
TF2004-07 

Udmøntning af teleforligskredsens beslutning af d 9. maj 2003 

10. oktober 2003  

Der er d. 6. oktober 2003 enighed mellem Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, 
Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre om nedenstående udmøntning af teleforligskredsens beslutning 
af 9. maj 2003 på baggrund af IT- og Telestyrelsens Telekonkurrenceredegørelse 2003 og den efterfølgende 
høring. 

Pakken består af 3 dele: 
· 3 lovgivningsinitiativer 
· Øvrige initiativer 
· 2 initiativer, TDC tager på ADSL-området  

3 Lovgivningsinitiativer 
· For at skabe lige muligheder i udnyttelsen af nye samtrafikprodukter, så en udbyder med stærk markedsposition 
ikke sikrer sig selv markedsfordele, indføres en sanktionsbestemmelse i form af bøde for overtrædelse af en 
forpligtelse, fastlagt efter de almindelige regler (jf. § 51 d) i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på 
telemarkedet, til at sikre gennemsigtighed om nye samtrafikprodukter. 
· Bestemmelsen om ikke diskrimination (§ 51 b) i lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet 
præciseres således, at en forpligtelse om ikke-diskrimination efter lovens almindelige bestemmelser også kan 
omfatte tjenester sammensat af flere samtrafikprodukter eller sammenlignelige tjenester, der indgår som 
delelementer i forskellige samtrafikprodukter.  
· For at sikre, at ATM-nettet og andre eksisterende eller fremtidige former for elektroniske kommunikationsnet 
omfattes af samtrafikreguleringen, præciseres definitionen på udveksling af trafik, jf. § 40, stk. 3, i lov om 
konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, således, at begrebet omfatter sammenkobling af alle 
offentlige kommunikationsnet.  

Øvrige initiativer 
· Kundeskift smidiggøres mellem ADSL-udbydere  
· IT- og Telestyrelsen sikrer drøftelse i Samtrafikforum af TDCs standardtilbud på ADSL.  
· Der etableres et Teleforum i IT- og Telestyrelsen, som skal drøfte reguleringens praktiske effekter.  
· IT- og Telestyrelsen skaber større gennemsigtighed om samtrafikreguleringen ved at lægge konkrete afgørelser 
og kommentarer på sin hjemmeside.  
· Der opstilles mål for kvalitetsmåling af teleprodukter i samarbejde mellem IT- og Telestyrelsen, branchen og 
Forbrugerrådet og Dansk IT.  

IT- og Telestyrelsen undersøger, om der i branchen er et ønske om at indføre generelle principper for fordeling 
af en række omkostninger i samtrafikaftaler. IT- og Telestyrelsen vil tillige gennemføre analyser af muligheden 
for handel med frekvenser og for at lempe betalingsvilkårene for frekvensafgifter.  

IT- og Telestyrelsen vil desuden tage initiativ til at anvende samarbejdsmodeller på samtrafikområdet, når det 
skønnes relevant.  

TDCs initiativer 
På baggrund af de ovenstående initiativer tager TDC 2 initiativer: 



· TDC udbygger gradvis ADSL-dækningen fra 95% til 98% af fastnetkunderne således, at dækningen er  
96% pr. 1. oktober 2004 
98% pr. 1. oktober 2005 
· TDC indstiller opkrævningen af gebyrer for ADSL-undersøgelse og annulleringsgebyr som følge af manglende 
ledig rå kobber med virkning fra d. 1. januar 2004. 

Initiativer, der allerede er gennemført 
Den årlige prisreduktion af minuttaksten på indlandstrafikken er ophævet med virkning fra 25. juli 2003, og 
oprettelsesafgift, flytteafgift, abonnementsprisen og opkaldsafgiften er blevet fastfrosset på 2003-niveau. Det 
blev i den forbindelse aftalt, at senest d. 1. oktober 2004 skal det drøftes politisk, om der er grundlag for at ændre 
på beslutningen om at fastfryse en række afgifter på 2003-niveau. Desuden vedtog Folketinget en justering af 
lovgivningen omkring tilbagerulning af prisregulering med virkning fra 25. juli 2003.  

Derudover er mulighederne for intern kabling forenklet på baggrund af en ændret bekendtgørelse fra IT- og 
Telestyrelsen, ligesom reglerne om standardtilbud er præciseret. Endelig er der etableret gør-det-selv-løsninger 
på ADSL-området, og der er etableret et dialogforum mellem TDC og de øvrige ADSL-udbydere for at lette 
samarbejdet på ADSL-området.   

   


