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A: Processen fremadrettet

� TDC skal senest den 1. april 2014 offentliggøre og indsende 
opdaterede standardtilbud. Standardtilbuddet skal indeholde en 
beskrivelse af de tilbudte produkter og ydelser og de dertil knyttede 
vilkår og betingelser, men ikke priser.

� TDC skal senest 7 dage efter Erhvervsstyrelsens afgørelse om 
fastsættelse af maksimale netadgangspriser efter LRAIC-metoden for 
2015 offentliggøre og indsende specifikke priser.

� TDC skal fra den 1. april 2014 behandle anmodninger fra de 
alternative teleselskaber om optagelse en nye typer endeudstyr på
”vectoring whitelisten”.

� TDC kan fra den 1. juni 2014 påbegynde test af produkter, 
bestillingssystemer og lignende.

� TDC kan fra den 1. april 2014 varsle brug af vectoring. Varslet kan 
dog aldrig udløbe tidligere end 1. januar 2015 og vil således som 
minimum løbe ni måneder. 



B: Proces og udvælgelse af punkter, 
der skal vectoriseres

� 1: Prioritering af opgraderinger – udgangspunkt
� 2: Prioritering af opgraderinger - alternativ løsning
� 3: Undtagelse af visse fremskudte 
indkoblingspunkter

� 4: Oplysninger ved undtagelse af et punkt
� 5: Øvrige oplysninger, som TDC skal stille til 
rådighed



1: Prioritering af opgraderinger 
- udgangspunkt

TDC skal løbende udmelde den kvartalsvise produktionskapacitet 
mindst to år frem. Første gang den 1. april 2014.

Produktionskapaciteten skal deles således, at TDC råder over 50 % af 
kapaciteten, mens alternative teleselskaber til sammen råder over den 
resterende del af kapaciteten.

Hvis det ikke er muligt for AO at nå til enighed om fordeling af deres 
kapacitet, skal TDC imødekomme rimelige anmodninger fra det enkelte 
selskab efter først-til-mølle.

Hvis TDC eller de alternative teleselskaber ikke ønsker at udnytte hele 
den tildelte kapacitet i et givent kvartal, overgår den resterende del af 
kapaciteten til den anden part. 



2: Prioritering af opgraderinger 
– alternativ løsning

TDC og de alternative teleselskaber kan forhandle om en alternativ 
proces for planlægning og prioritering af imødekommelse af rimelige 
anmodninger.

Denne proces vil skulle leve op til en række oplistede krav, herunder at 
processen skal være transparent og ikke-diskriminerende. Det gælder 
både i forholdet mellem TDC og de alternative teleselskaber og mellem 
de alternative teleselskaber indbyrdes.

Hvis TDC og de alternative teleselskaber opnår enighed om en proces 
for planlægning og prioritering af imødekommelse af rimelige 
anmodninger, vil denne proces træde i stedet.



3: Undtagelse af visse fremskudte 
indkoblingspunkter

TDC kan undtage en række forud oplistede punkter fra selskabets ret 
og pligt til at opgradere med vectoringteknologien, såfremt

� Fordelene ved opgraderingen ikke står mål med omkostningerne, 
eller 

� Antallet af linjer, der vil få fordel af vectoring, overstiger 
grænsen for en vectoringgruppe.

TDC skal i givet fald på baggrund af de angivne kriterier udarbejde og 
offentliggøre en liste over de navngivne fremskudte 
indkoblingspunkter, hvor selskabet ikke opgraderer med vectoring.



4: Oplysninger ved 
undtagelse af et punkt

� Geografisk dækningsområde.
� Det samlede antal linjer, der udgår fra punktet (antal 

adresser, som kan tilkobles indkoblingspunktet).
� Antal linjer, jf. pkt. 2, med en dæmpning under 5 dB, der 

udgår fra punktet.
� Antal linjer, jf. pkt. 2, med en dæmpning under 10 dB, der 

udgår fra punktet.



5: Øvrige oplysninger, 
som TDC skal stille til rådighed

� For hvert af de fremskudte indkoblingspunkter, hvorpå vectoring kan 
tages i anvendelse, skal TDC som minimum oplyse følgende:
� Geografisk dækningsområde.
� Det samlede antal linjer, der udgår fra punktet.
� Antal linjer med en dæmpning under 5 dB, der udgår fra punktet.
� Antal linjer med en dæmpning under 10 dB, der udgår fra punktet.
� Antal linjer, der udgår fra punktet og er dækket af YouSees kabel-
tv-net, fordelt på det samlede antal linjer, linjer med en 
dæmpning på under 5 dB og linjer med en dæmpning på under 10 
dB.

� Antal linjer, der udgår fra punktet og er dækket af TDC’s fibernet 
(FTTH- og BTO-fibernet), fordelt på det samlede antal linjer, linjer 
med en dæmpning på under 5 dB og linjer med en dæmpning på
under 10 dB.

� Tilstedeværelse af alternative teleselskaber i punktet.
� Det aktuelt anvendte udstyr i punktet med angivelse af fabrikat og 
type.

� Oplysningerne skal opdateres løbende og offentliggøres på TDC’s 
hjemmeside. 



C: Vectoring på centraler
Erhvervsstyrelsen har noteret, at branchen hovedsageligt er positive 
over for anvendelse af vectoring på små centraler.

Erhvervsstyrelsen har derfor påbegyndt det analysearbejde, der skal 
foretages forud for en eventuel afgørelse om anvendelse af vectoring på
små centraler.

Vectoring på små centraler indebærer en yderligere indskrænkning i de 
alternative teleselskabers mulighed for at etablere sig på egen platform 
og vil berøre relativt mange linjer.

Der vil i givet fald være tale om en så væsentlig ændring i forhold til 
den gældende vectoringafgørelse, at en ny høring er påkrævet.

Erhvervsstyrelsen har som målsætning at afslutte den ovennævnte 
proces medio 2014. 


