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Kommissorium for NGA-forum 

 

Baggrund 
Erhvervsstyrelsen traf den 17. august 2017 afgørelser på engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted 
(marked 3a) samt engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede 
produkter (marked 3b). Samtidig etableres NGA-forum.  
 
I markedsanalysernes afsnit 3.5.3.6 fremgår en beskrivelse af VULA-forum og en evaluering af det arbejde, 
der har fundet sted siden etableringen af VULA-forum i 2012. Det fremgår bl.a., at alle selskaber, der 
deltager i arbejdet, finder, at samarbejdet har stor nytteværdi i forhold til at finde løsninger på opståede 
problemer i forbindelse med implementeringen og ibrugtagning af VULA og vectoring. Der har fra flere 
sider været peget på, at netop et sådan samarbejdsforum smidiggør løsningsprocesser, så der opnås hurtige 
og holdbare løsninger baseret på input og erfaringer fra alle involverede parter. 
 
Såvel TDC som de alternative teleselskaber har samtidig peget på, at organiseringen af arbejdet med fordel 
vil kunne slankes fra en struktur med en styregruppe og en række arbejdsgrupper, til at der alene arbejdes på 
ét niveau med én nedsat arbejdsgruppe, dog med mulighed for at etablere undergrupper, såfremt der måtte 
være ønske herfor. Samtidig har medlemmerne af VULA-forum udtrykt ønske om, at emnekredsen for 
arbejdet udvides, så arbejdet favner bredere end VULA-relaterede emner. 
 
På baggrund af ovenstående etableres der samtidig med afgørelsernes offentliggørelse et NGA-forum. NGA-
forum erstatter VULA-forum, som dermed nedlægges med etableringen af NGA-forum.  

Formål  
Det primære formål med NGA-forum er gennem dialog og samarbejde i branchen at løse problemstillinger, 
der relaterer sig til engrosadgangen til TDC’s netadgangsprodukter. Muligheden for at løse sager gennem 
dialog og samarbejde i branchen smidiggør løsningsprocesserne, så der opnås hurtige og holdbare løsninger 
baseret på input fra de involverede parter, hvilket er et mål i sig selv. 
 
Arbejdet i NGA-forum skal også understøtte, at der er transparens i forhold til adgangen til TDC’s 
netadgangsprodukter samt de vilkår og betingelser, der er knyttet dertil. 

Opgavebeskrivelse  
NGA-forum tilrettelægger selv arbejdet, herunder under hensyntagen til eventuelle tidsfrister givet af 
Erhvervsstyrelsen. 
 
Arbejdet for NGA-forum består bl.a. i: 
 

• Samarbejde om TDC’s netadgangsprodukter, herunder drøftelse af den tekniske udformning og 
praktiske brug af produkterne og videreudviklingen heraf samt vilkårene for engrosadgang, herunder 
fastlæggelse af konkrete kvalitetsmål for opfyldelse af serviceforhold (SLA’er) og vilkår for 
kompensation i forbindelse hermed. 

 

• Orientering om og drøftelse af TDC’s ibrugtagen af nye teknologier. 
 

• Samarbejde om de alternative teleselskabers behov i forhold til (nye) netadgangsprodukter samt i 
givet fald udarbejdelse af tekniske specifikationer herfor. 
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• Orientering om og drøftelse af TDC’s netudbygningsplaner med relevans for 
netadgangsforpligtelsen. 

 
Arbejdet i NGA-forum indgår som en del af Erhvervsstyrelsens øvrige tilsynsarbejde og kan dermed danne 
baggrund for styrelsens eventuelle afgørelser.  

Organisering og proces 
Deltagere i NGA-forum er Erhvervsstyrelsen, TDC samt de aktuelle og potentielle aftagere af 
netadgangsprodukter på marked 3a og 3b, der er interesserede i at deltage. Erhvervsstyrelsen fungerer som 
sekretariat for NGA-forum. Formanden vælges blandt de alternative teleselskaber. Branchen melder 
deltagere ind til Erhvervsstyrelsen.  
 
Mødefrekvensen fastlægges efter behov, og dagsordenen for møderne fastsættes af formanden efter 
konsultation af TDC. Erhvervsstyrelsen indkalder til møderne. Derudover kan de deltagende teleselskaber 
anmode Erhvervsstyrelsen om at indkalde til et møde, hvis der skønnes at være behov herfor. Dette sker i 
samråd med formanden. 
 
Det første møde vil finde sted i forlængelse af, at afgørelserne på engrosmarkedet for lokal netadgang på et 
fast sted (marked 3a) samt engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår 
masseforhandlede produkter (marked 3b), offentliggøres.  
 
Enhver deltager i NGA-forum kan bringe et emne – inden for de ovennævnte rammer – op til drøftelse efter 
aftale med formanden.  

Evaluering af NGA-forum 
NGA-forum vil løbende blive evalueret. NGA-forum vil derudover blive evalueret i forbindelse med de 
næste markedsundersøgelser på engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) samt 
engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 
3b) med henblik på en vurdering af, om det skal fortsætte, herunder om det skal fortsætte i uændret form.  
 


