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Erhvervsstyrelsens opfølgning i forbindelse med TDC’s standardtilbud 
vedr. vectoring på fremskudte indkoblingspunkter 
 
Erhvervsstyrelsen traf den 19. december 2013 afgørelse om brug af vectoring-
teknologien på fremskudte indkoblingspunkter (herefter 2013-
vectoringafgørelsen). Styrelsen modtog som opfølgning herpå ved e-mail af 31. 
marts 2014 TDC A/S’ (herefter TDC) opdaterede standardtilbud vedr. ethernet 
BSA på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) samt rå kobber, 
VULA og uncontended VULA på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastruk-
turadgang (marked 4).  
 
Erhvervsstyrelsen sendte den 1. april 2014 standardtilbuddene i høring i bran-
chen med svarfrist den 30. april 2014 og modtog bemærkninger fra Telenor og 
Telia. På baggrund af en gennemgang af TDC’s standardtilbud i henhold til tele-
lovens1 § 52 samt på baggrund af de indkomne høringssvar fandt Erhvervssty-
relsen anledning til på en række punkter at anmode TDC om uddybende be-
mærkninger. Styrelsen har modtaget TDC’s bemærkninger med brev af 2. juni 
2014. TDC har desuden den 10. juni og den 12. juni 2014 fremsendt opdaterede 
standardtilbud vedr. VULA, VULA UC og rå kobber på engrosmarkedet for fy-
sisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) samt vedr. eBSA på engrosmarke-
det for bredbåndstilslutninger (marked 5). 
 
Erhvervsstyrelsen har på baggrund af TDC’s bemærkninger samt de opdaterede 
standardtilbud vurderet, at sagen ikke på nuværende tidspunkt giver grundlag 
for at træffe afgørelse i medfør af telelovens § 52 om, at TDC skulle have tilsi-
desat selskabets forpligtelser i henhold til marked 4- hhv. marked 5-afgørelsen. 
 
I det følgende refereres punkt for punkt TDC’s høringssvar, samt hvorledes Er-
hvervsstyrelsen forholder sig til det af TDC anførte. Hvor der er tale om identi-
ske punkter på tværs af standardtilbuddene, vil gennemgangen være samlet på 
disse punkter.  
 
Produktspecifikation, bilag 1a: eBSA, VULA og VULA UC 
Pkt. 5.20: G.INP 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 

                                                 
1 Bekendtgørelse nr. 128 af 7. februar 2014 af lov om elektroniske kommunikationsnet 

og -tjenester. 
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Af dette punkt fremgår det, at: ”Hvis TDC ikke har allokeret kundens linje til et 
linje kort med support af G.INP, kan G.INP ikke tilbydes. Det er ikke muligt at 
bestille en flytning af en Slutbruger, således at Slutbrugeren tilsluttes en port 
med G.INP. 
 
…. 
 
TDC Support af G.INP på TDC DSLAM: 

• G.INP supporteres ikke på alle TDC DSLAM i dag: 
o Et Alcatel VDSL linje kort understøtter G.INP i dag. 
o Alle Alcatel ADSL linjekort understøtter G.INP. Siemens og 

Ericsson DSLAM under-støtter ikke G.INP 
• G.INP supporteres ikke ifm. G.SHDSL eller Pair Bonding. 

 
Telia har i selskabets høringssvar anført, at selskabet går ud fra, at det er muligt 
at bestille G.INP ved nyoprettelser, men at det imidlertid ikke er muligt at bestil-
le migreringer af eksisterende forbindelser til linjekort, som understøtter G.INP. 
 
Telia har i den forbindelse desuden bemærket, at flere af VDSL-linjekortene på 
Alcatel DSLAM’er – som Telia har forstået det – tilsyneladende ikke understøt-
ter G.INP. I tilknytning hertil er det Telias vurdering, at fx afvikling af tv over 
POI0/VULA UC vil være forbundet med en forringet service for de slutkunder, 
som ikke kan tilbydes G.INP. På den baggrund og da Telia i øvrigt mener, at det 
må være muligt for TDC – uden større besvær – at foretage sådanne migrerin-
ger, bør TDC efter Telias opfattelse også være forpligtet til at tilbyde migrering 
af eksisterende forbindelser til linjekort, som understøtter G.INP. 
 
TDC’s bemærkninger 
TDC oplyser, at selskabet både har linjekort, der supporterer G.INP, og kort, der 
ikke understøtter G.INP. For at sikre en ens håndtering af TDC detailkunder og 
engroskunder, kan der ikke i forbindelse med nyoprettelse af kunder bestilles til-
slutning til G.INP-porte.  
 
TDC vil imidlertid gerne indgå i en dialog med selskaberne om adgang til 
G.INP for den type af trafik, der har særligt behov for adgang til G.INP.  
 
Fremadrettet vil alle vectoring-enablede DSLAM tilbyde support af G.INP, lige-
som G.INP forventes at kunne understøttes på pair bonding på et senere tids-
punkt. Forudsætningerne herfor er dog på nuværende tidspunkt ikke klarlagt, 
idet der er begrænsninger i software, hvilket medfører, at G.INP ikke kan sup-
porteres ved pair bonding. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC gerne vil indgå i dialog med de alternati-
ve teleselskaber om G.INP i forbindelse med nyoprettelser af ADSL-
forbindelser, uanset at dette ikke tilbydes som standard.  
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TDC bedes i relation hertil redegøre nærmere for, hvorledes dette udmønter sig 
i konkrete forretningsgange, herunder om dialogen vil omfatte såvel nyoprettel-
ser som migrering af eksisterende forbindelser.  
 
Styrelsen har endvidere forstået TDC’s bemærkninger således, at TDC på sigt 
vil kunne tilbyde adgang til G.INP som standard for såvel nyoprettelser som 
migering. 
 
TDC bedes bekræfte, om dette er den rette forståelse. Hvis det er tilfældet, be-
des TDC endvidere redegøre nærmere for den forestående proces, herunder an-
give et tidsestimat herfor. 
 
Pkt. 6.1: Slutbrugerplaceret CPE 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af punktet, at TDC opfører CPE-enheder, der understøtter vectoring 
på en positivliste, som vil være tilgængelig på Wholesale online. 
 
Det fremgår af 2013-vectoringafgørelsen, at vectoring-whitelisten sammen med 
proceduren for optagelse herpå er en del af standardtilbuddet, jf. afgørelsens af-
snit 3.1.1.1 Whitelisten skal derfor offentliggøres og indsendes til Erhvervssty-
relsen som en del af standardtilbuddene.  
 
TDC’s høringssvar 
TDC oplyser, at whitelisten består af en Excel-fil indeholdende syv ark, der in-
deholder en beskrivelse af aktuelt hardware og software på Ethernet DSLAM. 
Dette dokument er i sagens natur dynamisk og opdateres løbende, det vil sige 5-
10 gange årligt. Excel-filen indeholder i ét af arkene en versionsnummerering og 
beskrivelse af, hvad der er ændret fra en version til den næste.  
 
Det er TDC’s opfattelse, at det vil være uhensigtsmæssigt at bryde denne white-
list op og inkludere dele af denne i de forskellige standardtilbud. Dels vil det gø-
re oversigten uigennemsigtig og vanskelig at overskue for selskaberne, dels vil 
det for TDC medføre en ligeledes uoverskuelig løbende opdatering af de enkelte 
standardtilbud.  
 
TDC foreslår i stedet, at den nyeste version af whitelisten offentliggøres og gø-
res tilgængelig via et link til TDC Wholesales hjemmeside. TDC vil i standard-
tilbuddene desuden ændre beskrivelsen, således at det klart fremgår, hvilket link 
selskaberne skal anvende for at få adgang til den enhver tid nyeste version af 
whitelisten. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Af 2013-vectoringafgørelsen fremgår det som anført ovenfor, at vectoring-
whitelisten sammen med proceduren for optagelse herpå er en del af standard-
tilbuddene og derfor skal offentliggøres og indsendes til Erhvervsstyrelsen som 
en del heraf.  
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Erhvervsstyrelsen anerkender imidlertid, at opdatering af standardtilbuddene 5-
10 gange årligt alene på grund af tilføjelse af et eller flere stykker slutbrugerud-
styr kan forekomme uhensigtsmæssigt.  
 
På den baggrund vil styrelsen acceptere den af TDC foreslåede løsning under 
forudsætning af, at der i standardtilbuddene klart og præcist henvises til, hvor 
whitelisten kan findes. 
 
En sådan klar og præcis henvisning til, hvor whitelisten kan findes, er indsat i 
standardtilbuddet for VULA UC, men ikke i standardtilbuddene for VULA el-
ler eBSA. Erhvervsstyrelsen forudsætter, at dette vil ske, og vil derefter ikke 
foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Produktbeskrivelse, bilag 1h: eBSA, VULA og VULA UC 
Pkt. 4.3: Centraler der understøtter Vectoring 
 
Anvendelse af begrebet ”central”  
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Begrebet ”centraler” er anvendt flere gange i punkt 4.3, der omhandler brug af 
vectoring.  
 
Telenor har i selskabets høringssvar anført2, at der er behov for en præcisering 
af, at der ikke er tale om centraler, men om fremskudte indkoblingspunkter, idet 
TDC ikke med delafgørelsen om vectoring kan vectorisere centraler. Telenor fo-
reslår, at TDC i stedet anvender begrebet ”noder”, ”fremskudte noder” eller 
”fremskudte punkter” frem for centraler, og at det anvendte begreb bliver præci-
seret i et definitionsafsnit i Produkttillægget. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC bekræfter, at terminologien vil blive ændret, således at begrebet ”centra-
ler” ikke optræder i forbindelse med brug af vectoring.  
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA, VULA UC og eBSA 
ændret begrebet til ”noder”.  
  
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har ændret terminologien, og vil på den 
baggrund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Påvirkning af VDSL fra ”bagvedliggende” central 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 

                                                 
2 Telenor har i selskabets høringssvar gentaget selskabets bemærkninger til standardtil-

bud vedrørende VULA i forhold til standardtilbud vedrørende eBSA og standardtilbud 

vedrørende rå kobber. Det antages at Telenor har haft til hensigt at gentage bemærknin-

gerne i forhold til standardtilbud vedrørende uncontended VULA i stedet for standard-

tilbud vedrørende rå kobber.  
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Det fremgår af punkt 4.3, at: ”Når der for en node er varslet Vectoring aktive-
ring, kan der ikke længere leveres RK/DRK fra noden til anvendelse for VDSL.  
Eventuelle RK/DRK linjer som anvendes til VDSL konverteres til VULA inden 
Vectoring aktiveres. Herunder skal Kunden sikre at VDSL CPE enheder har 
Vectoring support.”  
 
Telenor har bemærket, at selskabet antager, at alternative teleselskabers udbud 
af VDSL fra en ”bagvedliggende” central ikke påvirkes kvalitetsmæssigt af 
TDC’s vectorisering af fremskudt node, medmindre de enkelte VDSL-
forbindelser går gennem det pågældende fremskudte indkoblingspunkt, og at 
tvangsmigrering således alene vil kunne ske af de VDSL-forbindelser (del-
strækninger), der bliver eller forventes at blive kvalitetsmæssigt påvirket, mens 
migrering af en alternativ operatørs øvrige VDSL-forbindelser i det pågældende 
NGA-område/centralområde alene vil ske på frivillig basis eftersom kvaliteten 
ikke påvirkes. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC vil ændre standardtilbuddet, således at det tydeligt fremgår, at rå kobber 
baseret på VDSL fra en ”bagvedliggende” central kun berøres, hvis linjen går til 
et nettermineringspunkt i det fremskudte indkoblingspunkts dækningsområde.  
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA, VULA UC og eBSA 
ændret formuleringen i overensstemmelse hermed. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har ændret teksten, og vil på den bag-
grund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Levering af RK/DRK i varslingsperiode 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af punkt 4.3, at der ikke længere kan leveres rå kobber/delt rå kob-
ber fra noden til anvendelse for VDSL, når der er varslet vectoring aktivering i 
et fremskudt indkoblingspunkt.  
 
Ifølge 2013-vectoringafgørelsen skal TDC yde de alternative teleselskaber kom-
pensation for foretagne investeringer i varslingsperioden. Det følger således af 
afgørelsen, at TDC er forpligtet til at levere RK/DRK til alternative teleselska-
ber også i varslingsperioden. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC bekræfter, at standardtilbuddet vil blive ændret således, at det ikke frem-
står som om, at rå kobber/delt rå kobber ikke kan bestilles, når der varslet vecto-
ring/aktivering i et givet fremskudt indkoblingspunkt.  
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA, VULA UC og eBSA 
ændret formuleringen i overensstemmelse hermed.  
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Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har ændret teksten, og vil på den bag-
grund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Pkt. 4.4: Proces for planlægning og prioritering af sites  
Fordeling af produktionskapacitet mellem øst/vest 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af punkt 4.4, at: ”TDC meddeler løbende hvilken produktionskapa-
citet, der er til rådighed for Vectoring aktivering af eksisterende noder. Produk-
tionskapaciteten angives for hvert kvartal som et antal noder, der kan Vectorise-
res i hver af områderne Jylland/Fyn og Sjælland. 
 
Produktionskapaciteten i henholdsvis Jylland/Fyn og Sjælland, for det enkelte 
kvartal deles mellem TDC og de Alternative Selskaber.” 
 
Telenor anfører i selskabets høringssvar, at alle henvisninger til områderne Jyl-
land/Fyn og Sjælland bør fjernes fra dette afsnit samt eventuelle øvrige afsnit, 
hvori det måtte indgå, idet TDC med den nuværende formulering vil kunne styre 
produktionskapaciteten til den del af Danmark, som passer bedst ind i TDC’s 
forretningsstrategi. 
 
TDC har i forbindelse med en tidligere korrespondance med Erhvervsstyrelsen 
vedrørende TDC’s udmelding om kapacitet for vectoring i første kvartal 2015 
bekræftet over for styrelsen, at de alternative teleselskabers anmodninger imø-
dekommes uden et på forhånd fastsat kriterium om fordeling af de alternative te-
leselskabers andel af produktionskapaciteten med halvdelen af punkterne til øst 
og halvdelen til vest. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC bekræfter, at standardtilbuddet vil blive tilrettet som anført af Erhvervssty-
relsen, hvilket indebærer at ”øst/vest”-kriteriet udgår.  
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA, VULA UC og eBSA 
ændret formuleringen i overensstemmelse hermed. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har ændret teksten, og vil på den bag-
grund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
”Først-til-mølle” princippet 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af punkt 4.4, at: ”TDC skal fordele de indkomne anmodninger i den 
rækkefølge, de modtages, inden for den udmeldte kvartalsvise produktionskapa-
citet. TDC kan herefter inden for et kvartal planlægge den konkrete rækkefølge 
af de indkomne anmodninger om opgradering med Vectoring under hensynta-
gen til, at mere end ét teleselskab anmoder om Vectoring i det samme fremskud-
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te indkoblingspunkt, og at anmodninger kan grupperes i sammenhængende geo-
grafiske områder.” 
 
Telenor bemærker i selskabets høringssvar, at selskabet ikke finder, at der ved 
eventuel anvendelse af ”først til mølle” bør være mulighed for at lægge beslag 
på produktionskapaciteten for mere end et kvartal ad gangen. Telenor anbefaler 
således, at det allerede i forbindelse med behandlingen af TDC’s standardtilbud 
bliver præciseret. 
 
Erhvervsstyrelsen skal henlede opmærksomheden på, at det af 2013-
vectoringafgørelsen fremgår, at TDC skal fordele de indkomne anmodninger om 
opgradering med vectoring i den rækkefølge, de modtages, inden for den ud-
meldte kvartalsvise produktionskapacitet, og at TDC herefter inden for et kvar-
tal kan planlægge den konkrete rækkefølge af de indkomne anmodninger.  
 
TDC’s høringssvar 
TDC foreslår, at der afventes en afklaring af, om der opnås enighed om en fæl-
les model for udnyttelse af produktionskapaciteten. TDC oplyser endvidere, at 
selskabet skal tage imod anmodninger efter de tilbagefaldsregler, der er angivet i 
afgørelsen, hvis der ikke opnås enighed om fælles principper med de alternative 
teleselskaber. Fortolkningen af disse regler er ikke aftalerelateret, ligesom det 
følger af afgørelsen, at de ikke skal indgå i standardtilbuddet. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen anerkender TDC’s forslag om at afvente en afklaring af, om 
der blandt selskaberne kan opnås enighed om en fælles model for udnyttelse af 
produktionskapaciteten. 
 
Det er dog samtidig Erhvervsstyrelsens opfattelse, at 2013-vectoringafgørelsen 
er entydig i relation til spørgsmålet om TDC’s behandling af indkomne anmod-
ninger, der ligger ud over det givne kvartals produktionskapacitet, jf. også sty-
relsens bemærkning herom ovenfor. 
 
Erhvervsstyrelsen er imidlertid indforstået med TDC’s holdning om ikke at 
gengive konkret regulering fra afgørelsen, og vil på den baggrund ikke foretage 
sig yderligere på dette punkt. 
 
Varslingsperiode 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Af punkt 4.4 fremgår det, at: ”TDC varsler Vectorisering af de individuelle no-
der med 6 måneders varsel. Kort efter varslet udsender TDC til hvert Alternativt 
Selskab en liste over de linier, der berøres af varslet.” 
 
Ifølge 2013-vectoringafgørelsen er TDC som hovedregel forpligtet til at varsle 
brug af vectoring på fremskudte indkoblingspunkter med seks måneder. Denne 
varslingsperiode forlænges imidlertid til minimum 18 måneder, hvis et eller fle-
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re alternative teleselskaber – som ikke selv har indgivet anmodning – vil blive 
berørt.  
 
TDC’s høringssvar 
TDC oplyser, at selskabet vil tilføje de 18 måneders varsel i standardtilbuddet.  
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA, VULA UC og eBSA 
ændret formuleringen i overensstemmelse hermed. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har ændret teksten, og vil på den bag-
grund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Meddelelse om produktionskapacitet 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at det ikke fremgår af pkt. 4.4, hvordan pro-
duktionskapaciteten meddeles. Erhvervsstyrelsen har noteret, at første udmel-
ding om produktionskapaciteten for første kvartal 2015 samt de efterfølgende 
kvartaler blev udmeldt i TDC’s nyhedsbrev til selskabets engroskunder. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC vil tilføje i standardtilbuddet, at de kvartalsvise udmeldinger om produk-
tionskapaciteten offentliggøres på selskabets hjemmeside og udmeldes i ny-
hedsbreve til selskabets engroskunder.  
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA, VULA UC og eBSA 
ændret formuleringen i overensstemmelse hermed. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har ændret teksten, og vil på den bag-
grund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Pkt. 4.7: Beskrivelse af detailoplysninger for noder, hvorpå vectoring anvendes 
Anvendelse af begrebet ”central”  
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at TDC anvender begrebet ”central” i nærvæ-
rende punkt. Der henvises til behandlingen af punkt 4.3 ovenfor om samme em-
ne.   
 
TDC’s høringssvar 
TDC vil tilrette standardtilbuddet, jf. ovenfor, i forhold til anvendelse af begre-
bet ”central”.  
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA, VULA UC og eBSA 
ændret begrebet til ”noder”.  
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Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har ændret teksten, og vil på den bag-
grund ikke foretage sig yderligere på dette punkt, jf. også ovenfor. 
 
Beskrivelse af relevante oplysninger 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Af punkt 4.7 fremgår det, at: ”Ifm. at TDC planlægger at enable en central med 
Vectoring-teknologi, vil TDC stille de relevante informationer til rådighed, jf. 
krav fra Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for netværksinfrastruk-
turadgang (marked 4). Disse kan findes på Wholesale Online, både under BSA- 
og VULA produktet, samt på offentliggørelses siten”. 
 
Erhvervsstyrelsen skal bemærke, at det af 2013-vectoringafgørelsen fremgår, at 
TDC i selskabets standardtilbud nærmere skal beskrive de relevante oplysnin-
ger, som selskabet skal stille til rådighed for hvert af de fremskudte indkob-
lingspunkter, hvorpå vectoring kan tages i anvendelse, mens oplysningerne skal 
offentliggøres på selskabets hjemmeside.  
 
Den ovenfor skitserede beskrivelse af oplysningerne forekommer meget kort og 
ikke umiddelbart tilstrækkelig til, at det er muligt for et alternativt teleselskab at 
kunne orientere sig i de offentliggjorte oplysninger, ligesom det ikke er åben-
bart, hvilke oplysninger der er at finde på wholesale online samt offentliggørel-
sessiten.  
 
TDC’s høringssvar 
Standardtilbuddet vil blive opdateret således, at de relevante oplysninger frem-
går heraf, suppleret med link til opdateringer på hjemmeside samt i Wholesale 
nyhedsbrev.  
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA, VULA UC og eBSA 
ændret formuleringen i overensstemmelse hermed. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har suppleret teksten, herunder med et 
link, og vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Pkt. 4.8: Whitelistning af CPE 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af punktet, at: ”HW og SW for DSLAM offentliggøres på TDC 
Wholesale Online som en del af Whitelisten.”  Der henvises til behandlingen af 
punkt 6.1 om Slutbrugerplaceret CPE i bilag 1a om samme emne. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC henviser til besvarelsen ovenfor om slutbrugerplaceret CPE. 
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Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Som anført ovenfor anerkender Erhvervsstyrelsen, at opdatering af standardtil-
buddene 5-10 gange årligt alene på grund af tilføjelse af et eller flere stykker 
slutbrugerudstyr kan forekomme uhensigtsmæssigt. Styrelsen vil derfor vil ac-
ceptere den løsning, TDC har foreslået, under forudsætning af, at der i stan-
dardtilbuddene klart og præcist henvises til, hvor whitelisten kan findes. 
 
En sådan klar og præcis henvisning til, hvor whitelisten kan findes, er indsat i 
standardtilbuddet for VULA UC, men ikke i standardtilbuddene for VULA el-
ler eBSA. Erhvervsstyrelsen forudsætter, at dette vil ske og vil derefter ikke fo-
retage sig yderligere på dette punkt. 
 
Service Level Agreement, bilag 4: eBSA, VULA og VULA UC 
Pkt. 8: Servicevinduer 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Det fremgår af punktet, at: ”Planlagt arbejde, i det overordnede net, der medfø-
rer driftsforstyrrelser, skal foregå inden for følgende tidsrum: 
 
Driftsforstyrrelser >5 minutter: Mandag morgen kl. 00.00 til 05.00 CET 
Driftsforstyrrelser <5 minutter: Kl. 06.00 til 07.00 CET 
 
 I forbindelse med enabling af Vectoring på en DSLAM, afbrydes slutkunden ca. 
20 minutter.  
Afbrydelsen vil blive udført i tidsrummet: Hverdag mellem kl. 0900-1100.” 
 
Telenor har i selskabet høringssvar anført, at selskabet finder det kritisk, at TDC 
bryder med princippet beskrevet i samme afsnit om, at driftsforstyrrelser på me-
re end fem minutter vil ligge i tidsrummet 00.00 og 05.00 (og yderligere be-
grænset til mandage). Telenor oplyser, at det særligt for erhvervskunder er af 
stor betydning, at nedetid er reduceret mest muligt, og at det – i det omfang det 
er nødvendigt med nedetid – begrænses til tider, hvor aktivitet må anses for mi-
nimal. Telenor finder, at der bør tages tilsvarende stort hensyn til, at mange 
kunder – både private og erhvervskunder – ikke nødvendigvis selv har valgt at 
skulle migrere fra VDSL til vectoring.  
 
Telia anfører i selskabet høringssvar, at valget af tidsrum for ibrugtagning efter 
Telias opfattelse kan være særdeles generende for erhvervskunder, idet tilslut-
ningen sker inden for ”almindelig” arbejds- og forretningsåbningstid. 
 
Det er Erhvervsstyrelsens opfattelse, at nedetid bør reduceres mest muligt og 
placeres, så det er til mindst muligt gene for selskabernes kunder.  
 
TDC har senest ved brev af 5. maj 2014 som svar på Erhvervsstyrelsens 
spørgsmål i relation til en forestående løsning med WAP-aktivering anført, at: 
”Hvis nedetider i dette omfang er særligt forretningskritiske, ville TDC efter 
anmodning fra operatøren have tilbudt en løsning med back-up. Desuden ville 
der kunne aftales portskifte om natten”.  
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I forlængelse heraf anfører TDC, at: ”TDC kan oplyse, at der ikke er en stan-
dardiseret mulighed for at vælge, at migrering med portskifte skal ske om nat-
ten. TDC kan imidlertid oplyse, at skulle der være engroskunder, der anmoder 
om en aftale herom, vil TDC indgå i en dialog med de pågældende operatører 
om en sådan aftale. Såfremt en sådan aftale indgås vil TDC selvfølgelig offent-
liggøre denne”.   
 
TDC’s høringssvar 
TDC bemærker, at høringssvarene fra Telia og Telenor vedrører den nedetid, 
der skyldes idriftsættelse af vectoring og således ikke migrering af enkeltkunder 
fra et produkt til et andet eller fra en teknologi til en anden. Idriftsættelse af vec-
toring skal ske for en hel DSLAM, og TDC kan derfor ikke give hverken enkel-
te detailkunder eller engroskunder mulighed for at vælge tidspunkt.  
 
TDC har imidlertid taget de alternative teleselskabers kritik af det valgte ser-
vicevindue til efterretning og vil ændre standardtilbuddene, så det fremgår, at 
der vil være to servicevinduer til installation af vectoring. Disse vinduer bliver 
placeret i tidsrummet kl. 00-05 natten før onsdag og torsdag. TDC oplyser i øv-
rigt, at konkret afbrydes det VDSL-linjekort, som kunden kører på. Derefter ud-
skiftes kortet med et nyt vectoring-kapabelt linjekort, og det nye kort aktive-
res/konfigureres. Den samlede proces vil tage ca. 15 minutter.  
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA, VULA UC og eBSA 
ændret formuleringen i overensstemmelse med ovenstående. 
 
For så vidt angår Erhvervsstyrelsens bemærkninger vedrørende ”back-up”, op-
lyser TDC, at selskabet ikke har et tilbud om migrering om natten, der kan ind-
skrives i standardtilbuddene. TDC benytter ikke dette selv, og selskabet har ikke 
aftaler med engroskunder herom, idet ingen engroskunder har fremsat ønske 
herom over for TDC. Hvis en engroskunde måtte fremsætte et ønske herom, er 
TDC åben for at indgå i en dialog, der kan lede til et tilbud, der bedst muligt 
imødekommer engroskundens behov, herunder afvejer slutkundehensyn over for 
pris/omkostninger ved en migrering om natten.  
 
Hvis en engroskunde vælger at reducere nedetider, både ved planlagte hændel-
ser og ved fejl, ved fx at benytte mobilbredbånd som backup, kræver det ikke en 
ændring i engrosprodukterne. Derfor giver det ikke anledning til at ændre i stan-
dardtilbuddene. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har flyttet servicevinduerne for migre-
ringer i forbindelse med vectoring til natten før onsdag og torsdag. Det er sty-
relsens vurdering, at TDC hermed – sammenholdt med oplysninger om konkre-
te tidspunkter i forbindelse med varsling og det faktum, at processen med mi-
greringen tager ca. 15 minutter – i tilstrækkeligt omfang imødekommer selska-
bets forpligtelse om at minimere nedetid i forbindelse med migrering, jf. mar-
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ked 4-afgørelsens afsnit 3.4.10. Erhvervsstyrelsen vil på den baggrund ikke fo-
retage sig yderligere på dette punkt. 
 
For så vidt angår migreringer mellem produkter eller selskaber, henviser Er-
hvervsstyrelsen til særskilt korrespondance herom. 
 
Produkttillæg: VULA og VULA UC  
Produkttillæg, pkt. 11.2: Indkoblingspunkter med forlænget leveringstid 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Af dette punkt fremgår det, at for enkelte punkter kan VULA først leveres, når 
udstyr med den nødvendige funktionalitet er opsat. Herefter fremgår proceduren 
for etablering af en rækkefølge, i hvilken udstyret bliver udskiftet. 
 
Ved e-mail af 7. april 2014 har TDC efter anmodning fra Erhvervsstyrelsen be-
kræftet, at der kun er fem punkter tilbage, som endnu mangler at få udskiftet ud-
styret. TDC bemærker dog også, at dette antal kan ændre sig, fx i forbindelse 
med etablering af et nyt fremskudt indkoblingspunkt i tilknytning til en central, 
som ikke allerede er en VULA-central, og som ikke allerede har fået udskiftet 
udstyret. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC oplyser, at de resterende punkter fra april måned er blevet VULA-enablet.  
TDC vil sikre, at standardtilbuddet reflekterer dette.  
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA og VULA UC slettet 
det pågældende afsnit i overensstemmelse hermed. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har slettet teksten, og vil på den bag-
grund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Produkttillæg: Rå kobber 
Produkttillæg, pkt. 9: Tvangsmigrering ved netudbygning (varsling) 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Af dette punkt fremgår det, at ”Eksisterende punkter kan opgraderes til Vecto-
ring efter forudgående varsel på mindst 6 mdr. efter forudgående prioriterings-
forløb” . 
 
Der henvises til behandlingen af det tilsvarende punkt i bilag 1h, punkt 4.4 for 
såvel eBSA som VULA og VULA UC ovenfor. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC vil præcisere standardtilbuddet, jf. besvarelse ovenfor. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC vil ændre teksten. Styrelsen bemærker i 
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den forbindelse, at ændringen ikke er medtaget i selskabets opdaterede stan-
dardtilbud, men forudsætter, at dette vi ske, og vil på den baggrund ikke foreta-
ge sig yderligere på dette punkt. 
 
Produkttillæg, pkt. 9: Tvangsmigrering ved netudbygning (berørte linjer)  
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Af dette punkt fremgår det, at ”Inden tidspunktet hvor vectoring aktiveres skal 
alle VDSL CPE være skiftet/opgraderet så de understøtter vectoring, og evt. rå 
kobber/rå kobber delstrækninger der anvendes til VDSL, skal være konverteret 
til et TDC DSL produkt fx VULA”. 
 
I relation hertil ønsker Telenor præciseret, at der alene kan være tale om 
tvangsmigrering af VDSL-forbindelser leveret fra eller gennem det pågældende 
vectoriserede fremskudte indkoblingspunkt.  
 
Der henvises til behandlingen af det tilsvarende punkt i bilag 1h, pkt. 4.3 for så-
vel eBSA som VULA og VULA UC ovenfor. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC ses ikke at have kommenteret dette særskilt. 
 
TDC har imidlertid i selskabets opdaterede standardtilbud på rå kobber tilføjet et 
afsnit i overensstemmelse hermed. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
TDC har som anført ikke særskilt kommenteret dette punkt. Imidlertid har TDC 
i overensstemmelse med det tilsvarende punkt ovenfor tilføjet et afsnit i stan-
dardtilbuddet, således at det nu fremgår, at rå kobber baseret på VDSL fra en 
”bagvedliggende” central kun berøres, hvis linjen går til et nettermine-
ringspunkt i det fremskudte indkoblingspunkts dækningsområde. 
 
Erhvervsstyrelsen vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på dette 
punkt. 
 
Bilag 1g, side 5: Adgang til kobbernettet 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
I teksten i dette punkt anvendes begrebet ”korepar”. Begrebet anvendes derefter 
flere gange i samme bilag. Det er ikke helt klart, hvad dette begreb dækker. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC oplyser, at standardtilbuddet vil blive opdateret med begrebet ”kobberpar” 
i stedet for begrebet ”korepar”. 
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA rå kobber ændret ter-
minologien i overensstemmelse hermed. 
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Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har ændret terminologien, og vil på den 
baggrund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 
Bilag 1g, side 17: Særligt for Vectoriseret VDSL2 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Af dette punkt fremgår det, at ”Når der i et indkoblingspunkt anvendes VDSL2 
med Vectoring [16] skal alle korepar udgøre én vectoring gruppe (med kendt 
teknik afsluttes i én DSLAM med vectoring funktion)” . 
 
I relation hertil ønsker Telenor præciseret, at den manglende mulige sameksi-
stens alene vedrører det eksisterende VDSL2-udbud i det fremskudte indkob-
lingspunkt.  
 
Der henvises til behandlingen af det tilsvarende punkt i bilag 1h, pkt. 4.3 for så-
vel eBSA som VULA og VULA UC ovenfor. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC oplyser, at standardtilbuddet vil blive præciseret, således at det fremgår, at 
vectoring kun berører VDSL2 i det fremskudte indkoblingspunkt, jf. TDC’s be-
svarelse ovenfor. 
 
TDC har i selskabets opdaterede standardtilbud på VULA rå kobber ændret tek-
sten i overensstemmelse hermed. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC har ændret teksten, og vil på den bag-
grund ikke foretage sig yderligere på dette punkt, jf. ovenfor. 
 
Generel bemærkning 
Erhvervsstyrelsens høringsbrev 
Telenor anmoder i sit høringssvar om, at der snarest bliver tilføjet et afsnit/bilag 
indeholdende de hastighedsvarianter, der forventes udbudt baseret på vectoring. 
Det er i den forbindelse Telenors opfattelse, at den endnu manglende prissæt-
ning ikke burde være en forudsætning for oplysning af hastighedsvarianter. Te-
lenor finder således, at hastighedsvarianterne bør være oplyst i hvert fald senest 
seks måneder, før vectoring bliver en realitet den 1. januar 2015. 
 
Det er ligeledes Erhvervsstyrelsens umiddelbare opfattelse, at prissætningen ik-
ke burde være en forudsætning for at angive i hvert fald indikationer på de 
kommende hastighedsvarianter. 
 
TDC’s høringssvar 
TDC oplyser, at alle gældende ADSL- og VDSL-hastigheder og ligeledes en 
105 Mbit/s hastighed, der er lanceret, tilbydes i forbindelse med vectoring.  
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TDC’s hastighedsliste vil blive opdateret med en note, således at dette er klart. 
 
Erhvervsstyrelsens vurdering: 
 
Erhvervsstyrelsen har noteret, at TDC vil tilføje en note i det relevante bilag 
(bilag 2a), der afspejler, at der er tale om en samlet oversigt over tilbudte ha-
stighedsvarianter, og at priserne er uafhængige af, om vectoring er taget i brug. 
Styrelsen vil på den baggrund ikke foretage sig yderligere på dette punkt. 
 

 
TDC har med offentliggørelse og indsendelse af reviderede standardtilbud den 
10. juni og den 12. juni 2014 imødekommet Erhvervsstyrelsens ønsker om æn-
dringer og tilføjelser til standardtilbuddene på de fleste punkter, idet der dog 
udestår enkelte tilføjelser: 
 

• Produkttillægget for rå kobber, pkt. 9 (varsling på 18 måneder). 
• Bilag 1a, pkt. 6.1 til produkttillæg for VULA og eBSA (link til white-

listen). 
• Bilag 1h, pkt. 4.8 til produkttillæg for VULA, VULA UC og eBSA (link 

til whitelisten). 
• Bilag 2a til produkttillæg for VULA og VULA UC (note om samlet 

oversigt over hastighedsvarianter med priser uafhængig af vectoring). 
 
TDC bedes senest den 23. juni 2014 offentliggøre og indsende opdaterede 
standardtilbud til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse hermed.  
 
TDC bedes endvidere senest samme dag indsende oplysninger som anført oven-
for i relation til punktet om G.INP, hvor TDC bedes bekræfte, om Erhvervssty-
relsen har forstået TDC’s høringssvar korrekt, samt hvis det er tilfældet, redegø-
re nærmere for den forestående proces, herunder angive et tidsestimat herfor. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Tine Meyer 
 


