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Afslutning på Erhvervsstyrelsens gennemgang af TDC’s standardtil-
bud på engrosbredbåndsmarkederne i henhold til telelovens § 52. 
 
Erhvervsstyrelsen har færdiggjort tilsynet med TDC’s standardtilbud, som TDC 
har indsendt på baggrund af markedsafgørelserne af 16. august 2012 på engros-
markedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4), engrosmarkedet 
for bredbåndstilslutninger (marked 5) og engrosmarkedet for terminerende seg-
menter af faste kredsløb (marked 6).  
 
Erhvervsstyrelsen har foretaget en gennemgang af standardtilbuddene for at 
vurdere, om indholdet er i overensstemmelse med de forpligtelser, som TDC er 
pålagt på ovennævnte engrosmarkeder, jf. telelovens § 52.  
 
Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med styrelsens gennemgang og den foretag-
ne branchehøring af 7. november 2012, kunne konstatere, at der har været behov 
for at flere vilkår i TDC’s standardtilbud undergik en række tilpasninger på 
tværs af ovennævnte engrosmarkeder.  
 
TDC har efter anmodning fra styrelsen ved breve af 21. december 2012 og 8. 
marts 2013 ændret de vilkår, som styrelsen har vurderet skulle tilpasses, og har 
således løbende indsendt og offentliggjort de konkrete tilpasninger. Styrelsen 
har senest den 22. marts 2013 anmodet TDC om at tilpasse de sidste udeståender 
i forhold til vilkårene i standardtilbuddene.  
 
De udeståender, som således skulle tilpasses vedrørte følgende: 
 

1. Produkttillæg Samhusning, herunder bilag 1b og 1c. 
2. Samhusning, produktspecifikation for Fiber Backhaul, pkt. 10 TDC ini-

tierede omlægninger. 
3. Produktspecifikation for Rå fiber Fiber-Til-Hjemmet (FTH) bilag 1a, 

pkt. 12 TDC initierede omlægninger. 
4. Fiber BSA Produktspecifikation for FBSA Enkanals QoS bilag 1c. 
5. TDC’s efterlevelse af forpligtelsen om transparens (KPI’er). 

 
TDC har den 8. maj 2013 indsendt og offentliggjort reviderede standardtilbud, 
hvori de sidste tilpasninger er foretaget. Dertil har Erhvervsstyrelsen noteret sig, 
at TDC senest den 1. juli 2013 vil have tilpasset TDC’s systemer, således at sel-
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skabet kan levere KPI’er for bestillingssystemer, bestillinger, kvalitet af rå kob-
ber og leveringstider for samhusningsprodukter.  
   
Erhvervsstyrelsen skal i forbindelse med afslutningen af gennemgangen med de 
pågældende standardtilbud gøre opmærksom på, at styrelsen ikke godkender 
standardtilbuddene, og det forhold, at en problemstilling er færdigbehandlet i 
forbindelse med nærværende tilsyn, ikke udelukker styrelsen fra at kunne tage 
det op ved en senere lejlighed.  
 
Udover ovenstående har Erhvervsstyrelsen også ført tilsyn med TDC’s vilkår 
omkring rød ordre1 samt anmodet TDC om at justere selskabets samhusnings-
standardtilbud i forhold til selskabets forpligtelser på marked 4.  
 
Rød ordre 
Erhvervsstyrelsen er færdig med tilsynet med TDC’s implementering af ”rød 
ordre”, som indebærer, at der ved en søgning i Columbine-bestillingssystemet 
undersøges om en ordre kan etableres på en eksisterende fuldt koblet lednings-
vej mellem centralen og et allerede etableret stik hos kunden. En ordre betegnes 
som ”rød”, hvis den ikke kan gennemføres uden ændringer eller udbygninger af 
TDC’s anlæg. 
 
TDC har i standardtilbuddene indsat en henvisning til en detaljeret procesbe-
skrivelse af håndteringen af ”rød ordre” på selskabets hjemmeside under ”Who-
lesale Online”. 
 
Erhvervsstyrelsen vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på nuværen-
de tidspunkt. Det bemærkes, at styrelsen vil kunne tage vilkåret op på et senere 
tidspunkt, hvis der skønnes behov herfor – eksempelvis hvis TDC ændrer det 
nuværende vilkår eller i forbindelse med en konkret klagesag.  
 
Samhusning 
TDC har foretaget en gennemskrivning af standardtilbuddet vedrørende sam-
husning som anmodet af Erhvervsstyrelsen. Styrelsen har imidlertid noteret sig, 
at flere formuleringer i standardtilbuddet ikke er blevet ændret, hvorfor styrelsen 
må antage, at TDC hermed har valgt at stille produkterne Kabelrør og Fiber 
Backhaul til rådighed i tilknytning til alle produkter, der giver mulighed for 
samhusning.   
 
Erhvervsstyrelsen vil på denne baggrund ikke foretage sig yderligere. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Sebastian Yann Dines  

                                                 
1 Rød Ordre er bl.a. implementeret i flere standardtilbud. Rød ordre fremgår bl.a. i 

TDC’s standardtilbud om Gensalg fastnet, Bitstream Acces, Rå kobber, Delt rå kobber.  


