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Erhvervsstyrelsens opfølgning angående TDC’s standardtilbud vedrørende 
Rå fiber og Fiber BSA  
 

TDC fremsendte den 22. januar 2014 standardtilbud for Rå fiber og Fiber BSA. 
Baggrunden for det af TDC indsendte standardtilbud er, at TDC pr. 1. december 
2013 har købt ComX. TDC råder således over en række fiber- og coax-baserede 
boligforeningsnet, hvortil der skal tilbydes netadgang. 
 

Erhvervsstyrelsen sendte den 22. januar 2014 standardtilbuddene i høring i 
branchen med svarfrist den 12. februar 2014. Styrelsen modtog bemærkninger 
fra Telia. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen oplyste, at styrelsen ikke umid-
delbart havde nogle bemærkninger, men gjorde opmærksom på, at styrelsen 
lægger vægt på, at tredjepartsadgang gives på ikke diskriminerende vilkår. Ad-
vokatrådet og Forenede Danske Antenneanlæg meddelte, at man ikke har be-
mærkninger til standardtilbuddene.  
 

Erhvervsstyrelsen fandt på baggrund af en gennemgang af TDC’s standardtilbud 
i henhold til telelovens1 § 52 anledning til at anmode TDC om nogle uddybende 
bemærkninger. Ved brev af 13. februar 2014 anmodede Erhvervsstyrelsen såle-
des TDC om at forholde sig til en række forhold. TDC besvarede Erhvervssty-
relsens henvendelse ved brev af 27. februar 2014. 

 

Den 21. marts 2014 sendte Erhvervsstyrelsen et udkast til afgørelse i sagen i hø-
ring hos TDC.  TDC besvarede denne høring ved brev af 11. april 2014.  

 

På den baggrund skal Erhvervsstyrelsen bemærke følgende: 
 
A) Produkttillæg: Rå fiber – Pkt. 5 - definitioner 

Begrebet ”BRF/Boligforenings Rå Fiber” er defineret som ”Rå Fiber der leveres 
til Slutkundens adresse via en fiberaccess, der ejes af en boligforening, og hvor 
TDC på Boligforeningen lokation har opsat en Switch med henblik på at levere 
datatjenester via fiberen til Slutbrugens adresse.” 
 

                                                 
1 Jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014. 
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Erhvervsstyrelsen bad ved brev af 13. februar 2014 TDC præcisere, at TDC op-
sætter en switch eller tilsvarende, hver gang TDC indgår aftale med en boligfor-
ening (og derved råder over boligforeningens net). Formålet er at tydeliggøre, at 
der ikke kan opstå en situation, hvor TDC ikke tilbyder adgang til en given bo-
ligforening med henvisning til, at TDC ikke har opsat en switch hos boligfor-
eningen. 
 

TDC har i sit svar af 27. februar 2014 oplyst, at selskabet vil indsætte en præci-
sering, så denne tvivl fjernes. På den baggrund vil Erhvervsstyrelsen ikke fore-
tage sig yderligere.  
 
B) Status på boligforeninger med coax-net 

TDC oplyste i mail af 13. januar 2014, at selskabet gennem dialog med to for-
eninger (baseret på coax-platformen) ville få afklaret, om TDC fremadrettet skal 
stå for leverancen af bredbånd i disse net.  
 

Erhvervsstyrelsen bad ved brev af 13. februar 2014 TDC oplyse status på denne 
dialog samt oplyse, hvornår en endelig afklaring forventedes at være på plads. 

 

I sit svar af 27. februar 2014 oplyser TDC, at de to berørte antenneforeninger 
(Smørum AF og Gaurslund AF) begge har valgt at lade TDC stå for den fremti-
dige bredbåndsleverance. 

 

På den baggrund forudsætter Erhvervsstyrelsen, at TDC’s standardtilbud vedrø-
rende TV og Coax2 tillige omfatter de to nævnte boligforeninger baseret på 
coax-platformen.  
 
C) Bilag 1f – Produktbeskrivelse for Boligforenings FBSA (BFBSA) 
 

I sidste afsnit under pkt. 5 (s. 3) anføres følgende: 
 

”Kunden skal være særlig opmærksom på, at TDC’s levering af BFBSA foreta-
ges på en teknisk platform, som TDC har overtaget i forbindelse med TDC’s køb 
af selskabet ComX Networks A/S pr. 1. december 2013. TDC er i gang med at 
analysere om den eksisterende platform skal nedlægges og omlægges til TDC’s 
standard FBSA-løsning, jf. bilag 1a. Analysen og eventuel migrering forventes 
at være afsluttet med udgangen af 2014. TDC skal straks og minimum med et 
varsel på 1 måned give meddelelse til Kunden, når TDC har truffet beslutning 
om at migrere samtlige BFBSA-forbindelser i en Boligforening til TDC’s stan-
dard FBSA-løsning. Ved udløbet af varslet har TDC ret til at omlægge Kundens 
BFBSA forbindelser til TDC’s standard FBSA-løsning. Hver part bærer egne 
omkostninger forbundet med (migrering)3 fra BFBSA til FBSA.” 
 

                                                 
2 https://wholesale.tdc.dk/wholesale/produkter/aftaler/Sider/Coax-og-TV.aspx 
3 Indsat af Erhvervsstyrelsen 



 
3/4 
 
 

Erhvervsstyrelsen anmodede ved brev af 13. februar 2014 TDC om at redegøre 
for, hvorfor selskabet finder, at kunden skal have omkostninger forbundet med, 
at TDC eventuelt migrerer fra BFBSA- til FBSA-forbindelser. 
 

I sit svar af 27. februar 2014 anførte TDC, at den nuværende BFBSA-løsning 
kun er midlertidig, og at TDC er i gang med en proces for at omlægge platfor-
men til TDC’s standard FBSA-løsning. En sådan omlægning vil ifølge TDC og-
så være til gavn for andre udbydere, der allerede i dag baserer sig på TDC’s 
BSA-platform. Engroskunderne vil således umiddelbart kunne få adgang til 
slutbrugere, der ikke tidligere har været konkurrenceudsat uden at foretage yder-
ligere investeringer. 
 

Ifølge TDC vil det reducere selskabets incitament til at omlægge til FBSA, hvis 
TDC var forpligtet til at dække engroskundens egne omkostninger til migrering 
fra BFBSA til FBSA. Derfor har TDC fundet det rimeligt, at selskabets engros-
kunder – på lige fod med TDC’s detailforretning – skal indstille sig på, at have 
egne omkostninger til omlægning, hvis man vil udbyde tjenester til kunderne i 
de omfattede boligforeninger, før TDC har omlagt til BSA-platformen. 
 
I sit afgørelsesudkast af 21. marts 2014 har Erhvervsstyrelsen lagt op til at træffe 
afgørelse om, at TDC skal opdatere selskabets standardtilbud, således at det 
fremgår, at TDC bærer alternative selskabers omkostninger forbundet med, at 
TDC omlægger sit net fra BFBSA til FBSA. 
 
I sit brev af 11. april 2014 har TDC anført, at selskabet ikke er enig i Erhvervs-
styrelsens begrundelse for ovennævnte afgørelsesudkast, men at selskabet er 
indstillet på, at lade vilkåret i bilag 1f, punkt 5, sidste afsnit, udgå i sin nuvæ-
rende formulering. TDC er således indstillet på at affatte afsnittet således, at det 
kommer til at fremgå 
 

• at det alternative selskab (operatøren) i forbindelse med en omlægning 
til TDC’s FBSA-løsning uden beregning vil få stillet et nyt bestillings-, 
og driftsupportsystem til rådighed i form af Columbine, Netinfo og 
DSLman, 

• at TDC vil stille oplysninger til rådighed for operatøren således, at den-
ne ved indkøb af endeudstyr (POI), der skal placeres hos slutkunden, 
kan anvendes på såvel TDC’s BFBSA- og FBSA-løsninger, og  

• at TDC - i det omfang det er nødvendigt - afholder omkostninger til ud-
skiftning af media konverter og TDC sikrer, at denne bliver installeret 
hos beboeren uden beregning. 

 
TDC anfører, at en alternativ udbyder dermed vil således være i stand til at ind-
købe udstyr, der kan anvendes på såvel TDC’s BFBSA- og FBSA-løsninger. 
Udbyderen kan dermed indrette sig således, at en omlægning til TDC’s FBSA-
løsning kan gennemføres uden yderligere omkostninger til nyt udstyr. 
 
TDC har den 12. maj 2014 anmeldt revideret standardtilbud vedrørende oven-
stående. 
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På baggrund af telefonisk drøftelse tirsdag den 13. maj 2014 oplyser TDC – i en 
opfølgende e-mail af samme dag – at TDC vil tilrette standardtilbuddene, såle-
des at det mere eksplicit fremgår, hvilke tekniske specifikationer eller tilsvaren-
de engroskundens udstyr skal have, for at udstyret kan anvendes både for så vidt 
angår den særlige boligforeningsløsning samt på TDC’s almindelige Rå fiber- 
eller FBSA-produkter. 
 
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC’s bemærkninger i selskabets brev af 
11. april 2014 samt opfølgende e-mail af 13. maj 2014 vurderet, at sagen ikke på 
nuværende tidspunkt giver grundlag for at træffe afgørelse i medfør af telelo-
vens § 52. 
 
TDC bedes senest fredag den 23. maj 2014 offentliggøre og indsende opdateret 
standardtilbud til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med ovenstående. 
 
Venlig hilsen 
 
Andreas Bech 


