
Udkast til vectoringafgørelse



Hovedhensyn i afgørelsen

Det er helt afgørende, at ændringer i TDC’s 
forpligtelser sker, så AO fortsat har mulighed for at 
konkurrere med TDC på flere platforme om at levere 
højere hastigheder til slutbrugerne 

På den ene side er der således hensynet til TDC’s 
ønske om at udnytte nye teknologier og foretage 
opgradering af kobbernettet med henblik på at 
levere højere hastigheder til slutbrugerne. 

På den anden side skal Erhvervsstyrelsen sikre, at 
AO har mulighed for at konkurrere med TDC på flere 
platforme om at tilbyde konkurrencedygtige 
bredbåndsprodukter til slutbrugerne. 



TDC kan træffe beslutning
om brug af vectoring

TDC kan opgradere selskabets kobbernet ved fra 
fremskudte indkoblingspunkter at anvende vectoring.

TDC er ikke længere forpligtet til at tilbyde 
netadgang til rå kobber fra de fremskudte 
indkoblingspunkter, hvor selskabet gør brug af 
vectoring, hvis en sådan netadgang umuliggør 
realiseringen af fordelene ved brug af 
vectoringteknologien.



AO kan træffe beslutning
om brug af vectoring

Hvor TDC ikke allerede har varslet anvendelse af 
vectoring, skal TDC give netadgang til VULA med de 
højere og mere forudsigelige hastigheder, der følger af 
brug af vectoring på fremskudte indkoblingspunkter.

De alternative teleselskaber kan således anmode TDC om 
at foretage den nødvendige opgradering af kobbernettet 
med vectoringteknologien.

En konkret anmodning om netadgang skal imødekommes 
af TDC, i det omfang anmodningen er forholdsmæssig og 
berettiget. 



”Vectoring whitelist”
samt proces for optagelse herpå

TDC skal udarbejde en såkaldt ”vectoring whitelist” over 
endeudstyr, der er kompatibelt med vectoring-
teknologien.

TDC skal endvidere udarbejde en rimelig og ikke-
diskriminerende procedure for optagelse af nye typer 
endeudstyr på listen. 

Proceduren skal sammen med ”vectoring whitelisten”
offentliggøres på TDC’s hjemmeside. 



Uncontended VULA 
på fremskudte indkoblingspunkter

TDC er i medfør af marked 4-afgørelsen forpligtet til 
at tilbyde netadgang til VULA samt adgang til at 
opsamle trafik i et punkt mere centralt i nettet. 

VULA-forpligtelsen udvides således, at TDC skal 
tilbyde de alternative teleselskaber at opsamle 
trafikken direkte på udgangen af TDC’s DSLAM på de 
fremskudte indkoblingspunkter.

TDC skal sikre sig, at dette produkt lever op til de 
betingelser, der er opstillet i marked 4-afgørelsens 
krav til VULA-produktet.



Migrering

TDC er berettiget/forpligtet til at overføre AO’s forbindelser til 
VULA, hvis forbindelserne forhindrer TDC i at realisere forde-
lene ved brug af vectoring. TDC skal gennemføre migreringen 
til VULA uden betaling herfor samt betale for eventuelt nyt 
endeudstyr.

Hvis anvendelse af vectoring sker efter anmodning fra AO, er 
TDC på samme måde berettiget/forpligtet til at migrere for-
bindelser tilhørende andre AO, end den, der har anmodet her-
om til VULA. TDC skal gennemføre migreringen til VULA uden 
betaling herfor samt betale for eventuelt nyt endeudstyr.

TDC skal ikke afholde omkostninger til migrering og udskift-
ning af udstyr til den AO, der – frivilligt – har anmodet om 
anvendelse af vectoring. TDC skal dog tilbyde netadgang til 
migrering til VULA på regulerede vilkår og priser.



Kompensation

TDC skal yde kompensation for foretagne investeringer, 
hvis overgang til VULA sker ved tvangsmæssig migrering 
som følge af TDC’s beslutning om brug af vectoring.

TDC skal yde kompensation efter reglerne i marked 4-
afgørelsen. 

Hvis brug af vectoring sker efter anmodning fra en AO, 
skal TDC ikke yde kompensation til den AO, der anmoder 
herom.

TDC skal dog i tilfælde, hvor en AO anmoder om brug af 
vectoring – yde andre AO kompensation uden mulighed for 
refusion eller anden form for godtgørelse hos den AO, der 
anmoder om denne netadgang.



Netadgang til backhaul 
fra fremskudte indkoblingspunkter

TDC skal tilbyde netadgang til ubundtet fiber fra fremskudte 
indkoblingspunkter med vectoring. 

AO betaler den almindelige LRAIC-pris. TDC betaler 
etableringsomkostninger ved manglende kapacitet.

Kan TDC ikke levere en sådan ubundtet fiber, skal TDC tilbyde 
en anden uncontended løsning (fx WDM-bølgelængde). TDC 
afholder eventuelle omkostninger i forbindelse med anvendelse 
af dette alternativ. 

TDC skal efter marked 4-afgørelsen fortsat tilbyde kabelkanaler 
på backhaulstrækninger, men kabelkanaler er ikke et alternativ 
fra punkter med vectoring.



Varslingsperiode på 18 måneder

TDC skal varsle brug af vectoring med minimum 18 måneder 
(også efter ”anmodning”), dog ned til seks måneder, hvis:
1) AO ikke har samhusning og opsat udstyr – eller har fremsat 
anmodning herom. 
2) Der i varslingsperioden ikke længere eksternt afsættes 
kobber fra det pågældende fremskudte indkoblingspunkt. TDC 
kan forkorte resterende del af varslingen ned til seks måneder.
3) TDC kan dokumentere, at berørte AO er indforstået. 

Hvis TDC har varslet med mere end 18 måneder, kan perioden 
forkortes i overensstemmelse med ovenstående.

TDC skal ved varslingen give berørte AO særskilt og direkte 
besked. Derudover skal oplysningerne gøres tilgængelige for 
andre engroskunder på TDC’s hjemmeside.



Kompensation for forsinkelse

TDC skal yde kompensation, hvis brug af vectoring 
forsinkes i forhold til det varslede tidspunkt. 

Kompensationens størrelse udgør 50 kr. pr. måned for 
hver berørt forbindelse samt eventuelt andre relaterede 
udgifter, som kan dokumenteres.

Efter tre måneders forsinkelse forhøjes kompensationen 
med 50 % for hver påbegyndt måned, forsinkelsen varer, 
og efter yderligere tre måneder forhøjes kompensationen 
med 100 % for hver påbegyndt måned.

TDC kan ikke undlade at tage vectoring i brug som varslet. 
Der vil i givet fald være tale om forsinkelse.



Ikrafttræden

Afgørelsen træder i kraft den 1. januar 2015. 

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

I forhold til TDC’s forpligtelse til efter marked 4-
afgørelsen at iagttage en konkurrencefremmende 
innovationsperiode, har Erhvervsstyrelsen med 
afgørelsen taget selvstændig stilling til, fra hvilket 
tidspunkt TDC kan tage vectoring i anvendelse.


