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Afgørelse om manglende netadgang til VULA fra fremskudte ind-
koblingspunkter 
 
1. Indledning 
Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med styrelsens tilsyn med implementeringen 
af VULA modtaget oplysninger fra Telia Danmark (herefter Telia) den 20. sep-
tember 2013 og den 30. september 2013 om problemer med migrering af fire 
kobberforbindelser fra BSA til VULA. Telia har senest i brev af 22. november 
2013 gentaget problemstillingen. 
 
Erhvervsstyrelsen har valgt at behandle Telias henvendelse som en klage i for-
hold til TDC A/S’ (herefter TDC) overholdelse af selskabets forpligtelser efter 
styrelsens markedsafgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk 
netværksinfrastrukturadgang (herefter marked 4-afgørelsen). 
 
Erhvervsstyrelsen sendte et udkast til denne afgørelse i høring hos TDC og Telia 
den 22. oktober 2013. Telia oplyste den 12. november 2013, at selskabet ikke 
har bemærkninger til afgørelsesudkastet. TDC fremsendte kommentarer til Er-
hvervsstyrelsen den 13. november 2013. Erhvervsstyrelsen bad den 19. novem-
ber 2013 Telia om at fremsende eventuelle bemærkninger til TDC’s hørings-
svar. Telia fremsendte den 22. november 2013 supplerende bemærkninger til 
styrelsen. 
 
Erhvervsstyrelsen har på den baggrund fundet anledning til at træffe følgende 
afgørelse:  
 
2. Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer hermed i medfør af §§ 52 og 73 i teleloven1 og i 
medfør af marked 4-afgørelsen følgende afgørelse: 
 
TDC har ved migreringen af Telias fire linjer fra BSA på det fremskudte 
indkoblingspunkt ABØS5 til VULA på den bagvedliggende central ABØS 
ikke opfyldt selskabets forpligtelse til at tilbyde virtuel ubundtet netadgang 
til kobber (VULA) på regulerede vilkår. 
 
Erhvervsstyrelsen pålægger på denne baggrund TDC følgende: 
 

A. TDC pålægges at indsende sine interne retningslinjer for behand-
ling af migrering til eller levering af VULA, hvor der ikke som af-

                                                 
1 Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med 
senere ændringer. 

16. december 2013 

 

/thdegj-erst 

  

 

 

ERHVERVSSTYRELSEN 

Dahlerups Pakhus 

Langelinie Allé 17 

2100 København Ø 

 

Tlf 35 29 10 00 

Fax 35 46 60 01 

CVR-nr. 10 15 08 17 

erst@erst.dk 

www.erst.dk 

 

 

 

 



 
2/6 
 
 

talt kan leveres VULA med tilslutning på et fremskudt indkob-
lingspunkt, til Erhvervsstyrelsen senest den 6. januar 2014. 

 
B. TDC pålægges at orientere Erhvervsstyrelsen senest den 6. januar 

2014 om, hvor mange gange følgende forhold er indtruffet sammen-
faldende: 

1. En alternativ operatør har accepteret TDC’s tilbud om mi-
grering til eller levering af VULA fra et fremskudt  indkob-
lingspunkt og 

2. TDC har efterfølgende leveret VULA med tilslutning på en 
bagvedliggende central. 

 
Erhvervsstyrelsen skal derudover anmode TDC om at orientere Erhvervsstyrel-
sen om, hvilke tiltag TDC gennemfører for løbende at klarlægge og nedbringe 
omfanget af fejl i forbindelse med migrering til eller levering af VULA, som re-
sulterer i, at der ikke som aftalt kan leveres VULA med tilslutning på et frem-
skudt indkoblingspunkt. Denne orientering bør indgå som et element i de ugent-
lige statusopdateringer om VULA, som TDC i forvejen fremsender til Erhvervs-
styrelsen, og bør indgå første gang i statusopdateringen for fredag den 3. januar 
2014. 
 
3. Sagens faktiske omstændigheder 
Erhvervsstyrelsen traf den 16. august 2012 i medfør af § 40, stk. 1, og § 41, stk. 
1, i teleloven afgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksin-
frastrukturadgang. 
 
Erhvervsstyrelsen pålagde i den forbindelse TDC en række forpligtelser efter te-
lelovens §§ 41-46. TDC er bl.a. pålagt en forpligtelse til at tilbyde virtuel 
ubundtet netadgang til kobber (VULA), jf. afsnit 3.4.5 i marked 4-afgørelsen 
samt en forpligtelse til at tilbyde migrering, jf. afsnit 3.4.10.  
 
Erhvervsstyrelsen fører tilsyn med og træffer afgørelse i sager om en parts over-
holdelse af teleloven og regler udstedt i medfør heraf, jf. telelovens § 52 og tele-
lovens § 79, stk. 1.  
 
Telia har i mail af 20. september 2013 og mere uddybende i mail af 30. septem-
ber 2013 oplyst Erhvervsstyrelsen om, at selskabet har oplevet problemer ved 
migrering af fire kunder fra BSA til VULA med portskifte. De berørte kobber-
linjer udgik fra et fremskudt indkoblingspunkt (ABØS5), men blev migreret til 
VULA med tilslutning på den bagvedliggende central (ABØS) i stedet for som 
ønsket af Telia til VULA med tilslutning på det fremskudte indkoblingspunkt. 
Dette har ifølge Telia resulteret i forringede båndbredder for kunderne. 
 
Telia har samtidig oplyst, at det af TDC’s oplysninger i NETINFO fremgår, at 
det fremskudte indkoblingspunkt ABØS5 er VULA-enabled, at der i punktet er 
opsat en Alcatel DSLAM, samt at der er ledige porte i punktet.  
 
Telia har endvidere forklaret, at TDC har oplyst, at der vil blive installeret ny 
kapacitet på ABØS5, og at Telia herefter skal initiere en flytning tilbage til dette 
fremskudte indkoblingspunkt. 
  
På baggrund af Telias henvendelser anmodede Erhvervsstyrelsen den 1. oktober 
2013 TDC om bemærkninger til Telias oplysninger.  
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TDC besvarede styrelsens anmodning den 4. oktober 2013. TDC har i sit svar 
forklaret, at der i indkoblingspunktet ABØS5 er to DSLAM’er, en Ericsson 
DSLAM, hvorfra der ikke kan leveres VULA, og en Alcatel DSLAM, hvorfra 
der kan leveres VULA. Da der ikke var ledige porte i Alcatel DSLAM’en i det 
fremskudte indkoblingspunkt, var det ikke muligt at levere VULA baseret på en 
ny tilslutning til dette punkt. Da det i stedet var muligt at levere VULA, såfremt 
slutkundens kobberforbindelse blev tilsluttet den bagvedliggende central, be-
kræftede TDC Telias ordre og migrerede linjerne til centralen. TDC har oplyst, 
at migreringerne har medført længere kobberlinjer, hvilket for nogle linjer har 
medført lavere båndbredde end det hidtidigt leverede. 
 
TDC har oplyst, at det af ordrebekræftelsen fremgår, hvilket tilslutningspunkt 
linjen migreres til, hvorved Telia har haft mulighed for at annullere ordren, hvis 
selskabet ikke har ønsket linjen migreret til den bagvedliggende central. 
 
Endelig har TDC oplyst, at selskabet har sikret udbygning af VULA-kapaciteten 
i det fremskudte indkoblingspunkt ABØS5, ligesom TDC ikke vil kræve beta-
ling for flytningen tilbage til indkoblingspunktet, samt at TDC har bedt Telia om 
at bestille flytning af linjerne tilbage til indkoblingspunktet. 
 
Telia har i selskabets høringssvar af 22. november 2013 vedrørende TDC’s hø-
ringssvar af 13. november 2013 oplyst, at selskabet har haft en ekstern it-
konsulent til at gennemgå data fra systemer for at finde eventuelle yderligere til-
fælde af samme karakter. Herved har Telia identificeret i alt 19 tilfælde svaren-
de til ABØS5-problematikken fordelt på 13 forskellige fremskudte indkoblings-
punkter. Telia bemærker i forlængelse deraf, at udtrækket kan være behæftet 
med fejl, da der er tale om vanskeligt tilgængelige datamateriale, ligesom under-
søgelsen alene omfatter eksisterende kunder hos Telia (og ikke tidligere kun-
der). 
 
4. Begrundelse 
TDC er forpligtet til at tilbyde virtuel ubundtet netadgang til kobber (VULA) 
samt at tilbyde netadgang til migrering af eksisterende forbindelser til VULA på 
regulerede vilkår.  
 
Således fremgår det af marked 4-afgørelsen, at: 
 

”I visse tilfælde har den engroskunde, der anmoder om netad-
gang til fysisk netværksinfrastruktur, i forvejen netadgang til et 
TDC-engrosprodukt, der vedrører den samme slutbrugerforbin-
delse. TDC skal i dette tilfælde tilbyde migrering til fysisk net-
værksinfrastruktur.” 

 
Derudover fremgår det, at: 

 
”TDC skal sikre, at opfyldelsen af forpligtelsen til netadgang 
sker redeligt, rimeligt og rettidigt. TDC må således navnlig ikke i 
administrationen af forpligtelsen til netadgang indføre procedu-
rer, kriterier, krav, definitioner eller noget andet tiltag, der er 
egnet til at forsinke, begrænse eller udelukke opfyldelsen af for-
pligtelsen til netadgang, medmindre dette er sagligt begrundet i 
beskyttelsesværdige hensyn.” 
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Ligeledes fremgår det, at: 
 

”TDC skal i opfyldelsen af forpligtelsen til netadgang udvise en 
rimelig, redelig og rettidig adfærd i imødekommelsen af kunder-
nes behov.” 

 
Som det fremgår af TDC’s svar til Erhvervsstyrelsen den 4. oktober 2013, er 
TDC bekendt med, at en migrering fra et fremskudt indkoblingspunkt til en 
bagvedliggende central øger længden af kobberlinjen og således kan medføre en 
væsentlig forringet båndbredde for de berørte kunder. Der er med andre ord tale 
om, at der med en migrering fra et fremskudt indkoblingspunkt til en bagvedlig-
gende central leveres et væsentligt andet – og ringere – produkt end det produkt, 
engroskunden bestilte. 
 
Det er Erhvervsstyrelsen vurdering, at TDC på denne baggrund som udgangs-
punkt må formode, at en operatør ikke ønsker, at migreringen fra BSA til VULA 
gennemføres på disse betingelser. 
 
Erhvervsstyrelsen vurderer, at oplysninger om tilslutningssted i ordrebekræftel-
sen ikke udgør tilstrækkelig klar information om, at der leveres et væsentligt an-
det – og ringere – produkt end det bestilte. 
 
Erhvervsstyrelsen finder således ikke, at TDC på baggrund af en bestilling af 
VULA med slutkundens kobberforbindelse tilsluttet på et fremskudt indkob-
lingspunkt kan migrere til et andet og kvalitetsmæssigt ringere produkt uden at 
indhente en klar og utvetydig accept af dette hos den berørte operatør.  
 
Det er derfor Erhvervsstyrelsen vurdering, at TDC i forbindelse med migrerin-
gen af de fire linjer på ABØS5 har overtrådt selskabets forpligtelse i marked 4-
afgørelsen om at udvise en rimelig, redelig og rettidig adfærd i imødekommel-
sen af Telias anmodning om migrering, idet migreringen i de ovennævnte tilfæl-
de ikke har været i overensstemmelse med den aftale, som TDC og Telia har 
indgået og samtidig har medført en forringelse af slutbrugernes internetforbin-
delse. 
 
Erhvervsstyrelsen noterer, at TDC erkender, at der ved migreringen af de fire 
linjer til den bagvedliggende central var tale om en fejlagtig migreringsproces. 
 
Erhvervsstyrelsen noterer endvidere, at TDC har oplyst, at TDC’s interne proce-
dure indebærer, at linjer på et fremskudt indkoblingspunkt migreres til VULA 
på et fremskudt indkoblingspunkt, hvis dette er muligt eventuel via udbygning 
af kapaciteten med ekstra porte, og at ordren i modsat fald afvises. Det er Er-
hvervsstyrelsens vurdering, at TDC lever op til selskabets migreringsforpligtel-
se, hvis den beskrevne procedure følges. 
 
På baggrund af de erkendte fejl finder Erhvervsstyrelsen det berettiget at pålæg-
ge TDC at indsende selskabets interne retningslinjer for behandling af migrering 
til eller levering af VULA, hvor der ikke som aftalt kan leveres VULA med til-
slutning på et fremskudt indkoblingspunkt. Herved kan TDC forsikre Erhvervs-
styrelsen om, at der ikke er risiko for, at de beskrevne fejl gentages. 
 
Erhvervsstyrelsen finder, at identificeringen af yderligere eksempler på fejlagtig 
migrering udover de oprindelige fire tilfælde understreger, at der ikke er tale om 
en enkeltstående fejl. Samtidig er det på baggrund af de foreliggende oplysnin-
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ger styrelsens vurdering, at det er fejl i TDC’s interne procedurer, der er skyld i 
Telias problemer med at få netadgang til VULA fra de ønskede indkoblings-
punkter.  
 
Erhvervsstyrelsen finder det på denne baggrund nødvendigt at pålægge TDC at 
oplyse Erhvervsstyrelsen om omfanget af migreringsfejl, der har medført, at der 
på den beskrevne måde ikke som aftalt blev leveret VULA med tilslutning på et 
fremskudt indkoblingspunkt. På baggrund af Telias oplysninger om, at der også 
har været fejl ved nyoprettelser af VULA-forbindelser, vurderer Erhvervsstyrel-
sen, at påbuddet også bør omfatte nyoprettelser af VULA-forbindelser. 
 
Idet VULA skal tjene som erstatning for de alternative teleselskabers adgang til 
den rå infrastruktur i NGA-områder, hvor TDC opgraderer selskabets kobbernet, 
tillægger Erhvervsstyrelsen det afgørende betydning, at dette netadgangsprodukt 
stilles til rådighed på en redelig, rimelig og rettidig måde. Idet TDC’s procedu-
rer ikke i alle tilfælde har været egnet til at sikre dette, anmoder Erhvervsstyrel-
sen TDC om at sende løbende opdateringer af, hvad TDC fremadrettet gør aktivt 
for at klarlægge og nedbringe omfanget af fejl i forbindelse med migrering til el-
ler levering af VULA, som resulterer i, at der ikke som aftalt kan leveres VULA 
med tilslutning på et fremskudt indkoblingspunkt. 
 
5. Parternes anbringender  
Telia har i mail af 9. oktober 2013 anført, at selskabet finder det særdeles uhen-
sigtsmæssigt, at TDC i situationer, hvor der ikke er ledige porte i det fremskudte 
indkoblingspunkt, automatisk leverer et andet og dårligere produkt end det, der 
er bestilt. Telia begrunder dette med, at det må formodes, at engroskunden ikke 
ønsker en lavere hastighed efter migreringen. 
 
TDC har i mail af 4. oktober 2013 fastslået, at selskabet betragter det som en 
fejl, at båndbredden reduceres som følge af migrering fra BSA til VULA. TDC 
har samtidig anført, at selskabet via ordrebekræftelsen informerer engroskunder 
om migreringen til central, så engroskunderne har mulighed for at annullere or-
dren. 
 
TDC har i mail af 13. november 2013 oplyst, at selskabet har foretaget en gen-
nemgang af processerne for oprettelse af og migrering til VULA, hvorefter TDC 
har måttet konstatere, at de faktisk implementerede processer afviger fra det 
TDC tidligere har oplyst. TDC forklarer, at hvis der mangler ledige porte i et 
fremskudt punkt, foretages der en bestilling af ekstra porte, og ordren gennem-
føres. Hvis det ikke er muligt at udvide den pågældende DSLAM med yderlige-
re porte, eller hvis der ikke er en ledig ledningsvej mellem slutkundeadressen og 
den fremskudte DSLAM, bliver ordren afvist. 
 
TDC forklarer endvidere, at migreringen af de fire linjer til den bagvedliggende 
central derfor var en fejl, der er opstået i den manuelle håndtering af ordrerne. 
TDC har som følge af sagen tydeliggjort de interne retningslinjer. TDC har sam-
tidig bedt Telia om at fremsende eksempler på lignende fejl. TDC har ikke mod-
taget oplysninger om sådanne eksempler og har ligeledes ikke selv fundet andre 
eksempler. 
 
TDC anfører på denne baggrund, at selskabet allerede lever op til de krav, der 
stilles i afgørelsesudkastet. 
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Telia har i mail af 22. november 2013 bekræftet, at selskabet er i dialog med 
TDC om at identificere lignende migreringsproblemer. Efter TDC’s høringssvar 
har Telia identificeret i alt 19 linjer fordelt på 13 forskellige fremskudte indkob-
lingspunkter, der i forbindelse med migrering fra BSA til VULA fejlagtigt er 
blevet flyttet til den bagvedliggende central. Telia oplyser, at tallet kan være be-
hæftet med fejl som følge af et vanskeligt tilgængeligt datamateriale, samt at tal-
let alene dækker eksisterende kunder og ikke tidligere kunder. Telia finder, at 
dette viser, at der ikke er tale om en enkeltstående fejl. 
 
Telia finder det problematisk, at selskabet skal afsætte ressourcer til en kompli-
ceret fejlfinding. Telia foretrækker, at TDC selv identificerer omfanget af pro-
blemstillinger i TDC’s systemer, som alternative operatører påpeger. 
 
Telia har i en opfølgende mail (den ugentlige statusopdatering på implemente-
ring af VULA) til Erhvervsstyrelsen den 22. november oplyst, at Telia også har 
fundet en håndfuld tilfælde, hvor nyoprettelser af VULA-forbindelser er sket på 
en bagvedliggende central og ikke som ønsket på det fremskudte indkoblings-
punkt. 
 
6. Klagevejledning 
Erhvervsstyrelsens afgørelse kan påklages til Teleklagenævnet, Slotsholmsgade 
12, 1216 København K, tlf.: 33 92 33 50, e-mail: tkn@evm.dk  
  
En klage skal være Teleklagenævnet i hænde senest fire uger efter, at Erhvervs-
styrelsen har truffet afgørelse i sagen.  
  
Opmærksomheden henledes på, at der i medfør af § 3, stk. 1, i bekendtgørelse 
nr. 383 af 21. april 2011 om Teleklagenævnets virksomhed skal betales et gebyr 
på kr. 4.000 for behandling af klager af denne type i Teleklagenævnet. Beløbet 
vil blive opkrævet af Teleklagenævnets sekretariat.  
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Theis Dekkers Gjedsted 


