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Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI’er til standardtilbud for 
rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværks-
infrastrukturadgang (marked 4) 
 
1. Indledning 
Den 13. oktober 2011 skrev den daværende forretningsstyrelse, IT- og 
Telestyrelsen1, (nu Erhvervsstyrelsen) til TDC A/S (herefter TDC), idet 
styrelsen i forbindelse med sit generelle tilsyn med TDC’s standardtil-
budsforpligtelser2 bl.a. havde konstateret, at TDC ikke i en række tilfælde 
overholdt sin forpligtelse til månedligt at offentliggøre Key Performance 
Indicators (KPI’er) på selskabets hjemmeside. TDC’s manglende offent-
liggørelse af KPI’er relaterede sig til selskabets standardtilbud på hen-
holdsvis Fiber Bitstream Access og Ethernet Transmission (marked 5) 
samt til selskabets kvalitetsmålsætning for Service Level Agreement 
(SLA) på standardtilbuddet for rå kobber og delt rå kobber (marked 4). 
 
Erhvervsstyrelsen kan konstatere, at TDC fortsat ikke på selskabets 
hjemmeside har offentliggjort de omhandlede KPI’er, og at selskabet for 
så vidt angår standardtilbuddet for rå kobber og delt rå kobber endnu ikke 
har givet styrelsen en tilbagemelding på, hvornår TDC forventer at kunne 
overholde sin forpligtelse. 
 
2. Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af § 52, jf. § 82, stk. 3, i teleloven3 afgørelse 
om, at: 
 

• TDC A/S senest den 31. januar 2012, i overensstemmelse med 
selskabets standardtilbudsforpligtelse, jf. IT- og Telestyrelsens 
markedsafgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk 
netværksinfrastrukturadgang (marked 4), skal offentliggøre 
månedlige Key Performance Indicators (KPI) på selskabets 

                                                 
1 Sidenhen Den danske Telemyndighed frem til 31. december 2011. 
2 Jf. IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk 

netværksinfrastrukturadgang (marked 4), markedsafgørelse af hhv. 22. december 2009 

og 3. november 2010 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) samt 

markedsafgørelse af 27. maj 2010 på engrosmarkedet for terminerende segmenter af fa-

ste kredsløb (marked 6). 
3 Jf. lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. 
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hjemmeside i relation til selskabets målsætning for kvalitet for 
Service Level Agreement (SLA) i standardtilbud for rå kob-
ber og delt rå kobber.  

 
Hvis TDC ikke senest ved fristens udløb overholder sin forpligtelse til at 
offentliggøre månedlige KPI’er, vil Erhvervsstyrelsen kunne pålægge 
TDC tvangsbøder i medfør af telelovens § 79, stk. 1. 
 
Erhvervsstyrelsen noterer, at TDC i sagen har oplyst, at selskabet fra 
2012 vil offentliggøre KPI’er for selskabets standardtilbud for Fiber 
Bitstream Access og Ethernet Transmission, idet styrelsen i den forbin-
delse skal bemærke, at en undladelse af at offentliggøre de pågældende 
KPI’er på tilsvarende vis som i nærværende tilfælde vil blive mødt med et 
pålæg fra styrelsen om offentliggørelse. 
 
3. Sagsfremstilling 
Den 26. oktober 2011 afholdt Den danske Telemyndighed4 (nu Erhvervs-
styrelsen) og TDC et møde i sagen, hvor TDC bl.a. tilkendegav, at sel-
skabet for så vidt angår standardtilbuddet for rå kobber og delt rå kobber 
ville revurdere kvalitetsmålsætningen og på den baggrund vende tilbage 
angiveligt med indførelsen af en ny SLA-målsætning, så selskabet på den 
måde kunne blive i stand til at opfylde sin forpligtelse om at offentliggøre 
tilhørende KPI’er. For så vidt angår standardtilbuddene for Fiber 
Bitstream Access og Ethernet Transmission oplyste TDC, at selskabet 
beklageligvis ikke havde været opmærksom på de manglende KPI’er på 
selskabets hjemmeside, men at TDC snarest og fra 2012 ville rette op på 
den mangelfulde offentliggørelse. 
 
Den danske Telemyndighed udarbejdede på baggrund af mødet et referat, 
som den 16. november 2011 blev fremsendt til TDC med henblik på 
eventuelle bemærkninger. 
 
TDC oplyste den 1. december 2011 telefonisk over for styrelsen, at sel-
skabet ikke havde substantielle bemærkninger til det fremsendte mødere-
ferat. 
 
Ved e-mail af 2. december 2011 anmodede Den danske Telemyndighed 
TDC om at give en nærmere tilbagemelding på, hvornår selskabet forven-
ter at kunne overholde sine forpligtelser til at offentliggøre KPI’er, her-
under specifikt i relation til standardtilbuddet for rå kobber og delt rå 
kobber. Den fastsatte svarfrist var 9. december 2011, men blev imidlertid 
på baggrund af TDC’s anmodning herom udsat til den 16. december 
2011. 
 
Ved e-mails af henholdsvis 22. december 2011 og 2. januar 2012 erindre-
de Den danske Telemyndighed henholdsvis Erhvervsstyrelsen TDC om 
sagen. 
                                                 
4 Jf. note 1. 
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Erhvervsstyrelsen har fortsat ikke hørt fra TDC i sagen, ligesom styrelsen 
kan konstatere, at TDC fortsat ikke på selskabets hjemmeside har offent-
liggjort de omhandlede KPI’er. 
 
4. Begrundelse 
Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at TDC’s undladelse af at offentlig-
gøre KPI’er for selskabets kvalitetsmålsætning i standardtilbuddet for rå 
kobber og delt rå kobber udgør en overtrædelse af den standardtilbuds-
forpligtelse, som selskabet er pålagt ved IT- og Telestyrelsens markeds-
afgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfra-
strukturadgang (marked 4) i medfør af § 51 c, jf. § 84, jf. § 51, stk. 1, i 
den dagældende telelov5. Der henvises i den forbindelse nærmere til bilag 
1. 
 
Erhvervsstyrelsen har herved lagt vægt på, at TDC ikke i relation til det 
omhandlede standardtilbud opfylder forpligtelsen i IT- og Telestyrelsens 
markedsafgørelse af 1. maj 2009 om, at TDC månedligt skal offentliggø-
re KPI’er på selskabets hjemmeside. 
 
5. Klagevejledning 
Afgørelsen kan påklages til Teleklagenævnet, Bredgade 43, 1260 Køben-
havn K, tlf.: 33 92 97 00, e-mail: sttpost@vtu.dk.   
  
En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at af-
gørelsen er truffet.  
 
Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgø-
relse nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal be-
tales et gebyr på kr. 4.000 for behandling af klager af denne type i Tele-
klagenævnet. Beløbet vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Charlotte Stausholm 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Jf. lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, lovbekendtgørelse nr. 

780 af 28. juni 2007 med senere ændringer. 
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Bilag 1 
 
Lovgrundlag m.v. 
 
I IT- og Telestyrelsens markedsafgørelse af 1. maj 2009 på engrosmarke-
det for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) har styrelsen i 
medfør af den tidligere telelovs § 51 c, jf. § 51, stk. 3, nr. 2, bl.a. pålagt 
TDC A/S en forpligtelse til at udarbejde standardtilbud for de produkter, 
der er angivet i markedsafgørelsen. 
 
Af markedsafgørelsen fremgår det herom bl.a.: 
 
”Standardtilbuddet skal også indeholde specificering af kvalitet og serviceni-
veau for de produkter og tjenester, der er omfattet af standardtilbuddet. TDC 
forpligtes i den sammenhæng til at indføre Service Level Agreements (herefter 
SLA) med Key Performance Indicators (herefter KPI). 
 
En SLA angiver, inden for hvilke områder TDC er forpligtet til at garantere en 
nærmere angiven kvalitet. I praksis kan en SLA referere til særskilt forhandle-
de aftaler vedrørende serviceforhold eller referere til en mere overordnet 
rammeaftale, der definerer, inden for hvilke områder en given kvalitet skal ga-
ranteres. IT- og Telestyrelsen skal bemærke, at der med SLA i nærværende af-
gørelse forstås en overordnet rammeaftale. 
 
For at der gennem en SLA kan garanteres en given kvalitet på konkrete ser-
viceforhold, som leveringstid, fejlretningstid etc., er det nødvendigt at kunne 
måle nærmere aftalte parametre via KPI. En KPI har til formål at måle for-
skellige parametre, som SLA-aftalen på forhånd har fastlagt. Det kan f.eks. 
være en måling af, hvor mange procent af TDC s leverancer eller fejlretninger 
der foretages inden for de i SLA en angivne leverings- eller fejlretningstider. 
 
For at kunne anvende KPI-målene til at afgøre, om TDC overholder den aftal-
te kvalitet eller service, skal der udformes en KPI-standard. KPI-standarden 
skal for hver parameter beskrive, hvilke procentafvigelser fra SLA en der som 
minimum eller maksimum kan tåles. 
 
Forpligtelsen om at udarbejde SLA og KPI indebærer, at: 
 

• TDC, eventuelt efter inddragelse af branchen, jf. nedenfor, skal fast-
lægge inden for hvilke konkrete forhold, der er behov for at garantere 
givne kvaliteter samt udarbejde SLA’er indeholdende KPI-standarder. 

• TDC månedligt på selskabets hjemmeside skal offentliggøre KPI’er. 
Disse skal kunne tilgås uden anvendelse af adgangskoder. Strukturen i 
og udformningen af de KPI’er, der skal offentliggøres, kan TDC fast-
sætte efter inddragelse af branchen, jf. nedenfor. 

• TDC skal vedlægge de angivne SLA’er indeholdende KPI-standarder 
som bilag til de til enhver tid gældende standardtilbud. 

• TDC for så vidt angår KPI’er, som TDC ikke på nuværende tidspunkt 
er i stand til at måle, i det omfang det er rimeligt og proportionalt, 
skal udarbejde de nødvendige værktøjer og afholde omkostningerne i 
forbindelse hermed.” 
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Vedrørende Erhvervsstyrelsens behandling af sager om standardilbud 
fremgår følgende af telelovens § 52: 
 

” § 52. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i 
dette afsnit og regler udstedt i medfør heraf.”  

 
For så vidt angår afgørelser, der er truffet efter den tidligere telelov, eller 
regler udstedt i medfør heraf, fremgår følgende af telelovens § 82, stk. 3: 
 

” § 82, stk. 3. Administrative forskrifter og afgørelser, herunder mar-
kedsundersøgelser, og beskikkelser, der er udstedt, truffet eller opret-
holdt efter lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, 
jf. lovbekendtgørelse nr. 780 af 28. juni 2007, eller regler udstedt i 
medfør heraf, opretholdes, indtil de bortfalder efter deres indhold eller 
ophæves.” 

 


