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Afgørelse om TDC’s VULA-standardtilbud på engrosmarkedet for 
fysisk netværksinfrastruktur (marked 4) 
 
1. Indledning 
Erhvervsstyrelsen har foretaget en gennemgang af TDC A/S’ (herefter TDC) 
standardtilbud om VULA indsendt den 3. december 20121 samt TDC’s 
standardtilbud for Ethernet Transmission af BSA/VULA-trafik og de dele af 
TDC’s rå kobber standardtilbud, der vedrører VULA, med henblik på at 
vurdere, hvorvidt indholdet er i overensstemmelse med de forpligtelser, som 
TDC er pålagt på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastruktur (marked 4), 
herunder afholdt en høring af branchen.   
 
Erhvervsstyrelsen har på den baggrund fundet anledning til at træffe afgørelse 
om TDC’s definition af NGA-områder, om TDC’s brug af VLAN samt om 
TDC’s forpligtelse til at stille et uncontended VULA-produkt til rådighed.   
 
Af Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse, som TDC fik fremsendt den 11. 
marts 2013 med henblik på bemærkninger, fremgik det, at styrelsen ville 
træffe afgørelse vedrørende de alternative teleselskabers prognoser til TDC.  
TDC har i selskabets høringssvar af 19. marts 2013 anført, at selskabet vil 
ændre standardtilbuddet og reducere kravet om prognoser til to kvartaler som 
anført i styrelsens udkast til afgørelse. Styrelsen vil derfor ikke foretage sig 
yderligere på dette punkt, idet det dog forudsættes, at TDC offentliggør og 
indsender opdaterede standardtilbud senest 29. april 2013. 
 
2. Afgørelse 
Erhvervsstyrelsen træffer hermed i medfør af telelovens2§ 52 følgende 
afgørelse: 
 
TDC A/S skal i standardtilbuddet for VULA på engrosmarkedet for 
fysisk netværksinfrastruktur (marked 4): 
 

                                                 
1 TDC har indsendt opdateret standardtilbud for VULA den 21. december 2012, 8. 
marts 2013 og 15. marts 2013.  
2Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester med 
senere ændringer. 
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• Ændre selskabets DSLAM-liste, således at det ikke er en 
forudsætning for at få VULA i et NGA-område, at der på 
den tilknyttede central eller det fremskudte indkoblings-
punkt aktuelt befinder sig VULA-kompatibelt udstyr,  jf. 
produkttillæggets bilag 1a, pkt. 7.1, centraler der 
understøtter VULA.  
 

• Ændre selskabets DSLAM-liste, således at TDC tillige skal 
tilbyde VULA fra de 130 ”fremskudte centraler” samt fra 
de centraler, som de 130 ”fremskudte centraler” er 
tilknyttet, i det omfang der på de 130 ”fremskudte 
centraler” er opsat udstyr, som giver mulighed for at 
levere højere hastigheder til de tilknyttede slutbrugere end 
fra de bagvedliggende centraler, jf. produkttillæggets bilag 
1a, pkt. 7.1, centraler der understøtter VULA.  
 

• Tilføje et uncontended VULA-produkt i selskabets 
Produkttillæg i standardtilbuddet for VULA. 

 
Dette produkt skal være tilgængeligt senest den 1. 
december 2013.  
 

TDC A/S skal i standardtilbuddet for Ethernet Transmission af 
BSA/VULA-trafik:  
 

• Ændre aftalepartens adgang til brug af VLAN, således at 
eBSA-slutbrugere og VULA-slutbrugere kan placeres i 
samme VLAN senest 1. juni 2013, jf. Produkttillæggets 
bilag 1, punkt 4.2, Grundkonfiguration. 

 
Fristen for indsendelse af opdateret standardtilbud vedrørende 
NGA-områder og VLAN er senest den 29. april 2013.  
 
For så vidt angår et uncontended VULA-produkt er fristen for 
indsendelse af opdateret standardtilbud senest den 1. december 2013.  
 
TDC skal i nødvendigt omfang konsekvensrette standardtilbuddet. 
Såfremt tilsvarende bestemmelser måtte stå i andre dele af standard-
tilbuddet, skal disse ligeledes bringes i overensstemmelse med 
nærværende afgørelse. 
 
3. Sagens faktiske omstændigheder  
Erhvervsstyrelsen traf den 16. august 2012 afgørelse på engrosmarkedet 
for fysisk netværksinfrastruktur (marked 4). I markedsafgørelsen blev 
TDC i medfør af telelovens § 41, stk. 2, nr. 1, jf. § 42, pålagt at tilbyde 
virtuel ubundtet netadgang til kobber (VULA) i NGA-områder. TDC blev 
endvidere i medfør af telelovens § 41, stk. 2, nr. 3, jf. § 44, pålagt at 
offentliggøre et standardtilbud for VULA. Forpligtelsen til at tilbyde 
adgang til VULA trådte i kraft den 3. marts 2013.    
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Erhvervsstyrelsen modtog ved e-mail af 3. december 2012 TDC’s 
standardtilbud om VULA samt et revideret standardtilbud for Ethernet 
Transmission af BSA/VULA-trafik og opdateret rå kobber produkttillæg.  
 
Erhvervsstyrelsen sendte den 4. december 2012 TDC’s standardtilbud 
vedrørende VULA i høring i branchen. Fristen for afgivelse af 
bemærkninger var den 11. januar 2013. Styrelsen modtog bemærkninger 
fra Concepy, GlobalConnect, Telenor og Telia.  
 
Erhvervsstyrelsen anmodede ved brev af 30. januar 2013 om TDC’s 
bemærkninger til de af styrelsens rejste punkter i relation til vilkårene i 
standardtilbuddet. Styrelsen modtog ved e-mail af 14. februar 2013 
TDC’s bemærkninger til styrelsens brev af 30. januar 2013. 
 
På baggrund af TDC’s bemærkninger holdt TDC og Erhvervsstyrelsen 
den 21. februar 2013 et møde omkring TDC’s VULA-standardtilbud. 
TDC har den 25. februar 2013 som opfølgning på mødet fremsendt en e-
mail til Erhvervsstyrelsen vedrørende punkterne VLAN, G.SHDSL, 
ændring af webadgang og leveringstid for VULA multikanal. Styrelsen 
har endvidere haft en afklarende telefonsamtale med TDC den 26. februar 
2013 vedrørende NGA-områder. 
 
Den 1. marts 2013 sendte Erhvervsstyrelsen et brev til TDC, hvori 
styrelsen punkt for punkt redegjorde for TDC’s høringssvar, samt 
hvorledes Erhvervsstyrelsen forholdt sig til det af TDC anførte i relation 
til de punkter, som styrelsen ikke på daværende tidspunkt fandt anledning 
til at træffe afgørelse om. 
 
Den 11. marts 2013 sendte Erhvervsstyrelsen et udkast til afgørelse til 
TDC om selskabets definition af NGA-områder, hvorfra der kan tilbydes 
adgang til VULA, samt om de alternative teleselskabers prognoser til 
TDC. TDC har fremsendt sine bemærkninger ved brev af 19. marts 2013. 
 
Den 12. marts 2013 blev der afholdt møde i VULA-forum. Genstand for 
drøftelse på dette møde var blandt andet spørgsmålet om et uncontended 
VULA-produkt. 
 
Den 13. marts 2013 modtog Erhvervsstyrelsen en e-mail fra TDC om en 
ændring af leveringsdatoen for brug af VLAN til 1. juni 2013. 
 
Efterfølgende har Erhvervsstyrelsen ved e-mail af 18. marts 2013 
fremsendt et udkast til afgørelse til TDC om selskabets brug af VLAN 
samt om tilrådighedsstillelse af et uncontended VULA-produkt. TDC har 
fremsendt sine bemærkninger ved brev af 20. marts 2013. I samme 
anledning anmodede TDC om et møde med Erhvervsstyrelsen. 
 
Mødet mellem Erhvervsstyrelsen og TDC blev afholdt den 4. april 2013. 
På dette møde blev særligt Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse 
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vedrørende NGA-områder drøftet. I umiddelbar forlængelse heraf har der 
den 5. april 2013 været afholdt et opklarende telefonmøde mellem 
Erhvervsstyrelsen og TDC om de faktiske forhold vedrørende de 130 
”fremskudte centraler”. TDC har den 7. april 2013 sendt en opfølgende e-
mail vedrørende NGA-områder til styrelsen.  
 
Endelig sendte Erhvervsstyrelsen den 16. april 2013 et udkast til 
afgørelse til TDC om selskabets definition af NGA-områder, om 
selskabets brug af VLAN samt om tilrådighedsstillelse af et uncontended 
VULA-produkt. TDC har fremsendt sine bemærkninger ved e-mail af 18. 
april 2013. 
 
Erhvervsstyrelsen har herefter på baggrund af sit tilsyn med TDC’s 
standardtilbud efter telelovens § 52 fundet anledning til at træffe 
afgørelse om følgende: 
 

1. Områder defineret som NGA-områder. 
2. VLAN. 
3. Uncontended VULA.   

 
Erhvervsstyrelsen vil i det følgende først redegøre for begrundelsen for 
styrelsen afgørelse. Herefter gengives TDC’s og branchens bemærk-
ninger i forbindelse med de gennemførte høringer.   
  
4. Begrundelse 
 
Ad 1. Områder defineret som NGA-områder 
Erhvervsstyrelsen skal indledningsvis bemærke, at det i relation til 
rækkevidden af adgangsforpligtelsen fremgår af marked 4-afgørelsen, at: 
 
”TDC skal tilbyde virtuel ubundtet netadgang til kobber (VULA) i NGA-
områder, det vil sige i områder, hvor TDC har opgraderet eller 
opgraderer kobberaccessnettet.  
 
Ved opgradering af kobberaccessnettet forstås i denne sammenhæng, at 
TDC har etableret eller etablerer et fremskudt indkoblingspunkt med 
henblik på at kunne tilbyde højere hastigheder til de slutbrugere, der er 
tilsluttet indkoblingspunktet, set i forhold til de hastigheder, der kan 
tilbydes fra det hidtidige tilslutningspunkt mere centralt i nettet. Det er i 
denne sammenhæng ikke afgørende, om TDC måtte betegne dette 
hidtidige – bagvedliggende – punkt som en lokalcentral, en central, et 
teknikhus eller et teknikskab. I det følgende benævnes det pågældende 
bagvedliggende punkt med fællesbetegnelsen en central. 
 
Forpligtelsen indebærer, at TDC er forpligtet til at tilbyde VULA, for så 
vidt angår alle forbindelser, der udgår fra disse centraler, der ligger i 
NGA-området.” 
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Erhvervsstyrelsen skal endvidere bemærke, at VULA-produktet skal give 
de alternative teleselskaber mulighed for at tilbyde højhastighedsbred-
bånd i konkurrence med TDC samtidig med, at TDC gives mulighed for 
at udbygge/opgradere kobbernettet. Det fremgår af markedsafgørelsen, at 
baggrunden for, at alle forbindelser i et NGA-område er omfattet af 
VULA-forpligtelsen er, at 
 
“…der som anført ovenfor ikke er en lønsom forretningsplan for de 
alternative teleselskaber i at etablere sig i de fremskudte 
indkoblingspunkter, idet kundegrundlaget på et fremskudt 
indkoblingspunkt ofte vil være for lille i forhold til de dermed forbundne 
omkostninger. 
 
(…) 
 
Dermed får de alternative teleselskaber mulighed for at samle alle 
slutbrugere tilknyttet en given central på én teknologisk platform – VULA 
– og dermed undgå unødige omkostninger knyttet til, at skulle basere 
deres udbud på forskellige engrosprodukter. 
 
Ved på den måde at give de alternative teleselskaber netadgang til et 
VULA produkt får de alternative teleselskaber i NGA-områderne de 
samme muligheder for at nå ud til slutbrugerne med de samme 
højhastighedstjenester som TDC. Det er i den forbindelse af afgørende 
konkurrencemæssig betydning, at de alternative teleselskaber sikres et 
rimeligt forretningsgrundlag og dermed det fornødne incitament til at 
aftage produktet. Det vil give de alternative teleselskaber mulighed for at 
agere på det danske bredbåndsmarked i konkurrence med TDC.” 
 
Lokationer, hvor der ikke er VULA-understøttende udstyr  
Det fremgår af bilag 1a Produktspecifikation for VULA, pkt. 7.1 
centraler, der understøtter VULA, at ”Hvilke centraler der er defineret 
som VULA kan ses i DSLAM-listen på Wholesale Online…” 
 
Af TDC’s DSLAM-liste på Wholesale Online fremgår det, at der for en 
række ”centraler” (10) og ”fremskudte centraler” (32), der er angivet som 
liggende i et NGA-område, ikke kan tilbydes VULA. TDC har oplyst, at 
det ikke er muligt at tilbyde VULA fra disse lokationer, selv om de ligger 
i et NGA-område, idet der ikke er VULA-understøttende udstyr på de 
nævnte lokationer.  
 
Ovenstående begrænsninger indebærer, at de alternative teleselskaber 
ikke vil kunne få adgang til VULA på de nævnte lokationer, selv om den 
pågældende ”central” eller ”fremskudte central” angivet i TDC’s 
DSLAM-liste ligger i et NGA-område som defineret i marked 4-
afgørelsen.  
 
Afgørende for vurderingen af, om TDC har overtrådt selskabets 
forpligtelser, er herefter, om TDC’s forpligtelse til at give adgang til 
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VULA i et NGA-område ifølge markedsafgørelse er uafhængig af, om 
der på den pågældende lokation aktuelt er VULA-understøttende udstyr. 
 
Det fremgår som nævnt ovenfor af marked 4-afgørelsen klart, at ”TDC 
skal tilbyde adgang til VULA på alle forbindelser, der udgår fra en 
central, der ligger i et NGA-område.”  
 
Der er således ikke i markedsafgørelsen angivet nogen begrænsninger i 
denne adgang, og der kan derfor ikke indlægges begrænsninger i 
adgangen til VULA i NGA-områder, der beror på det aktuelt anvendte 
udstyr. 
 
Accept af en sådan begrænsning ville i givet fald betyde, at TDC 
egenhændigt kunne begrænse selskabets VULA-forpligtelse og med 
andre ord forhindre de alternative teleselskabers adgang til VULA i 
NGA-områder, hvor de ifølge markedsafgørelsen vil have adgang hertil.  
 
De alternative teleselskabers muligheder for at samle alle slutbrugere 
tilknyttet en given central på én teknologisk platform vil endvidere blive 
begrænset i strid med hensynene bag og ordlyden i VULA-forpligtelsen, 
idet alene forbindelser tilknyttet det VULA-understøttende udstyr vil 
kunne blive migreret over på VULA-platformen. Det skal i den 
forbindelse bemærkes, at TDC efter det oplyste på mødet den 4. april 
2013 ikke har konkrete planer om at udskifte det eksisterende udstyr i 
NGA-områder med VULA-understøttende udstyr.  
 
Da de alternative teleselskabers muligheder for at levere højhastigheds-
bredbånd i konkurrence med TDC i NGA-områder i givet fald vil blive 
væsentligt forringede med den af TDC anførte begrænsning vedrørende 
det anvendte udstyr, finder styrelsen, at det er rimeligt og proportionalt at 
pålægge TDC at fjerne den pågældende begrænsning relateret til det 
anvendte udstyr. 
 
Dette gør sig gældende uanset, at ovenstående måtte indebære, at TDC vil 
skulle foretage investeringer i nyt udstyr, for at selskabet kan opfylde sin 
adgangsforpligtelse. 
 
Der er således tale om omkostninger af en karakter, som TDC må 
påregne som følge af dels de pålagte forpligtelser og dels den mulighed, 
selskabet får for at opgradere kobbernettet. 
 
TDC har i brev af 19. marts 2013 anført, at selskabet er uenigt med 
Erhvervsstyrelsen i, at selskabet i NGA-områder kan pålægges at udskifte 
DSLAM-udstyr, der ikke understøtter VULA. TDC har i den forbindelse 
henvist til, at det af marked 4-afgørelsen fremgår, at ”de alternative 
teleselskaber skal have mulighed for at bidrage med forslag til 
produktudviklingen af TDC’s DSLAM-udstyr, men at gennemførelsen af 
forslag vil bero på en vurdering af, om det er teknisk og økonomisk 
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muligt og ikke uforholdsmæssigt byrdefuldt set i forhold til formålet med 
forpligtelsen.” 
 
Hertil skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at det er styrelsens vurdering, at 
det pågældende uddrag ikke er relevant for nærværende vurdering. Der er 
tale om et uddrag fra et tekstafsnit i markedsafgørelsen, der vedrører de 
opstillede krav til udviklingen af VULA-produktet og således ikke selve 
adgangen til VULA-produktet.  
 
TDC har efterfølgende på mødet den 4. april 2013 foreslået en løsning, 
hvorefter selskabet fortsat leverer BSA, men at dette sker til VULA-
priser. På den måde er de alternativer teleselskaber efter TDC’s opfattelse 
i væsentligt omfang stillet, som hvis de havde fået VULA. 
 
Hertil skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at løsningen de facto indebærer 
en indskrænkning af VULA-forpligtelsen som beskrevet i markeds-
afgørelsen. Når TDC samtidig pt. ikke har konkrete planer om 
udskiftning af udstyret, ville der i givet fald blive tale om en 
tidsubegrænset undtagelse fra markedsafgørelsen. En sådan undtagelse er 
efter Erhvervsstyrelsens opfattelse ikke hjemlet i markedsafgørelsen.  
 
Erhvervsstyrelsen finder efter mødet med TDC den 4. april 2013 
anledning til at præcisere, at TDC’s forpligtelse relaterer sig til levering 
af et VULA-produkt. TDC er således alene forpligtet til at foretage 
investeringer i nyt udstyr, efterhånden som engroskunder efterspørger 
produktet. Erhvervsstyrelsen anerkender derfor også, at der i de tilfælde, 
hvor der kræves investeringer i og opsætning af nyt udstyr, kan være 
behov for en længere leveringstid end den anførte i standardtilbuddet. 
Styrelsen vil gerne indgå i en dialog med TDC om den nærmere 
fastsættelse af en leveringstid, der også tager hensyn til de andre 
selskabers muligheder for at samle alle slutbrugere tilknyttet et given 
central på én teknologisk platform.   
 
Det er herefter Erhvervsstyrelsens samlede vurdering, at TDC skal ændre 
selskabets DSLAM-liste i overensstemmelse med marked 4-afgørelsen, 
således at det ikke er en forudsætning for at få VULA i et NGA-område, 
at der på den tilknyttede central eller det fremskudte indkoblingspunkt i 
NGA-området tillige aktuelt befinder sig VULA-kompatibelt udstyr. 
 
Lokationer, etableret før markedsafgørelsens ikrafttrædelse    
Ud over ovenstående problemstilling fremgår det videre af TDC’s 
DSLAM-liste, at TDC har valgt at kategorisere en række (130) 
”fremskudte centraler” som værende beliggende uden for de i marked 4-
afgørelsen definerede NGA-områder. TDC har hertil oplyst, at det 
skyldes, at de pågældende fremskudte punkter ikke oprindeligt er 
etableret med henblik på at levere højere hastigheder. Der er således først 
efterfølgende blevet opsat DSLAM-udstyr.  
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Dette indebærer efter TDC’s opfattelse, at selskabet – trods etablering af 
udstyr i de fremskudte indkoblingspunkter med mulighed for at tilbyde 
højere hastigheder til slutbrugerne – ikke vil skulle give adgang til VULA 
fra disse fremskudte punkter samt fra de tilknyttede bagvedliggende 
centraler3.  
 
Afgørende for vurderingen af, om TDC har overtrådt selskabets 
forpligtelser, er, om TDC’s oprindelige hensigt med etablering af et 
fremskudt punkt med DSLAM-udstyr skal kunne begrænse TDC’s 
VULA-forpligtelse, således at der ikke tages hensyn det fremskudte 
punkts aktuelle funktion. 
 
Det fremgår som nævnt oven for af marked 4-afgørelsen klart, at ”TDC 
skal tilbyde virtuel ubundtet netadgang til kobber (VULA) i NGA-
områder, det vil sige i områder, hvor TDC har opgraderet eller 
opgraderer kobberaccessnettet.”  
 
Det fremgår derudover eksplicit af marked 4-afgørelsen, at ”TDC’s 
forpligtelse til at tilbyde netadgang til VULA gælder, uanset om 
opgraderingen af kobberaccessnettet – det vil sige etableringen af det 
fremskudte indkoblingspunkt tættere på slutbrugeren – er sket før eller 
efter, at denne afgørelse er truffet.” 
 
Der er således eksplicit i markedsafgørelsen taget særskilt stilling til, at 
også fremskudte indkoblingspunkter etableret før afgørelsens 
ikrafttræden kan medføre, at et område bliver et NGA-område.  
 
Tidspunktet for TDC’s etablering eller bygning af den fysiske lokation – 
det fremskudte indkoblingspunkt – er således ikke afgørende for, om et 
område bliver et NGA-område. Det afgørende er derimod funktiona-
liteten af det udstyr, der er opsat eller efterfølgende opsættes i det 
fremskudte indkoblingspunkt.  
 
Hvilke øvrige intentioner, TDC måtte have haft med etableringen af det 
fremskudte punkt, er derfor efter Erhvervsstyrelsens vurdering 
uvedkommende for vurderingen af, om der er tale om et NGA-område 
ifølge marked 4-afgørelsen.  
 
Afgørende for, om TDC skal give adgang til VULA, er herefter, om det 
aktuelle anvendte udstyr fx i form af ADSL24 eller VDSL i det 
fremskudte punkt giver mulighed at levere højere hastigheder til 
slutbrugerne end fra den bagvedliggende central5. Der er i disse tilfælde 

                                                 
3 Dette gælder dog ikke, hvis der i øvrigt til disse centraler er etableret fremskudte 
indkoblingspunkter, der gør området til et NGA-område. 
4 ADSL2 omfatter også ADSL2+, som efter det af TDC oplyste er den mest anvendte 
ADSL2-teknologi. På samme måde omfatter VDSL også VDSL2. 
5 Det vil sige de ca. 1200 centraler, der fremgår af TDC’s DSLAM-liste på selskabets 
hjemmeside. 
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tale om, at TDC som anført i markedsafgørelsen ”… har etableret eller 
etablerer et fremskudt indkoblingspunkt med henblik på at kunne tilbyde 
højere hastigheder til de slutbrugere, der er tilsluttet indkoblingspunktet, 
set i forhold til de hastigheder, der kan tilbydes fra det hidtidige 
tilslutningspunkt mere centralt i nettet”. 
 
TDC er derfor efter markedsafgørelsen forpligtet til at give adgang til 
VULA fra de 130 ”fremskudte centraler” samt fra de bagvedliggende 
tilknyttede centraler, i det omfang der på de 130 ”fremskudte centraler” 
er opsat udstyr, som giver mulighed for at levere højere hastigheder til de 
tilknyttede slutbrugere end fra de bagvedliggende centraler. 
 
TDC er derimod ikke forpligtet til at give adgang til VULA fra de 130 
”fremskudte centraler” samt fra de bagvedliggende tilknyttede centraler, 
hvis udstyret på de pågældende fremskudte punkter ikke giver mulighed 
for sådanne højere hastigheder, med mindre der til de tilknyttede centraler 
er etableret andre fremskudte indkoblingspunkter, der gør området til et 
NGA-område. Hvis TDC senere måtte udskifte udstyret, så det giver 
mulighed for sådanne højere hastigheder, vil forpligtelsen til at give 
adgang til VULA blive aktiveret. 
 
TDC har i brev af 19. marts 2013 og i e-mail af 18. april 2013 anført, at 
selskabet ikke er enig i styrelsens definition af NGA-områder i styrelsens 
afgørelsesudkast. TDC har bl.a. anført, at de 130 ”fremskudte centraler” 
ikke gør centralområderne til NGA-områder som anført i Kommissionens 
NGA-anbefaling, idet der fra disse ”fremskudte centraler” ikke er optiske 
elementer.  
 
Hertil skal Erhvervsstyrelsen bemærke, at styrelsen i markedsafgørelsen, 
som danner grundlag for denne afgørelse, har defineret NGA-områder 
som områder, hvor ”hvor TDC har opgraderet eller opgraderer 
kobberaccessnettet.” uafhængigt af den konkret anvendte bredbånds-
teknologi. Afgørende er i den forbindelse, at TDC gennem etablering af 
bredbåndsudstyr i de fremskudte indkoblingspunkter er blevet i stand til 
at ”tilbyde højere hastigheder til de slutbrugere, der er tilsluttet 
indkoblingspunktet, set i forhold til de hastigheder, der kan tilbydes fra 
det hidtidige tilslutningspunkt mere centralt i nettet.” 
 
Det er herefter helt uden betydning for Erhvervsstyrelsens vurdering i 
nærværende sag, hvordan TDC måtte betegne de pågældende fremskudte 
indkoblingspunkter, hvilke intentioner TDC oprindeligt havde med 
etableringen af de fremskudte indkoblingspunkter, eller om TDC måtte 
basere sig på den ene eller anden teknologi, så længe funktionaliteten af 
det udstyr, der befinder sig i det fremskudte indkoblingspunkt, 
understøtter levering af ”højere hastigheder”.  
 
TDC har efterfølgende på mødet den 4. april 2013 foreslået, at de 130 
”fremskudte centraler” ”konverteres” efter en på forhånd fastlagt plan, 
således at alle centraler inden udgangen af 2014 er konverteret, og 



 
10/21 
 
 

således at halvdelen af de kunder, der er knyttet til de pågældende 
centraler, er ”konverteret” inden udgangen af 2013. På den efterfølgende 
opklarende telefonsamtale oplyste TDC som anført, at det er tidspunktet 
for etablering af et nyt fremskudt indkoblingspunkt under den central, 
hvorunder en given fremskudt central henhører, der "initierer" NGA-
område-kategoriseringen og dermed VULA-forpligtelsen. 
 
Erhvervsstyrelsen er ikke enig i præmissen for den foreslåede løsning. 
Der er som anført ovenfor efter styrelsens vurdering allerede tale om 
NGA-områder, hvorfor VULA-forpligtelsen er gældende. En løsning som 
den af TDC anførte forudsætter netop, at dette ikke er tilfældet. Da der i 
givet fald ville være tale om en begrænsning af VULA-forpligtelsen som 
beskrevet i markedsafgørelsen, er en sådan mulighed efter styrelsens 
opfattelse ikke hjemlet i markedsafgørelsen. 
 
Erhvervsstyrelsen bemærker i forlængelse heraf, at TDC på telefonmødet 
den 5. april 2013 oplyste, at der ikke på de 130 ”fremskudte centraler” 
skal foretages egentlige ændringer for at kunne levere VULA-produktet. 
Levering af VULA-produktet kræver således efter styrelsens forståelse 
som altovervejende hovedregel – hvis overhovedet – ikke investeringer i 
og opsætning af nyt udstyr på de pågældende fremskudte punkter. TDC 
har bekræftet dette ved e-mail af 7. april 2013 til styrelsen.    
 
På ovennævnte baggrund skal TDC i overensstemmelse med marked 4-
afgørelsen ændre selskabets DSLAM-liste, således, at TDC tilbyder 
VULA fra alle de ovennævnte 130 ”fremskudte centraler”, hvor der 
efterfølgende er blevet opsat udstyr, som giver mulighed for at levere 
højere hastigheder til slutbrugerne end fra de bagvedliggende centraler. 
 
Ad 2. VLAN 
TDC har den 8. marts 2013 indsendt et opdateret standardtilbud for 
VULA samt for Ethernet Transmission af BSA/VULA-trafik til 
Erhvervsstyrelsen. Det fremgår af ”bilag 1: Produktspecifikation for 
Ethernet Transmission af BSA/VULA-trafik” pkt. 4.2, at:  
 
”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 
Slutbrugere i den løsning der er tilgængelig ved lancering af standard 
tilbuddet på VULA. Der vil til Ethernet transportproduktet blive udviklet 
at trafik fra VULA-slutbrugere vil blive placeret i samme VLAN/VLANs 
som trafik fra Ethernet BSA/ FBSA Slutbrugere. Når denne justerede 
løsning er tilgængelig vil løsningen for at trafik fra VULA Slutbrugere 
placeret i eget VLAN blive udfaset. 
  
Den Ethernet port der benyttes til POI, kan benyttes til trafik fra VLAN 
fra både eBSA/FBSA og VULA.”  
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Det fremgår endvidere af fodnote 1 i bilaget, at:  
 
”Det vil blive udviklet til Ethernet transportproduktet at trafik fra VULA-
slutbrugere vil blive placeret i samme VLAN/VLANs som trafik fra 
Ethernet BSA/ FBSA Slutbrugere. Når denne justerede løsning er 
tilgængelig vil løsningen for at trafik fra VULA Slutbrugere vil være 
placeret i eget VLAN blive udfaset.” 
 
Forud herfor har TDC ved e-mail af 25. februar 2013 oplyst, at selskabet 
har iværksat implementeringen af en løsning med såvel eBSA/FBSA-
trafik som VULA-trafik i samme VLAN, men at løsningen dog ikke vil 
være klar pr. 3. marts 2013, når VULA-standardtilbuddet træder i kraft, 
men inden 15. marts 2013. TDC tog dog forbehold for, at der endnu ikke 
var modtaget formel accept/ressourcesikring hos selskabets it-leverandør, 
men at TDC forventede, at dette ville ske. Dette blev tillige formelt 
meddelt de alternative teleselskaber den 27. februar 2013. Ved en 
efterfølgende e-mail af 13. marts 2013 til Erhvervsstyrelsen oplyste TDC 
imidlertid, at løsningen vedrørende VLAN må udsættes til maj-releasen 
og dermed først vil blive tilgængelig fra 1. juni 2013.  
 
Baggrunden for at søge den omhandlede VLAN-løsning implementeret 
var et ønske fra de alternative selskaber, der over for Erhvervsstyrelsen 
har oplyst, at TDC’s løsning i det oprindelige standardtilbud, hvor 
VULA-trafikken ikke kan sammenblandes med trafik fra BSA/FBSA-
slutbrugere, indebærer, at slutkunder, der skal flyttes fra BSA til VULA, 
vil skulle skifte VLAN og dermed vil få afbrudt trafikken ved en 
omlægning. De alternative selskaber har endvidere oplyst, at hvis 
selskaberne ikke kan anvende samme ydre VLAN til hhv. VULA- og 
BSA-trafik, vil selskaberne skulle anvende to forskellige netværksdesigns 
og it-løsninger, som vil medføre en fordobling i omkostninger til driften 
af systemer fremover.  
 
Erhvervsstyrelsen kan nu konstatere, at TDC har imødekommet de 
alternative teleselskabers ønske og vil ændre selskabets standardtilbud, 
således at det vil være muligt at placere trafik fra VULA-slutbrugere i 
samme VLAN som trafik fra eBSA/FBSA-slutbrugere fra 1. juni 2013.  
 
I relation til VULA-produktet fremgår det af afgørelsen på marked 4, at: 
”TDC’s VULA-produkt på den ene side skal varetage hensynet til at 
fjerne begrænsninger for TDC’s investeringer i og udbygning af 
højhastighedsinfrastruktur, og på den anden side varetage hensynet til at 
de alternative teleselskabers mulighed for at anvende TDC’s 
infrastruktur på lige og rimelige vilkår.”    
 
Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at det er helt afgørende, at de 
alternative selskaber via TDC’s VULA-produktet gives mulighed for at 
konkurrere med TDC på rimelige og lige vilkår samtidig med, at TDC 
udbygger kobbernettet. Det er derfor vigtigt, at der er mulighed for en 
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smidig migrering til VULA-produktet, og at alternative teleselskaber, 
som ønsker at aftage TDC’s VULA-produkt, ikke pålægges en række 
unødige omkostninger. 
 
Erhvervsstyrelsen noterer sig i den forbindelse, at TDC med henblik på at 
opfylde selskabets VULA-forpligtelse vil udvikle og stille en sådan 
løsning til rådighed for de alternative teleselskaber, hvor eBSA-
slutbrugere og VULA-slutbrugere kan placeres i samme VLAN. Det 
bemærkes i den forbindelse, at TDC som anført ovenfor har oplyst, at 
løsningen må udsættes til maj-releasen og dermed bliver tilgængelig fra 
1. juni 2013.  
 
I forbindelse med høringen over udkast til denne afgørelse har TDC 
oplyst, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger, og at selskabet 
arbejder efter at nå de nævnte terminer. 
 
Erhvervsstyrelsen finder på den baggrund, at TDC’s skal stille en løsning 
til rådighed, hvorved de alternative udbydere kan anvende samme VLAN 
til hhv. VULA- og eBSA trafik.  
 
Løsningen skal være tilgængelig hurtigst muligt og senest den 1. juni 
2013. 
 
Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse noteret sig, at TDC ikke har 
varslet udbygninger af kobbernettet, der indebærer tvangsmigrering af 
forbindelser tilhørende de alternative teleselskaber inden 1. juni 2013.  
 
Ad 3. Uncontended VULA 
TDC’s standardtilbud giver ikke mulighed for at få adgang til et 
uncontended VULA-produkt.  
 
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 
(uncontended adgang).”  
 
Derudover fremgår det, at ”… Med muligheden for aftalt og specificeret 
kapacitet, skal produktet sikre, at de alternative teleselskaber får 
mulighed for at opretholde kontrol med graden af udnyttelse (contention) 
i udbuddet af tjenester til slutbrugerne. 
 
En aftalt og specificeret kapacitet, der sikrer de alternative teleselskaber 
fuld kontrol over en given tjeneste, vil i forbindelse med transport til et 
mere centralt punkt i nettet (National) kunne indebære en ikke-effektiv 
udnyttelse af de tilgængelige ressourcer og dermed en potentiel 
omkostningsforøgelse. TDC skal derfor tillige tilbyde et VULA-produkt, 
der ikke giver adgang til en sådan specificeret kapacitet (contended 
adgang), og som derfor er billigere.” 
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For at give de alternative teleselskaber mulighed for at tilbyde 
højhastighedsbredbånd i konkurrence med TDC er det af stor betydning, 
at der udvikles et VULA-produktet, som giver mulighed for uncontended 
adgang, jf. tillige markedsafgørelsen. Dette i lyset af, at VULA-produktet 
i NGA-områder skal ses som et alternativ til ubundtet adgang til rå 
kobber. På den baggrund er kravet om uncontended adgang særligt 
fremhævet i marked 4-afgørelsen som en hjørnesten i VULA-produktet 
 
Som bekendt trådte VULA-forpligtelsen i kraft den 3. marts 2013. Det 
betyder, at TDC fra dette tidspunkt er forpligtet til at tilbyde et VULA-
produkt, der lever op til kravene i markedsafgørelsen. 
 
Erhvervsstyrelsen har imidlertid forstået, at specifikationen for et 
uncontended VULA-produkt har forudsat yderligere samarbejde mellem 
TDC og de alternative teleselskaber. Der har således været drøftelser på 
tekniske møder i regi af TDC dels den 16. januar 2013 og dels den 28. 
februar 2013. 
 
TDC har 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, ligesom emnet blev 
drøftet på VULA-forum den 12. marts 2013.  
 
På mødet i VULA-forum den 12. marts 2013 redegjorde TDC blandt 
andet for, at et uncontended VULA-produkt kan være tilgængeligt for de 
alternative teleselskaber fra den 1. december 2013. De alternative 
teleselskaber tilkendegav på mødet at være indforstået med denne dato. 
 
På den baggrund træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om, at TDC er 
forpligtet til at stille et uncontended VULA-produkt til rådighed for de 
alternative teleselskaber senest den 1. december 2013. 
 
Det bemærkes, at TDC i forbindelse med høringen over udkast til denne 
afgørelse samt på mødet den 4. april 2013 mellem Erhvervsstyrelsen og 
TDC har tilkendegivet at være indforstået med afgørelsen, og at selskabet 
arbejder efter at nå de nævnte terminer. 
 
4. Høringssvar fra branchen og TDC   
Branchens og TDC’s høringssvar er opdelt i overensstemmelse med de 
tre rejste emner.  
 
Ad 1. Områder defineret som NGA-områder 
I forbindelse med Erhvervsstyrelsens høring over TDC’s VULA-
standardtilbud har Telenor oplyst, at TDC på møde den 4. oktober 2012 
lod forstå, at TDC ikke anser en række af de tidligere etablerede 
fremskudte positioner for omfattet af VULA-forpligtelsen. Årsagen til at 
en række positioner kan undtages fra VULA-forpligtelsen, skyldes efter 
det oplyste, at disse ifølge TDC ikke er blevet etableret ”med det ene 
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formål at forhøje de opnåede båndbredder”. TDC har efter det oplyste 
tilkendegivet, at TDC på visse af disse lokationer dog vil tilbyde VULA, 
selv om TDC ikke anser sig forpligtet hertil.   
 
Telia oplyste i sit høringssvar, at det af den DSLAM-liste, der kan 
downloades fra service.tdc.dk (udgave af 3. januar 2013), fremgår, at der 
tilsyneladende findes 43 centraler, som TDC opfatter som NGA-centraler 
i marked 4-afgørelsens forstand, men som ikke samtidig er VULA-
centraler, og hvor man derfor ikke kan aftage VULA.  
 
TDC har i relation hertil oplyst, at der er to forhold, der skal være opfyldt, 
for at en slutkunde kan tilbydes et VULA-produkt; (i) at noden er 
defineret som NGA, og (ii) der på noden står VULA-egnet 
DSLAM/Udstyr. Det vil sige, hvis noden er NGA, og der er placeret en 
Ericsson DSLAM – men ikke nogen Alcatel DSLAM – er VULA noteret 
som ”Nej” på DSLAM-listen. 
 
TDC har endvidere oplyst, at DSLAM-listen på baggrund af ovenstående 
er blevet præciseret med følgende definition: 
 

• NGA – Steder der iflg. Erhvervsstyrelsen er defineret som NGA- 
områder 

• VULA – Noder med udstyr der understøtter VULA tjenesten, pt. 
Alcatel-DSLAM. 

 
En slutkunde kan tilbydes VULA-produkt, hvis slutkundens adresse kan 
tilsluttes en node, der både er defineret som NGA og understøtter VULA. 
 
TDC har den 25. februar 2013 som opfølgning på mødet med 
Erhvervsstyrelsen den 21. februar 2013 fremsendt en e-mail med 
yderligere bemærkninger i relation til leverance af VULA fra punkter, der 
kun er bestykket med Ericsson-udstyr.  
 
TDC har oplyst, at da VULA-specifikationen blev udfærdiget i den 
teknisk arbejdsgruppe, var det et grundlæggende kriterium for TDC, at 
det skulle være muligt at levere produktet fra TDC’s dominerende 
platform, Alcatel, men at specifikationen ikke skulle begrænses af de 
begrænsninger, som alene vedrørte TDC’s DSLAM af fabrikatet 
Ericsson. Det var et valg, der sikrede et bedre VULA-produkt på 
bekostning af, at VULA så ikke kan leveres i den begrænsede geografi, 
hvor TDC kun har Ericsson-udstyr.  
 
Ovenstående drejer sig ifølge TDC om følgende 10 centraler: Andrup, 
Arnborg, Avnbøl, Biersted, Borbjerg, Fanø 2, Fjellerup, Gassum, Kegnæs 
og Ødis. For områder knyttet til disse centraler, kan der ikke leveres 
VULA fra centralpunktet, men der kan leveres VULA fra de fremskudte 
punkter, der er årsag til, at centralområderne klassificeres som NGA-
områder. 
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Hertil kommer følgende 32 fremskudte punkter, der alle er uden shaping: 
Ballerup 8, Børkop, 3 Børkop 4, Grenå 2, Hammerum 2, Hasselager 9, 
Herning 18, Herning 5, Hesselager 2, Hesselager 3, Hjørring 7, Hobro 6, 
Holbæk 3, Ikast 5, Middelfart 9, Nyborg 2, Nærum 3, Odense 25, 
Randers 17, Ribe 2, Ringkøbing 3, Silkeborg 11, Silkeborg 15, 
Svendborg 4, Tåstrup 18, Valby 15, Vejle 18, Vesterbro 1, Vestervedsted 
4, Ålborg 27, Ålborg Vest 6 og Århus Vest 3. Fra disse punkter kan der 
ifølge TDC ikke leveres VULA, men der kan leveres VULA fra de 
tilhørende centraler og fra øvrige fremskudte punkter i de berørte 
centralområder. 
 
TDC har derudover efterfølgende den 26. februar 2013 telefonisk over for 
Erhvervsstyrelsen oplyst, at selskabet har etableret en række fremskudte 
indkoblingspunkter (angivet i DSLAM-listen som ”fremskudte 
centraler”), hvor der i dag står DSLAM-udstyr, men hvor punktet ikke 
efter TDC’s opfattelse er etableret med henblik på at tilbyde højere 
hastigheder og derfor ikke ligger i et NGA-område. De ”fremskudte 
centraler” er ifølge TDC blevet etableret som et fremskudt abonnenttrin 
med henblik på levering af PSTN til nye slutbrugere, som der ikke var 
tilstrækkelig kapacitet i det eksisterende kabel fra lokalcentralen til at 
betjene.  
 
Efterfølgende blev slutkunderne – som var tilsluttet abonnenttrinnet og 
som nu ønskede bredbånd – tilsluttet en DSLAM inde på lokalcentralen 
via det eksisterende kabel, som nu var aflastet ved hjælp af det opsatte 
abonnenttrin. På et tidspunkt blev kapaciteten i kobberkablet opbrugt, og 
herefter etablerede TDC en DSLAM i bygningen/teknikhuset, hvor 
abonnenttrinnet var placeret. Med dette DSLAM-udstyr blev det muligt at 
tilbyde nye slutkunder i området bredbånd og samtidigt eksisterende og 
nye kunder en øget hastighed. 
 
TDC oplyste også, at selskabet ikke længere anvender ADSL-udstyr, men 
derimod ADSL2- eller VDSL-udstyr.  
 
I høringen over Erhvervsstyrelsens udkast til afgørelse har TDC i brev af 
19. marts 2013 til styrelsen anført, at det i den tekniske arbejdsgruppe, 
der skulle udarbejde den tekniske specifikation for VULA i 2011, var 
afgørende at definere krav, der kunne i mødekommes uden at det 
medførte udskiftning af TDC’s bestand af DSLAM. For at dette kunne 
opfyldes med så vide rammer for definitionen af et VULA-produkt som 
muligt, lod gruppen sig kun begrænse af de tekniske muligheder på 
Alcatel-platformen.  
 
TDC har endvidere anført, at dette er i overensstemmelse med det 
følgende, som er citeret fra marked 4-afgørelsen: 
 
”Således skal TDC sikre, at de alternative teleselskaber i videst muligt 
omfang får mulighed for at bidrage med forslag til produktudviklingen 
af TDC’s DSLAM-udstyr med henblik på en udvidelse af mulighederne 
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for flere udbydere til samtidigt at kontrollere hver sin del af en given 
DSLAM. Hvorvidt sådanne forslag kan gennemføres, vil bero på en 
vurdering af, om det er teknisk og økonomisk muligt og ikke uforholds-
mæssigt byrdefuldt set i forhold til formålet med forpligtelsen.” 
 
I forlængelse af dette citat har TDC anført, at forudsætningen her er, at en 
udskiftning af – eller opstilling af – nye TDC-DSLAM alene for at sikre, 
at andre udbydere ikke skal have behov for at opstille DSLAM, er 
uforholdsmæssigt byrdefuldt. 
 
I relation til spørgsmålet om de 130 ”fremskudte centraler” har TDC 
anført, at selskabet er enigt med Erhvervsstyrelsen i, at det ikke er 
afgørende, hvornår et punkt er etableret. TDC har i forlængelse heraf 
samtidig anført, at selskabet finder det afgørende, om punktet er etableret 
med henblik på at tilbyde højere hastigheder. 
 
TDC har således anført, at det efter selskabets opfattelse eksplicit 
fremgår, at det ikke er ethvert fremskudt indkoblingspunkt, TDC har 
etableret, der giver anledning til at pålægge TDC en VULA-forpligtelse. 
De fremskudte indkoblingspunkter, der er etableret med henblik på at 
imødegå en mangel på kapacitet i parkabelnettet og uden henblik på at 
give adgang til højere hastigheder til slutbrugere, er således ikke etableret 
med henblik på at kunne tilbyde højere hastigheder til de slutbrugere, der 
er tilsluttet indkoblingspunktet. Ved etableringen af indkoblingspunktet 
blev der ikke opsat udstyr til at levere kunden højere hastighed.  
 
TDC har hertil anført, at det efter selskabets opfattelse i henhold til 
markedsafgørelsens ordlyd er uden betydning, om TDC efterfølgende 
har opsat ADSL2 eller VDSL-udstyr ved disse indkoblingspunkter, 
ligesom det er uden betydning, at alene den kortere ledningsvej fra det 
fremskudte indkoblingspunkt til slutbrugeren giver mulighed for at 
tilbyde en given slutkunde højere båndbredde fra det fremskudte 
indkoblingspunkt end fra centralen. 
 
Endelig har TDC anført, at det subsidiært gøres gældende, at NGA-
områder i henhold til markedsafgørelsen må forstås i overensstemmelse 
med EU-Kommissionens NGA-anbefaling. Efter NGA-anbefalingen 
anses et områder, hvor der alene er opstillet ADSL2 ikke for NGA. Den 
delmængde af de ”fremskudte centraler”, hvor der er placeret ADSL2 
udstyr – men ikke VDSL2 udstyr – er der således ikke NGA-områder. 
 
Punktet var endvidere genstand for drøftelse på mødet den 4. april 2013 
mellem Erhvervsstyrelsen og TDC. For så vidt angår de 10 + 32 punkter, 
der er bestykket med Ericsson-udstyr og således ikke kan understøtte 
VULA, oplyste TDC, at selskabet ikke pt. har planer om udskiftning af 
udstyret, idet der hverken fra engroskunder eller slutbrugere er 
efterspørgsel efter hastigheder, der ikke kan leveres med det nuværende 
udstyr. TDC foreslog på den baggrund en løsning, hvorefter selskabet 
fortsat leverer BSA fra disse punkter, men at dette sker til VULA-priser. 
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På den måde er de alternativer teleselskaber efter TDC’s opfattelse i 
væsentligt omfang stillet, som hvis de havde fået VULA. 
 
I forbindelse med høringen over denne afgørelse har TDC i e-mail af 18. 
april 2013 om dette punkt anført, at udstyret vil blive udskiftet med 
henblik på at kunne benyttes til at tilbyde VDSL, men at TDC imidlertid 
ikke har konkrete planer om en udskiftning, idet TDC’s konkrete 
udbygningsplaner ikke er længere frem end ca. 6 måneder. 
 
For så vidt angår de 130 ”fremskudte centraler”, er det fortsat TDC’s 
opfattelse, at der ikke er tale om NGA-områder. Selskabet foreslog, at 
disse centraler efter en på forhånd fastlagt plan ”konverteres”, således at 
alle centraler inden udgangen af 2014 er konverteret til NGA-centraler, 
og således at halvdelen af de kunder, der er knyttet til de pågældende 
centraler, er ”konverteret” inden udgangen af 2013.  
 
På en efterfølgende opklarende telefonsamtale den 5. april 2013 har TDC 
oplyst, at der ikke på de 130 ”fremskudte centraler” skal foretages 
egentlige ændringer, men at tidspunktet for etablering af et nyt fremskudt 
indkoblingspunkt under den central, hvorunder en given fremskudt 
central henhører, "initierer" NGA-område-kategoriseringen og dermed 
VULA-forpligtelsen. 
 
TDC har ved e-mail af 7. april 2013 fremsendt en liste over 
indkoblingspunkter (10 + 32 punkter) i NGA-områder, hvor selskabet 
ikke har Alcatel-udstyr men alene Ericsson-udstyr. E-mailen indeholder 
også en liste over de 130 ”fremskudte centraler”, der ifølge TDC ikke er 
NGA-områder, idet centralerne ikke er etableret med henblik på at give 
højere båndbredde og heller ikke er blevet NGA-område ved, at der er 
etableret andre sådanne fremskudte indkoblinger i de pågældende 
centralområder.  
 
TDC har i e-mailen bekræftet, at skift af status for de 130 ”fremskudte 
centraler” til NGA-centraler ikke indebærer noget teknisk skifte på det 
enkelte indkoblingspunkt – men vil alene skulle implementeres i TDC’s 
it-systemer. Samtidig har TDC oplyst, at TDC ikke har en langtrækkende 
konkret plan for nye indkoblingspunkter, men at det fremgår af de 
udsendte varsler, at Århus C området bliver VULA-område i 
indeværende kvartal. 
 
Endelig har TDC i forbindelse med høringen over denne afgørelse i e-
mail af 18. april 2013 om disse ”fremskudte centraler” bemærket, at 
Erhvervsstyrelsen ikke citerer den fulde tekst i markedsafgørelsen. TDC 
har anført, at styrelsen dermed argumenterer for, at TDC’s redegørelse 
for, at de nævnte punkter ikke er etableret med dette henblik, savner 
relevans. TDC har endvidere anført, at Erhvervsstyrelsen i direkte 
modstrid med marked 4-afgørelsens formulering anfører, at det ikke er 
relevant med hvilket formål, de nævnte indkoblingspunkter er etableret. 
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Ad 2. VLAN 
I forbindelse med Erhvervsstyrelsens høring over TDC’s VULA-
standardtilbud har Telenor og Telia oplyst, at 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, 
umuliggør en smidig migrering 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 tale under samme ydre VLAN, så der fremover kun 
benyttes 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.  
 
Erhvervsstyrelsen har efterfølgende haft en dialog med TDC om denne 
problemstilling. TDC har i den forbindelse oplyst, at baggrunden for 
denne 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 foretage 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.  
 
I brev af 14. februar 2013 har TDC oplyst, at selskabet endnu ikke havde 
en afklaring på undersøgelsen eller en tidshorisonten på en sådan re-
implementering af VULA-produktet. Efter de alternative selskaber har 
påpeget, at de helst ser, at TDC’s VULA-løsning justeres frem for deres 
eget backbone set up, igangsatte TDC et arbejde med henblik på at finde 
en løsning. Når en løsning er skitseret, skal den indmeldes og 
implementeres.  
 
Emnet blev herefter drøftet på mødet den 21. februar 2013 mellem 
Erhvervsstyrelsen og TDC, ligesom TDC har fulgt op herpå i e-mail af 
25. februar 2013. I denne e-mail anførte TDC, at selskabet kan bekræfte, 
at der er fundet en løsning, så det bliver muligt at anvende samme VLAN 
i forbindelse med VULA med contended adgang som den løsning der 
anvendes ved eBSA. TDC oplyste, at selskabet har iværksat 
implementeringen, som dog ikke kan være klar pr. 3. marts 2013, men 
inden 15. marts 2013 ifølge vurderinger, der er gennemført sammen med 
selskabets it-leverandør. TDC anførte i den forbindelse, at der endnu ikke 
er modtaget formel accept/ressourcesikring hos selskabets it-leverandør, 
men at man forventer, at det vil ske. 
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Telenor har efterfølgende meddelt Erhvervsstyrelsen, at man fra TDC den 
27. februar 2013 har modtaget en officiel melding om det samme. 
 
Siden har TDC den 13. marts 2013 oplyst, at løsningen vedrørende 
VLAN ikke formelt har kunnet accepteres og ressourcesikres. Ændringen 
i brug af VLAN vedrører ifølge TDC meget vitale områder, der var hårdt 
ramt af manglende kvalitet og overblik ved de sidste ændrings-releases.  
Eventuelle fejl vil således kunne ramme eksisterende tjenester som 
eBSA, og ved hasteintroduktion vil man miste muligheden for i tilfælde 
af fejl blot at rulle implementeringen tilbage.  
 
Endvidere har TDC anført, at ændringen vil kræve mere en 10 gange så 
mange testtimer, som selskabet havde kalkuleret med for at introducere til 
15. marts. På den baggrund må løsningen udsættes til maj-releasen og 
dermed blive tilgængelig fra 1. juni. 
 
I forbindelse med høringen over udkastet til nærværende afgørelse har 
TDC i brev af 20. marts 2013 anført, at en forudsætning for et sådant 
påbud burde være, at den VLAN-løsning, som TDC leverer pr. 3. marts 
2013, ikke er i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens pålæg om 
VULA udbud, som det er formuleret i markedsafgørelsen. Det er efter 
TDC’s opfattelse ikke tilfældet.  
 
TDC har i den anledning anført, at selskabet med den eksisterende 
løsning har sikret, at TDC kunne implementere en prissætning for VULA, 
uanset om denne måtte afvige fra kapacitetsudmøntningen i prissæt-
ningen for eBSA, og en afgørelse herom blev først truffet på et langt 
senere tidspunkt. 
 
TDC har endvidere anført, at VULA er et produkt på marked 4, og det er 
derfor primært migreringer fra marked-4 produkterne rå kobber og delt rå 
kobber, der skal sikres koordineret. 
 
TDC har derudover anført en række bemærkninger til den af Erhvervs-
styrelsen skitserede model for en overgangsordning.  
 
Punktet blev kort berørt på mødet mellem Erhvervsstyrelsen og TDC den 
4. april 2013.  
 
Endelig har TDC i forbindelse med høringen over udkast til denne 
afgørelse oplyst, at selskabet ikke har yderligere bemærkninger, og at 
selskabet arbejder efter at nå de nævnte terminer. 
 
Ad 3. Uncontended VULA 
TDC har i brev af 14. februar 2013 oplyst, at selskabet efter branche-
mødet den 16. januar havde behov for yderligere møder med de øvrige 
operatørernes specialister og TDC’s teknikere med henblik på, at det 
produkt, der skal leveres/ønskes, i så høj grad som muligt lever op til 
operatørens forventninger. TDC anførte endvidere, at en kravspecifikati-
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on på produktet kan udvikles efter yderligere drøftelser på et møde den 
28. februar 2013.  
 
Endelig anførte TDC, at en realistisk plan herefter vil være levering enten 
1. december 2013 eller 1. halvår 2014.  
 
Derudover blev emnet drøftet på mødet i VULA-forum den 12. marts 
2013. Her præsenterede TDC blandt andet en detaljeret tidsplan for et 
uncontended VULA-produkt. Af denne redegørelse og den efterfølgende 
dialog fremgik det, at et uncontended VULA-produkt kan være 
tilgængeligt for de alternative teleselskaber fra den 1. december 2013. De 
alternative teleselskaber tilkendegav på mødet at være indforstået med 
denne dato. 
 
TDC havde i forbindelse med høringen over udkast til denne afgørelse 
ikke bemærkninger på dette punkt og oplyste, at selskabet arbejder efter 
at nå de nævnte terminer. TDC havde heller ikke på mødet mellem 
Erhvervsstyrelsen og TDC den 4. april 2013 bemærkninger på dette 
punkt. 
 
5. 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 
Erhvervsstyrelsen 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. 
 
6. Opfølgning på denne afgørelse 
Erhvervsstyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at TDC kan 
pålægges tvangsbøder i medfør af telelovens § 79, stk. 1, hvis TDC 
undlader at efterkomme afgørelser truffet i henhold til teleloven eller 
afgørelser truffet i medfør heraf. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tine Meyer 
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Bilag 1 Lovgrundlag  
Lov nr. 169 af 3. marts 2011 om elektroniske kommunikationsnet og -
tjenester med senere ændringer. 
 
”§ 52. IT- og Telestyrelsen fører tilsyn med overholdelse af reglerne i 
dette afsnit og regler udstedt i medfør heraf.” 
 
Markedsafgørelse 
Det i denne sammenhæng relevante marked er engrosmarkedet for fysisk 
netværksinfrastruktur (marked 4). Erhvervsstyrelsen traf den 16. august 
2012 afgørelse på markedet i henhold til § 40, stk. 1, og § 41, stk. 1. 
 
TDC er således i medfør af telelovens § 40, stk. 1, udpeget som udbyder 
med en stærk markedsposition på det i denne sammenhæng relevante 
engrosmarked. TDC er som følge heraf i overensstemmelse med reglerne 
i telelovens § 41, stk. 1, blandt andet pålagt nedenstående forpligtelser på 
engrosmarkedet: 
 
Netadgang 
Forpligtelse til netadgang, jf. telelovens § 41, stk. 2, nr. 1, jf. § 42. 
 
Det fremgår af markedsafgørelsen, at forpligtelsen om netadgang bl.a. 
indebærer, at TDC skal tilbyde virtuel ubundtet netadgang til kobber 
(VULA) i NGA-områder.  
 
 
 
 
 


