
 

 
 
 
TDC A/S 
regulering@tdc.dk 
 
Fremsendes alene via mail 

Opfølgning over for TDC A/S vedrørende standardtilbud om coax 
BSA af 31. august 2011 (marked 5) 
 
Den 31. august 2011 fremsendte TDC selskabets standardtilbud vedrø-
rende coax BSA.  
 
Erhvervsstyrelsen sendte den 2. september 2011 det pågældende stan-
dardtilbud i høring i branchen. Branchens høringssvar begrænsede sig til 
generelle bemærkninger om forpligtelsernes udmøntning i den daværende 
markedsafgørelse af 3. november 2010.  
 
Erhvervsstyrelsen foretog herefter af egen drift en gennemgang af TDC’s 
standardtilbud af 31. august 2011. Den 16. december blev standardtilbud-
det drøftet på et telefonmøde med TDC, hvor der blandt andet var en tek-
nisk gennemgang af standardtilbuddet. Telefonmødet blev fulgt op ved 
brev af 19. december 2011, hvor TDC blev anmodet om yderligere at 
kommentere udvalgte emner. Den 5. januar 2012 blev standardtilbuddet 
og spørgsmålet om råderet drøftet på et møde i Erhvervsstyrelsen, og ved 
brev af 31. januar 2012 fremkom TDC med bemærkninger til Erhvervs-
styrelsens brev af 19. december 2011.  
 
Ved afgørelsesudkast af 12. juli 2012 valgte Erhvervsstyrelsen at behand-
le følgende forhold vedrørende TDC’s standardtilbud: 
 
1) Slutkundevilkår 

• Bilag a til rammeaftale, generelle vilkår, punkt 4.5 om, at be-
grænsninger og forudsætninger for levering af ydelser skal fremgå 
af slutkundevilkår. 

• Bilag a til rammeaftale, generelle vilkår, punkt 5.1 om forudsæt-
ningerne for, at kunden kan afsætte ydelser til en slutkunde.  

 
2) Samhusning 

• Produkttillæg til samhusning, punkt 7, om betingelser for adgang 
til samhusning.  

• Produkttillæg til samhusning, punkt 8, om virtuel samhusning.  
 
Ved møde i Erhvervsstyrelsen den 20. august 2012 tilkendegav TDC, at 
selskabet vil ændre standardtilbuddet således, at begrænsninger og forud-
sætninger for levering af ydelser ikke skal fremgå af slutkundevilkår, og 
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at produkttillægget om samhusning ikke indeholdt de nævnte begræns-
ninger i forhold til samhusning, herunder virtuel samhusning.  
 
TDC anmeldte henholdsvis den 5. oktober 2012 og 6. november 2012 nyt 
standardtilbud vedrørende coax BSA. Erhvervsstyrelsen kan ved gen-
nemgangen af standardtilbuddet konstatere, at TDC har tilrettet standard-
tilbuddet i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse, 
fsva. samhusning og bilag a til rammeaftale, generelle vilkår, punkt 4.5.  
 
På møde i Erhvervsstyrelsen den 20. august 2012 oplyste TDC endvidere, 
at selskabet arbejdede på et forslag i relation til spørgsmålet om TDC’s 
råderet i forhold til privatejede antenneforeningsnet. På denne baggrund 
blev det aftalt at udskyde behandlingen af vilkåret i bilag a til rammeafta-
le, generelle vilkår, punkt 5.1. Hvis det blev nødvendigt, ville vilkåret bli-
ve behandlet i medfør af markedsafgørelsen på marked 5 af 16. august 
2012, hvor TDC er forpligtet til at indsende nyt revideret standardtilbud. 
TDC har den 13. november 2012 telefonisk oplyst Erhvervsstyrelsen, at 
TDC vil se på vilkåret i punkt 5.1. med henblik på at foreslå en ændring 
af dette. Erhvervsstyrelsen afventer TDC’s tilbagemelding herpå.   
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Thorbjørn Bendix Kleif 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


