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Høring over standardtilbud vedr. eBSA   

IT- og Telestyrelsen (ITST) udsendte d. 3. juni 2010 TDCs reviderede 
standardtilbud med bilag vedr. eBSA i høring.   

Formålet med at revidere standardtilbuddene ved at indføre en rammeaftale med 
tilhørende produkttillæg er efter det oplyste en aftaleforenkling. Overordnet 
hilser Telia en forenkling og harmonisering af standardtilbuddene velkommen, 
eftersom det er uholdbart, at der er væsentlige forskelle i standardtilbuddene.   

Telia skal dog bemærke, at der i det fremsendte standardtilbud forekommer en 
række punkter og vilkår, som efter Telias vurdering giver en høj grad af 
ubalance for såvidt angår rettigheder og pligter mellem TDC og engroskunden. 
TDC har således fastlagt vilkår, som i den grad tilgodeser TDC selv. Telia skal 
derfor henvise til Telias tidligere fremsendte høringssvar vedr. TDCs 
standardtilbud på marked 11 og 12, hvor en række generelle kritikpunkter er 
oplistet.  

Specifikt i forhold til det reviderede produktttilæg har Telia følgende 
bemærkninger. Telia skal særligt henvise til bemærkningerne vedr. prissætning 
af Multicast i standardtilbuddets bilag 2b.  

SLA, jf. pkt. 9

 

TDC har entydigt fastsat performancekravene til ydelsen, jf. bilag 4 og skal 
naturligvis sikre overholdelse heraf. Ordene i videst muligt omfang udtrykker et 
forbehold f.s.v.a. overholdelse af disse performancekrav og skal udgå.  

Leveringstider, jf. pkt. 11

 

Det fremgår af pkt. 11, 3. afsnit, at levering anses for sket på tidspunktet for TDCs 
klarmelding, med mindre der inden for 3 arbejdsdage fra TDCs klarmelding er 
registreret mangler ved ydelsen, der kan tilskrives TDC, og som TDC ikke kan 
dokumentere ikke forelå på klarmeldingstidspunktet. Ved levering er kunden 
forpligtet til at foretage de nødvendige undersøgelser af, hvorvidt den leverede 
ydelse er mangelsfri.  

Telia forstår ikke umiddelbart, hvilke beskyttelseshensyn TDC ønsker at forfølge 
med denne bestemmelse bortset fra at ville indføre en cut off klausul, dvs. en 
begrænsning af TDCs mangelansvar i henhold til aftalen. Telia er endvidere 
skeptisk over for muligheden for at kunne håndhæve en sådan bestemmelse i 
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forhold til egne slutbrugere, hvorved Telia reelt pålægges hele mangelansvaret i 
forhold til slutbrugerne. Telia foreslår derfor, at bestemmelsen udgår af 
produkttillægget.   

Hvis bestemmelsen opretholdes finder Telia fristen på 3 arbejdsdage for meget 
kort og skal derfor foreslå, at fristen forlænges betydeligt. Derudover finder Telia, 
at IT- og Telestyrelsen bør overveje at stille nærmere krav til TDCs dokumentation 
for derved at undgå uproduktive diskussioner efterfølgende.  

Kompensation, jf. afsnit 14

 

I produkttillægget vedr. eBSA er kompensation ved en mangelfuld eller forsinket 
ydelse reguleret. Som Telia også ved tidligere lejligheder har gjort opmærksom 
på, betragter Telia et sådant vilkår som et juridisk standardvilkår, der burde 
fremgår af de generelle vilkår indeholdt i rammeaftalen. Ved at flytte det 
pågældende vilkår til et produkttillæg og lade vilkåret være produktafhængigt, 
opnås efter Telias vurdering ikke aftaleforenkling.  

I det første afsnit bør ordet kan udgå, og det bør fremgå, at de opremsede 
mangler og forsinkelse giver kunden ret til kompensation. 

 

Som udgangspunkt bifalder Telia indførelsen af en kompensationsmodel, idet en 
sådan model, hvis den er udformet rigtigt, vil tilskynde aftaleparterne til at 
overholde aftalens bestemmelser og dermed have en præventiv effekt. Telia har 
dog en række kommentarer til den anførte model:  

Det fremgår bl.a. i punkt 14 c), at kunden har ret til kompensation, hvis TDC ikke 
inden 15 dage har afsluttet en fejlretning af en fejlramt eBSA forbindelse. Denne 
bestemmelse kan givetvis anses for rimelig i de tilfælde, hvor der er tale om en 
forbindelse med tilknyttet standardservice. Men bestemmelsen bliver absurd i de 
situationer, hvor kunden har valgt at tilkøbe en bedre serviceaftale, idet de fleste 
serviceaftaler garanterer en fejludbedring hurtigere end de 15 dage.   

Der er endvidere ikke tilknyttet en bods- eller kompensationsmodel til TDCs 
serviceaftale-koncept. Kunden kan derfor risikere at komme ud for en situation, 
hvor denne har tilkøbt en bedre servicegrad end standardservice, men hvor den 
tilkøbte fejlafhjælpningstid reelt er uden indhold, idet TDC med bestemmelsen i 
punkt 14 c) alligevel først betaler Operatøren kompensation, når de 15 dage er 
udløbet. Dette finder Telia ikke rimeligt, og Telia skal derfor foreslå, at 
bestemmelsen i punkt 14 c) som minimum specificeres, således at der kommer til 
at gælde forskellige frister afhængig af den tilkøbte serviceaftale. Fristen skal 
modsvare de fejlafhjælpningstider, der fremgår af TDCs serviceaftale-koncept.  

Derudover fremgår det af oplistningen over de situationer, hvor TDC ikke betaler 
kompensation, at dette bl.a. ikke gælder i de tilfælde, hvor kundens bestilling eller 
fejlmelding er foretaget manuelt. Telia finder umiddelbart denne begrænsning 
ubegrundet.   

Hvis TDC kan dokumentere, at manuelle behandlinger er så tidkrævende, at de i 
punkt 11 fastlagte leveringstider og de i punkt 14 c) fastlagte fejlretningstider ikke 
kan overholdes, skal Telia som foreslå, at bestemmelserne i de pågældende 
punkter som minimum ændres, således at der fastsættes særskilte frister for 
bestillinger og fejlmeldinger, som foretages enten manuelt eller via de 
automatiserede systemer. TDC bør i den forbindelse dokumentere tidsforbruget 
forbundet med sådanne ordrer og fejlmeldinger.  
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Det fremgår af pkt. 14.1, at kompensationen opgøres kvartalsvis, men ikke hvornår 
den udbetales. Det bør indføjes i punktet, at kompensationen udbetales kvartalsvis.  

Bestemmelsen i punkt 14.2 fastslår, at kompensationsbeløbet pr. forbindelse udgør 
133 kr. ekskl. moms. Telia forstår det således, at der er tale om 133 kr. ekskl. 
moms pr. kvartal. Dette beløb synes umiddelbart meget lavt, og IT- og 
Telestyrelsen anmodes om at vurdere, hvorvidt dette beløb har den rette 
præventive virkning.   

Bestemmelsen i punkt 14.3 pålægger kunden at bevise og opgøre, hvilke 
forbindelser kunden er berettiget til at modtage kompensationsbeløbet for. Telia er 
af den generelle opfattelse, at det i forbindelse med udbetaling af kompensation 
bør være nemt for kunden at sandsynliggøre forhold, der medfører udbetaling af 
kompensation. TDC bør med andre ord ikke i praksis kunne opstille andre eller 
strengere krav for udbetaling af kompensation end hvad der er rimeligt i 
situationen.     

Telia er endvidere uforstående over for 3. afsnit i punkt 14.3, der omhandler TDCs 
modregningsadgang med 1/3 af kompensationsbeløbet, og Telia betragter dette 
som en skjult bodsbestemmelse, som Telia ikke kan acceptere.  

Kundens opsigelse, jf. pkt. 16.1 

 

Prisændringer til ugunst for kunden bør skulle varsles med mindst 2 måneder, og 
kunden bør kunne opsige aftalen med et længere varsel end 10 dage fra 
modtagelse af meddelelsen om de ændrede priser. Telia foreslår i stedet 30 dage 
og bestemmelsen tilrettet i overensstemmelse hermed.  

TDCs opsigelse, jf. pkt. 16.2  

 

I pkt. 16.2. er TDC berettiget til at opsige produkttillægget med et varsel på 3 
måneder, hvis TDCs forpligtelse til at give adgang til bredbåndskapacitet 
bortfalder mv. Et varsel på 3 måneder er for kort tid, og Telia foreslår, at fristen 
udvides til 6 måneder.  

Ændringer af produktspecifikationen

 

Det fremgår ikke af det reviderede standardtilbud, hvilke vilkår, der gælder for 
eventuelle ændringer i produktspecifikationens bilag.  

Bilag 2b: eBSA Multicast priser og gebyrer

 

Telia har konstateret, at de priser, som fremgår af bilag 2b vedr. Multicast ikke 
stemmer overens med de standardpriser af 17. juni 2010, som TDC har tilbudt 
Telia pr. mail af 18. juni 2010 og som siden har været omtalt i pressen. Telia 
forventer derfor, at der vil blive fremsendt et opdateret prisbilag i høring.  

For at undgå unødig spildtid ønsker Telia imidlertid allerede nu at kommentere 
på det af TDC fremsendte standardpristilbud dateret d. 17. juni 2010. Priserne 
kan ses i vedhæftede Excel-fil, hvor der ligeledes fremgår et priseksempel for et 
landsdækkende udbud af IP-TV via BSA beregnet på baggrund af TDCs egen 
opstilling.  

Som det fremgår af priseksemplet vil en mængde på 10.000 IP-TV kunder via 
BSA føre til en pris pr. kunde pr. måned på 123 kr. Denne pris forhindrer ethvert 
tiltag til konkurrence på IP-TV markedet.   

Problemet er, at TDC forudsætter et kapacitetsbehov på 180 MBit/s for en 
Multicast-engroskunde. Efter Telias vurdering vil et kapacitetsbehov på 180 
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MBit/s imidlertid kun være aktuelt i tilfælde af en kundemængde på over 
100.000. Således vil det gennemsnitlige antal sete kanaler pr. fiberring være 
betydeligt lavere end de i alt 64 udbudte kanaler i det tilfælde, hvor 
engroskunden har en kundemængde på eksempelvis 10.000.  

Under Telias antagelser om det gennemsnitlige antal sete kanaler i busy hour 
viser beregningen, at kapacitetsbehovet ved 10.000 kunder falder fra 180 MBit/s 
til 56 MBit/s, hvilket fører til en pris pr. kunde pr. måned på 38 kr.   

Telia finder, at opkrævningen for Multicast bør baseres på det reelle 
kapacitetsbehov og ikke på baggrund af en urealistisk høj maksimalværdi, der 
forudsætter en kundemængde på over 100.000. I modsat fald vil TDC opkræve 
sine engroskunder for den overskudskapacitet, som TDC vil kunne anvende til 
andre tjenester og til andre engroskunder.   

Endelig skal Telia bemærke, at det for Telia ikke er klart, hvorvidt de af TDC 
angivne priser for Multicast er baseret på en opbygning af et net med en 
kapacitet, der er tilstrækkelig til at håndtere et behov på 180 MBit/s. Eftersom 
behovet, som argumenteret ovenfor, ved en kundebase på omkring 10.000 vil 
være betydeligt mindre end 180 MBit/s, vil det kræve en tilsvarende mindre 
netværksstørrelse med lavere omkostninger til følge.  

Bilag 1d, pkt. 4.1

 

Af produktspecifikationen til Multicast fremgår, at der skal oprettes særskilte 
forbindelser til Multicast indfødningen. Ved et kapacitetsbehov på 180 MBit/s 
fører dette til en oprettelsesbetaling på 8,2 MDKK, jf. vedhæftede beregning. 
Efter Telias vurdering bør allerede eksisterende forbindelser kunne anvendes til 
Multicast, hvorfor den betydelige oprettelsesomkostning synes unødvendig.     

Med venlig hilsen 
Telia Danmark   

Jens Ottosen-Støtt 
Direktør 


