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Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med selskabets VULA-
standardtilbud på marked 4  
 
Erhvervsstyrelsen har ved e-mail af 14. februar 2013 modtaget TDC A/S’ 
(herefter TDC) bemærkninger til Erhvervsstyrelsens brev af 30. januar 
2013 med en række spørgsmål og kommentarer til TDC’s standardtilbud 
for VULA-produktet på marked 4.  
 
På baggrund af TDC’s bemærkninger holdt TDC og Erhvervsstyrelsen 
den 21. februar 2013 et møde omkring TDC’s VULA-standardtilbud. 
TDC har som opfølgning på mødet den 25. februar 2013 fremsendt en e-
mail til Erhvervsstyrelsen vedrørende punkterne VLAN, G.SHDSL, æn-
dring af webadgang og leveringstid for VULA multikanal. Styrelsen har 
endvidere haft en afklarende telefonsamtale med TDC den 26. februar 
2013 vedrørende NGA-centraler. 
 
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC’s bemærkninger dels i brev af 
14. februar 2013 og dels i e-mail af 25. februar 2013 vurderet, at der for 
en række af punkterne rejst i Erhvervsstyrelsens høringsbrev af 30. januar 
2013 ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at træffe afgørelse om, 
at TDC skulle have tilsidesat selskabets VULA-forpligtelse i henhold til 
markedsafgørelsen på engrosmarkedet for fysisk netværks infrastruktur 
(marked 4). 
  
Det skal samtidig oplyses, at Erhvervsstyrelsen ved gennemgang af 
TDC’s standardtilbud har fundet anledning til at træffe afgørelse om, at 
TDC skal ændre selskabets VULA-standardtilbud i relation til TDC’s 
DSLAM-liste og engroskundernes prognoser til TDC, jf. telelovens § 52. 
TDC vil få et særskilt brev (afgørelsesudkast) herom.  
 
I det følgende refereres – punkt for punkt – TDC’s høringssvar samt 
hvorledes Erhvervsstyrelsen forholder sig til det af TDC anførte i relation 
til de punkter, som styrelsen ikke på nuværende tidspunkt finder anled-
ning til at træffe afgørelse om.  
 
Indholdsfortegnelse:  
VULA standardtilbud: generelt............................................................................ 2 
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VULA standardtilbud: generelt 
Manglende vilkår om midlertidig afbrydelse   
Det fremgår af marked 4-afgørelsens bilag 2, der indeholder en mini-
mumsliste over elementer, der skal indgå i selskabets standardtilbud på 
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marked 4, herunder i VULA-standardtilbuddet, at TDC skal indarbejde 
vilkår for midlertidig afbrydelse af netadgang.  
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
TDC’s standardtilbud for VULA synes ikke at indeholde sådanne vilkår. 
TDC bedes redegøre for, hvor i standardtilbuddet vilkårene kan findes, 
eller i modsat fald hvorfor disse vilkår ikke fremgår af selskabets VULA-
standardtilbud. 
 
TDC’s bemærkninger 
Vilkår for midlertidig afbrydelse er beskrevet i bilag 4, Service Level 
Agreement, i afsnit 6 vedrørende ”Driftsforstyrrelser”, afsnit 6.1 ”Infor-
mation om driftsforstyrrelser”, afsnit 6.2 ”Planlagte driftsforstyrrelser” og 
afsnit 7 ”Servicevinduer”. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s henvisninger til vilkår om mid-
lertidig afbrydelse. Da punktet endvidere ikke er rejst af branchen i hø-
ringen over standardtilbuddet, vil styrelsen ikke foretage sig yderligere 
på dette punkt. 
 
Funktionalitet og produktudvikling  
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af marked 4-afgørelsen, at VULA-produktet skal give de al-
ternative selskaber muligheder for at udbyde innovative tjenester til slut-
brugere på niveau med de muligheder, der er på det fysiske netniveau. I 
tilknytning hertil fremgår det bl.a., at TDC skal sikre, at de alternative 
selskaber i videst muligt omfang får mulighed for at bidrage til produkt-
udviklingen af TDC’s DSLAM-udstyr blandt andet med henblik på vide-
reudvikling af VULA-produktet og med henblik på en udvidelse af mu-
lighederne for flere udbydere til samtidigt at kontrollere hver sin del af en 
given DSLAM.  
 
Endvidere fremgår det, at TDC er forpligtet til at deltage i VULA-forum. 
Af kommissoriet for VULA-forum fremgår det, at arbejdet for VULA-
forum blandt andet består i ”Løbende evaluering af VULA-produktet, 
herunder drøftelse af behov for videreudvikling, ændringer, opdateringer 
m.v. af den tekniske specifikation for VULA, som i 2011 blev udarbejdet 
af repræsentanter for TDC, Telia og Telenor”. 
 
TDC bedes på den baggrund redegøre for, hvorledes selskabet vil afspejle 
denne del af markedsafgørelsen i selskabets standardtilbud.  
 
TDC’s bemærkninger  
I marked 4-afgørelsen forpligtes TDC til at sikre, at de alternative selska-
ber i videst muligt omfang får mulighed for at bidrage til udviklingen af 
VULA-produktet med henblik på en udvidelse af muligheden for, at flere 
udbydere samtidig kan kontrollere hver sin del af en given DSLAM og 
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med henblik på at sikre en løbende videreudvikling af VULA-produktet 
gennem ændringer og opdatering af den tekniske specifikation for 
VULA.  
 
Denne udvikling, og VULA-forums rolle i processen, er fastlagt i marked 
4-afgørelsen og er således ikke aftalestof i de bilaterale aftaler og heller 
ikke en del af TDC’s standardtilbud. Dette adskiller sig ikke fra lang 
række andre forpligtelser, som TDC er pålagt iht. Markedsafgørelserne, 
og som ikke direkte er afspejlet i standardtilbuddene. Derimod vil resulta-
tet af processen løbende føre til ændringer i TDC’s standardtilbud, herun-
der i de tekniske specifikationer. Ændringsbestemmelsen i standardtil-
buddet tager tilstrækkelig hensyn hertil. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s henvisning til drøftelserne i 
VULA-forum. I relation hertil skal styrelsen bemærke, at det af kommis-
soriet for VULA-forum fremgår, at en af opgaverne for VULA-forum 
består i: ”Løbende evaluering af VULA-produktet, herunder drøftelse af 
behov for videreudvikling, ændringer, opdateringer m.v. af den 
tekniske specifikation for VULA…”. Til at varetage denne opgave har 
VULA-forum nedsat en arbejdsgruppe, der har sit første møde den 8. 
april 2013. Styrelsen vil på den baggrund ikke på nuværende tidspunkt 
foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Uncontended adgang 
TDC’s standardtilbud giver ikke mulighed for uncontended adgang.  
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Som bekendt fremgår det af marked 4-afgørelsen, at TDC skal give mu-
lighed for en aftalt og specificeret kapacitet mellem det aktuelle overdra-
gelsespunkt og nettermineringspunktet hos slutbrugeren (uncontended 
adgang). Det fremgår endvidere, at det kan indebære en ikke-effektiv ud-
nyttelse af de tilgængelige ressourcer og dermed en potentiel omkost-
ningsforøgelse, hvorfor TDC tillige skal tilbyde et VULA-produkt, der 
ikke giver adgang til en sådan specificeret kapacitet (contended adgang), 
og som derfor er billigere. 
 
I relation hertil har der den 16. januar 2013 været afholdt et branchemøde 
hos TDC, hvor TDC præsenterede det forventede forløb samt overvejel-
ser om produktet og beregning af prisen herfor. I den forbindelse blev 
mulighederne for uncontended adgang til VULA på alle POI-niveauer 
drøftet. 
 
TDC bedes på den baggrund redegøre for selskabets planer for et uncon-
tended VULA-produkt, herunder for en tidsplan for produktets indførelse. 
 
TDC’s bemærkninger til høringsbrev 
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Branchemødet den 16. januar gav afgørende input, og vi har behov for 
yderligere møder med de øvrige operatørernes specialister og TDC tekni-
kere således, at det produkt der skal leveres/ønskes i så høj grad som mu-
ligt lever optil operatørens forventninger. Vi har indkaldt til et tekniske 
uncontended produktmøde af teknisk karakter den 28. februar. Herefter 
forventer vi, at der kan laves en kravspecifikation så produktet kan udvik-
les. 
 
En realistisk plan vil derfor være levering enten 1. december 2013 eller 1. 
halvår 2014. 
 
På baggrund af TDC’s bemærkninger har der den 21. februar 2013 været 
afholdt et møde mellem TDC og Erhvervsstyrelsen.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Det fremgår af afgørelsen på marked 4, at VULA-produktet skal give  
” mulighed for en aftalt og specificeret kapacitet mellem det aktuelle 
overdragelsespunkt og nettermineringspunktet hos slutbrugeren (uncon-
tended adgang)”  
 
Det fremgår endvidere af markedsafgørelsen, at muligheden for uncon-
tended adgang er en af de grundlæggende forudsætninger for VULA-
produktet. 
 
Med muligheden for aftalt og specificeret kapacitet (dedikeret fremfø-
ring), skal produktet sikre, at de alternative teleselskaber får mulighed 
for at opretholde kontrol med graden af udnyttelse (contention) i udbud-
det af tjenester til slutbrugerne. Selskaberne får derved mulighed for at få 
fuld kontrol over en given slutbrugertjeneste. TDC skal tillige tilbyde et 
VULA-produkt med contended adgang, der vil være billigere, men ikke 
har de samme frihedsgrader for de alternative teleselskaber, som et un-
contended VULA-produkt. 
 
For at give de alternative teleselskaber mulighed for at tilbyde højhastig-
hedsbredbånd i konkurrence med TDC, finder styrelsen, at det er af stor 
betydning, at der udvikles et VULA-produktet, som giver mulighed for 
uncontended adgang. Dette i lyset af, at VULA-produktet i NGA-
områder skal ses som et alternativ til ubundtet adgang til rå kobber.  
 
Som bekendt træder VULA-forpligtelsen i kraft 3 måneder efter indsen-
delse af standardtilbuddet. Det betyder, at forpligtelsen træder i kraft den 
3. marts 2013. På dette tidspunkt er TDC således forpligtet til at tilbyde 
et VULA-produkt, der lever op til kravene i markedsafgørelsen. 
 
Erhvervsstyrelsen har forstået, at specifikationen for et uncontended 
VULA-produkt har forudsat yderligere samarbejde mellem TDC og de 
alternative teleselskaber. 
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På baggrund af møde hos TDC den 4. oktober 2012 har Erhvervsstyrel-
sen derfor forstået, at et uncontended VULA-produkt først vil være en 
del af implementeringens fase 2 og dermed klar til udbud ca. 1. juli 2013 
– det vil sige ca. 4 måneder efter forpligtelsens ikrafttræden. 
 
Imidlertid har TDC i selskabets høringssvar af 14. februar 2013 angivet, 
at en realistisk plan vil være levering enten 1. december 2013 eller 1. 
halvår 2014. På den baggrund har Erhvervsstyrelsen og TDC drøftet 
problemstillingen på et møde den 21. februar 2013.  
 
Det blev på mødet aftalt, at TDC den 12. marts 2013 på VULA-forum – 
på baggrund af drøftelser med branchen – fremlægger en løsningsmodel 
samt proces-/tidsplan for implementering af et uncontended VULA-
produkt, som ikke strækker sig frem til udgangen af 2013 eller ind i 
2014. Det er i den forbindelse aftalt, at TDC senest den 7. marts 2013 
fremsender løsningsmodel og procesplan til branchen og Erhvervsstyrel-
sen, således at det vil være mulighed at forholde sig hertil inden mødet i 
VULA-forum. 
 
Erhvervsstyrelsen vil efterfølgende vurdere, hvorvidt der er behov for at 
træffe afgørelse vedrørende vilkåret.   
 
Manglende tekniske egenskaber  
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telia stiller i selskabets høringssvar forslag om, at TDC tilføjer VULA-
produktet følgende tre tekniske egenskaber:  

• Ethernet Switching transport uden mac-learning. 
• MTU-størrelse. 
• Control of Access: mulighed for adgang via ANCP-protokollen.    

 
Telia oplyser, at TDC tidligere har oplyst, at Ethernet switching uden 
mac-learning og ANCP-adgang bør behandles i VULA-forum, og at 
MTU-størrelse muligvis kan implementeres efter yderligere dialog med 
branchen.       
 
TDC bedes redegøre for baggrunden for, at selskabet har valgt ikke at 
medtage de anførte tekniske egenskaber i det foreliggende standardtilbud, 
herunder hvilke oplysninger, der mangler, for at MTU-størrelse kan med-
tages på nuværende tidspunkt, jf. TDC’s henvisning til nødvendigheden 
af yderligere dialog. 
 
TDC’s bemærkninger  
Vedrørende Ethernet switching og ANCP-protokollen er der tale om tek-
niske ønsker, som kræver nærmere dialog og forventelig ikke noget TDC 
DSL-platform kan understøtte p.t. Det er afgørende, at sådanne tekniske 
nye ønsker behandles i VULA-forum for at afklare, om der er tale om ge-
nerelle ønsker fra branchen, dialog om prioritering samt teknisk valide-
ring af, hvad der præcist ønskes. 
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Vedrørende MTU-størrelser udestår en teknisk dialog mellem TDC og 
Telias bagland for at forstå de forskelle, der er i opfattelsen af MTU-
størrelse på samme platform. Herefter forventes, at TDC kan opdatere 
standardaftalen med den relevante beskrivelse. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s henvisning til, at der er tale om 
forhold, som kræver yderligere drøftelser med henblik på at kunne vur-
dere, om der er tale om generelle ønsker fra de alternative teleselskaber, 
eller om der i givet fald måtte være tale om en specialløsning for Telia.  
 
Erhvervsstyrelsen har endvidere noteret sig, at emnerne tages op i ar-
bejdsgruppen vedrørende videreudvikling af VULA-produktet, hvorfor 
styrelsen ikke på nuværende tidspunkt vil foretage sig yderligere. Så-
fremt der ikke kan findes en løsning i arbejdsgruppen, vil styrelsen vur-
dere, om der er grundlag for at træffe afgørelse om punktet.  
 
Produkttillæg: VULA  
Produkttillæg, pkt. 10 Kundens forpligtelser  
”Forud for Kundens bestilling af Ydelser i henhold til dette produkttillæg 
skal Kunden sikre, at kundens udstyr opfylder de tekniske krav således, 
som de fremgår af bilag 1.” 
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det er uklart, hvad der menes med bilag 1, idet VULA-standardtilbuddet 
ikke har et bilag 1. TDC bedes præcisere bestemmelsen.  
 
TDC’s bemærkninger 
Det pågældende vilkår præciseres som følger: 
 

”…..fremgår af bilag 1a, afsnit 6 ’Terminaler og andet tek-
nisk udstyr hos Slutbrugeren’.” 

 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har rettet henvisningen. 
 
Produkttillæg, pkt. 11.1 Leveringstider for individuelle forbindelser  
”…. leveringstiden er normalt indenfor 20 Arbejdsdage, dog 10 Arbejds-
dage for GDS med samproduktion og 18 arbejdsdage for GDS uden sam-
produktion…”  
 
”Levering anses for sket på tidspunktet for TDC’s klarmelding med min-
dre der inden for 3 arbejdsdage fra TDC’s klarmelding er registreret 
mangler ved ydelsen, jf. Generelle vilkår punkt 12.1 der kan tilskrives 



 
8/35 
 
 

TDC og som TDC ikke kan dokumentere ikke forelå på klarmeldingstids-
punktet.” (Erhvervsstyrelsens understregning) 
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
TDC bedes redegøre for den store forskel i leveringstiden for GDS med 
og uden samproduktion, jf. Telias høringssvar.    
 
TDC bedes endvidere redegøre for processen i relation til, hvornår leve-
ring er sket, da denne fremstår uklar. TDC bedes i den forbindelse rede-
gøre for, hvornår en levering anses for sket, og hvornår der i stedet fore-
ligger en mangel, herunder hvad det er TDC skal dokumentere og hvor-
når.  
 
TDC’s bemærkninger 
Forskellen mellem en GDS med samproduktion og GDS uden sampro-
duktion er, at der ved samproduktion er en høj sandsynlighed for, at lin-
jen er fremført og funktionsdygtig, når VULA etableres. Mens en GDS 
uden samproduktion skal produceres på en rå kobber, som ikke nødven-
digvis er fremført og funktionsdygtigt på etableringstidspunktet, og der-
ved skal bringes i den stand. Der gælder tilsvarende vilkår for eBSA. 
 
Levering er sket på det tidspunkt, hvor TDC har udført og klarmeldt den 
ydelse, der er specificeret på ordrebekræftelsen, og der ikke foreligger en 
mangel, jf. Generelle vilkår punkt 12.1. TDC vil præcisere teksten i stan-
dardtilbuddet i overensstemmelse hermed. Der henvises i øvrigt til den 
verserende tilsynssag over for TDC’s standardtilbud på marked 4, 5 og 6, 
hvor TDC har redegjort for pkt. 12.1 i Generelle vilkår. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s redegørelse for de forskellige 
leveringstider for GDS med samproduktion og GDS uden samprodukti-
on og vil ikke foretage sig yderligere på nuværende tidspunkt. 
 
Erhvervsstyrelsen har endvidere noteret sig TDC’s uddybning af tids-
punkt for levering, samt at TDC vil opdatere standardtilbuddet på dette 
punkt. Styrelsen vil derfor ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Produkttillæg, pkt. 13 Fakturering 
Det fremgår af aftalevilkåret, at lejegebyret opkræves af TDC kvartalvis  
forud.  
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telenor finder det uklart, hvordan man afregningsmæssigt skal forholde 
sig, hvis en slutkunde opsiger en forbindelse inde i et forudbetalt kvartal. 
Telia har i den forbindelse anmodet om, at bestemmelsen præciseres, så-
ledes at det sikres, at der afregnes korrekt, uanset kravet om forudbeta-
ling, og at der alene betales for den periode, hvor der er en kunderelation.    
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TDC bedes kommentere på ovenstående.  
 
TDC’s bemærkninger 
I forhold til Telias bemærkninger kan TDC ikke genkende, at engroskun-
derne ikke opkræves korrekt, eller at der betales for mere end den perio-
de, hvor der er leveres en forbindelse til engroskunden. 
 
Ved forudbetaling kan det naturligvis forekomme, at en forbindelse ophø-
rer midt i den periode, der er forudbetalt for. VULA adskiller herved ikke 
fra andre engrosydelser eller for den sags skyld visse andre detailtjene-
ster. Ved opsigelse i et kvartal foretager TDC en opgørelse, således at 
operatøren krediteres for de beløb, som operatøren har til gode.  
 
Modsat gælder det, at den løbende betaling for forbindelser, der oprettes i 
et kvartal, først opkræves på en efterfølgende opgørelse. 
 
TDC er løbende i dialog med operatørerne om priser, produktnumre og 
regninger. På disse møder stiller TDC’s afregningsspecialister gerne op 
med forklaringer og eksempler. Konkret vil TDC tage forholdet op med 
Telenor på næste driftsmøde og afklare, om der er yderligere spørgsmål. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s redegørelse for faktureringen i 
relation til opsigelser foretaget inden for et kvartal, samt at TDC vil tage 
spørgsmålet op konkret med Telenor på næste driftsmøde. 
 
Erhvervsstyrelsen skal opfordre TDC til at skrive den givne forklaring 
ind i standardtilbuddet med henblik på at undgå fortolkningstvivl frem-
over.  
 
Produkttillæg, pkt. 16.3 Opsigelse af den individuelle slutbrugeres ad-
gang til bredbåndskapacitet.  
”Hvis Kundens slutbrugeres smalbåndsabonnementet opsiges eller op-
hæves, er TDC berettiget til at levere Bitstream Access uden samproduk-
tion frem til Kundens slutbruger pr. opsigelsesdato for slutbrugerens 
smalbåndsabonnement i overensstemmelse med vilkårene herfor i bilag 
1b, med mindre Kunden forinden har opsagt slutbrugerens adgang til 
bredbåndskapacitet.”  
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telenor finder, at betydningen/relevansen af afsnittet er uklar, da det iføl-
ge selskabet umiddelbart fremstår som om, at en slutkundes opsigelse af 
PSTN-forbindelsen vil kunne berettige TDC’s leverance af bredbånd til 
slutkunden, uanset at Telenor har en kunderelation. 
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TDC bedes på den baggrund redegøre for, hvorledes dette vilkår skal for-
stås.  
 
TDC’s bemærkninger 
Denne bestemmelse er enslydende med den tilsvarende bestemmelse fra 
eBSA og skal forstås på samme måde.  
 
Bestemmelsen skal følgende forstås således, at hvis Telenor er kunden og 
leverer VULA med samproduktion til en slutbruger, og PSTN opsiges, 
sikrer TDC, at Telenor fortsat kan levere VULA til slutbrugeren, og TDC 
vil lave forbindelsen om til VULA uden samproduktion. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s redegørelse og vil på den bag-
grund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Bilag 1a, Produktspecifikation for VULA 
Bilag 1a, pkt. 1 Omfang  
Det fremgår af standardtilbuddet, at VULA leveres på VDSL eller 
ADSL2+ teknik.  
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telia har anmodet om, at standardtilbuddet justeres, således VULA også 
kan tilbydes på G.SHDSL fra de VULA-noder, hvor TDC allerede i dag 
kan levere G.SHDSL. Telia har samtidig anmodet TDC om i standardtil-
buddet at forholde sig til, hvordan problemet med tvangsmigrering af 
egenproducerede G.SHDSL-forbindelser løses, når der ikke foreligger et 
fyldestgørende VULA alternativ. 
 
GlobalConnect har ligeledes bemærket, at VULA bør gøre det muligt at 
udbyde G.SHDSL, herunder at VULA-produktet ikke begrænser mulig-
heden for symmetriske hastigheder.   
 
Erhvervsstyrelsen har forstået, at VULA-produktet understøtter udbud af 
G.SHDSL, herunder i forbindelse med en eventuel indførelse af vecto-
ring, jf. også hovedpunktsreferatet fra mødet i Vectoring-arbejdsgruppen 
den 27. november 2012. 
 
TDC bedes på den baggrund forholde sig til det af Telia og Global Con-
nect anførte.    
 
TDC’s bemærkninger 
G.SHDSL, benyttet som produktionsmiddel, vil udelukkende blive de-
graderet, hvis shaping ophæves (det fremskudte punkt ændres fra FIP til 
FC). TDC vil i standardtilbuddet indskrive, at steder, hvor operatørerne 
lancerer G.SHDSL, vil shaping ikke blive ophævet. Herved kan operatø-
rens egenproduktion af G.SHDSL forsætte. Operatørerne kan i rimelig tid 



 
11/35 
 
 

inden 1. marts 2013 (hvor VULA produktet udbydes) underrette TDC om 
de steder, hvor operatørerne tilbyder G.SHDSL pr. 1. marts 2013 således, 
at TDC kan sikre, at shaping opretholdes på disse steder. 
 
I forbindelse med varslingsprocedurer har TDC endvidere anført, at vars-
linger også omfatter ændring af shaping eller ændring af andre beskyttel-
sesforanstaltninger, selvom der ikke sker en egentlig udbygning af TDC’s 
net. Sådanne varslinger er hidtil udsendt under benævnelsen ’omvarslin-
ger’. TDC vil sikre, at dette indskrives i produkttillægget. TDC kan imid-
lertid ikke give garanti for, at der ikke også fremover vil ske omvarslig-
ner, hvor shapingkrav fjernes således, at der kan ske en kvalitetsforringel-
se for ADSL- og G.SHDSL-forbindelser. 
 
På den baggrund fandt Erhvervsstyrelsen anledning til at søge problem-
stillingen yderligere afklaret med TDC på ovennævnte møde den 21. fe-
bruar 2013.  
 
På dette møde og i den efterfølgende e-mail af 25. februar 2013 har TDC 
oplyst, at selskabet ikke vil fjerne shaping eller på anden måde reducere 
kvaliteten af rå kobber linjer, der benyttes til leverance af G.SHDSL, så 
længe TDC ikke stiller et VULA-produkt til rådighed, der giver mulighed 
for, at G.SHDSL linjer migreres til VULA.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
En fravigelse af kvalitetskravene i form af ændring af shaping eller æn-
dring af andre beskyttelsesforanstaltninger kan alene ske, hvis det er som 
følge af en opgradering af kobbernettet, jf. marked 4-afgørelsen pkt. 
3.4.4. I sådanne tilfælde er TDC til en hver tid forpligtet til at varsle æn-
dringer med 6 måneder, jf. marked 4-afgørelsen pkt. 3.7.2 
 
Erhvervsstyrelsen noterer sig, at TDC i standardtilbuddet vil indskrive, 
at TDC ikke vil fjerne shaping eller på anden måde reducere kvalite-
ten af rå kobber linjer, der benyttes til leverance af G.SHDSL, så længe 
TDC ikke stiller et VULA-produkt til rådighed, der giver mulighed for, 
at G.SHDSL linjer migreres til VULA.  
 
Erhvervsstyrelsen forstår dette således, at det afgørende for om kvalite-
ten af linjen beskyttes er, om en engroskunde aftager G.SHDSL, og at 
det derfor er uden betydning, hvornår kontrakten herom er indgået. 
 
Styrelsen vil herefter ikke foretage sig yderligere på nuværende tids-
punkt. 
 
Bilag 1a, pkt. 5.1 Fremføring af slutbrugerens data (POI)   
Det fremgår af standardtilbuddet i relation til VULA med POI2 afslut-
ning, at såfremt engroskunden vælger VULA POI2, kan kunden ikke 
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samtidig vælge VULA POI1 for enkeltpunkter på den pågældende L2 
ring.  
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Concepy, Telia og Telenor og har i deres høringssvar redegjort for, hvor-
for denne begrænsning er uhensigtsmæssigt og anmodet om, at begræns-
ningen fjernes.  
 
Med henvisning til branchens høringssvar, bedes TDC redegøre for, om 
det er muligt at fjerne ovenstående begrænsning. Såfremt det ikke er mu-
ligt, bedes TDC nærmere begrunde dette. Det bemærkes, at ovenstående 
begrænsning også gør sig gældende i relation til TDC’s standardtilbud for 
Ethernet BSA, og det vil efter omstændighederne også være relevant at 
behandle emnet i relation Ethernet BSA. TDC bedes derfor tillige forhol-
de sig til muligheden for at fjerne begrænsningen i TDC’s standardtilbud 
for Ethernet BSA.  
 
TDC’s bemærkninger 
I den aktuelle implementering af VULA er der en binding, således at en-
groskunden, der vælger adgang på POI2 til en L2 ring, ved dette valg får 
POI2 adgang til samtlige DSLAM på den pågældende ring, og derfor ik-
ke samtidig kan anvende POI1 til DSLAM på denne ring. 
 
Der har imidlertid fra operatører været ønsker om at kunne kombinere 
POI1 og POI2 adgang, og TDC er derfor i færd med at gennemgå de tek-
niske og afregningsmæssige konsekvenser heraf. TDC er samtidig i færd 
med at undersøge de tekniske muligheder herfor og samtidig belyse de 
økonomiske konsekvenser ved at differentiere prisen for adgang gennem 
en given L2 switch, således at der bliver en pris for at nå de DSLAM, der 
er sluttet direkte til denne L2switch og en anden pris for at nå de 
DSLAM, der er sluttet til andre switche på samme L2ring. 
 
Punktet blev herefter drøftet på mødet den 21. februar 2013.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC fortsat er ved at gennemgå de 
tekniske og afregningsmæssige konsekvenser af at kombinere POI1 og 
POI2 adgang. 
 
Det blev aftalt på mødet den 21. februar 2013, at TDC på VULA-forum 
den 12. marts 2013 vil fremlægge en løsningsmodel med angivelse af, 
hvordan TDC ser de fremtidige priser samt en proces-/tidsplan for im-
plementering af løsningen, således at det herefter kan vurderes, hvorvidt 
der skal træffes afgørelse vedrørende ovennævnte forhold.  
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Bilag 1a, pkt. 6.2.3 Releases af ny HW/SW versioner i TDC’s net   
”TDC forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at indføre nyt udstyr og 
nye HW/SW versioner på eksisterende udstyr, og tager generelt forbehold 
overfor konsekvenserne af ændringer i nettet i forhold til funktionen af de 
CPEer, der befinder sig på positivlisten.”   
 
”TDC vil forinden udrulning informerer om HW/SW ændringer i TDC’s 
net med normalt 3 måneders varsel…”  
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
TDC bedes redegøre for rækkevidden af forbeholdet i afsnit 1, herunder 
hvem der bærer omkostningerne i forbindelse med udskiftning af udstyr, 
der ikke længere kan anvendes som følge af TDC’s beslutninger.  
 
For så vidt angår varslets længde, har Concepy anmodet om, at vilkåret 
præciseres, således at TDC altid informerer om HW/SW ændringer med 
mindst tre måneders varsel, med mindre der er tale om helt ekstraordinæ-
re (fx sikkerhedsmæssige) situationer, og der informeres herom. Telenor 
har anmodet om, at varslet forlænges til mindst 5 måneder, idet Telenor 
vil skulle anmode om tilpasninger/ændringer fra leverandører (eks. Zy-
xel), hvilket erfaringsmæssigt godt kan tage længere tid at få gennemført 
end 3 måneder.  
 
TDC bedes afgive selskabets bemærkninger til ovenstående.  
 
TDC’s bemærkninger 
Indledningsvis vil TDC gøre opmærksom på, at moderne DSL CPE en-
heder består af en hardware del (HW) og en software del (SW). SW skal 
med mellemrum opgraderes i produktets forventede kommercielle leve-
tid, og det normale er, at der i forbindelse med indkøb af CPE-enheder 
laves aftale med leverandøren om løbende opgraderinger. 
 
Ifm. varslede opgraderinger af HW og SW på DSLAM-platformen angi-
ves det typisk, hvilken version af CPE chipset SW er anbefales (på for-
men: version xx eller nyere). Erfaringen fra eBSA har vist, at problemer 
typisk er set ved at gammelt udstyr ikke er blevet opgraderet, og typisk 
for specialenheder, som er udrullet i begrænset antal. I praksis er sådanne 
sager blevet håndteret ad hoc, idet der ikke findes nogen universel løs-
ningsmodel.  
 
Som udgangspunkt er det operatørens ansvar at holde CPE-enheder op-
graderet, men i tilfælde af problemer vil TDC, som praksis har været ved 
eBSA, medvirke til, at der findes en løsning på det konkrete problem. 
 
I standardtilbuddet for eBSA har der ikke været indskrevet varslingsfrist 
for softwareopdateringer, hvilket ikke har været et problem ifh. gældende 
praksis, som består i, at varsling sker, når TDC har planlagt det, og så 
vidt muligt med 3 måneders varsel. I standardtilbuddet for VULA har 
TDC efter ønske fra operatørerne indskrevet en varslingsfrist, som dog 
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kan fraviges. TDC er indstillet på at præcisere bestemmelsen, ved at 
”normalt 3 mdr.” ændres til er ”..3 mdr. TDC kan dog varsle ændringer 
med kortere frist, hvis ændringen er nødvendig som følge af kvaliteten af 
drift eller ordreafvikling er påvirket, og ændringen vurderes ikke at kun-
ne afvente udløbet af varslingsperioden”. 
 
TDC kan endvidere oplyse, at der kun i meget begrænset omfang modta-
ges henvendelse om gentest af CPE udstyr, når TDC varsler opgraderin-
ger af DSLAM, og at der ligeledes er yderst få eksempler på, at operatø-
rer har reageret på de varslede ændringer ud fra, at man har undersøgt, 
om de kan give problemer. Kendte problemer er næsten uden udtagelse 
først rapporteret efter, at opgraderingen er sket, og TDC har ingen for-
ventninger om, at en evt. længere varslingsfrist vil ændre det billede. 
Hvis en operatør kort efter varsling er udsendt henvender sig med et kon-
kret problem, vil TDC straks gå i dialog om en praktisk løsning – men 
fortilfældene er få. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC vil præcisere varslingsbe-
stemmelsen fra ”normalt 3 mdr.” til ”..3 mdr. TDC kan dog varsle æn-
dringer med kortere frist, hvis ændringen er nødvendig som følge af kva-
liteten af drift eller ordreafvikling er påvirket, og ændringen vurderes 
ikke at kunne afvente udløbet af varslingsperioden”. For så vidt angår 
Telenors ønske om et længere varsel, har styrelsen noteret sig, at TDC 
vil gå i dialog om en praktisk løsning på et konkret problem, såfremt et 
alternativt teleselskab henvender sig herom. 
 
Bilag 1a pkt. 8.3 Bestilling sammenholdt med 6.4 Linjekvalificering 
Det fremgår af pkt. 8.3, at nye hastigheder vil kunne bestilles i Columbi-
ne og direkte i DSLman. Samtidig fremgår det af pkt. 6.4, at der ingen 
automatisk opdatering er fra DSLman til Columbine, hvis hastigheder 
ændres i DSLman. 
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telenor finder det uhensigtsmæssigt, at der gøres brug af to systemer, der 
ikke indbyrdes ”taler sammen”. Telia anmoder om, at TDC i standardtil-
buddet angiver, hvordan selskabet påtænker at afregne hastighedsafhæn-
gige VULA-priser over for engroskunden (hvordan det afgøres, hvilken 
hastighed den enkelte linje afregnes til).   
 
TDC bedes redegøre for muligheden for en automatisk opdatering mel-
lem de to systemer og i givet fald begrunde, hvorfor en sådan opdatering 
ikke er mulig. TDC bedes endvidere redegøre for, hvorledes selskabet 
sikrer opdatering fra DSLman til Columbine, således at der afregnes i 
henhold til de korrekte hastigheder. TDC bedes i den forbindelse forholde 
sig til Telias forslag om, at dette fremgår af standardtilbuddet. 
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TDC’s bemærkninger 
I forhold til standardtilbuddet, bilag 2a, er der indskrevet en note vedrø-
rende den måde der afregnes på: 
 
”Nuværende IT implementering er ikke designet til at håndtere afregning 
pr hastighed. Derfor efterreguleres ved at der laves en spotmålingen 
gang om måneden, med hvilken hastighed slutkunden har etableret på 
DSLAM. På dette grundlag laves en efterregulering. Den normale faktu-
rering, inden efterregulering, vises på ordrebekræftelsen/fakturaen, og er 
beregnet i LRAIC. Pr kvartal for ADSL2+/VDSL2kr. eks moms 
POI1:190,25 og POI2:210.” 
 
Baggrunden for denne løsning er, at den forventede prissætningen på et 
meget sent tidspunkt blev ændret til afregning pr hastighed, og ikke som 
forventet forbrugsafregnet. 
 
TDC er indstillet på at ændre vilkåret, således at priser afregnes ud fra de 
enkelte hastigheder som det gøres på eBSA. En sådan ændring er imidler-
tid både særdeles omkostningstung og tidkrævende, hvorfor TDC finder, 
at det derfor vil være hensigtsmæssigt at afvente udkommet af LRAIC-
processen specielt med hensyn til prissætning af et uncontended produkt 
således, at denne ændring ikke bliver urimelig byrdefuld. 
 
Vedr. en synkronisering af hastigheder i 2 systemer 
(DSLman/Columbine), kan operatørerne samtidig med, at de opdaterer en 
ændret hastighed i DSLman sætte samme hastighed i Columbine. Da 
begge systemer har adgang til XML, kan ændringen ske ved, at operatø-
ren afgiver 2 ordre samtidig. TDC finder, at emnet kræver yderligere be-
lysning og bør behandles i den under VULA-forum kommende Tekniske 
arbejdsgruppe. 
 
På baggrund af TDC’s bemærkninger har der den 21. februar 2013 været 
afholdt et møde mellem TDC og Erhvervsstyrelsen.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
For så vidt angår muligheden for automatisk opdatering mellem Colum-
bine (det salgsadministrative system) og DSLman (det tekniske system), 
har TDC på møde den 21. februar 2013 bl.a. oplyst, at en sådan løsning 
vil indebære, at det salgsadministrative system vil skulle overskrive det 
tekniske system med henblik på at sikre korrekt afregning i forhold til 
slutkunden. Den anden vej rundt vil ikke umiddelbart være muligt. TDC 
oplyste, at branchen ikke havde været interesseret heri. TDC oplyste, at 
hos selskabet selv er Columbus (det salgsadministrative system) integre-
ret med det tekniske system. Her overskriver salgssystemet det tekniske 
system.  
 
Muligheden for at synkronisere Columbus og DSLman forekommer 



 
16/35 
 
 

umiddelbart efter styrelsens opfattelse hensigtsmæssigt. Styrelsen har 
forstået på TDC, at der kan være nogle udfordringer forbundet hermed. 
Styrelsen har derfor noteret sig, at TDC foreslår, at emnet tages op i ar-
bejdsgruppen vedrørende videreudvikling af VULA, hvorfor styrelsen 
ikke på nuværende tidspunkt vil foretage sig yderligere. 
 
For så vidt angår afregning i forhold til hastigheder, har Erhvervsstyrel-
sen noteret sig, at TDC er indstillet på at ændre priserne, så afregningen 
sker ud fra de enkelte hastigheder på samme måde som for eBSA. I rela-
tion til spørgsmålet om efterregulering af den hastighedsafhængige pris 
for VULA, oplyser TDC, at systemet oprindeligt blev indrettet til for-
brugsafregning og derfor ikke kan håndtere afregning ud fra de enkelte 
hastigheder som på eBSA.  
 
Mht. til aconto-betaling, har TDC på mødet den 21. februar 2013 oplyst, 
at det vil være meget omkostningskrævende at ændre det nuværende af-
regningssystem, og at selskabet ønsker at vente med at ændre systemet 
til prissætningen af VULA-produktet for uncontended adgang er afkla-
ret. 
 
Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse henvise til styrelsens bemærk-
ninger nedenfor vedrørende bilag 2a generelt, pkt. 2 oprettelses- og 
abonnementspriser.  
 
Bilag 1a, pkt. 9.1 Ved indgåelse af aftale 
”Ved indgåelse af VULA aftale betales en engangssum jf. bilag 2. Så-
fremt Kunden allerede har indgået aftale om Bitstream Access eller eBSA 
aftalen, er oprettelsen gratis.” 
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
TDC bedes redegøre for, om det på tilsvarende vis er gratis at indgå en 
VULA-aftale, hvis man i forvejen har en rå kobber-aftale. Hvis dette ikke 
er tilfældet, bedes TDC redegøre for baggrunden herfor. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC vil ændre standardtilbuddet således, at en aftale om VULA også kan 
indgås uden betaling af en engangssum, forudsat at operatøren i forvejen 
har en aftale om rå kobber/delt rå kobber eller Bredbånd Basic. TDC vil 
ændre dette senest 1. marts 2013. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC vil ændre standardtilbuddet på 
dette punkt, og vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på dette 
punkt. Erhvervsstyrelsen forudsætter, at såfremt en rå kobber eller delt rå 
kobber engroskunde måtte anmode om adgang til VULA, inden TDC har 
ændret standardtilbuddet, vil kunden ikke blive opkrævet den anførte en-
gangssum. 
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Bilag 1a, pkt. 12.1.2 Ændring af Webadgang til TDC’s ordresystemer 
”Web-sider til brug for ordrehåndtering af VULA kan ændres med 7 
ugers varsel. TDC tilsigter dog i videst muligt omfang at varsle 2 måne-
der før påtænkt implementering, er TDC imidlertid ikke forpligtet hertil. 
TDC kan ikke påtage sig ansvar for at varslede ændringer ikke imple-
menteres på det varslede tidspunkt.”  (Erhvervsstyrelsens understregning) 
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
TDC bedes redegøre for baggrunden for bestemmelsen. Det er Erhvervs-
styrelsens opfattelse, at TDC ikke vilkårligt skal kunne udskyde imple-
menteringen af varslede systemopdateringer, hvor udskydelsen potentielt 
kan påføre engroskunderne skade. 
 
TDC’s bemærkninger  
Der henvises til TDC’s svar i den verserende tilsynssag vedrørende TDC 
standardtilbud på marked 4, 5 og 6. TDC har her anført, at selskabet i 
praksis varsler operatørerne i god tid og med længst muligt varsel og æn-
dringerne gennemføres som alt overvejende hovedregel som varslet. Men 
TDC er i mange tilfælde afhængig af underleverandører, hvor der kan ske 
ændringer af komplekse IT-systemer og IT-udvikling, og hvor det viser 
sig, at ændringerne ikke kan gennemføres som planlagt. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at en planlagt ændring må udskydes eller aflyses. Når det 
sker, vil TDC varsle det med længst muligt varsel over for engroskunder-
ne. Dette er en praksis TDC i dag følger, og TDC har ikke oplevet, at 
TDC’s engroskunder har fundet problemer i denne praksis.  
 
Det er ifølge TDC både i TDC og engroskundens interesse, at varslerne 
holdes, mens også at ændringer kan håndteres i praksis.  
 
Punktet blev herefter drøftet på mødet den 21. februar 2013.  
 
TDC har efterfølgende i e-mail af 25. februar 2013 oplyst, at selskabet vil 
ændre formuleringen omkring ændring af websider, så det i stedet for en 
generel ansvarsfraskrivelse fremgår, at udbydere skal være parat til fort-
sat at anvende den eksisterende grænseflade, hvis TDC ikke kan gennem-
føre en varslet ændring af grænsefladen som varslet. Det skal sikre, at 
TDC fx kan udskyde en ændring, hvis test viser, at ændringen er fejlbe-
hæftet eller har uforudsete bivirkninger.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at engroskunderne adgang til 
TDC’s ordrehåndteringssystemer (fx Columbine) er af afgørende betyd-
ning for operatørens mulighed for at aftage TDC’s engrosprodukter med 
henblik på at kunne tilbyde bredbåndstjeneste i konkurrence med TDC. 
 
Erhvervsstyrelsen anerkender samtidig, at TDC løbende kan have behov 
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for at opdatere selskabets ordrehåndteringssystemer.  
 
Den nuværende formulering i standardtilbuddet giver efter Erhvervssty-
relsens opfattelse TDC mulighed for at undgå ansvaret for, at varslede 
ændringer ikke implementeres på det varslede tidspunkt, uanset om sel-
skabet måtte have handlet culpøst. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at TDC ikke på den måde generelt 
skal kunne undgå ansvar for varslede systemopdateringer, der ikke gen-
nemføres på det angivne tidspunkt. Det udelukker imidlertid ikke, at der 
kan forekomme forsinkelser, uden at TDC ifalder et eventuelt erstat-
ningsansvar.  
 
TDC har i e-mail af 25. februar 2013 til Erhvervsstyrelsen oplyst, at sel-
skabet vil ændre formuleringen, så det i stedet for en generel ansvarsfra-
skrivelse fremgår, at udbydere skal være parat til fortsat at anvende den 
eksisterende grænseflade, hvis TDC ikke kan gennemføre en varslet æn-
dring af grænsefladen som varslet.  
 
Erhvervsstyrelsen vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på 
dette punkt. 
 
Bilag 1a, pkt. 12.6 Meddelelse om nye koblingspunkter 
TDC har angivet varslingsprocedurer i forbindelse med etablering af nye 
indkoblingspunkter i selskabets standardtilbud for rå kobber, produkttil-
læg pkt. 9 og bilag 1f, pkt. 5.2 samt VULA-standardtilbuddets, bilag 1a, 
pkt. 12.6.   
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at det fremgår af marked 4-afgørelsen, 
at TDC i forbindelse med varslingen bl.a. skal offentliggøre oplysninger 
om gennemsnitlig ledningslængde og antal tilsluttede kobberpar, og at 
selskabet skal fremsende en liste til det enkelte selskab med oplysninger 
om det pågældende selskabs EN-numre (kredsløb), der berøres af frem-
skudte indkoblingspunkter med DSL-udstyr.  
 
TDC bedes redegøre for sammenhængen mellem de to varslingsprocedu-
rer, da denne ikke er klar. TDC bedes endvidere redegøre for, hvorfor det 
ikke fremgår af standardtilbuddet, at TDC offentliggør oplysninger om 
ledningslængde og antal tilsluttede kobberpar samt liste med EN-numre. 
Styrelsen skal i øvrigt henvise til styrelsens høringsbrev af 21. december 
2012 vedrørende TDC’s standardtilbud på marked 4, 5 og 6, hvori styrel-
sen også har rejst spørgsmål omkvalificeringen af indholdet af TDC’s 
varslingsprocedurer.    
 
TDC’s bemærkninger 
Som Erhvervsstyrelsen bemærker, er varslingsprocedurerne i forbindelse 
med etablering af nye indkoblingspunkter beskrevet både i standardtilbud 
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for Rå Kobber og i standardtilbud for VULA. Det er samme varsling, der 
udsendes, og der er således ikke to forskellige varslingsprocedurer.   
Udmøntningen af TDC’s forpligtigelse til at fremsende en liste til den en-
kelte operatør over dennes berørte rå kobberforbindelser er nærmere be-
skrevet i standardtilbuddet om Rå kobber, idet det er dette standardtilbud, 
der regulerer forholdet vedrørende rå kobber. 
 
Punktet blev herefter drøftet på mødet den 21. februar 2013. TDC oplyste 
på mødet, at engroskunden i de to tilfælde – rå kobber henholdsvis 
VULA – ikke har samme behov for oplysninger. Dette er afspejlet i stan-
dardtilbuddene ved, at de to tilbud ikke angiver de samme oplysninger i 
forbindelse med varsling af nye indkoblingspunkter. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig såvel TDC’s bemærkninger i brev af 
14. februar 2013 samt oplysninger givet på mødet den 21. februar 2013. 
 
For at skabe gennemsigtighed omkring de oplysninger, der skal følge 
med en varsling af fremskudte indkoblingspunkter, og for at undgå for-
tolkningstvivl, opfordrer Erhvervsstyrelsen TDC at sikre, at beskrivelse 
af selskabets varslingsprocedure i de to standardtilbud er enslydende1.  
 
Alternativt kan TDC indsætte en krydshenvisning, således at engroskun-
derne på den måde oplyses om sammenhængen mellem de to standard-
tilbud. Det bemærkes for god ordens skyld, at marked 4-afgørelsen ikke 
sondrer mellem varsling af indkoblingspunkter afhængig af, om man af-
tager rå kobber eller VULA. 
 
Bilag 1c, Produktspecifikation for VULA Multikanal 
Bilag 1c, pkt. 6.3 Leverance 
”VULA Multikanal leveres som en tillægstjeneste indenfor normalt op til 
et par dage…” 
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
TDC bedes redegøre for, hvor lang tid den samlede leveringstid er, her-
under oplyse baggrunden for, at der ikke er angivet en præcis leverings-
dato.  
 
TDC’s bemærkninger 
Baggrunden for, at der ikke er angivet en mere præcis leveringstid, er, at 
dette ikke har været efterspurgt, da multikanaler typisk bliver bestilt 
                                                 
1 Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at i relation til varslingsprocedurerne i 

TDC’s standardtilbud for rå kobber har styrelsen rejst spørgsmål til TDC omkring for-

muleringen i pkt. 5.2, afsnit 2 ” TDC forbeholder sig ret til at ændre eller helt aflyse det 

fremskudte punkt, hvis TDC vurderer, at resultatet af planlægningen ikke giver grundlag 

for etablering af punktet..[…]”.  
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sammen medetablering af FBSA, eBSA eller VULA. Efterbestilles mul-
tikanaler kan det etableres automatisk via Columbine, men da operatøren 
er afhængig af informationer på ordrebekræftelsen, og VLAN-
informationer skal indlægges i engroskundens eget system/POI, bestilles 
multikanaler typisk til levering dagen efter bestillingen. Tilsvarende hvis 
nummerportering skal benyttes, vælges en specifik dato for oprettelse af 
multikanaler. 
 
Punktet blev drøftet på mødet den 21. februar 2013, ligesom TDC fulgte 
op herpå i e-mail af 25. februar 2013. I e-mailen af 25. februar 2013 anfø-
rer TDC således, at selskabet vil indskrive en specifik leveringstid for le-
vering af multikanal i de tilfælde, hvor hovedproduktet allerede er i drift. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s bemærkninger dels i brev af 14. 
februar 2013 og dels i e-mail af 25. februar 2013. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at adgangsforpligtelsen reelt vil 
kunne blive indholdsløs uden fastsættelse af leveringstider, og at dette 
også er hensynet bag, at TDC ifølge marked 4-afgørelsen skal angive le-
veringstider for hvert af de nævnte produkter og ydelser, som er omfattet 
af adgangsforpligtelsen. 

Det er således af afgørende betydning, at der for alle engrosprodukter 
angives en leveringstid. Den nuværende angivne leveringstid som væ-
rende ”normalt op til et par dage” skaber efter styrelsens opfattelse usik-
kerhed omkring den faktiske leveringstid og usikkerhed omkring en-
groskundens retsstilling i situationer, hvor levering af produktet forsin-
kes.  
 
TDC har ved e-mail af 25. februar 2013 oplyst, at selskabet vil indskrive 
en specifik leveringstid for levering af multikanal i de tilfælde, hvor ho-
vedproduktet allerede er i drift. Erhvervsstyrelsen vil på den baggrund 
ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Bilag 1d Produktspecifikation for VULA Multicast 
Bilag 1d, pkt. 4 Produktbeskrivelse 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Concepy anfører, at indfødning af multicast på POI1 ikke er nævnt i pro-
duktbeskrivelsen, selv om TDC ved flere lejligheder har omtalt mulighe-
den herfor.  
 
Concepy anmoder endvidere om, at understøttelse af IPv6 multicast ind-
arbejdes i produktbeskrivelsen, jf. pkt. 4.1.  
 
TDC bedes redegøre for muligheden for at give adgang til indfødning af 
multicast på PoI1 samt muligheden for understøttelse af IPv6 multicast. 
Hvis det ikke er muligt, bedes TDC begrunde hvorfor.  
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TDC’s bemærkninger 
Multicast via POI1 fremgår af priselementerne og er en mulighed. Se bi-
lag 1d, afsnit 5.3 og bilag 2d. 
 
I Bilag 1a, afsnit 5.5 fremgår det, at tilladte Ethertypes på VULA, bl.a. er: 
 

0x86dd - Internet Protocol (ver. 6)Hvilket vil sige at IP pro-
tokoller ver. 6 kan sendes via VULA produktet 

 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s henvisninger, hvorfor styrelsen 
ikke vil foretage sig yderligere på dette punkt, idet styrelsen dog forud-
sætter, at henvisningen til bilag 2d rettelig bør være en henvisning til bi-
lag 2b. 
 
Bilag 1d, pkt. 5.3.1 Multicast fremføring 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Concepy anfører, at det givet de særdeles høje priser på VOD-trafik, er 
påfaldende, at der i beskrivelsen af priselementer ikke skelnes mellem, 
hvorvidt indfødning sker på POI3, POI2 eller POI1. 
 
Spørgsmålet om prissætningen af multicast blev drøftet på et møde i pris-
arbejdsgruppen den 29. januar 2013. I den forbindelse blev såvel produk-
tet som de forskellige priselementer drøftet. TDC blev på mødet opfordret 
til at udvide prisbilaget med andre produkter, således at det også er muligt 
at aflæse priser for afvanding på POI1 og POI2, og således at VOD-/ICC-
/unicast-priser fordeles på forskellige indfødningspunkter. 
 
TDC bedes forholde sig til, om selskabet vil imødekomme branchens øn-
sker og i modsat fald begrunde årsagen hertil. 
 
TDC’s bemærkninger 
Det er ikke muligt i et standardtilbud at opliste alle tænkelige produkter, 
som det er muligt at få leveret, hvilket er en af grundene til, at der udover 
forpligtelsen til at offentliggøre standardtilbud er en forpligtelse til at 
imødekomme rimelige anmodninger. TDC’s standardtilbud indeholder 
således de typiske adgangsformer, som efterspørges. 
 
TDC har på forespørgsel informeret Concepy om, at der er mulighed for 
at indføde multicast ved POI2 eller POI1 og angivet prisen herfor, som 
den kan udledes af LRAIC-modellen. 
 
Da der er ønske herom, vil TDC udvide standardtilbuddet for VULA og 
for eBSA, så vilkår og priser for indfødning af multicast og VOD ved 
POI1, POI2 og POI3 også fremgår af standardtilbuddet. 
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Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC vil udvide standardtilbuddet på 
dette punkt og vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på dette 
punkt. 
 
Bilag 1e Produktspecifikation for VULA Enkanals QoS 
Bilag 1e, pkt.  7.1 Prissætning VULA 
”Ønskes VULA Enkanals QoS benyttet til streaming af video, VOIP til 
Privatkunder, eller lignende tjenester, som har en forbrugsadfærd der af-
vigere væsentligt fra adfærden på MPLS/VPN, kan TDC beregne en non-
standard pris for dette.” (Erhvervsstyrelsens understregning) 
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Concepy finder, at det kan være hjælpsomt med et eksempel på et non-
standardtilbud på anvendelse af VULA 1-kanals QoS produktet. 
 
TDC bedes på den baggrund redegøre for, hvad der kan betegnes som et ” 
non-standardtilbud” og give et eksempel på i hvilket tilfælde, der gøres 
brug heraf. TDC bedes i den forbindelse redegøre for, om TDC vil med-
tage en sådan beskrivelse i standardtilbuddet for VULA og i modsat fald 
begrunde årsagen hertil. 
 
TDC’s bemærkninger 
Et non-standardtilbud er et tilbud, der afviger fra standardtilbuddet ved at 
være baseret på en for den konkrete aftale gældende forbrugsprofil. Den-
ne profil giver TDC mulighed for at afgive pristilbud baseret på en kon-
kret omkostningsvurdering.  
 
På baggrund af et konkret ønske fra en operatør vil TDC gerne beregne et 
pristilbud. Men TDC vil ikke indskrive eksempler i standardtilbuddet, da 
sådanne hurtigt vil være forældede og misvisende. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at et non-standardtilbud er et tilbud, 
der afviger fra standardtilbuddet ved at være baseret på en konkret for-
brugsprofil, samt at TDC gerne vil foretage beregninger og give konkre-
te pristilbud efter anmodning herom. Styrelsen vil på den baggrund ikke 
foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Bilag 2a Priser og gebyrer 
Bilag 2a, pkt. 2 Oprettelses- og abonnementspriser VULA  
”Nuværende IT implementering er ikke designet til at håndtere afregning 
pr hastighed. Derfor efterreguleres ved at der laves en spotmåling en 
gang om måneden, med hvilken hastighed slutkunden har etableret på 
DSLAM. På dette grundlag laves en efterregulering. Den normale faktu-
rering, inden efterregulering, vises på ordrebekræftelsen/fakturaen, og er 
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beregnet i LRAIC. Pr kvartal kr. eks moms POI1:189,25 og 
POI2:208,50.”   
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telia anfører, at TDC’s afregningsprincip anført i fodnote 2 betyder, at 
Telia risikerer at få et likviditetstab. Telia opfordrer derfor til, at der for-
udbetales en lavere pris, eller at det forudbetalte beløb for hver VULA-
forbindelse tager udgangspunkt i den seneste spotmåling, således at 
”aconto-betalingen” bedre svarer til det reelle forbrug.  
 
TDC bedes derfor redegøre for, hvorledes selskabet forholder sig til det 
af Telia anførte, herunder om TDC vil imødekomme Telias ønske om en 
justeret aconto-betalingsprincip. Derudover skal Erhvervsstyrelsen gøre 
opmærksom på, at de citerede kvartalspriser stammer fra et udkast til 
VULA-prisafgørelsen, og at priserne i den endelige VULA-prisafgørelse 
adskiller sig fra de citerede. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC vil korrigere processen, så de baserer sig på den endelige prisafgø-
relse. Når den fremtidige afregning, der også omfatter afregning for 
VULA med uncontended adgang, er fastlagt, vil TDC indgå i drøftelser 
om, hvorvidt en afregning kan gøres mere præcis, uden at den bliver unø-
digt ressourcekrævende. 
 
På baggrund af TDC’s bemærkninger har der den 21. februar 2013 været 
afholdt et møde mellem TDC og Erhvervsstyrelsen.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Indledningsvis skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at styrelsen har noteret 
sig, at TDC vil korrigere de angivne priser, således at disse kommer i 
overensstemmelse med den endelige prisafgørelse for VULA. 
 
For så vidt angår det anførte afregningsprincip i fodnote 2, har Erhvervs-
styrelsen forstået, at den nuværende procedure i form af en fast kvartals-
betaling med efterregulering baseret på en spotmåling kan medføre risi-
ko for, at engroskunderne lider et likviditetstab. 
 
Den nuværende afregningsmodel indebærer, at TDC’s engroskunder op-
kræves et fast forudbestemt beløb uafhængig af engroskundens faktiske 
eller forventede forbrug, og engroskunderne har dermed et større eller 
mindre udlæg til TDC, som der først efterfølgende krediteres for. 
 
Det faktum, at der i praksis kan være tale om mindre udlæg, som efter-
følgende krediteres, kan ikke ændre på, at TDC’s engroskunder har et 
generelt krav på at få foretaget korrekt fakturering af leverede ydelser i 
overensstemmelse med almindeligt anerkendte afregningsprincipper. 
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Dette er i overensstemmelse med Teleklagenævnets afgørelse af 12. de-
cember 2011 vedrørende TDC’s faktureringspraksis i forbindelse med 
opsætning af KAP-stik. Her blev TDC pålagt at ændre selskabets faktu-
reringspraksis med henblik på, at selskabets engroskunder faktureres 
korrekt.  
 
Det er ikke i sig selv afgørende, om TDC ændrer selskabets aconto-
betaling således, at der opkræves et lavere beløb fx baseret på trafik-
prognose, eller at der opkræves et beløb baseret på den seneste spotmå-
ling som foreslået af Telia. Det afgørende er således, at aconto-betalin-
gen i højere grad svarer til engroskundens reelle forbrug.  
 
Det blev på mødet med TDC den 21. februar 2013 aftalt, at TDC på 
VULA-forum den 12. marts 2013 vil præsentere en løsningsmodel, som 
indebærer en betaling, der i højere grad svarer til engroskundens reelle 
forbrug med henblik på, at engroskunden ikke risikere at lide et likvidi-
tetstab. 
 
Erhvervsstyrelsen vil herefter vurdere, hvorvidt der er behov for at træffe 
afgørelse vedrørende punktet.   
 
Bilag 2a, pkt. 2 Oprettelses- og abonnementspriser VULA (skema 5) 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
GlobalConnect og Concepy anfører, at den angivne pris for 50048  kbit/s 
POI2-tilslutning på 482,00 DKK må være forkert.  
 
Erhvervsstyrelsen er enig med GlobalConnect og Concepy. TDC bedes 
derfor tilrette skemaet, således at den korrekte pris på 259 DKK fremgår. 
 
TDC’s bemærkninger 
Prisbilag 2a er blevet opdateret med priser også for de hastigheder, 
LRAIC-afgørelsen ikke har medtaget. Dvs. helt op til 70 Mbit/s. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har oplyst at have rettet stan-
dardtilbuddet på dette punkt. Imidlertid ses dette ikke at være sket på 
selskabets hjemmeside. TDC bedes derfor sikre, at dette sker, idet Er-
hvervsstyrelsen ellers vil træffe afgørelse herom. 
 
Bilag 2b VULA Multicast priser og gebyrer 
Bilag 2b, pkt. 2 Multicast ydelser (skema 2-3) 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
TDC bedes fremsende omkostningsdokumentation for priserne for alle fi-
re ydelser. 
 
TDC’s bemærkninger 
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Der henvises til omkostningsdokumentation, der er etableret 1. juli 2012 
for eBSA Multicast. Det er de samme priser, der er benyttet. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at der på dette punkt sker en selvstæn-
dig sagsbehandling, jf. mail af 6. februar 2013 fra Erhvervsstyrelsen til 
TDC. 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC i e-mail af 22. februar 2013 
har oplyst, at TDC på baggrund af Erhvervsstyrelsen henvendelse vil 
opdatere omkostningsdokumentationen og fremsende tilrettede prisbilag. 
 
Bilag 2b, pkt. 2 Multicastydelser (skema 4-6) 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Priserne er ikke i overensstemmelse med VULA-prisafgørelsen, hvorfor 
TDC bedes tilrette skemaerne. 
 
TDC’s bemærkninger 
Bilag er blevet opdateret. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har oplyst at have rettet stan-
dardtilbuddet på dette punkt. Imidlertid ses dette ikke at være sket på 
selskabets hjemmeside. TDC bedes derfor sikre, at dette sker, idet Er-
hvervsstyrelsen ellers vil træffe afgørelse herom. 
 
Bilag 2b, pkt. 3 Uplink produkter 
Priserne er ikke i overensstemmelse med VULA-prisafgørelsen, hvorfor 
TDC bedes tilrette skemaerne. 
 
TDC’s bemærkninger 
Bilag er blevet opdateret. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har oplyst at have rettet stan-
dardtilbuddet på dette punkt. Imidlertid ses dette ikke at være sket på 
selskabets hjemmeside. TDC bedes derfor sikre, at dette sker, idet Er-
hvervsstyrelsen ellers vil træffe afgørelse herom. 
 
Kobber: Produkttillæg 
Produkttillæg, pkt. 8.2 Kompensation (EN-numre) 
Det fremgår af pkt. 8.2, at ”Kunderne skal fremsende en liste til TDC 
med angivelse af EN-numre med reduceret hastighed, som ønskes omlagt 
til BSA.”  (Erhvervsstyrelsens understegning).  
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Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telenor antager, at forbindelserne ikke kun kan omlægges til BSA, men 
også til VULA, hvilket bør præciseres i standardtilbuddet. 
 
TDC bedes redegøre for, hvorledes selskabet forholder sig til det anførte. 
 
TDC’s bemærkninger 
Aftalen er blevet opdateret, så migreringen kan ske til BSA eller VULA. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har rettet standardtilbuddet på 
dette punkt og vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på dette 
punkt. 
 
Produkttillæg, pkt. 9 Tvangsmigrering (proces for tvangsmigrering): 
Det fremgår af marked 4-afgørelsens bilag 2, der indeholder en mini-
mumsliste over elementer, der skal indgå i selskabets standardtilbud på 
marked 4, herunder i VULA-standardtilbuddet, at TDC skal indarbejde 
migreringsprocedure, herunder migrering af én eller en gruppe af forbin-
delser. 
  
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Både Telia og Telenor efterspørger migreringsprocedurer i TDC’s stan-
dardtilbud.  
 
TDC’s standardtilbud for VULA ses ikke at indeholde sådanne migre-
ringsprocedurer. TDC bedes derfor indarbejde sådanne procedurer i 
VULA-standardtilbuddet.  
 
TDC’s bemærkninger 
Proceduren fra tvangsmigrering er beskrevet i produkttillægget for Rå 
Kobber og ikke i produkttillægget for VULA. Tvangsmigrering vedrører 
omlægning af rå kobber forbindelser, og det er kun engroskunder, der har 
indgået aftale om rå kobber, som har ret til tvangsmigrering. Produkttil-
lægget for Rå Kobber er derfor det relevante standardtilbud, hvor vilkåre-
ne skal beskrives. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC henviser til, at proces for 
tvangsmigrering i forbindelse med VULA fremgår af produkttillægget 
for rå kobber.  
 
Der henvises derfor til særskilt korrespondance herom i forbindelse med 
den samlede behandling heraf på tværs af de tre bredbåndsmarkeder – 
marked 4, 5 og 6. Her vil proces for tvangsmigrering i forhold til VULA 
også blive behandlet. 
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Produkttillæg, pkt. 9 Tvangsmigrering (adgang til tvangsmigrering)   
Det fremgår af pkt. 9, at kunden er berettiget til at blive migreret på sær-
lige vilkår, hvis en udbygning medfører, at kvaliteten forringes.     
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telenor anmoder om, at det i standardtilbuddet præciseres, hvad der for-
stås ved en kvalitetsberørt forbindelse og angiver eksempler på mulige 
præciseringer.  
 
TDC bedes redegøre for, om selskabet på baggrund af Telias bemærknin-
ger vil præcisere standardtilbuddet. Det bemærkes, at det fremgår af mar-
ked 4-afgørelsen, at kvalitetskravet bl.a. indebærer, at TDC ikke må fore-
tage dispositioner i nettet eller administrere nettet på en sådan måde, at 
kvaliteten af de alternative selskabers lejede kobberforbindelser forringes 
i en sådan grad, at selskabet ikke kan opretholde sit tjenesteudbud over 
for slutbrugeren. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC er anmodet om at redegøre for, om TDC vil præcisere standardtil-
buddets bestemmelser vedrørende hvilke linjer, der kan betegnes som 
kvalitetsberørte og angive muligheder for en sådan præcisering. 
 
TDC har i sit standardtilbud benyttet marked 4-afgørelsens kriterier, idet 
det anføres, at TDC’s forpligtigelse til at opretholde kvalitet er defineret 
ved: 
 
”TDC skal sikre kvalitet i nettet, hvorved forstås at TDC ikke må foretage 
dispositioner i nettet eller administrere nettet på en sådan måde, at kvali-
teten af Kundens lejede rå kobber eller delt rå kobber forbindelser for-
ringes i en sådan grad, at Kunden ikke kan opretholde den transmissi-
onshastighed, som Kunden rent faktisk har anvendt, leveret og aftalt med 
slutbrugeren på tidspunktet umiddelbart før TDC’s disposition i nettet.” 
 
TDC ser sig ikke berettiget til at præcisere dette yderligere, idet en opera-
tør, der mener sig berettiget til tvangsmigrering efter marked 4-
afgørelsens bestemmelse, men som ikke ville være det efter en i aftalen 
nærmere præciseret bestemmelse, vil kunne påberåbe sig marked 4-
afgørelsens bestemmelser direkte. Et sådan vilkår vil efter TDC’s opfat-
telse ikke være i overensstemmelse med marked 4-afgørelsen. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig TDC’s henvisning til pkt. 8.1. i marked 
4-afgørelsen og vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på dette 
punkt. Der henvises i øvrigt til punktet nedenfor om Produkttillæg, pkt. 9 
tvangsmigrering (oplysninger ved varsel).  
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Produkttillæg, pkt. 9 Tvangsmigrering (varsling)  
Det fremgår af pkt. 9, at TDC varsler iværksættelse af udbygninger, hvor 
shapingkrav og beskyttelseszoner, som angivet i bilag 1g, Cable Mana-
gement Plan, helt eller delvis ophæves, med mindst 6 måneders varsel.   
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telenor anmoder om, at TDC hver 6. måned offentliggør selskabets indi-
kative 24-måneders udrulningsplaner, idet Telenor tager det for givet, at 
TDC internt gør brug af sådanne planer af hensyn til budgettering, pro-
jektering og disponering. 
 
TDC bedes redegøre for, i hvilket omfang selskabet ligger inde med de 
ønskede oplysninger, og hvorvidt TDC vil offentliggøre oplysningerne.  
 
Telia opfordrer til, at det fremgår tydeligt af standardtilbuddet, at TDC’s 
ændring af shaping eller ændringer af andre beskyttelsesforanstaltninger 
også varsles, selv om der ikke sker en egentlig udbygning af TDC’s net.  
 
Det er endvidere Telias forståelse, at TDC vil opretholde eksisterende be-
skyttelsesforanstaltninger (fx shaping) i punkter, hvor sådanne foranstalt-
ninger i dag er i brug. Telia opfordrer derfor til, at der evt. i standardtil-
buddet stilles garanti fra TDC’s side om fortsat shaping, således at Telias 
eksisterende ADSL og G.SHDSL-forbindelse ikke forstyrres som følge af 
TDC’s netudbygning.    
 
Erhvervsstyrelsen har som Telia forstået, at TDC vil opretholde eksiste-
rende beskyttelsesforanstaltninger (fx shaping) i punkter, hvor sådanne 
foranstaltninger er i brug i dag. TDC bedes redegøre for, hvorledes sel-
skabet vil lade dette afspejle i VULA-standardtilbuddet.     
 
TDC’s bemærkninger 
TDC ligger ikke inde med indikative planer for udbygning af nettet, der 
rækker længere end de offentliggjorte varslinger. 
 
TDC er enig med Telia i, at varslinger også omfatter ændring af shaping 
eller ændring af andre beskyttelsesforanstaltninger, selvom der ikke sker 
en egentlig udbygning af TDC’s net. Sådanne varslinger er hidtil udsendt 
under benævnelsen ’omvarslinger’. TDC vil sikre, at dette indskrives i 
produkttillægget. TDC kan imidlertid ikke give garanti for, at der ikke 
også fremover vil ske omvarslinger, hvor shapingkrav fjernes således, at 
der kan ske en kvalitetsforringelse for ADSL og G.SHDSL forbindelser. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC ikke ligger inde med netud-
bygningsplaner mere end 6 måneder frem, jf. varslingsbestemmelserne. 
Styrelsen vil derfor ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
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For så vidt angår bemærkningerne i relation til G.SHDSL, henvises til 
punktet ovenfor om bilag 1a, pkt. 1 Omfang. 
 
Produkttillæg, pkt. 9 Tvangsmigrering (oplysninger ved varsel)  
Det fremgår af pkt. 9, at TDC’s varslingsmeddelelse ved udbygninger af 
nettet skal indeholde angivelse af tidspunktet for udbygningens iværksæt-
telse samt beskrive afvigelser fra vilkårene i bilag 1g.  
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telenor foreslår, at TDC i forbindelse med varslingen specifik beskriver, 
hvilken type potentielt kvalitetsforringende ændringer af kobberaccess- 
nettet, der er tale om. Telenor giver i høringssvaret eksempler herpå. 
 
TDC bedes redegøre for, hvorledes selskabet forholder sig til det af Tele-
nor foreslåede.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC er indstillet på at konkretisere den potentielle kvalitetsforringelse 
ved ændringer i kobberaccessnettet, således som foreslået af Telenor. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC vil udvide standardtilbuddet på 
dette punkt og vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på dette 
punkt. 
 
Produkttillæg, pkt. 9 Tvangsmigrering (frist for tvangsmigrering)   
Det fremgår af pkt. 9, at krav om tvangsmigrering senest kan fremsættes 
30 dage efter idriftsættelse af netudbygningen.  
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telia og Telenor har anmodet om, at dette ændres til, at engroskunden i 
en periode indtil 3 måneder efter, at TDC har iværksat ændringen af net-
værket, kan anmode om at få tvangsmigreret de kvalitetsberørte linjer. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens forståelse, at TDC på VULA-forum den 19. 
december 2012 tilkendegav, at selskabet vil ændre vilkåret i overens-
stemmelse med Telia og Telenors ønske. TDC bedes redegøre for, om 
vilkåret vil blive ændret, og hvis dette ikke er tilfældet begrunde hvorfor.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC vil ændre fristen for fremsendelse af krav om tvangsmigrering fra 
30 dage til 3 måneder. TDC forventer dog, at udbydere, der reelt oplever 
en kvalitetsforringelse, vil anmelde dette væsentligt hurtigere, således at 
den periode, hvor operatøren ikke leverer sin kunde den aftalte ydelse, 
holdes som på et minimum. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
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Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC vil rette standardtilbuddet på 
dette punkt og vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på dette 
punkt. 
 
Produkttillæg, pkt. 9.1 Kompensation (generelt) 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Både GlobalConnect, Telenor og Telia efterlyser generelt en uddybende 
beskrivelse af kompensationsordningen, herunder hvordan kompensatio-
nen udregnes sammen med nogle eksempler på beregninger.  
 
TDC bedes redegøre for, hvorledes selskabet forholder sig til de anførte 
bemærkninger, jf. også drøftelserne på VULA-forum den 19. december 
2012. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC vil fremlægge eksempler til konkretisering af reglerne om kompen-
sation. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC vil udvide standardtilbuddet på 
dette punkt og vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på dette 
punkt. 
 
Rå kobber produkttillæg, pkt. 9.1 Kompensation (elementer) 
Det fremgår bl.a. af pkt. 9.1, at kompensationsbeløbet beregnes på bag-
grund af engroskundens DSLAM-udstyr.  
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telia finder, at det ikke kun er DSLAM’ens omkostning, som skal indgå, 
men også omkostninger til bl.a. samhusning, fibertransmission fra centra-
len samt it- og projektledelse i forbindelse med etablering på centralen. 
Telia har endvidere stillet forslag om beregning af en gennemsnitspris pr. 
site. Telia gør endvidere opmærksom på, at dokumentation for investe-
ringer i udstyr, etablering af fiberforbindelser mv. ikke altid vil kunne 
opgøres på site-niveau. Telia anfører, at et gennemsnit pr. site vil kunne 
beregnes.  
 
Telenor finder, at det – som TDC lægger op til – er hensigtsmæssigt med 
to alternative kompensationsmuligheder. Tvangsmigreringen påvirker 
dog investeringer lang bredere end DSLAM-udstyr og påvirker bl.a. fi-
ber-transmission, etablering af samhusning og serviceplatforme.    
 
Erhvervsstyrelsen bemærker, at det af marked 4-afgørelsen fremgår, at 
det ikke alene er DSLAM-udstyr, der kan kompenseres. Det fremgår så-
ledes, at kompensationen skal dække reelt afholdte og dokumenterede 
tabte investeringer baseret på afskrivning af eksisterende udstyr (fx 
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transmissionsudstyr) på fem år samt rimelige investeringer foretaget såvel 
før varslingen som i selve perioden fra varslingen til etableringen af det 
fremskudte indkoblingspunkt. Det fremgår endvidere, at kompensation 
for DSLAM-udstyr kan begrænses til ¾, således at det alternative telesel-
skab selv ender med at afholder omkostninger svarende til ¼ af de reelt 
afholdte og dokumenterede tabte investeringer. 
 
Spørgsmålet om, hvad kompensationen dækker, var endvidere genstand 
for drøftelser på VULA-forum den 19. december 2012.  
 
TDC bedes på den baggrund udarbejde en model for beregning af kom-
pensationen, der lever op til kravene i marked 4-afgørelsen. TDC bedes i 
den forbindelse forholde sig til de konkrete forslag fra Telia, herunder til 
Telias bemærkninger omkring gennemsnitsberegninger på site-niveau. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har søgt i sin beskrivelse at sikre opfyldelse af marked 4 afgørelsens 
bestemmelser om kompensation for reelt afholdte og dokumenterede tab-
te investeringer på en måde, så byrden for dokumentation står i et rimeligt 
forhold til værdien af de tab, der skal kompenseres. TDC vil sammen 
med operatørerne søge en praktisk gennemførlig udmøntning af regelsæt-
tet. 
 
Det skal her anføres, at investeringer til transmission og samhusning kan 
genanvendes som backhaul for VULA-adgang. 
 
På baggrund af TDC’s bemærkninger har der den 21. februar 2013 været 
afholdt et møde mellem TDC og Erhvervsstyrelsen.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC sammen med de alternative te-
leselskaber vil søge en praktisk gennemførlig udmøntning af regelsættet.  
 
Da VULA-forpligtelsen træder i kraft den 3. marts 2013, og kompensati-
onsbestemmelserne derfor principielt kan komme i anvendelse fra denne 
dag, finder Erhvervsstyrelsen det af stor vigtighed, at der snarest findes 
en løsning. Styrelsen vil medgive, at en fælles løsning, der nyder bred 
opbakning på tværs i branchen, vil være hensigtsmæssig.  
 
På mødet med TDC den 21. februar 2013 blev det aftalt, at TDC sam-
men med branchen vil udarbejde en løsningsmodel, der lever op til kra-
vene i marked 4-afgørelsen. TDC vil præsentere løsningsmodellen på 
VULA-forum den 12. marts 2013.  
 
Erhvervsstyrelsen vil herefter vurdere, hvorvidt der er behov for at træffe 
afgørelse på dette punkt. 
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Rå kobber produkttillæg, pkt. 9.1 Kompensation (reduktion i antal linjer) 
Det fremgår bl.a. af pkt. 9.1, at kompensationen reduceres med engros-
kundens bruttotilgang i linjeantallet i det relevante centralområde.       
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Såfremt der ønskes en reduktionsmekanisme, er bruttotilvæksten ifølge 
Telia og Telenor et misvisende mål for, hvor mange linjer, der ikke skal 
kompenseres. I givet fald bør det ifølge Telia være den historiske netto-
tilvækst af kunder, der anvendes. Sidstnævnte metode lider dog ifølge Te-
lia af den svaghed, at den forudsætter, at den kapacitet, der frigøres i for-
bindelse med tvangsmigreringen, bringes i anvendelse øjeblikkeligt, hvil-
ket ikke er tilfældet.  
 
Samlet set finder Telia og Telenor ikke, at der bør ske en reduktion i an-
tallet af tvangsmigrerede linjer, der skal betales kompensation for, og 
denne reduktionsmekanisme skal derfor fjernes fra standardtilbuddet.  
 
Spørgsmålet blev drøftet på VULA-forum den 19. december 2012, hvor 
det blandt andet blev anført af Telia, at en reduktion baseret på bruttotil-
vækst kan give negative resultater. 
 
Erhvervsstyrelsen bemærker hertil, at det af marked 4-afgørelsen frem-
går, at det ved fastsættelse af kompensationen kan tages i betragtning, om 
investeringer i udstyr på en central kan genbruges til andre forbindelser i 
de tilfælde, hvor én af TDC’s dispositioner alene påvirker en mindre del 
af den pågældende centrals dækningsområde. Målet hermed er at give 
mulighed for at tage højde for en genanvendelsesfaktor, men uden dog at 
gøre kompensationen illusorisk og dermed i realiteten hindre netadgan-
gen til VULA. 
 
Hvis det er tilfældet, at den af TDC valgte genanvendelsesfaktor kan give 
et negativt resultat, lever selskabets kompensationsmodel ikke op til mar-
ked 4-afgørelsen. TDC bedes i givet faldændre selskabets kompensati-
onsmodel. TDC bedes således redegøre for, hvorledes selskabet forholder 
sig til det af Telia og Telenor anførte og i den forbindelse redegøre for, 
hvordan selskabet bedst finder genanvendelsesfaktoren afspejlet.  
 
TDC’s bemærkninger 
TDC er enig i, at formuleringerne omkring reduktion i antal linjer bør 
ændres, så den aritmetiske mulighed for negative kompensationer undgås. 
TDC vil inddrage beregningen af potentialet for genanvendelse lokalt og 
globalt i drøftelserne med operatørerne om kompensation. 
 
På baggrund af TDC’s bemærkninger har der den 21. februar 2013 været 
afholdt et møde mellem TDC og Erhvervsstyrelsen.  
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
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Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC sammen med de alternative te-
leselskaber vil søge en praktisk gennemførlig udmøntning af regelsættet.  
 
Da VULA-forpligtelsen træder i kraft den 3. marts 2013, og kompensati-
onsbestemmelserne derfor principielt kan komme i anvendelse fra denne 
dag, finder Erhvervsstyrelsen det af stor vigtighed, at der snarest findes 
en løsning. En fælles løsning, der nyder bred opbakning på tværs i bran-
chen, vil være hensigtsmæssig.  
 
På mødet med TDC den 21. februar 2013 blev det aftalt, at TDC sam-
men med branchen vil udarbejde en løsningsmodel, der lever op til kra-
vene i marked 4-afgørelsen. TDC vil præsentere løsningsmodellen på 
VULA-forum den 12. marts 2013.  
 
Erhvervsstyrelsen vil herefter vurdere, hvorvidt der er behov for at træffe 
afgørelse på dette punkt. 
 
Bilag 1: Produktspecifikation for Ethernet Transmission af 
BSA/VULA-trafik 
Bilag 1, pkt. 4.2 VLAN identifikation og pkt. 5.6 Specielle krav for 
VLANS 
Pkt. 4.2: ”Trafik fra Ethernet BSA/ FBSA Slutbrugere vil være placeret i 
samme VLAN/VLANs.  
 
Trafik fra VULA Slutbrugere vil være placeret i eget VLAN. Trafik fra 
VULA kan ikke blive blandet med trafik fra Ethernet BSA/ FBSA Slutbru-
gere.” 
 
Pkt. 5.6: ”TDC benytter Q-in-Q til at ”stakke” VLAN’s i et hierarki af et 
indre VLAN og et ydre VLAN, hvor det indre VLAN definerer Slutbruge-
ren og det ydre VLAN definerer ISP’ens tjeneste.” 
 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Ifølge Telia og Telenor umuliggør det forhold, at trafik fra VULA-
slutbrugere skal placeres i eget VLAN, og at VULA-trafikken ikke kan 
sammenblandes med trafik fra BSA/FBSA-slutbrugere, en smidig migre-
ring fra BSA til VULA, idet slutkunderne skal have skiftet VLAN og 
dermed vil få afbrudt deres trafik ved omlægningen. 
 
Selskaberne har endvidere forstået, at TDC ved afvanding af VULA har 
besluttet for såvel POI1, POI 2 som for POI 3 (kun POI 3 fremgår af 
standardtilbuddet på nuværende tidspunkt) at samle forskellige tjenester 
så som data og voice under samme ydre VLAN, så der fremover kun be-
nyttes ét ydre VLAN til trods for det anførte i pkt. 5.6 og 4.2 om ethernet 
transport for VULA.  Ændring vil efter det oplyste have stor betydning 
for selskabernes brug af VULA, da forskellen vil forudsætte to forskellige 
netværksdesigns og it-løsninger (for BSA hhv. VULA-trafik), som vil 
medføre en fordobling i omkostninger til driften heraf fremover.  
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Erhvervsstyrelsen har efterfølgende haft en dialog med TDC om denne 
problemstilling. TDC har i den forbindelse oplyst, at baggrunden for den-
ne brug af VLAN blandt andet er, at der er en sammenknytning mellem 
VLAN og port på POI1/POI2 eller Ethernet transport forbindelse, og at 
denne sammenhæng blandt andet er benyttet til at sikre, at TDC kunne fo-
retage en trafikafregning for VULA, der adskilte sig fra den, der gælder 
for BSA. TDC har i forlængelse heraf oplyst, at selskabet vil undersøge, 
om det er muligt at fjerne denne begrænsning.  
 
TDC bedes redegøre for resultatet af disse undersøgelser, herunder om 
selskabet vil fjerne den nævnte begrænsning, og hvis dette ikke er tilfæl-
det, bedes selskabet begrunde dette. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC har endnu ikke en afklaring på undersøgelsen og tidshorisonten på 
en sådan re-implementering af VULA produktet. Efter at operatørerne har 
påpeget, at de helst ser, at TDC’s VULA-løsning justeres frem for deres 
eget backbone setup, er der igangsat et arbejde med henblik på at finde en 
løsning. Når en løsning er skitseret, skal den indmeldes og implemente-
res. TDC ser selvfølgelig positivt på at imødekomme en justering under 
hensyntagen til den i indledningen anførte balance. Spørgsmålet foreslås 
videre analyseret i VULA-forums Tekniske Arbejdsgruppe. 
 
Punktet blev endvidere drøftet på mødet den 21. februar 2013, ligesom 
TDC har fulgt op herpå i e-mail af 25. februar 2013. I denne e-mail anfø-
rer TDC, at selskabet kan bekræfte, at der er fundet en løsning, så det bli-
ver muligt at anvende samme VLAN i forbindelse med VULA med con-
tended adgang som det, der anvendes ved eBSA. TDC oplyser således, at 
selskabet har iværksat implementeringen, som dog ikke kan være klar pr. 
3. marts 2013, men inden 15. marts 2013 ifølge vurderinger, der er gen-
nemført sammen med selskabets IT-leverandør. TDC anfører i den for-
bindelse, at der endnu ikke er modtaget formel accept/ressourcesikring 
hos selskabets IT-leverandør, men at man forventer, at det vil ske. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering:  
 
Erhvervsstyrelsen har noteret sig, at TDC har nået en afklaring af pro-
blemstillingerne knyttet til spørgsmålet om brugen af det ydre VLAN, 
idet en løsning dog først vil være på plads den 15. marts 2013. 
 
Erhvervsstyrelsen forudsætter, at denne løsning vil blive skrevet ind i 
TDC’s standardtilbud for VULA. 
 
Samtidig forudsætter Erhvervsstyrelsen, at TDC ikke vil foretage 
tvangsmigrering af engroskunder i perioden 3. marts 2013 til 15. marts 
2013 i det omfang, at disse engroskunder måtte ønske at benytte sig af 
den skitserede løsning for brug af VLAN. 
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------------------------ 

 
TDC bedes senest den 8. marts 2013 offentliggøre og indsende opdateret 
standardtilbud til Erhvervsstyrelsen. Såfremt TDC ikke har offentliggjort 
og indsendt opdateret standardtilbud senest den pågældende dato, vil sty-
relsen træffe afgørelse på relevante punkter efter telelovens § 52.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tine Meyer 


