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Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med selskabets VULA-
standardtilbud på marked 4 – kompensation   
 
Som opfølgning på Erhvervsstyrelsens tilsyn med TDC’s standardtilbud 
for VULA behandlede styrelsen i brev af 1. marts 2013 TDC’s kompen-
sationsmodel i forbindelse med tvangsmigrering af rå kobber-forbindelser 
til VULA.  
 
Af brevet fremgår det, at TDC efter ønske fra branchen vil fremlægge ek-
sempler til konkretisering af reglerne om kompensation. Det fremgår 
endvidere af brevet, at det er aftalt med TDC, at selskabet sammen med 
branchen vil udarbejde en kompensationsmodel, der lever op til kravene i 
Erhvervsstyrelsens afgørelse af 16. august 2012 på engrosmarkedet for 
fysisk netværksinfrastruktur (marked 4).  
 
På VULA-forum den 12. marts 2013 præsenterede TDC en kompensati-
onsmodel efter følgende principper: 
 

• Udgangspunktet er en kompensation på 1000 kr. pr. berørt linje, 
idet der dog er mulighed for at søge om en individuelt beregnet 
kompensation.  

• Antallet af kompenserede linjer reduceres for mulig genanvendel-
se af udstyr. Reduktionen er baseret på netto-kundetilvæksten, 
idet kompensationsbeløbet dog ikke kan blive negativt. 

• Der kompenseres for udstyr, der bliver overflødiggjort som følge 
af migreringen – det vil sige ikke alene DSLAM-udstyr, men også 
andre netelementer. 

 
TDC’s kompensationsmodel blev efter mødet på VULA-forum sendt i 
branchehøring med svarfrist den 18. marts 2013. Telia, Telenor og Con-
cepy har fremsendt bemærkninger til Erhvervsstyrelsen. 
 
For så vidt angår TDC’s kompensationsmodel, skal Erhvervsstyrelsen 
bemærke, at det fremgår af marked 4-afgørelsen, at kompensationens 
størrelse skal fastsættes som et engangsbeløb pr. berørt linje, og at det 
umiddelbart skal kunne aflæses i aftalen. Dette er efter styrelsens opfat-
telse tilfældet i TDC’s model. Dertil kommer, at TDC giver mulighed for 
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en individuelt beregnet kompensation, hvis man som berørt engroskunde 
måtte ønske dette. 
 
Erhvervsstyrelsen skal også bemærke, at det af marked 4-afgørelsen 
fremgår, at TDC kan tage i betragtning, om investeringer i udstyr på en 
central kan genbruges, og at TDC i relation hertil efter ønske fra Telia har 
ændret reduktionsfaktoren fra brutto-kundetilvækst til netto-
kundetilvækst. 
 
Erhvervsstyrelsen har endvidere noteret sig, at TDC har ændret standard-
tilbuddet, således at ikke kun DSLAM-udstyr, men alt udstyr, der bliver 
overflødigt ved migreringen, kompenseres. 
 
På ovennævnte baggrund er det Erhvervsstyrelsens umiddelbare vurde-
ring, at TDC’s kompensationsmodel ligger inden for rammerne af marked 
4-afgørelsen. Styrelsen agter derfor ikke at foretage sig yderligere på nu-
værende tidspunkt i relation til kompensationsmodellen.  
 
Erhvervsstyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at VULA-forpligtelsen 
stadig er ny, og at der ikke på nuværende tidspunkt er gjort nogen erfa-
ringer med TDC’s kompensationsmodel i praksis.   
 
Erhvervsstyrelsen vil imidlertid følge brugen af kompensationsmodellen 
og skal opfordre såvel TDC som de alternative teleselskaber til at infor-
mere styrelsen om konkrete sager. Styrelsen vil herefter i forbindelse med 
en kommende, eventuel afgørelse om vectoring evaluere modellen og om 
nødvendigt træffe afgørelse i relation hertil. 
 
Det bemærkes, at måtte der opstå uenighed mellem TDC og et alternativt 
selskab om udmøntning af TDC’s kompensationsmodel, kan Erhvervssty-
relsen i medfør af telelovens § 54 træffe afgørelse om, hvorvidt der i det 
konkrete tilfælde foreligger en rimelig anmodning om indgåelse eller æn-
dring af en aftale om netadgang eller samtrafik.  
 
For så vidt angår de tidligere efterlyste regneeksempler, er det på et møde 
den 4. april 2013 mellem Erhvervsstyrelsen og TDC aftalt, at TDC udar-
bejder et par eksempler, som lægges på TDC’s hjemmeside. TDC bedes 
sikre, at dette sker senest den 15. april 2013.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tine Meyer 


