ved den senere ændring af loven – ved lov nr. 391 af 10. juni 1997 – gennemførtes en 

sektorspecifik konkurrenceregulering. I forarbejderne til lovændringen (lovforslag nr. 260 fremsat 

7. marts 1997) fremgår – under bemærkningerne til § 5 – om kompetencefordelingen mellem IT- og 

Telestyrelsen og Konkurrencerådet følgende:  

”Med ændringerne præciseres det, at der i Telestyrelsens regi skal ske en one-stop-shopping 

behandling af sager vedr. samtrafikaftalers indhold, der også omfatter spørgsmålet om, hvorvidt 

samtrafikaftaler indeholder vilkår, der udgør en overtrædelse af den generelle konkurrencelov, dvs. 

vilkår der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at begrænse eller forvride 

konkurrencen, eller som udgør et misbrug af dominerende stilling. Det indebærer, at kontakten med 

udbydere af telenet og teletjenester på samtrafikområdet går gennem Telestyrelsen. Det område, 

der herved fastsættes regler for, er vilkår i alle samtrafikaftaler - uanset om ingen af parterne i en 

samtrafikaftale har en stærk markedsposition.  

Afgørelser eller indgreb på grundlag af stk. 2-3, sker på grundlag af bindende udtalelser fra 

Konkurrencerådet. Sigtet hermed er at sikre, at den generelle konkurrencelovs principper ikke 

tilsidesættes på samtrafikområdet, og at tilsynet med og afgørelser om, hvorvidt samtrafikaftaler 

indeholder vilkår i strid med konkurrenceloven, er baseret på Konkurrencerådets og 

Konkurrencesekretariatets generelle praksis og fortolkning af konkurrenceloven. 

Konkurrencerådets udtalelser kan ikke omfatte forhold, der er eksplicit reguleret i 

samtrafiklovgivningen og administrative forskrifter udstedt i medfør heraf.  

Sigtet med de foreslåede bestemmelser er at sikre at der gribes ind overfor alle former for 

aftalevilkår i samtrafikaftaler, der skønnes at være konkurrencebegrænsende, herunder at der 

gribes ind overfor misbrug af dominerende stilling, der fx manifesterer sig i form af forsøg på at 

påtvinge modparten i en samtrafikaftale urimeligt ugunstige vilkår eller lign. Bestemmelserne 



omfatter også indgreb overfor manglende overholdelse af vilkår i en samtrafikaftale, der har til 

hensigt eller til følge at begrænse eller forvride konkurrencen på telemarkedet eller dele heraf.”  

Om IT- og Telestyrelsens kompetence er i forslag til lov om Telestyrelsen (lovforslag nr. 264 

fremsat 7. maj 1997) under de almindelige bemærkninger om lovforslagets indhold, bl.a. anført: 

”Det foreslås med lovforslaget præciseret, at Telestyrelsens hovedopgave er at varetage 

administrationen af telelovgivningen, og at denne administration skal ske med det formål aktivt af 

fremme konkurrence i telesektoren med sigte på at give private forbrugere, virksomheder m.v. 

adgang til et bredt og varieret udbud af teleydelser til lave priser og af høj kvalitet. Samtidig skal 

Telestyrelsen medvirke til at sikre den fornødne forbrugerbeskyttelse i overensstemmelse med 

bestemmelserne herom i lov om forsyningspligt og visse forbrugerforhold. Den således foreslåede 

overordnede målsætning for Telestyrelsens tilsynsvirksomhed er parallel til og ligger i forlængelse 

af formålsbestemmelserne i de enkelte love på teleområdet, som i vidt omfang har et 

konkurrenceregulerende sigte.  

...  

Der er, ikke mindst for de involverede brancheaktører, en række fordele ved, at der sker en samlet 

og koordineret administration af lovgrundlaget for telesektoren, herunder dels de mere teknisk 

prægede, dels de mere konkurrenceretligt prægede dele af telelovgivningen, hos en enkelt instans 

med indgående kendskab til sektoren og med sine primære funktioner rettet imod denne, således 

som det er tilfældet med Telestyrelsen.” 

Endelig fremgår det af forarbejderne til konkurrenceloven fra 1998 (FT 1996-97, Tillæg A, s. 

3654): 

”En anden situation er den, at der i anden lovgivning er eller bliver fastsat bestemmelser med sigte 

på aktivt at fremme konkurrencen på et eller flere delmarkeder, som eksempelvis en række af 

bestemmelserne i telelovgivningen, der hjemler en direkte indgreb i samtrafikpriser og – vilkår. De 

indgrebsmuligheder, der følger af sådan sektorspecifik lovgivning, jf. lex specialis princippet, 

består fortsat og skal håndhæves af den pågældende ressortmyndighed.  

Det må anses for hensigtsmæssigt, at Konkurrencerådet og de pågældende sektormyndigheder i 

forbindelse med eventuelle indgreb løbende koordinerer indsatsen med henblik på at undgå 

overlapning eller modstridende beslutninger.  

Der kan således ikke opstå en retstilstand, hvor såvel Konkurrencerådet som en sektorspecifik 

myndighed har kompetence til at gribe ind over for det samme forhold.  

Desuden bør den retstilstand, hvor hverken den sektorspecifikke myndighed eller Konkurrencerådet 

kan gribe ind, ikke kunne opstå.” 

I brev af 11. april 2003 fra IT- og Telestyrelsen til Konkurrencestyrelsen er det anført, at:  

”... 



Spørgsmålet om TDC’s udbud af samtrafikprodukter reguleres i telelovgivningen med 

udgangspunkt i telelovens §§ 39 og 40 samt EU-forordning nr. 2887/2000 om ubundtet adgang til 

”det rå kobber” mv.  

IT- og Telestyrelsen kontrollerer til stadighed om TDC’s standardtilbud på området overholder 

gældende telespecifikke regler. Derudover indhentes udtalelse fra Konkurrencerådet om hvorvidt, 

et givet standardtilbud måtte udgøre en overtrædelse af konkurrencelovgivningen, jf. telelovens § 

79.  

Eventuelle klager over udformningen af et givet samtrafikprodukt, eksempelvis det af Cybercity 

nævnte om adgangen til forskellige dele (frekvensbånd) af en rå kobber forbindelse behandles i 

givet fald af IT- og Telestyrelsen.” 

Konkurrencestyrelsens påklagede afgørelse af 23. september 2004 er baseret på den opfattelse, at 

Telias klage rejste spørgsmål, som det tilkom konkurrencemyndighederne at afgøre efter reglerne i 

konkurrenceloven – en opfattelse, som Konkurrencestyrelsen mente var i overensstemmelse med 

IT- og Telestyrelsens, således som denne var kommet til udtryk i IT- og Telestyrelsens udtalelse af 

17. juni 2004.  

Når imidlertid grundlaget for og indholdet i den afgivne udtalelse sammenholdes med det, som den 

rejste klage reelt angik, og som den påklagede afgørelse materielt tog stilling til, ses der ikke at 

have været stillet et spørgsmål, som lagde op til en umisforståelig ja eller nej besvarelse, ligesom 

det ikke er klart, hvad svaret går ud på for så vidt angår kompetencen vedrørende sagens reelle 

problem. Konkurrencestyrelsens afgørelse af 23. september 2004 er derfor truffet uden den 

fornødne, forudgående afklaring af kompetenceforholdene på et tilstrækkeligt oplyst, 

umisforståeligt grundlag. Det, der efterfølgende er fremkommet til belysning af 

kompetenceforholdene mellem IT- og Telestyrelsen og Konkurrencerådet/-styrelsen har ikke 

afhjulpet denne uklarhed – tværtimod. Der ses heller ikke ved en berostillelse som begæret af 

Konkurrencerådet at kunne fremkomme noget, som kan afhjælpe den foreliggende uklarhed i 

grundlaget for den påklagede afgørelse.  

På denne baggrund – og da det ikke tilkommer Konkurrenceankenævnet at fastlægge IT- og 

Telestyrelsens kompetence – tager ankenævnet TDC’s subsidiære påstand til følge.  

Herefter bestemmes:  

Konkurrencestyrelsens afgørelse af 23. september 2004 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet 

behandling i Konkurrencerådet.  

Klagegebyret på 5.000. kr. tilbagebetales til TDC A/S.  
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